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ԱզատականությունըԱզատականությունըԱզատականությունըԱզատականությունը    որպեսորպեսորպեսորպես    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    
կյանքիկյանքիկյանքիկյանքի    ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    ևևևև    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման        

սոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութային    երևույթերևույթերևույթերևույթ    
Գրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան Աննա    

 
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառերբառերբառերբառեր. ազատական մշակույթ, ազատություն, մրցակցություն, 

քաղաքացիական հասարակություն, շուկայական հարաբարություն, ինստիտու-
ցիոնալ համակարգ, քաղաքական պրոպագանդա 

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, ինչպիսիք են ազատությունը, հանդուրժողակա-
նությունը, հավասարությունը, մասնավոր սեփականությունը, մրցակցությունը, 
արդարությունը և այլն: Այս սկզբունքները «բնական ազատությունների» այն ամ-
բողջական համակարգն են, որ ազատականության դասականները համարում էին 
մասնավոր նախաձեռնության, տնտեսական գործունեությունը պետական հովա-
նավորչությունից ազատելու և ազատ ձեռներեցություն ծավալելու նախապայ-
մանը: Ազատականության այս սկզբունքներն էապես փոխեցին նաև հասարակա-
կան հարաբերությունների բարոյական հիմունքները, քանի որ բաց և սոցիալա-
կան տեղաշարժերին արագ արձագանքող հասարակությունն այլևս չէր կարող 
կյանքը կանոնակարգել բնույթով պահպանողական ավանդույթներով և սովո-
րույթներով: Ազատական մշակույթը կարող էր արդյունավետ գործառնել միայն 
այն դեպքում, եթե մարդիկ ամենօրյա կյանքում ղեկավարվեին արագացող սո-
ցիալական ռիթմին համապատասխան սկզբունքներով (նախաձեռնություն, ան-
հատապաշտություն, 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-
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-
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կարգի, այլև ներհամակարգային հարաբերություններ կարգի ու կարգավորվա-
ծության, սոցիալական կառույց ձևավորելու մշակույթ է [1, 51]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ազատական մշակույթի ձևավորման 
հարցը, որպես կանոն, քննարկվում է «շուկայական հարաբերությունների» համա-
տեքստում: Պետք է նկատել, սակայն, որ արևմտյան տնտեսագետները շուկան 
հաճախ նույնացնում են ազատ ձեռնարկչատիրական տնտեսությանը և քննար-
կում որպես զուտ կապիտալիստական ֆենոմեն: Մինչդեռ, ինչպես իրավացիորեն 
նկատում է Թոֆֆլերը, շուկան ընդամենը փոխանակման համակարգ է և ծագել է 
շատ ավելի վաղ, քան կապիտալիզմը: Շուկան գործել է այն պահից ի վեր, ինչ ար-
տադրողն ու սպառողն իրարից հեռացան ու տարանջատվեցին [2, 82-83]: Այդ 
«տարանջատման» հետևանքով ներհամակարգային որոշակի կապերը դարձան 
պրոբլեմային, ինչը կարող էր լուծել շուկան և համապատասխան քաղաքականու-
թյունը: 

Տնտեսական ու քաղաքական վարքի նորմատիվ համակարգերը մշակույթի 
համատեքստում սոցիալական, տնտեսական ու քաղաքական շահերի համագո-
յակցման, փոխըմբռնման ու կոնֆլիկտների հաղթահարման առավել ժողովրդա-
վարական մեխանիզմներ են, քան, ասենք, «բնական մարդու» տնտեսական 
էգոիզմն ու պահանջմունքները: Սոցիալական կառույց ձևավորելու և ներհամա-
կարգային հարաբերությունները կարգավորելու «տնտեսական վարքի նորմատիվ 
համակարգը» կարելի է անվանել «ժողովրդավարական բարոյականություն»: 

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: 

Հասարակության կորպորատիվ բաժանման հետևանքով ավատատիրական 
Եվրոպայում հասարակական տարբեր ինստիտուտների միջև գործառութային 
հստակ բաժանում չկար և նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր հնարավորու-
թյան դեպքում ընդլայնել իր իրավասությունների շրջանակները: Բայց ազատա-
կան մշակույթի տարածմանը զուգահեռ աշխատանքի բաժանմանը փոխարինում 
է գործառնական բաժանումը, որի դեպքում առաջին պլան են մղվում մարդկանց 
անհատական որակներն ու շահերը: Այս հանգամանքը խիստ կարևոր է, քանի որ 
ծագում են պետության ու հասարակության փոխհարաբերությունների կարգավ-
որման, անհատական, խմբային ու հասարակական շահերի համամասնության 
պահպանման մեխանիզմների ստեղծման ու գործառնության ապահովման 
խնդիրներ: Այս ամենն աստիճանաբար փոխում է հասարակական համակեցու-
թյան նախկին նորմատիվ համակարգը և ծագում են հասարակական կարգի 
ապահովման ընդհանրական նշանակություն ունեցող իրավաքաղաքական նոր 
մեխանիզմներ: Կարելի է ասել, որ ազատականությունը հասարակական հարա-
բերությունների կազմակերպման և կարգավորման այնպիսի մշակույթ ձևավորեց, 
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որը առնվազն լուծեց մի շարք կարևոր խնդիրներ: 
Առաջին` մարդկանց քաղաքական իրավունքներն ընդլայնելու միջոցով 

ձևավորեց քաղաքացիների միջև իրավապես միջնորդավորված համագործակցու-
թյուն և համերաշխություն: Այլ կերպ ասած` հասարակական հարաբերություննե-
րի կարգավորման քաղաքական բարոյականության շնորհիվ հասարակության 
մեջ ձևավորվեցին մարդկանց սոցիալական ինտեգրացիայի անհրաժեշտ պայ-
մանները և ամրապնդվեցին մարդկանց սոցիալական կապվածության իրավա-
կան հիմունքները: 

Երկրորդ` եթե ավատատիրության շրջանում թագավորի իշխանության օրի-
նականությունը նախասահմանված էր և ժառանգաբար փոխանցվող, ապա ազա-
տական մշակույթի և քաղաքական բարոյականության պայմաններում իշխանու-
թյան օրինականության խնդիրը ձեռք բերեց նոր իմաստ: Այս դեպքում արդեն սո-
ցիալական մակարդակում իշխանության օրինականությունը պայմանավորված է 
նրանով, թե իշխանության սոցիալական-տնտեսական գործունեությունը որքա-
նով է համապատասխանում հասարակության շահերին ու ակնկալիքներին: 

Երրորդ` ծագում է նաև իշխանության հրապարակայնության (լեգալության) 
խնդիր: Ազատական հասարակություններում իշխանությունը դառնում է հրա-
պարակային, քանի որ ընտրվում է ժողովրդավարական սկզբունքներով: Նշված 
խնդիրների համար ընդհանուրն այն է, որ իրավական պայմաններ են ստեղծվում 
քաղաքական հարաբերություններում ղեկավարվելու արդարության սկզբունքով: 
Քաղաքականության մեջ այդ սկզբունքի էությունն այն է, որ ստեղծվում են ազա-
տամետ կարգի ինստիտուտներ, որոնք թեև սահմանափակում են մարդկանց 
բնական ազատությունները, բայց ստեղծում են ազատության իրավունքի երաշ-
խիքներ: 

Պետք է նկատել, սակայն, որ ազատականության և ժողովրդավարության 
փոխհարաբերությունը ներքնապես հակասական է: Ժողովրդավարությունը հնա-
րավոր է այնտեղ և այն ժամանակ, երբ հասարակությունն ունի սոցիալական 
շարժուն կառուցվածք, կան խմբային շահեր և դրանց օրինական պաշտպանու-
թյան հնարավորություններ, տնտեսությունը շուկայական-մրցակցային է և այլն: 
Մյուս կողմից՝ արմատական ազատականությունը և ծայրահեղ շուկայական հա-
րաբերությունները հասարակության համար ստեղծում են այնպիսի պրոբլեմներ, 
որոնք խիստ սահմանափակում են ժողովրդավարության սոցիոմշակութային բա-
զան: Այս երևույթն առավել ցայտուն դրսևորումներ է ունենում հատկապես ար-
մատական փոխակերպումների շրջանում, երբ, օրինակ, հետխորհրդային 
երկրներում տնտեսական բարեփոխումների ու տնտեսության ազատականաց-
ման բացասական հետևանքների ազդեցության տակ հասարակության անպաշտ-
պան խավերը բացասաբար տրամադրվեցին նաև ժողովրդավարական գործըն-
թացների նկատմամբ [3,11]: Այս առնչությամբ հարց է ծագում, թե արդյոք տնտե-
սական ազատականությունը ենթադրում է նաև քաղաքական ազատականու-
թյուն, և քաղաքական ժողովրդավարությունը որքանով պետք է ենթարկվի տնտե-
սական ազատականության տրամաբանությանը: 

Ազատական-ինդուստրիալ հասարակության ձևավորման սկզբնական 
շրջանում ժողովրդավարության առանցքը տնտեսակենտրոն մարդն էր, որի 
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արժեքային համակարգի հիմքում ընկած էին նյութական շահերը: Այդ իմաստով 
մարդկային փոխհարաբերություններին բնորոշ էին գործնական-փոխշահավետ 
երկխոսության ու փոխզիջման սկզբունքները, ինչը նշանակում է, որ տնտեսա-
կան հարաբերությունների ժողովրդավարացումն ընթանում է ոչ միայն ինստի-
տուտային մակարդակում, այլև՝ սոցիոմշակութային: Վերջին դեպքում ժողո-
վրդավարացումն իրականացվում է ի հաշիվ մարդկանց բարոյական ու հոգևոր 
համոզմունքների, ինչը նաև նշանակում է, որ տնտեսական ազատականության 
թելադրանքով մարդկային փոխհարաբերություններն ապաբարոյականացվում և 
ձևայնացվում են: Թեև ազատականությունը, այնուամենայնիվ, ժողովրդավարա-
կան մշակույթ է, բայց, ինչպես նկատում է հայտնի սոցիոլոգ և մշակութաբան 
Դ.Բելլը, ազատական-ինդուստրիալ հասարակության քաղաքացիական հասա-
րակությունը, որի գլխավոր նպատակը խմբային ու անհատական շահերի պաշտ-
պանությունն է, սոցիոմշակութային իմաստով դեռևս օրինական (լեգիտիմ) չէ, 
քանի որ մշակույթը հոգևոր արժեքները խմբային շահերից վեր է դասում: Եթե 
ազատական-ինդուստրիալ հասարակության զարգացման սկզբնական շրջանում 
քաղաքացիական հասարակության գործարարի շահերն ու նպատակները դեռևս 
ձևավորվում էին տվյալ հասարակության սոցիոմշակութային արժեքների շրջա-
նակներում, ապա արդեն տեղեկատվական հասարակության պայմաններում, ուր 
առաջնային նշանակություն ունեն կառավարչական գործոնները, ժողովրդավա-
րությունը սոցիոմշակութային հակասություններ ունի ոչ միայն ազատական-շու-
կայական սկզբունքների հետ, այլև բյուրոկրատիայի: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, ազատական մշակույթը ինչ-որ իմաստով կարելի է 
բնութագրել որպես «ժողովրդավարական բարոյականություն», քանի որ այն 
պարզապես գործընկերների միջև նորմատիվ-ձևական պայմանականություն չէ: 
Տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական կյանքում այդ մշակույթը խարսխված 
է ոչ միայն խաղի ձևական կանոնների վրա, այլև ունի արժեքային լուրջ ծանրա-
բեռնվածություն: Բանն այն է, որ ազատականության նորմատիվ համակարգը չի 
կարող լիովին կատարել իր գործառնական խնդիրները, եթե չունենա համահա-
սարակական արժեքների այնպիսի համակարգ, որն ամենօրյա մարդկային հա-
րաբերությունների կարգավորմանը կտա տևականություն և սոցիոմշակութային 
իմաստ: Հասարակական հարաբերությունների կարգավորման «խաղի կանոննե-
րը» ձևավորվում են միայն այն բանից հետո, երբ ձևավորվում է տվյալ սոցիալա-
կան կարգի արժեքային համակարգը: Համակարգաստեղծ ու համակարգապահ-
պան գործոնները ոչ միայն կանխորոշում են տվյալ սոցիալական կարգի արժեքա-
յին ուղղվածությունը, այլև` կայունության ու կարգավորվածության մեխանիզմնե-
րի բնույթն ու նորմատիվ բովանդակությունը: Այդ տեսակետից, օրինակ, ազատա-
կան-բաց հասարակությունների ձևավորման հատկապես առաջին փուլում ար-
դարության, ազատության, քաղաքացիական համերաշխության, ժողովրդավա-
րության և նմանատիպ մյուս արժեքները դարձան ոչ միայն նոր կարգի հաստատ-
ման սոցիոմշակութային հիմունքներ, այլև կանխորոշեցին հասարակության ինս-
տիտուտային կառույցների փոխհարաբերությունների նորմատիվ սկզբունքների 
բովանդակությունը: 

Ակնհայտ փաստ է, որ ազատական ու ժողովրդավարական հասարակու-
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թյուններում մարդիկ ունեն տարբեր տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական 
շահեր, որոնք անխուսափելի են դարձնում ներհամակարգային հակասություն-
ներն ու կոնֆլիկտները: Ազատականության վերոհիշյալ սոցիոմշակութային 
սկզբունքները, ինչ խոսք, ամեն մի կոնկրետ դեպքում չեն կարող անմիջապես 
մասնակցել ու կարգավորել այդ հակասությունները: Բայց այդ սկզբունքները 
կազմում են այն սոցիոմշակութային կարգը և այն բարոյական տարածությունը, 
որի շրջանակներում նորմատիվ վարքը կարող է լինել այլընտրանքային: Այլ 
կերպ ասած, համերաշխության, արդարության, ազատության և նմանատիպ այլ 
խնդիրներն այն իմաստով են դառնում քաղաքականություն, որ ինստիտուտու-
ցիոնալ կարգավորումներն ընթանում են համակարգաստեղծ գործոնների սոցիո-
մշակութային բովանդակության շրջանակներում: Ամեն մի քաղաքակրթություն, 
օրինակ, մշակում է սոցիալական պարտքի մի համակարգ, որը թույլ է տալիս, 
առանց անցյալին անդրադառնալու, որոշ արարքներ գնահատել ընդունելի, իսկ 
որոշներ արարքներ` ոչ: 

Ազատական-ժողովրդական մշակույթի շրջանակներում համակարգաստեղծ 
հիմնարար արժեքների և վարքի կարգավորման նորմատիվ համակարգի (խաղի 
կանոններ) հարաբերակցության հարցը ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
նախ պարզել ժողովրդավարության և ազատականության դրսևորման հիմնական 
մակարդակների առանձնահատկությունները: Այս իմաստով խիստ ուշագրավ է 
Ֆ.Ֆուկույամայի մոտեցումը: «Մշակույթի առաջնայնությունը» [4, 143-144] հոդվա-
ծում վերլուծելով հետխորհրդային երկրներում համակարգային փոխակերպում-
ների և ժողովրդավարացման գործընթացների դժվարությունների ու ձախողում-
ների պատճառները՝ նա փորձում է ժողովրդավարությունը բնութագրել չորս հիմ-
նական մակարդակների առանձնահատկություններով: Առաջին` ժողովրդավա-
րության և համապատասխան հասարակական կարգի գոյության ու գործառնու-
թյան համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ մարդիկ համոզվեն ու հավա-
տան, որ ժողովրդավարությունը կառավարման ամենից արդյունավետ և օրինա-
կան (լեգիտիմ) ձևն է: Այլ կերպ ասած, ժողովրդավարության առաջին մակարդա-
կի առանձնահատկությունները բնութագրվում են համապատասխան ինստի-
տուտների և շուկայական կառույցների օրինականության մասին կանոնակարգ-
ված համոզմունքների առկայությամբ: Երկրորդ մակարդակն անմիջապես 
առնչվում է ժողովրդավարական ինստիտուտներին (սահմանադրություն, սահ-
մանադրական դատարան, բազմակուսակցական համակարգ, շուկայական կա-
ռույցներ և այլն): 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования     
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: либеральная культура, свобода, конкуренция, гражданское 
общество, рыночное отношение, институционная система, политическая пропаганда 

Одним из типических показателей либерального общества является способ-
ность трансформироваться, быстро реагировать на внешние и внутренние измене-
ния, всегда находиться в состоянии мобильности как в политическом смысле, так и 
в гражданском. Основы открытого общества совпадают с таким либеральными 
принципами как свобода, толерантность, равноправие, конкуренция и т.д. 

Либеральная культура может эффективно функционировать только в том 
случае, когда люди в повседневной жизни руководствуются соответствующими 
принципами ускоряющегося социального ритма.  
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: liberal culture, liberty, competition, civil society, market relations, 
institutional system, political propaganda  

One of the typical peculiarities of liberal society is its ability of transformation, 
fast reference to internal and external changes and permanent mobility. 

In political and ideological aspects the principles of the open society coincide 
with such principles of liberalism as liberty, tolerance, equality, competition and etc. 

Liberal culture can function efficiently only when people in their current life are 
led by the principles according to quickening rhythm of social life.  

 

 

        


