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Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի 
սոցիոմշակութային գործառույթներըսոցիոմշակութային գործառույթներըսոցիոմշակութային գործառույթներըսոցիոմշակութային գործառույթները    

Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. սոցիալական համակարգ, նորմատիվ 
համակարգ, բաց հասարակություն, բարոյական արժեք, ազգային 
մշակույթ 

Հետխորհրդային հասարակությունների սոցիալ-տնտեսական 
ու քաղաքական փոխակերպումների առաջին փուլում իշխում էր 
այն համոզմունքը, թե ազատականության ու ժողովրդավարության 
ինստիտուտային համակարգի ստեղծումն արդեն իսկ անհրաժեշտ 
ու բավարար պայման է ժողովրդավարական կարգ ու համապա-
տասխան սոցիոմշակույթ ստեղծելու համար: Այլ կերպ ասած` 
գերագնահատվում էին սոցիալական հարաբերությունները կոոր-
դինացնող և կարգավորող ինստիտուտների դերն ու նշանակու-
թյունը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կյանքի կազմա-
կերպման ու համակեցության կանոնակարգման ազատական 
մշակույթն ունի ինստիտուտային համակարգ (շուկայական, քա-
ղաքական, սոցիալական), որի օգնությամբ սոցիալական հարաբե-
րությունները նորմավորվում ու կանոնակարգվում են, անհրա-
ժեշտ է հանգամանորեն քննարկել ինստիտուտների սոցիոմշա-
կույթային գործառույթները:  

Մասնագիտական գրականության մեջ հասարակության ինս-
տիտուցիոնալ կառուցվածքի մասին չկա միասնական մոտեցում: 
Սոցիոլոգիայում ինստիտուտը բնութագրվում է՝ որպես վարքի 
ստանդարտեցված մոդելի և կանոնների հաստատված կարգ, 
որպես պատմականորեն ձևավորված և ամրագրված, կայուն և 
ինքնավերարտադրվող սոցիալական փոխհարաբերությունների 
տեսակ, որի օգնությամբ կարգավորվում են տարբեր սոցիալական 
դերերի հարաբերությունները: Բ. Մալինովսկին, իսկ հետագայում 
նաև Տ. Պարսոնսը ինստիտուտների բնույթը դիտում էին որպես 
հասարակության աստիճանական փոփոխության գործառնական 
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եղանակ, որպես կոլեկտիվ կյանքի ընդհանուր պայման: 
Ազատականության և ինստիտուցիոնալիզմի խոշորագույն 

տեսաբան Դ. Նորթը ինստիտուտը դիտարկում է որպես ձևական 
(օրենքներ, սահմանադրություն) և ոչ ձևական (սովորույթներ, 
պայմանագրեր և այլն) նորմերի ամբողջություն, որը գործունեու-
թյան որոշակի շրջանակներում կառուցում ու կարգավորում է 
մարդկանց փոխհարաբերությունները: Ընդ որում, ինչպես նկա-
տում է Դ. Նորթը. «….կազմակերպական գործոնները (տնտեսա-
կան, քաղաքական ու սոցիալական) ավելի կարևոր դեր են խա-
ղում, քան տեխնիկականը, քանի որ դրանք հարուցում են այնպիսի 
ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք իրենց հերթին, մեծա-
պես ազդում են տնտեսական զարգացման վրա» [1, 6-7]:  

Ասվածից հետևում է, որ սոցիալական համակարգի գործու-
նեության կարգավորման ներքին մեխանիզմները չեն սահմանա-
փակվում միայն ձևայնացված ինստիտուտային կառույցներով, 
քանի որ սոցիալական համակեցության հորիզոնական կապերը և 
կյանքի կանոնակարգման սոցիոմշակութային ոլորտները չունեն 
միանշանակ ինստիտուտային քաղաքական լուծում և որպես 
կանոն ձգտում են սահմանազատվել պետական քաղաքականու-
թյան ազդեցությունից: Մշակույթի անհարկի քաղաքականացումը 
չի կարող ստեղծել հուսալի կարգավորվածություն, եթե այդ քաղա-
քականությունը չի բխում նաև տվյալ համակարգի սոցիոմշակու-
թային առանձնահատկություններից:  

Ասվածի ուսանելի օրինակ կարող է ծառայել խորհրդային հա-
սարակության փորձը: Ինչպես հայտնի է, խորհրդային քաղաքա-
կան համակարգը փորձեց իր ինստիտուտային կառուցվածքին ու 
գաղափարախոսությանը համապատասխան վերափոխել մեկ պե-
տության մեջ համախմբված տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների 
համակեցության մշակույթները` ստեղծելով մեկ միասնական 
խորհրդային ժողովուրդ և խորհրդային մշակույթ: Մշակութային 
հեղափոխությունը դիտելով որպես սոցիալիզմի կառուցման 
կարևոր պայման՝ խորհրդային իշխանությունները փորձեցին քա-
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ղաքական-ինստիտուցիոնալ մակարդակից արմատական փոխա-
կերպումները տարածել նաև սոցիոմշակութային կյանքի վրա` 
տարբեր ավանդույթներ, դավանանք, լեզու, կենցաղ, կենսափորձ 
ու պատմական տարբեր ճակատագրեր ունեցող ազգերին ու ժողո-
վուրդներին պարտադրելով համակեցության միասնական սոցիո-
մշակույթ:  

Սակայն սա չի նշանակում, որ կյանքի սոցիոմշակութային 
ոլորտը չի ենթարկվում ձևայնացման ու ինստիտուտային կարգա-
վորման: Ինչպես արդեն նշվեց, ինստիտուտը ձևական և ոչ ձևա-
կան նորմերի ամբողջություն է, որից ձևական նորմերն ամրա-
գրված են օրենքի իրավունքով, իսկ ոչ ձևական նորմերը` սովո-
րույթի իրավունքով: Այսինքն` դրանք իրարից տարբերվում են 
գործառնական նշանակությամբ և գործադրման խստությամբ: Այս 
իմաստով բարոյական և արժեքային նորմերը ևս յուրատեսակ ինս-
տիտուտներ են, որոնց ակուքում ընկած են պատմական, դավա-
նանքի, մշակույթի հիման վրա ձևավորված և փորձով հիմնավոր-
ված որոշակի սահմանափակումներ: Ինչպես տնտեսական ու քա-
ղաքական, այնպես էլ սոցիոմշակութային ինստիտուտները ներ-
հասարակական համագործակցության ու համաձայնության հա-
մար անհրաժեշտ միջավայրի ձևավորման նպատակով ստեղծված 
վարքագծի կանոններ են: Այդ կանոնների բովանդակությունը 
ձևավորվում է տվյալ հասարակության սոցիոմշակութային ար-
ժեքների համատեքստում: 

Այս տեսակետից եթե սոցիալական ինստիտուտները դիտար-
կենք որպես փոխադարձ համաձայնության հիման վրա ձևավորված 
վարքի կարգավորման նորմատիվ համակարգ, ապա այդ համա-
կարգի բովանդակությունը պայմանավորված կլինի սոցիո-
մշակութային մի շարք արժեքների ընդհանուր ուղղվածությունից  
[2, 141-144]: 

Առաջին` հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
ման ինստիտուտային համակարգի բնույթն ու բովանդակությունը 
մեծապես պայմանավորված են տվյալ համակեցության զարգաց-
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ման պատմական առանձնահատկություններից: Յուրաքանչյուր 
ազգային հասարակություն նաև յուրահատուկ սոցիոմշակութային 
համակարգ է, որի արժեքային բովանդակությունը պայմանավոր-
ված է աշխարհագրական միջավայրի, պատմական գործընթաց-
ների, ազգային իդեալների, մշակույթի, բարոյականության, կրոնի 
ու համանման այլ նորմերի առանձնահատկություններով: Հայ 
ժողովրդի պարագայում, օրինակ, մի կողմից պետականության 
բացակայության կրկնվող պարբերականությունը, իսկ մյուս կող-
մից` արտաքին ազդեցություններին դիմակայելու և հավաքակա-
նությունը պահպանելու գերխնդիրը`էապես ազդել են ներազգային 
հարաբերությունների ինստիտուտային կարգավորման բովանդա-
կության վրա: Մասնավորապես, աշխարհագրական կտրվածու-
թյան, տնտեսական–քաղաքական միասնական դաշտի բացակա-
յության, մասամբ նաև էթնիկ փոքրաքանակության պատճառով 
հայ ժողովրդի ներազգային կյանքի կազմակերպման ու կանոնա-
կարգման գործում վճռորոշ նշանակություն է ունեցել ազգակցա-
կան կապերի ինստիտուտը [3, 30-31]: 

Երկրորդ` հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
ման նորմատիվ համակարգի գործառնական արդյունավետու-
թյունը մեծապես պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, թե 
տվյալ սոցիալական համակարգը որքանով է համախմբված ընդ-
հանրական շահերի շուրջ: 

Այս իմաստով ազատական մշակույթի տարածումը առաջին 
հերթին նպաստեց մարդկանց միջև մշակութային համասեռության 
և հորիզոնական կապերի ձևավորմանը, ինչն իր հերթին նպաստեց 
սոցիալական-ընդհանրական շահերի ձևավորմանը: Այս հանգա-
մանքը խիստ կարևոր է, քանի որ ինստիտուցիոնալ կարգա-
վորման արդյունավետությունը բարձր է հատկապես այն հասա-
րակություններում, ուր թեև գործում է մասնավոր շահի սկզբուն-
քով գործող տնտեսական շուկան, բայց քաղաքական համակարգի 
շնորհիվ ձևավորվել են նաև հասարակական տարբեր խավերի 
շահերի ընդհանրություն և հավասարակշռություն: 
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Երրորդ` հասարակական հարաբերությունների ինստիտու-
տային կարգավորման արդյունավետության կարևոր պայմաննե-
րից մեկն էլ մրցակցող անհատների վարքագծի ընդհանուր կանոն-
ների առկայությունն է: Սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ սո-
ցիալական ցանկացած համակարգի կարգավորվածության գլխա-
վոր պայմաններից մեկը մարդկանց գործողությունների կանխա-
տեսելիությունն է:  

Ժամանակակից հասարակության միջուկն անհատականու-
թյունն է: Այն ձևավորվեց նորարարության և ժողովրդավարացման 
գործընթացների խաչմերուկում: Այս ամենի հետևանքով ժամանա-
կակից է դառնում ոչ միայն հասարակությունը, այլև մարդը: 
Փոխակերպվում է ոչ միայն հասարակությունը, այլև մարդը: Այդ 
իմաստով փոխակերպումները (մոդեռնիզացիան) կարելի է դի-
տարկել՝ որպես սոցիալական նոր համակարգին համապատաս-
խան մարդկանց նույնականության փոփոխությունն ապահովող 
ինստիտուտների, հարաբերությունների, նորմերի ու արժեքների 
ձևավորման գործընթաց: Ասածից հետևում է, որ համակարգային 
փոխակերպումները, որի հետևանքով հասարակությունը ենթարկ-
վում է նորարարության, ընդգրկում են կյանքի բոլոր ոլորտները: 
Սոցիալական ոլորտում ձևավորվում են նոր ինստիտուտներ, 
նորմեր ու սովորույթներ, քաղաքական ոլորտում ձևավորվում են 
իշխանության կազմակերպման նոր եղանակ, մշակութային ոլոր-
տում՝ նոր արժեքներ ու կարծրատիպեր, տնտեսական ոլորտում՝ 
նոր սկզբունքով գործառնող շուկա և այլն: Հարկ է նկատել, որ 
նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրը փոխակերպումների ընթաց-
քում տարաբնույթ դրսևորումներ կարող է ստանալ, ինչը նշանա-
կում է, որ ավանդականից ժամանակակից հասարակության ան-
ցումը չունի նախապես կանխորոշված ելք: Սա իր հերթին նշանա-
կում է, որ պատմության զարգացումը միագիծ չէ, թեև մոդեռնիզա-
ցիան ունի նաև տիպական գծեր ու օրինաչափություններ, որոնք 
ընդհանուր են արդի բոլոր հասարակությունների համար:  

Ավանդականից ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշա-
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կութային համակարգին անցնելու և տնտեսական, քաղաքական ու 
մշակութային արմատական փոխակերպումների նախադրյալներ 
են հանդիսանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ձևավո-
րումը, շուկայական տնտեսությունը և դրանց հիման վրա համընդ-
հանուր բարեկեցության հասարակության ձևավորումը: Անհատա-
կան մակարդակում ազատական-ժողովրդավարական նախագիծը 
ենթադրում է նոր հնարավորությունների, նոր կապերի ու սոցիա-
լական նոր տիպի խառնվածքի ձևավորում:  

Հասարակության ազատականության տիպական հատկանիշ-
ներից մեկը փոխակերպելու, արտաքին և ներքին փոփոխություն-
ներին արագ արձանագրելու, մշտապես շարժուն լինելու կարո-
ղությունն է:  

Եթե տնտեսական ոլորտում ազատականությունը դրսևորվում 
է շուկայական հարաբերությունների ձևով, ապա պետականու-
թյան ու քաղաքականության մեջ այն դրսևորվում է ժողովրդավա-
րական գործընթացների ձևով: Այս իմաստով բաց հասարակու-
թյանը բնորոշ կյանքի կազմակերպման մշակույթի մեջ առանձնա-
հատուկ տեղ ունի քաղաքացիական հասարակության ինստիտու-
տային համակարգը: Ազատականության ինքնակազմակերպման 
ու վերարտադրության տեսակետից քաղաքացիական հասարա-
կության նորմատիվ համակարգը շուկայական հարաբերություն-
ների կարգավորման, տնտեսական ու քաղաքական իշխանու-
թյունների տարանջատման սկզբունքի պահպանման, հասարա-
կության ու պետության միջև գործընկերային հարաբերություն-
ների հարստացման ու պահպանման կարևոր գրավականն է:  

Տնտեսական ու քաղաքական վարքի նորմատիվ համակար-
գերը մշակույթի համատեքստում սոցիալական, տնտեսական ու 
քաղաքական շահերի համագոյակցման, փոխըմբռնման ու կոնֆ-
լիկտների հաղթահարման առավել ժողովրդավարական մեխա-
նիզմներ են: Այլ կերպ ասած՝ համերաշխության, արդարության, 
ազատության և նմանատիպ այլ խնդիրներն այն իմաստով են 
դառնում քաղաքականություն, որ ինստիտուցիոնալ կարգավո-
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րումներն ընթանում են համակարգաստեղծ գործոնների սոցիո-
մշակութային բովանդակության շրջանակներում:  

Հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ինստի-
տուտային մակարդակի կարևորագույն գործառույթը և վերջնա-
կան նպատակը Սահմանադրական կարգի շրջանակներում ազա-
տության և արդարության պահպանումն է: Ավելին, ինստիտուտ-
ների դերը կարևորվում է նաև այն պատճառով, որ լինելով պատ-
մամշակութային կառույցներ՝ նրանք ոչ միայն ծառայում են հասա-
րակական հարաբերությունների կայունությանն ու հուսալիու-
թյանը, այլև նպաստում հասարակության փոփոխություններին ու 
փոխակերպումներին:  

Ինստիտուտների գործառնական դերի գնահատման այս մո-
տեցումից իսկ երևում է, որ առաջին` նախապես կանխորոշված 
արժեքային բովանդակություն ունեցող ինստիտուտները՝ որպես 
նորմատիվ համակարգեր, մարդկային բարդ և հակասական փոխ-
հարաբերությունների կարգավորման հարցում անփոխարինելի են, 
երկրորդ` ինստիտուտները չեն կարող փոխարինել անհատական 
բարոյականությանը, բայց կարող են փոխարինել ու հստակեցնել 
մարդկանց բարոյական վարքի շրջանակները: Օրինակ՝ պետա-
իրավական ինստիտուտների դերը հենց այն է, որ բացառի անար-
դարությունների ու չարաշահումների հնարավորությունները` 
դրանով իսկ պայմաններ ստեղծելով բարոյական վարքի դրսևոր-
ման համար, երրորդ` ինքնին ինստիտուտները չեն կարող բարձ-
րացնել մարդկանց բարեկեցությունը, բայց հանդես գալով որպես 
տվյալ սոցիալ տնտեսական ու քաղաքական կարգի «բարոյական 
ծրագիր»՝ կանխորոշում են տվյալ հասարակության ժողովրդավա-
րության աստիճանը, չորրորդ` ինստիտուտների կարևոր գործա-
ռույթներից մեկն էլ այն է, որ կարգավորման սոցիոմշակութային ու 
բարոյական արժեքներին տալիս են ռացիոնալ բնույթ, մշակում 
երկխոսության «քաղաքական լեզու»,    հինգերորդ` ինստիտուտ-
ների բարոյական որակները ձեռք են բերում համահասարակա-
կան իմաստ, քանի որ հասարակական հարաբերությունների -
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կարգավորման իրենց գործառույթը կատարելիս ելնում են ոչ թե 
բարոյականության անձնական ըմբռնումներից, այլ քաղաքացիա-
կան ծառայողի սկզբունքից` ազնվություն, պարտականություն, 
արդարություն, համերաշխություն և այլն:  

Դժվար չէ նկատել, որ ինստիտուտային կարգավորման պաշ-
տոնական բարոյականությունը սոցիոմշակութային այն համա-
կարգն է, որով որոշվում է տվյալ սոցիալ-քաղաքական կարգի 
ժողովրդավարության լինել-չլինելը: Եվ դա պատահական չէ, քանի 
որ քաղաքական ինստիտուտները մի կողմից հանդիսանում են 
հասարակական հարաբերությունների ու նորմերի տրամաբանա-
կան շարունակությունն ու դրանց ամրագրման ձևեր, մյուս կողմից 
ներմուծում են կարգավորող ու կայունացնող նոր սկզբունքներ, 
որոնք բնութագրում են տվյալ հասարակության սոցիալ-քաղա-
քական կարգի բնույթն ու բովանդակությունը [4, 13]: 

Ազատական-ժողովրդավարական հասարակությունների նա-
խորդ ողջ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ համակարգում չա-
փավոր բարեփոխումների միջոցով սոցիոմշակութային որոշա-
կիության պահպանման հնարավորությունները շատ մեծ են: Ժա-
մանակակից հասարակություններում տեխնիկական առաջըն-
թացն ստեղծել է կյանքի կազմակերպման սոցիոմշակութային, 
տնտեսական ու քաղաքական այնպիսի ճկուն մեխանիզմներ, 
որոնք կարողանում են համակարգի հակամարտ ուժերին հաշ-
տեցնել և բացառել համակարգի այլընտրանքային զարգացման 
հնարավորությունները: Պատահական չէ, որ չիրագործվեցին սո-
ցիալիստական համաշխարհային հեղափոխության հաղթանակի 
մարքսիստական կանխատեսումները: Ինդուստրիալ-ազատական 
հասարակության ձևավորման ու զարգացման առաջին շրջանում 
Կ. Մարքսը մշակեց կոմունիստական հասարակության՝ որպես 
կապիտալիզմի այլընտրանքի, առաջին տեսական հայեցակարգը, 
որի իրագործման առաքելությունը դրված էր պրոլետարիատի 
վրա: Բայց ներքին աստիճանական փոխակերպումների շնորհիվ 
ինդուստրիալ հասարակությունն ստեղծեց այնպիսի պայմաններ, 
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որ ինստիտուտային կայունության պահպանումը դարձավ հասա-
րակության բոլոր խավերի մտահոգությունը: Փաստորեն շուկայա-
կան տնտեսությունը և տեխնոլոգիական կառույցներին բնորոշ 
ռացիոնալացումը վերաճեց նաև սոցիալ-քաղաքական ու մշակու-
թային ռացիոնալության, ինչը թեև ազատական-ժողովրդավարա-
կան հասարակությանը հաղորդեց որոշակի կայունություն և սո-
ցիալական այլընտրանքներին դիմադրելու կարողություն, բայց 
հասարակության կյանքը դարձրեց ամբողջատիրական, ապասո-
ցիալական: 

Ինքնին հասկանալի է, որ ինդուստրիալ-ազատական հասա-
րակության կենսամակարդակի անշեղ աճի պայմաններում համա-
կարգի ինստիտուտային կարգին չենթարկվելը կարող է թվալ խե-
լահեղություն, առավել ևս, որ անկայունությունը կարող է բացա-
սաբար անդրադառնալ բարեկեցության վրա: Առավել ևս, որ տեխ-
նոլոգիական գործընթացների մեքենայացումն ու ստանդարտա-
ցումն անհատին հնարավորություն կտան իր ողջ էներգիան ծախ-
սել ազատ ու ինքնիշխան կյանքի կազմակերպման վրա: Սակայն 
այս մշակույթի ներքին հակասականությունը այն է, որ մի կողմից 
ունի տեխնոլոգիական ռացիոնալության միտում, իսկ մյուս կող-
մից փորձում է այդ միտումը սահմանափակել գործող ինստի-
տուտների շրջանակներում:  
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Учитывая то обстоятельство, что в организационной и симбиотичес-
кой регламентации жизни либеральная культура имеет определенную 
институционную систему (рыночную, политическую, социальную), с 
помощью которой происходит нормирование и регулирование социальных 
отношений, в статье содержится развернутое исследование социокультур-
ных функций институтов. 

Крупнейший теоретик либерализма и институционализма Д. Норт 
рассматривает институты как совокупность формальных (законы, 
конституция) и неформальных (традиции, договоры и т.д.) норм, которые 
в определенных рамках деятельности структурируют и регулируют 
взаимоотношения между людьми. Таким образом, формальные нормы 
закреплены законодательным правом, а неформальные нормы – тради-
ционным правом, которые отличаются друг от друга функциональным 
значением и исполнительной строгостью. В этом смысле нравственные и 
аксиологические нормы также предстают как своеобразные институты, в 
истоках которых лежат определенные ограничения, сформированные на 
основе истории, религии, культуры и доказанные эмпирическим способом. 
Как экономические и политические, так и социокультурные институты 
являются правилами поведения, созданными для формирования необхо-
димой среды в рамках внутриобщественного взаимодействия и конвенцио-
нализма. Содержание этих правил формируется в контексте социокуль-
турных ценностей данного общества. Оценка функциональной роли инс-
титутов позволяет сделать вывод, что они, будучи нормативными 
системами, являются незаменимыми в регулировании сложных и противо-
речивых человеческих взаимоотношений. 



 
– 153 – 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: social system, normative system, open society, moral value, 

national culture 
Taking into consideration the fact that the liberal culture of the life 

organization and coexistence regulation has some institutional system         
(i.e. political, social and consumer) by which social relations are being 
normalized and regulated, this article deeply analyses socio-cultural 
institutional functions.  

D. North, an outstanding theorist of liberalism and institutionalism, 
considers an institute as a complex of formal (i.e., rules, the Constitution) and 
not formal (traditions, agreements, etc.) norms, which manages and regulates 
human relationships in the sphere of concrete actions. By other words, formal 
norms have a usage in the legal laws, and the not formal norms are actual in 
traditions. The difference between them is penetrated in their practical 
meaning and execution toughness. In this sense, moral and valuable norms are 
specific institutes in the inception of which are some restrictions raised and 
experience-based by the state, culture and rights. 

Both economic, political and socio-cultural institutions are behavioral 
rules created for the formation of necessary environment for the sake of an 
achievement of intra social cooperation and consent. The content of those rules 
is formulated in the context of socio-cultural values. The approach of an 
appraisal of practical role of institutes may serve for the conclusion according to 
which as normative systems they are unchangeable in the issue of a regulation 
of humans’ complicated and controversial relationships. 
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