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««««ՄշակութաբանությունՄշակութաբանությունՄշակութաբանությունՄշակութաբանություն» » » » առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի    սահմանումներըսահմանումներըսահմանումներըսահմանումները    
տեսականտեսականտեսականտեսական----մեթոդաբանականմեթոդաբանականմեթոդաբանականմեթոդաբանական    դիտարկումներիդիտարկումներիդիտարկումներիդիտարկումների    շրջանակումշրջանակումշրջանակումշրջանակում    

((((դասախոսականդասախոսականդասախոսականդասախոսական    տեքստտեքստտեքստտեքստ))))    
   Հովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան Սիլվա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ մշակույթ, սոցիալ-պատմական փորձ, 

սահմանումների բազմազանություն 
Անվանումից արդեն ենթադրվում է, որ մշակութաբանության 

ուսունասիրության առարկան մշակույթն է: Հետկապես մշակու-
թաբաններին ամենից առաջ հետաքրքրել է «մշակույթ» հասկացու-
թան իմաստային որոնումների խնդիրը: Ընդհանուր տեսակետն 
այն է, որ մշակույթը հավաքական հասկացություն է, ընդգրկում է 
հասարակական կյանքի, հասարակական գիտակցության գրեթե 
բոլոր ոլորտները: Եվ պատահական չէ, որ մշակութաբանական 
հարցերը քննվել են թե՛ սոցիոլոգիական, թե՛ քաղաքագիտական, 
թե՛ հոգեբանական, թե՛ պատմագիտական և թե՛ փիլիսոփայական 
գիտությունների շրջանակներում: Ավելին, մշակութային խնդիրնե-
րը այսօր հետաքրքրում են նաև այնպիսի բնական գիտություն-
ների, ինչպիսիք են բիոսոցիոլոգիան և էթոլոգիան: 

Սակայն նշված բոլոր գիտություններին մշակույթը 
հետաքրքրել է միայն իրենց առարկայի առանձնահատուկ բնույթի, 
պահանջների, ճանաչողական մեթոդների և կատեգորիալ հասկա-
ցությունների շրջանակում, (հետաքրքրել է մշակույթի միայն 
որոշակի ոլորտ, որոշակի ձև): Մինչդեռ մշակութաբանությունը՝ 
որպես գրտություն, վերլուծում, տարբերակում, համադրում է մշա-
կույթի մասին էմպիրիկ և տեսական հնարավոր բոլոր գիտելիք-
ները՝ փորձելով ստեղծել «մշակույթ» (cultura) երևույթի ամբողջա-
կան նկարագիրը: Այստեղ, իհարկե, չի կարելի անտեսել առանձ-
նապես փիլիսոփայության դերը, որն իր հիմնարար սկզբունքնե-
րով մշակութաբանություն առարկայի համար ունի ոչ միայն 
գիտատեսական, այլև մեթոդաբանական նշանակություն: Հենց փի-
լիսոփայությունն է առաջադրում այն խնդիրերն և նպատակները, 
որոնց շնորհիվ մշակութաբանությունը կարողանում է տեսնել, 
քննել աշխարհի ամբողջական պատկերը` աշխարհի միասնակա-
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նությունը՝ իր բազմազանության մեջ: Պատահական չէ, որ դեռևս 
Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայությունը անվանում է «գոյերի գիտու-
թյուն» [1, 35]:  Իրավացի է և այն մոտեցումը, ըստ որի դժվար է 
միանշանակ սահմանագիծ դնել մշակույթի փիլիսոփայության և 
մշակութաբանության միջև: Ցիցերոնի դիտումով «մշակույթը հենց 
մարդու հոգու փիլիսոփայությունն է»:  

Իհարկե, մշակույթ (culture) բառը ժամանակակից նշանա-
կությամբ (որպես ինքնուրույն հասկացություն) գործածվել է միայն 
17-րդ դարում` գերմանացի Սամուել Պուտենդորֆի գործերում 
(1632-1694): Սակայն այս հասկացության իմաստային որոնում-
ներն սկսել են շատ ավելի վաղ ժամանակներից և շարունակվում 
են մինչև այսօր: Ինչպես ասում են, անվանումը նոր է, իսկ պատ-
մությունը՝ հին: Առօրյա պատկերացմամբ կուլտուրան նույնաց-
վում է կրթությանը, դաստիարակությանը, ինտելեկտին և այլն: 
Հաճախ ենք հանդիպում «խոսքի մշակույթ», «զգացմունքների 
մշակույթ», «վարքագծի մշակույթ», «հաղորդակցման մշակույթ», 
«աշխատանքի մշակույթ», «հանգստի մշակույթ» և նմանատիպ 
շատ այլ հասկացությունների, որոնք գործածվում են գրեթե այն 
բոլոր դեպքերում, երբ փորձում ենք գնահատել այս կամ այն իրա-
վիճակը, երևույթը՝ իր դրական իմաստով (Գուրևիչ Պ. Ս.): Խոսում 
ենք նաև տարբեր պետությունների քաղաքական մշակույթի, 
պատմական տիպերի, ազգային մշակույթների առանձնահատկու-
թյունների շուրջ: Սակայն ի տարբերություն էմպիրիկ ըմբռնում-
ների, որոնք վերաբերում են մշակույթի երևութական, արտաքին 
կողմին, «մշակույթ» հասկացության գիտական մեկնությունը փոր-
ձում է պարզել այն ներքին պատճառները, որոնք ծնում են մշա-
կույթ: Փորձում է գտնել այն հարցերի պատասխանները, թե ինչու և 
ինչպես է մարդը դարձել մշակութային էակ, ինչպիսի ձեռքբերում-
ների է հասել, և իհարկե, ինչպիսի պատմական հեռանկար կարող 
է ուրվագծել մշակույթը մարդու և մարդկության կյանքում: 

Ընդհանրացնելով մշակույթը բնորոշող ամենատարածված 
մեկնություններ՝ կարելի է այն դիտել որպես մարդու նյութական և 
հոգևոր գործունեության եղանակ և արդյունք, ուրիշ խոսքով, մշա-
կույթ է այն ամենը, ինչը պատրաստի չի տրվում բնությունից, այլ 
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ստեղծում է մարդը իր ձեռքի և բանականության շնորհիվ:  
Նշված մոտեցումը թերևս կարելի է ընդունել որպես ելակետա-

յին և կողմնորոշիչ, քանի որ ինչպես արդեն նշվեց, մշակութային 
աշխարհը հենց մարդու կողմից վերամշակված բնությունն է: 
«Մարդը մշակույթի միջոցով բացահայտում և վերափոխում է 
աշխարհը և իրեն» [7, 19]:  

Մշակութային աշխարհը՝ որպես ամբողջական և բազմա-
բնույթ երևույթ, հանդես է գալիս միայն մարդկային հասարակու-
թյունում: «Մշակույթը իր ողջ պատմության ընթացքում պայքար է 
մղում մարդու կենսաբանական բնույթի դեմ, փորձում է հաղթա-
հարել նրա մեջ զուտ կենսաբանականը՝ հանուն սոցիալական նա-
խասկզբի» [5, 91]: Կենդանին սահմանափակվում է իր զգայական 
ընկալումների աշխարհով, որը նրա վարքագիծը հանգեցնում է 
արտաքին ազդակների անմիջական հակազդեցությանը: Մինչդեռ 
մարդն իր ակտիվ, նպատակադիր գործունեությամբ ստեղծում է 
խորհրդանիշերի բազմաշերտ տարածություն, որը հենց մշակու-
թային տարածությունն է [3, 30-31]: Ելնելով նշվածից՝ մշակույթը 
կարելի է անվանել  սոցիալականացված միջավայր: 

Խնդիրն այն է, որ դեռևս չի հաջողվում գտնել «մշակույթ» 
երևույթի ողջ բովանդակությունը արտացոլող բնորոշում:  

Չի հաջողվում այն պատճառով, որ «մշակույթ» հասկացու-
թյունը ինքնին բազմիմաստ է և բազմաբովանդակ: Բավական է 
միայն ասել, որ այն բովանդակում է մարդու ողջ գործունեու-
թյունը` իր բոլոր դրսևորումներով և հարաբերության ձևերով: 

Մշակութայինի՝ որպես բնականից տարբերվող միջավայրի 
մասին պատկերացումների հանդիպում ենք նաև դիցաբանական 
ավանդազրույցներում:  

Դիցերի աշխարհը հենց իրականից դուրս անսահման ստեղ-
ծագործական, հնարովի տարածքն էր: Դեռևս նախասկզբնական 
հասարակությունում մարմնամասերի գունազարդումը, բնական 
ձևերի, գույների դեֆորմացումը, կրելով միստիկ բնույթ, խնդիր 
ուներ մարդուն «տեղափոխել» բնականից զատ՝ ուրիշ մի աշխարհ, 
ինչ-որ իդեալական միջավայր, որը, որքան էլ իր նշանակությամբ 
սիմվոլիկ, օգնում էր նրան բնության դեմ դաժան պայքարում, 
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օգնում էր հաղթահարել միջավայրի վախեցնող խորհրդավորու-
թյունը: Այդ էին հաստատում նաև զոհաբերություններով 
ուղեկցվող ծիսակատարությունները, շուրջպարերը` որսի գնալուց 
առաջ և իրավիճակային տարբեր պահանջներով պայմանավոր-
ված՝ վայրի կենդանիների, բնության այլևայլ երևույթների նմանա-
կումները, կոլեկտիվ կենսափորձի արդյունքում ձևավորված 
այլևայլ սովորույթները: Արդյունքում մարդը փորձում էր ճանաչել 
ոչ միայն բնությունը, այլև ինքն իրեն: Այս առումով թերևս կարելի է 
ասել, որքան մարդն է ստեղծել մշակույթ` աշխարհը վերակերտե-
լու համար, այնքան էլ մշակույթն է ստեղծել մարդուն` նրանում 
թաքնված ուժերը բացահայտելու համար: 

Անտիկ հունահռոմեական դարաշրջանում արդեն մարդ – 
բնություն հարաբերությունը նոր սահմաններ է նվաճում` մարդ – 
տիեզերք միասնության` միկրո և մակրո աշխարհների, տիեզերա-
կան կարգ ու կանոնի շրջանակում: «Սակայն հույն մտածողներին 
մշակույթը հետաքրքրում էր որպես զուտ բնականը հաղթահարե-
լու պայման, բարոյականը (զուտ մարդկայինը) և բնականը հակա-
դրվում էին որպես երկու հակասական եզրեր [4, 6]: Եվ դրանով էլ 
հենց հույները իմաստավորում էին իրենց առավելությունը դեռևս 
մշակութային աշխարհ չմտած բարբարոսների նկատմամբ: 

Հենց անտիկ հույն մշակույթը ժամանակակից աշխարհին 
պարգևեց Պրոմեթևսի, Ապոլոնի, Դիոնիսոսի և շատ ուրիշ աստ-
վածությունների ու հերոսների մասին պատմող առասպելներ, 
որոնք այնուհետև դարձան բազմաբնույթ մշակութային ավան-
դույթների սիմվոլներ (Պ.Ս. Գուրևիչ): Այսպիսով, մշակութային աշ-
խարհը հույների համար ձևավորվում է մի կողմից վերամշակելով, 
մյուս կողմից` հակադրվելով բնությանը: Ատոմիստ փիլիսոփա 
Դեմոկրիտը այն անվանում էր 2-րդ բնություն: Ըստ Դեմոկրիտի՝ 
բնությունը մեր ամենամեծ ուսուցիչն է. մարդը երգել սովորել է եր-
գող թռչուննեից` սոխակից, կարապից, իր համար կացարաններ է 
կառուցել՝ հետևելով կենդանիներին: Մարդը ստեղծել է մշակույթ, 
ծառայեցրել իր պահանջներին՝ նմանօրինակելով բնությանը [4, 6]:  

Այնուհետև Արիստոտելը ևս բնությանը նմանօրինակումը 
(mumecuca) առանձնացնում է՝ որպես ստեղծագործական սկիզբ: 
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Սակայն անհրաժեշտ էր ոչ միայն նմանակելով ճանաչել բնու-
թյան ուժերը, այլև վերափոխել դրանք՝ մարդու պահաջներին և 
հետաքրքրություններին համապատասխան: Վերափոխման կեն-
սական պահանջը, բնական է, առաջին հերթին պիտի կապվեր 
նյութական պայմաններին, իսկ այդպիսին կարող էր լինել առաջին 
հերթին հողի մշակումը: Ուստի պատահական չէ, որ իմաստային 
առումով սկզբնական շրջանում կուլտուրա և կուլտիվացիա (հողի 
մշակում, վերամշակում, փխրեցում) հասկացությունները նույնաց-
վում էին: Այսինքն հոգևոր կողմը դեռևս չէր դիտվում մշակութային 
երևույթ:  

Չնայած հույն պետական գործիչ և գրող Մարկոս Պորցիոս 
Կատոնի դիտողության՝ հողի խնամքը ևս առաձնահատուկ 
հոգեկան նվիրում և տրամադրվածություն է պահանջում, պա-
հանջում է ոչ միայն ձեռքի, այլև «հոգու հմտություն»: Այնուհետև 
արդեն հռոմեացի փիլիսոփա, հռետոր Ցիցերոնը պիտի նկատեր, 
որ մարդ մնալու համար մեր հոգին ևս ունի մշակման կարիք, որով 
պետք է զբաղվի փիլիսոփայությունը և հռետորիկան (ճար-
տասանությունը): Ցիցերոնը, իհարկե, առանձնապես նկատի ուներ 
մարդու բարոյական բնույթի կարևորումը: 

«Եթե բարությունն ու կարեկցանքը դեռևս պահպանվել է մար-
դու հոգում, ուրեմն աշխարհը դեռ անվտանգ է, իսկ եթե մեր միտքն 
ու հոգին քարացել են դաժանության վարակով, ավելի լավ է ապրել 
վայրի գազանների ընկերակցությամբ, քան մարդկանց»,– հայտա-
րարել է Ցիցերոնը իր պաշտպանական ճառերից մեկում: Հռո-
մեացի մտածողի դիտողությամբ, ինչպես հողը չի կարող առանց 
մշակման բարիք տալ, այնպես էլ մարդու հոգին և միտքը: 

Սակայն հայտնի է, որ մինչև Ցիցերոնը հույն փիլիսոփաները 
արդեն խոսում էին «միտքը մտքով մշակելու» անհրաժեշտության 
մասին (չմոռանանք, որ Ցիցերոնը ևս կրթություն է ստացել աթե-
նական դպրոցում և եղել է Պլատոնի ամենասիրելի աշակերտնե-
րից): Իսկ ահա պյութագորականների համոզմամբ, ինչպես մար-
մինը, հոգին նույնպես կարող է ախտահարվել տարբեր հիվանդու-
թյուններով` ինչպիսիք են չարությունը, փառասիրությունը, դաժա-
նությունը, նախանձը, վրեժխնդրութունը և այլն: Եվ ինչպես Պյու-
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թագորասը (որին մեծ հեղինակության համար ուղղակի ասում 
էին`Ինքը) այնպես էլ նրա դպրոցում ուսանող սաները «հոգու մաք-
րագործման» միջոց էին դիտում պոեզիան և առանձնապես 
երաժշտությունը, որը ունի ոչ միայն դաստիարակող, այլև բժշկող 
հատկություն: Չմոռանանք, որ հունական «պայդեյան» ևս լինելով 
համապարփակ կրթության համակարգ՝ խնդիր ուներ մարդուն վե-
րակերտել, թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր նոր կարողություններով: 
Այն համոզմամբ, որ ինչպես մարմինը ֆիզիկական վարժանքներով 
կարող է կրկնապատկել իր ուժերը, այնպես էլ միտքը «մշակվելով» 
կարող է ձեռք բերել նոր զորություն, նվաճել իմացական նոր սահ-
մաններ: Հատկանշական է, որ ամենաարժեքավորը հույների հա-
մար հենց իմաստնությունն էր (Sophia). «Գիտելիք հանուն գիտե-
լիքի»: Ավելին՝ Սոկրատեսի համոզմամբ՝ գիտելիքի պակասը կա-
րող է դառնալ նաև մարդու ոչ առաքինի վարքի պայման: Նորից 
հիշատակելով Ցիցերոնին՝ նկատենք, որ նրա դիտումով կուլտու-
րան ոչ թե արվեստի և գրականության զարգացումն է, այլ կյանքի 
առանձնահատուկ կազմակերպումը, որտեղ մարդու հոգևոր 
վիճակն ու պետության ընդհանուր հետաքրքրությունները թեև 
հակասական, բայց անբաժանելի միասնություն են: Այս բնորոշ-
մամբ, թերևս, հռոմեացի մտածողը փորձում է հասկանալ մշա-
կույթը նրա քաղաքական իմաստից ելնելով: Ավելին նա գտնում է, 
որ միայն Հռոմը և նրա պետական կարգը կարող են լինել մշա-
կույթի օրինակ:  

Հունա-հռոմեական, բարբարոս ցեղերի և առավելապես քրիս-
տոեական սկզբունքների հիմքով ձևավորվեց միջնադարյան մշա-
կույթը, (իհարկե դեռ պատկերացում չկար, որ քրիստոնեությունը 
կդառնա եվրոպական նոր քաղաքակրթության հիմքը) որում առա-
վելապես կարևորվում էր խոսքի դերը, բառի իմաստային նշանա-
կության ըմբռնումը: Մշակույթը կոչված էր խոնարհման և թողու-
թյան խնդրանքով մարդուն հասու դարձնել աստվածային խոսքի 
իմաստնությանը: Փրկել անտիկ մշակույթում նրա աղավաղված, 
«փչացած» հոգին: 

Հոգ պետք է տանել միայն անմահ հոգու մասին, իսկ մարմինը 
անցողիկ է՝ «չարիքի պատյան»: Հետևապես անցողիկի մասին գի-
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տելիքը նունյնպես անցողիկ է: Վերածնության դարաշրջանում ևս 
տեղի ունեցան մշակույթի իմաստային մեկնության, հիմնարար 
սկզբունքների շուրջ մի շարք քննարկումներ, որոնք ամենից առաջ 
հանգում էին մշակույթի հիմնական սուբյեկտի` մարդու խնդրին: 
Մարդու, որն արդեն ուզում էր ոչ միայն հավատալ, այլև իմանալ: 
Սակայն մշակույթի սահմանման խնդիրը տեսական հետևողական 
ուսումնասիրությունների է արժանանում առանձնապես լուսավո-
րության դարաշրջանում: Այսպես՝ 18-րդ դարում «կուլտուրա» 
ասելով՝ հասկանում էին հոգևոր կյանքի կատարելագործում, 
կրթություն, դաստիարակություն, որոնց միջոցով կարելի էր բուժել 
հասարակական կյանքի արատները: Այս բնորոշմամբ ընդգծվում 
էր, որ մարդը միայն իր բանականության շնորհիվ կարող էր ստեղ-
ծել մշակույթ՝ «Բանականության թագագավորությամբ հասնել 
ազատության թագավորության» կարգախոսով: Ավելի ուշ պիտի 
հնչեր նաև հեգելյան բանաձևը. «Այն ինչ բանական է, իրական է»: 

Լուսավորիչները մշակութային հարցերը քննում էին որպես 
սոցիալական երևույթ` հայտարարելով, որ մշակույթի չափանիշը 
հասարակական հարաբերություններում արդարության և հավա-
սարության հաստատումն է:  

19-20-րդ դդ. մշակութաբանական մեկնություններում արդեն 
մշակույթը նույնացվում է քաղաքակրթությանը` նրանում կարևո-
րելով հասարակության ինտելեկտուալ, առավելապես իրավական 
գիտակցության խնդիրները: Իսկ ահա ավստրիացի մշակութաբան 
Կ.Լորենցը մշակույթը սահմանում է՝ որպես ժողովրդական ծիսա-
կարգերի, բարքերի, վարքագծի նորմերի և ավանդույթների համա-
կարգ, որի խնդիրն է մեղմել մարդկային ագրեսիան: Նա պաշտ-
պանում էր մշակույթի սահմանման էթոլոգիական ուղղությունը 
(ըստ որի՝ մարդու վարքագիծը պետք է ուսումնասիրել, որպես 
կենդանու մի տեսակի): Ֆրեյդը նույնպես համոզված էր, որ մշա-
կույթն ստեղծվել է՝ զսպելու մարդկային կրքերն ու բնազդները: 

«Մշակույթը մարդկային գործունեության առանձնահատկու-
թյունն է, այն ինչ մարդուն բնորոշում է որպես տեսակի»,– գրում է 
ֆրանսիացի մշակութաբան Ժակ Մարի Բենուան: Յ.Գուրևիչը ևս 
գտնում է, որ մշակույթը մարդու կողմից «վերստեղծված» բնու-
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թյունն է, որի միջոցով նա հաստատվում է որպես մարդ:  
Այսինքն՝ մարդը հենց «մշկութային մարդն է», չի եղել, չկա 

զուտ «բնական մարդ», որքան էլ մշակույթի աղբյուրը, նյութը, գոր-
ծունեության տեղը բնությունն է: 

Ա.Ի. Օսիպովի բնորոշմամբ «Մշակույթը մարդու հոգևոր և 
նյութական ստեղծագործության հանրագումարն է»: Այս սահման-
ման բովանդակությունից ևս պետք է հասկանալ, որ բնության մեջ 
մշակույթ չկա, որ մշակույթ է այն ամենը, ինչ ստեղծվել է մարդու 
շնորհիվ: «Մշակույթը տվյալ հասարակության կենսափորձն է` 
պայմանավորված սոցիալ-պատմական ժամանակաշրջանի պա-
հանջներով» (Հայդեգեր):  Նշված բնորոշման մեջ արդեն կարևոր-
վում է մշակույթի պատմական բովանդակությունը: Այն, որ մշա-
կույթը անընդհատ կարող է փոփոխել պատմական բազմաբնույթ 
իրադարձությունների, հետաքրքրությունների թելադրանքով: 

Էվոլյուցիոն ազգագրական դպրոցի ներկայացուցիչների հա-
մար (Սպենսեր, Մորգան, Թեյլոր) պատմությունը ենթակա է այն-
պիսի օրենքների, որոնք գործում են նաև բնության մեջ, և այս 
առումով պատմական և բնագիտական գիտությունների ուսումնա-
սիրության մեթոդները նույնական են: 

Հիշյալ մեկնությամբ թերևս փորձ էր արվում հիմնավորել մշա-
կույթների փոխադարձ կապի և միասնական սկզբի գաղափարը, 
որի արդյունքում առաջադրվեց այն մոտեցումը, ըստ որի մարդ-
կության ողջ անցած պատմությունը կարելի է բաժանել 3 մեծ 
պատմաշրջանների`վայրենության, բարբարոսության և քաղաքա-
կրթայինի: 

Իսկ ահա անգլիացի սոցիոլոգ, էթնոլոգ, (ազգությամբ լեհ)  
Վ.Կ. Մալինովսկու (1884-1942) համար մշակույթը ծագել է 
որոշակի միջավայրի հարմարվելու անհրաժեշտ պահանջից: Այս 
առումով մշակույթը դիվում է՝ որպես «ադապտացիոն» հաղոր-
դակցման համակարգ: Իոհան Հայզենգը «Խաղացող մարդը» աշ-
խատությունում կառուցում է մշակույթի ծագման խաղային տեսու-
թյան ամբողջական հայեցակարգ, որում խաղը մշակույթի ձևա-
վորման նախապայմանն է: Ըստ Հայզենգի՝ խաղը ավելի հին է, քան 
մշակույթը, այն պայմանավորել է հասարակական կյանքի բոլոր 
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ոլորտները: Այսպես՝ «խաղի կանոնների» պահանջը ենթադրում է 
բարոյական որոշակի պայմանավորվածություններ, իրավուքը իր 
խաղային բովանդակությամբ կարգավորում է մարդկանց միջև հա-
րաբերությունները, մաքուր խաղ էին նաև պաշտամունքային 
ծեսերի ընթացքում կատարվող պարը և երաժշտությունը: Հետևու-
թյունն այն է, որ ճշմարիտ մշակույթը չի կարող գոյություն ունենալ 
առանց խաղային բովանդակության՝ մինչև միջավայրի մշակումը 
իր պահանջներին համապատասխանեցնելը, մարդը այն կառուցել 
է խաղային երևակայության մեջ: Խաղը մեզ ուղեկցում է կյանքի 
կարևոր բոլոր իրադարձություններում՝ պահանջելով, որ դրանք 
կատարվեն որոշակի կանոնների համաձայն: 

Ամերիկացի նշանավոր մշակութաբան սիմվոլիստսկան 
դպրոցի հիմնադիր, Լ.Ուայթը (1900-1975) մշակույթը անվանվում է 
«սիմվոլատ»:  

Ասենք նաև, որ Լեսլի Ուայթը առաջինը օգտագործեց «մշակու-
թաբանություն» գիտական տերմինը: Առաջինը մշակութաբանու-
թյունը դիտեց՝ որպես մշակույթի մասին գիտություն: Ուայթը հրա-
տարակեց երեք աշխատություններ`«Գիտություն և մշակույթ» 
(1949), «Մշակույթների էվոլյուցիա» (1959) և «Մշակույթի հասկա-
ցությունը» (1973), որոնցում նա փորձեց բացահայտել և հիմնա-
վորել մշակութաբանության տարբերությունը մյուս գիտություն-
ներից: Նրա համոզմամբ «մակույթ» հասկացության մեկնության 
շրջանակում միայն ամենից լավ կարելի է բացահայտել մարդու և 
շրջապատող աշխարհի փոխհարաբերությունը: Ուայթը նշում է, 
որ ի տարբերություն կենդանու՝ միայն մարդուն է հատուկ փո-
խանցել իր փորձը, որն իրականացվում է հենց սիմվոլիկ ձևերի 
միջոցով: 

Ելնելով հիշյալ և շատ այլ հիմնավորումներից՝ կարելի է 
հետևել, որ ժամանակակից մշակութաբանական մեկնություննե-
րում «մշակույթ» հասկացությունը հիմնականում բնութագրվում է 
հետևյալ մոտեցումներով. 

1. արժեքաբանական 
2. սիմվոլիստական 
3. էթոլոգիական  
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Արժեքաբանական մոտեցման տեսանկյունով՝ հենց արժեք-
ների ընդհանուր համակարգում կարելի է հասկանալ մշակույթի 
բազմաբնույթ էությունը: Այս մոտեցման համաձայն՝ արժեքը պետք 
է դիտել որպես որոշակի մշակույթում ձևավորված և ընդունված 
համընդհանուր նորմ: Փարսոնսը նշում է, որ արժեքը պատկերա-
ցում է ցանկալիի մասին, և մշակութային կյանքը առանց արժեք-
ների հնարավոր չէ: Մշակութային բոլոր ձեռքբերումները ոչինչ են 
առանց արժեքային նշանակության: Մարդը աշխարհը յուրացնում 
է հենց որոշակի արժեքների տեսանկյունից: Արժեքը իր ուտիլի-
տար և միաժամանակ աբստրակտ նշանակությամբ պատկերում է 
մարդկանց միջև հարաբերությունների որոշակի տիպ: Ենթադրում 
է այնպիսի հարաբերություն, որը չի օտարում մարդուն բնությու-
նից, հասարակությունից, մյուս մարդկանցից, ինքն իրենից, այլ 
ընդհակառակը` իր կոնկրետ և հեռանկարային պահանջների 
շրջանակում միավորում է մարդուն և հանրույթին: Արժեքները 
կրում են ընդհանուր և վերացական բնույթ, սահմանում են չափո-
րոշիչներ, որոնց օգնությամբ գնահատվում են իրերը, իրականու-
թյան տարբեր երևույթները, մարդկանց ծրագրերն ու արարքները: 
Ավելին, օգնում են մարդուն՝ ընդունելու այս կամ այն որոշումը: 
Բավական է միայն նշել, որ մշակույթը հենց հանդես է գալիս՝ 
որպես նյութական և հոգևոր արժեքների ամբողջություն: Այս 
առումով համամարդկային արժեքները իմաստավորում են մարդ-
կային ցեղի միասնականությունը: Արժեքը ենթադրում է առար-
կայի, երևույթի նշանակությունը մարդու կյանքում՝ դրական 
իմաստով: 

Սիմվոլիստական մոտեցումը կարծես նույնացնում է «մարդ» և 
«մշակույթ» հասկացությունները: Սիմվոլները մարդու մտածողու-
թյանը տալիս են առանձնահատուկ հնարավորություն: Մշակույթը 
հենց մարդու ընդունակությունն է՝ սիմվոլացնել աշխարհը՝ նկա-
տում է Լ.Ուայթը:  

Սիմվոլներ չկան բնության մեջ. դրանք ծնվում եմ մարդկային 
մտքից: Քանի որ «Մարդը ամենից առաջ սիմվոլիկ էակ է, ապրում 
է նոր, իր կողմից ստեղծված սիմվոլիկ աշխարհում»,– գրում է նաև 
Է.Կասսիրերը: Եվ մշակութային նոր դրսևորումները ամրագրում և 
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առավել մեծացնում են այդ ցանցը: Մինչդեռ հայտնի է, որ սիմվոլը 
չի կարող մինչև վերջ լինել ռացիոնալ, մինչև վերջ տարբերակված` 
հետևում է նա: Իհարկե, սիմվոլը բազմանշանակ է, այն ոչ այնքան 
նշան է, որքան նշանակություն: Նշանը պատասխանում է այն 
հարցին, թե ինչ է սա, սիմվոլը` ինչի համար, ինչ նպատակով: 
Կասսիրերը գտնում է, որ մշակույթի ծագման սիմվոլիստական 
տեսությունը առավել լավ պատկերացում է տալիս անտրոպոգենե-
զի մասին: «Մարդն ունի սիմվոլներ ստեղծելու և սիմվոլներ սպա-
ռելու կարողություն…» [2, 278]: 

Էթոլոգիական տեսության մեկնությամբ մշակույթը այս կամ 
այն էթնոսի հավատալիքների, սովորույթների, նորմերի մասին գի-
տելիքների համակարգ է: Այսպես՝ ռուս մշակութաբան Դանիլովս-
կու համար չկա պատմություն ընդհանրապես: Կան միայն 
պատմա-մշակութային առանձին տիպեր, որոնք ունեն իրենց զար-
գացման փուլերը (ծնունդ, մանկություն, պատանեկություն, հասու-
նություն, ծերություն և մարում) և աշխարհընկալման առանձնա-
հատկություններ:  

Դանիլովսկու համոզմամբ, թեև պատմա-մշակութային տի-
պերը չունեն ընդհանուր հիմք, բայց և կարող են կրել փոխադաձ 
ազդեցություններ: 

Եվ չնայած մշակութաբանության՝ որպես սոցիալ-հումանի-
տար գիտության առարկայի սահմանման շուրջ կան և այսօր էլ 
ձևավորվում են նորանոր մոտեցումներ, այնուհանդերձ, արդեն 
հիշյալ մեկնությունների շրջանակում կարելի է հետևել. 

1. Մշակույթը մարդու նպակադիր գործունեություն է և գործու-
նեության արդյունքը, քանի որ հենց գործունեության մեջ է մարդը 
ճանաչում իրեն և գիտակցում իր հնարավորությանների սահման-
ները: Նպատակադիր գործունեությունը կապվում է նաև կյանքի 
իմաստի և հենց մադու նշանակության հետ: «Ամեն դարաշրջան 
տալիս է նոր հնարավորություններ, նոր միջոցներ մադու նպա-
տակների և ծրագրերի իրականացման համար» (Ն. Բերդյաև): 

2. Մշակույթը եղել է, կա և կլինի այնտեղ, որտեղ կա մարդկա-
յին հասարակություն: Այսինքն հենց մշակույթն է ստեղծել հասա-
րակություն: Մշակույթը կարող էր ստեղծվել միայն մյուս մարդ-
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կանց հետ հարաբերության արդյունքում, «մշակույթը հարաբե-
րություն է» (Մ. Հայդեգեր): «Մշակույթը աշխարհի և մարդկանց 
հետ հարաբերության ձև է» [2, 319]: 

3. Մշակույթը արտահայտում է մարդկային կեցության ողջ խո-
րությունն ու անչափելիությունը, որով էլ հենց պայմանավորվում է 
նրա բազմաբովանդակ, բազմաբնույթ և անպարփակ էությունը: 
Սակայն մշակույթը կարելի է սահմանել՝ իբրև անհատական 
պահանջների զոհաբերում՝ հանուն խմբի, խավի, հասարակության 
[5, 91]: Ֆլիերը նկատում է, որ սոցիալական առաջընթացի հիմ-
նական շարժիչը ոչ թե տարբեր քաղաքակրթությունների և 
ժողովուրդների մրցակցությունն է, ոչ թե հակասությունը տարբեր 
սոցիալական դասերի միջև, ինչպես կարծում են էվոլուցիոներ-
ները, այլ անհատ-հասարակություն շահերի բախումը: Յուրա-
քանչյուր դարաշրջանում անհատը փորձում է ազատվել իրեն թե-
լադրվող մշակութային սահմանափակումներից և հասարակու-
թյան ճնշող կանոններից:  

4. «Մշակույթ» երևույթը սկիզբ է դրվել մարդկային կենսափոր-
ձի կուտակման և պահպանման արդյունքում: Կենդանին չունի 
փորձի կուտակման, ժառանգորդման հնարավորություն: «Կենդա-
նին իր կենսագործունեությամբ նույնական է բնության հետ» 
(Գուրևիչ):  

5. Վերափոխելով աշխարհը՝ մենք ևս վերափոխվում ենք` 
դառնալով մեր իսկ ստեղծած մշակույթի կրիչը (Է.Մարգարյան): 

Ողջ շարադրանքից ելնելով՝ մեր դիտողությամբ կարելի է կա-
ռուցել մշակութաբանության` որպես ինքնուրույն գիտության, քիչ 
թե շատ ընդունելի սահմանում:  

Մշակութաբանությունը գիտություն է մշակույթի` նրա 
դրսևորման ձևերի ծագման և զարգացման համընդհանուր օրինա-
չափությունների մասին: Մշակութաբանությունը խնդիր ունի 
ուսումնասիրել մշակույթը՝ որպես մարդկության սոցիալ-պատմա-
կան, պրակտիկ-հոգևոր փորձ` հիմնավորված սովորույթներով, 
ավանդույթներով, նորմերով և օրենքներով: 

Հ. Գ. 
Ծանոթանալու նպատակով պատերազմի ժամանակ 
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Ուինսթոն Չերչիլին են ներկայացնում երկրի բյուջեն: Թերթելով 
փաստաթուղթը՝ Չերչիլը, հոնքերը վեր բարձրացնելով, տարակու-
սած հարցնում է. 

– Իսկ որտե՞ղ են մշակույթի համար նախատեսված միջոց-
ները… 

– Սը՛ր, բայց չէ՞ որ հիմա պատերազմ է,– հետևում է պատաս-
խանը: 

– Եթե մշակույթ չկա, ապա այդ դեպքում մենք ինչի՞ համար 
ենք պատերազմում…,– իր հերթին տարակուսում է Չերչիլը: 
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Определения предмеОпределения предмеОпределения предмеОпределения предмета “Культурология” в рамках та “Культурология” в рамках та “Культурология” в рамках та “Культурология” в рамках 
теоретикотеоретикотеоретикотеоретико----методологических наблюденийметодологических наблюденийметодологических наблюденийметодологических наблюдений    

                Оганесян СильваОганесян СильваОганесян СильваОганесян Сильва    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: культура, социально-исторический опыт, разнообразие 
определений 

В данной статье отмечается, что, в отличие от частных наук, исследующих 
культуру, предметом интереса которых являлась определенная ее сфера, форма, 
культурология анализирует, дифференцирует, сопоставляет все возможные 
эмпирические и теоретические знания, пытаясь создать обобщенное описание 
такого явления как /cuitura/ культура. Культурология исследует культуру в 
качестве социально-исторического опыта, в результате которого человек познает не 
только природу, скрытые в ней силы, а самого себя, свои возможности. Автор 
статьи, совершая исторический экскурс, замечает, что представления о культурном, 
как отличающемся от естественного, встречаются уже в мифологических 
сказаниях. А в греко-римский период соотношение человек-природа получает 
новое определение – единство человека и вселенной в рамках микро- и макро-
миров, космического распорядка. В средние века тщательно исследовалась муд-
рость слова, в особенности божественного слова. “Нужно заботиться только о бес-
смертной душе, а тело недолговечно, не нуждается в исследовании”. Предположе-
ние заключалось в том, что знание о преходящем тоже преходящее знание. В 
период Возрождения также имел место ряд обсуждений, касающихся основных 
принципов культуры, которые, в первую очередь, сводятся к проблеме человека – 
основного субъекта культуры, человека, который уже хотел не только верить, но и 
познавать. Однако проблема определения культуры удостаивается последователь-
ных изысканий особенно в период Просвещения. 

Так, в 18-ом веке под культурой понималось усовершенствование духовной 
жизни, образование, воспитание, благодаря которым можно было “излечить” 
пороки общественной жизни, с тем, что “только с царством разума можно достичь 
царства свободы”. В культурологических заметках 19-20 вв. культура отождест-
вляется с цивилизацией, придается важность интеллектуальным проблемам, в 
особенности, проблемам правового сознания общества. 

Автор данной статьи, выделяя и комментируя этиологические, символисти-
ческие и ценностные рассуждения о культуре, пытается представить свое 
определение науки “культурология”. 

Итак, культурология – наука о культуре, о всеобщих закономерностях проис-
хождения и развития форм ее проявления. Задачей культурологии является иссле-
дование культуры в качестве социально-исторического, практически-духовного 
опыта человечества, обоснованного обычаями, традициями, нормами и законами. 
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The article states that, unlike the private sciences that study “culture”, which are 

interested only in a particular area and particular form of culture, culturology analyzes, 
distinguishes, combines all possible empirical and theoretical knowledge about culture 
in an attempt to create the full description of the phenomenon called “culture” (cuitura). 

Culturology studies culture as a socio-historical experience, in the result of which a 
person recognizes not only nature, its hidden powers, but also himself, his possibilities. 
Taking a historical tour, the author notices that we come across notions about medium, 
different from natural, still in mythological narratives. And in the Greco-Roman era, 
human-nature relation achieves new borders within the framework of human-universe 
unity, the micro and macro worlds, the cosmic order. In the Middle Ages, the wisdom of 
the speech, and especially of the divine speech, was already being carefully examined. 
“One must take care only of the immortal soul, and the body is transient, there is no 
need to study it”. The assumption is that the knowledge of the transient is also 
transient”. During the Renaissance, too, there were a number of discussions on the basic 
principles of culture, which first of all led to the problem of the main subject of culture - 
the problem of a man: the problem of the man who already wanted not only to believe 
but also to know. However, the problem of defining culture undergoes consistent 
theoretical studies particularly in the age of enlightenment. 

Thus: In the 18th century, by culture, they understood the improvement of spiritual 
life, education, upbringing, due to which the vices of public life could be "cured”, with 
the motto that only “with the kingdom of intellection the kingdom of liberty can be 
attained”: 

In the cultural interpretations of the 19th and 20th centuries, culture is already 
identified with civilization, highlighting the issues of intellectual, mostly the problems 
of legal consciousness of the society. Separating and commenting on the etological, 
symbolistic, and value interpretations of culture in the article above, the author also 
attempts to present his formulation of the science called “culturology”. 

Hence: 
Culturology is the science about culture, the universal regularities of the origin and 

development of its ways of manifestation. Culturology has the task to study culture as a 
social-historical, practical-spiritual experience of mankind grounded in customs, 
traditions, norms, and laws. 
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