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ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ԵՎ ԱՐ ԴԻ ՄԻ ՇԱՐՔ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱՌՆ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան*

«Կա րև որն այն չէ թե ինչ է տե ղի ու նե նում,  
այլ այն թե մենք ինչ պես ենք վե րա բեր վում դրան»:

Թ. Գո լաս

Ստան դարտ ու խո րաց ված հար ցում ե րի հի ման վրա հոդ վա ծում փորձ 
է ար վում ցույց տալու, թե ինչ պի սին են մշա կույ թի ըն կա լում ե րը հա յաս
տա նյան հան րու թյու նում, ինչ պի սի պայ ման նե րում և գոր ծոն նե րի ազ դե
ցու թյամբ են ձևավոր վել և ինչ պի սի նե րուժ են պա րու նա կում դրանք` որոշ 
հա մազ գա յին հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման տե սան կյու նից:

Բա նա լի բա ռեր. ըն կա լում, մշա կույ թի հան րա յին ըն կա լում, հա բի թուս, 
մշա կու թա յին կա պի տալ, մշա կույ թի կա ռուց վածք, մշա կույ թի գոր ծա ռույթ
ներ, մշա կույ թի կար գա վի ճակ, մշա կույ թի հա մա կար գա յին բնույթ:

Սույն հե տա զո տու թյան նպա տակն է ցույց տալ, թե ինչ պի սի փո
խառն չու թյուն նե րի մեջ են մշա կույ թի մա սին հան րա յին ըն կա լում ե րը և 
այն հիմ ախն դիր նե րից ու մար տահ րա վեր նե րից բաղ կա ցած իրա կա նու
թյու նը, որին առե րես վում ենք ար դի Հա յաս տա նում:

Հե տա զո տու թյան հիմ քում ըն կած կան խադ րույթն այն է, որ դժվա
րու թյուն նե րը, որոնք առ կա են մեր հա սա րա կու թյու նում վեր ջին եր կուս ու 
կես տաս նա մյա կում` կապ ված երկ րի առ ջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե
րին դի մագ րա վե լու և նոր իրադ րու թյուն նե րին ադապ տա նա լու հետ, նշա
նա կա լի չա փով հե տև անք են մշա կույ թի այն ըն կա լում ե րի, որոնք ձև ա
վոր վել են որո շա կի իրա կա նու թյու նում և հան գա մանք նե րում, բայց 
վե րար տադր վում են այլ իրա կա նու թյու նում և բո լո րո վին տար բեր հան գա
մանք նե րի առ կա յու թյամբ: Նշվա ծը ըն կալ ման ու իրա կա նու թյան բախ
ման լուրջ նա խադ րյալ է, որը հա ճախ ու շադ րու թյան չի ար ժա նա նում: 

* Նի կոլ Մար գա րյա նը Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ
տե տի մշա կու թա բա նու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ է, ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ազ գագ րու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող, պատ
մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: Մե լի նե Թո րո սյա նը AM Partners խորհր դատ
վա կան ըն կե րու թյան վեր լու ծա բան է և հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա կար գող, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:
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Մշա կույ թի և ար դի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի փո խառն չու թյուն նե րը...

Լրագ րո ղա կան ու գի տա կան բազ մա թիվ հրա պա րա կումերում, սո վո րա
բար, գո յու թյուն ու նե ցող հիմ ախն դիր ներն ու մար տահ րավեր նե րը հան
գեց վում են ըն կա լում ե րի հետ ուղ ղա կի կապ չբա ցա հայ տող, և, ըստ էու
թյան` ածան ցյալ բնույ թի այն պի սի գոր ծոն նե րի, ինչ պի սիք են, օրի նակ, 
տնտե սու թյու նը, քա ղա քա կա նու թյու նը, վար չա րա րու թյու նը:

Ու սում ա սի րու թյու նը հիմ վում է ՀՀ յոթ քա ղաք նե րում (Վա նա ձոր, 
Գյում րի, Գո րիս, Ար տա շատ, Իջև ան, Ար մա վիր, Երև ան) անց կաց ված հե
տա զո տու թյուն նե րի նյու թի վրա, որը ձեռք է բեր վել խո րաց ված հար ցազ
րույց նե րի և ստան դարտ հար ցա թեր թա յին հար ցում ե րի մի ջո ցով: Ինչ
պես ստան դարտ հար ցում ե րը` ամ բող ջու թյամբ, այն պես էլ խո րաց ված 
հար ցազ րույց նե րը` մաս նա կի ո րեն, են թարկ վել են վի ճա կագ րա կան վեր
լու ծու թյան: Իրա կա նաց վել են 80 խո րաց ված հար ցազ րույցներ և 230 ստան
դարտ հար ցում եր: Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է 2012 –2013 թթ.:

Նախ, հստա կեց նենք թե ի՞նչ ենք հաս կա նում «մշա կույ թի ըն կա
լում» ասե լով: Խա չամ շա կու թա յին հե տա զո տող ներ Դ. Կլո ֆը և Մ. Փար կը 
առա ջար կել են ըն կալ ման մի սահ մա նում, որն ըստ էու թյան գոր ծըն թա
ցա յին է. «Ըն կա լու մը ներ քին գոր ծըն թաց է, որի օգ նու թյամբ ընտր վում, 
կազ մա կերպ վում և մեկ նա բան վում է ար տա քին աշ խար հի ին ֆոր մա ցի
ան»1: Այլ խոս քով` մենք ինչն ենք նկա տում (առանձ նաց նում) մեզ շրջա պա
տող երև ույթ նե րի մեջ, ինչ նշա նա կու թյուն (կա րև ո րու թյուն) ենք վե րագ
րում ընտր ված երև ույթ նե րին և ինչ պի սի վե րա բեր մունք է են թադր վում 
ընտր ված երև ույթ նե րի նկատ մամբ: Վե րո հի շյալ սահ ման ման մեջ նշված` 
ըն կալ ման երեք փու լե րից կա րե լի է դուրս բե րել ըն կալ ման հե տև յալ երեք 
առում ե րը` կա ռուց ված քա յին, կար գա վի ճա կա յին և հա մա կար գա յին.

1. Մշա կույ թի կա ռուց ված քը (բո վան դա կու թյու նը. ինչ է այն նե
րառում իր մեջ)

2. Մշա կույ թի կար գա վի ճա կը (ինչ պի սի նշա նա կու թյուն է վե
րագրվում մշա կույ թին)

3. Մշա կույ թի հա մա կար գա յին բնույ թը (կա պը տար բեր հիմ ախն
դիրնե րի հետ)

1. Մշա կույ թի կա ռուց ված քը
Ի՞նչն ենք մենք նկա տում իբ րև մշա կույթ կամ ո՞ր երև ույթ ներն ենք 

առանձ նաց նում իբ րև մշա կու թա յին: Մշա կույ թի բո վան դա կու թյու նը պար
զե լու նպա տա կով հարց վող նե րին ուղղ վել են հե տև յալ հար ցե րը.

1 Klopf D. W., Park M., Cross Cultural Communication: An Introduction to the Funda
mentals. Seoul: Hanshin Publishing Co., 1982, p. 26.
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Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան

 ֏ Ի՞նչ եք հաս կա նում «մշա կույթ» ասե լով:
 ֏ Թվեք գոր ծու նե ու թյան մի քա նի ոլորտ ներ կամ ձեւ եր, որոնք ըստ 

Ձեզ կա րող են հա մար վել մշա կու թա յին:
Ստաց ված պա տաս խան նե րի քա նա կա կան վեր լու ծու թյու նը ամ

փոփ ված է թիվ 1 և 2 աղյու սակ նե րում: Հար ցե րի բաց լի նե լու պատ ճա ռով 
ստաց վել են բազ մա զան պա տաս խան ներ: Այ դու հան դերձ, չնա յած ար
տա քուստ բազ մա զա նու թյա նը, պա տաս խան նե րը բա ցա հայ տում են 
հարց վող նե րի շրջա նում մշա կույ թի բա վա կա նին սահ մա նա փակ բո վան
դա կա յին ըն կա լու մը: Բո վան դա կա յին սահ մա նա փա կու թյու նը նախ բա
ցա հայտ վում է մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ նե րի մա կար դա կում: Այս տեղ 
գլխա վո րա պես ար տե ֆակ տեր են, ար վես տի տար բեր ոլորտ նե րի գոր ծու
նե ու թյան ար դյունք ներ: Պա տաս խան նե րում չեն ներ կա յաց ված կամ հազ
վա դեպ են ներ կա յաց ված ար ժեք նե րը, ծե սե րը, ավան դույթ նե րը: Հազ վա
դեպ են նաև հան րա յին ու մի ջանձ նա յին տար բեր մա կար դա կի 
հա րա բե րու թյուն նե րին վե րա բե րող պա տաս խան նե րը: Երկ րորդ, հնչած 
պա տաս խան նե րում մշա կու թա յին փաս տե րը գե րա զան ցա պես ներ կա
յաց ված են գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քի ու ոչ թե գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցի 
տե սան կյու նից: Այ սինքն, նշված ֆե նո մեն նե րը չեն դի տարկ վում որ պես 
որո շա կի խնդիր նե րի լուծ ման և որո շա կի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար
մա նը հաս նե լու մի ջոց ներ: Եր րորդ, մշա կույ թը դիտ վում է գլխա վո րա պես 
իբ րև բարձր ար վես տի ու էլի տար ֆե նո մեն և իբ րև հա սա րա կա կան գոր
ծու նե ու թյան այլ ձև ե րից (օրի նակ առօ րե ա կա նու թյան) ան կախ մի բան:

Գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող պա տաս խան նե րում ևս 
չու նենք բազ մաբ նույթ պա տաս խան ներ: Դրանք զա նա զան են, բայց վե
րա բե րում են նույն ոլորտ նե րին: Ամե նա մեծ տո կո սը պա տաս խան նե րի 
մեջ կազ մում են «Չգի տեմ ե րը» (տես աղյու սակ 2): Հարց վող նե րը դժվա
րու թյուն ու նեն մշա կույթն իբ րև գոր ծու նե ու թյուն դի տար կե լու հար ցում: 
Ինչ պես առա ջին առ ման դի տարկ ման մեջ` մշա կույ թը չի դիտ վում որ պես 
մի ջոց: Հա ճա խա կա նու թյան տե սան կյու նից մյուս մեծ թիվ կազ մող պա
տաս խա նե րը կրկին վե րա բե րում են ար վես տի ոլորտ նե րին և ար տե ֆակ
տե րին, որոնք ներ կա յաց ված են իբ րև գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներ:

2. Մշա կույ թի կար գա վի ճա կը  
(մշա կույ թին վե րագր վող կա րև ո րությունը)
Ինչ պե՞ս ենք մենք կազ մա կեր պում իբ րև մշա կու թա յին ընտր ված 

երև ույթ նե րը կամ ի՞նչ տեղ ենք հատ կաց նում մշա կու թա յին երև ույթ նե րին` 
այլ երև ույթ նե րի շար քում: Թիվ 1 և 2 աղյու սակ նե րում կա րե լի է հան դի պել 
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Մշա կույ թի և ար դի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի փո խառն չու թյուն նե րը...

պա տաս խան նե րի, որոնք այս կամ այն չա փով առնչ վում են մշա կույ թի 
նշա նա կու թյա նը: Դրանք հիմ ա կա նում պատ կե րաց վում են մակ րո սոցի
ա լա կան մա կար դա կում և մաս նա վո րա պես` ազ գա յի նի հա մա տեքս տում: 
Հե տև ա բար, անհ րա ժեշ տու թյուն կար հստա կեց նե լու թե նույն ազ գա յի նի 
գո յա տև ման հե ռան կա րի տե սան կյու նից մշա կույ թին ինչ պի սի կա րև ո
րություն է վե րագր վում: Այդ նպա տա կով, նախ քան բուն հե տա զո տու թյու
նը, անց կաց վել է հար ցա խույզ, որի ար դյուն քում առանձ նաց վել են հայ 
ժո ղովր դի գո յա տև ման և զար գաց ման հա մար կա րև ո րու թյուն ու նե ցող 
ոլորտ նե րը: Դրանք 12ն են:

1. Զին ված ու ժեր 7. Կրթու թյուն
2. Տնտե սու թյուն 8. Մշա կույթ
3. Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն 9. Կրոն
4. Բնա պահ պա նու թյուն 10. Գի տու թյուն
5. Սո ցա պա հո վու թյուն 11. Օրենս դիր
6. Սպորտ 12. Իրա վա պահ պան
Վեր ջի նիս հի ման վրա հարց վող նե րին առա ջարկ վել է հե տև յալ 

փակ հար ցը.
 ֏ Նշված ոլորտ նե րից որո՞նք են հատ կա պես կա րեւ որ հայ ժո ղովր-

դի գո յա տեւ ման ու զար գաց ման հա մար (նշեք առա վե լա գույ նը 
երեք ոլորտ):

Պա տաս խան նե րի ամ փո փու մը ներ կա յաց ված է թիվ 3 աղյու սա
կում: Ըստ այդմ, իբ րև ժո ղովր դի գո յա տև ման և զար գաց ման մի ջոց` մշա
կույ թը կա րև ո րել են հարց վող նե րի ըն դա մե նը 16.8%ը: Հարց վող նե րի պա
տաս խան նե րում առա վել մեծ կա րև ո րու թյուն է վե րագր վում զին ված 
ու ժե րին (74.7%), կրթու թյա նը (43.7%), տնտե սու թյա նը (41.6%): Ստաց ված 
պատ կե րը հստա կեց ման կա րիք ու նի: Նախ, զին ված ու ժե րին, չնա յած 
դրա կա րև ո րու թյան գնա հատ ման բարձր աս տի ճա նին, շատ կոնկ րետ ու 
սահ մա նա փակ գոր ծա ռույթ է վե րագր վում և ինչ պես կտես նենք թիվ 5 
աղյու սա կում ներ կա յաց ված պա տաս խան նե րում, նշված ոլոր տը չի կապ
վում այն տար բեր հիմ ախն դիր նե րի հետ, որոնք ծա ռա ցել են մեր հա սա
րա կու թյան առ ջև: Նույ նը կա րե լի է ասել կրթու թյան վե րա բե րյալ (տես 
թիվ 5 աղյու սա կը): Ըն դո րում, կրթու թյան պա րա գա յում, պա տաս խան նե
րի այդ չափ մեծ քա նա կը ստաց վել է այն պատ ճա ռով, որ հարց վող նե րի մի 
մա սը ուղ ղա կի ո րեն ներգ րավ ված է կրթա կան գոր ծըն թա ցի մեջ և նրանք 
հիմ ա կա նում ու սա նող ներ են: Այ նինչ, տնտե սու թյան կա րև ո րու թյու նը, ի 
տար բե րու թյուն կրթու թյան, ավե լի հա մա չափ գնա հա տա կան ու նի բո լոր 
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Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան

տա րի քա յին խմբե րի պա տաս խան նե րում (տես աղյու սակ 4): Բա ցի այդ, 
տնտե սու թյանն առա վել մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու հա մա պար փակ գոր
ծա ռույթ ներ են վե րագր վում, ին չը մենք կտես նենք թիվ 5 աղյու սա կում, 
որը վե րա բեր վում է տար բեր հիմ ախն դիր նե րի հետ մշա կույ թի առն չու
թյա նը:

3. Մշա կույ թի հա մա կար գա յին բնույ թը
Ի՞նչ փո խառն չու թյուն ներ ու նեն մշա կու թա յին երև ույթ նե րը այլ երև

ույթ նե րի հետ: Այդ նպա տա կով ընտր վել են մի շարք հիմ ախն դիր ներ 
որոնք առնչ վում են քա ղա քա կան, տնտե սա կան, առող ջա պա հա կան, հո
գե բա նա կան, կրթա կան և այլ ոլորտ նե րին: Հարց վող նե րին առա ջարկ վել 
է պա տաս խա նել հե տև յալ հար ցին`

 ֏ Նշված երեւ ույթ նե րից որո՞նք են կապ ված մշա կույ թի հետ:
Հաս տա տա կան կամ մեր ժո ղա կան պա տաս խան նե րի դեպ քում 

հարց վող նե րից պա հանջ վել է բա ցատ րել թե ին չու են այդ պես կար ծում 
(տես` աղյու սակ թիվ 5): Հարց վող նե րին ներ կա յաց վող հիմ ախն դիր նե րի 
որո շա կի աց ման հա մար առանձ նաց վել են այն պի սիք, որոնք տվյալ ժա
մա նա կա հատ վա ծում (2012 –2013 թթ.) առա վել հա ճախ են քննու թյան առն
վել ՀՀ զլմնե րում: Դրանք են. ինք նաս պա նու թյու նը, ամուս նա լու ծու թյուն
նե րի թվա ճը, տնտե սա կան ճգնա ժա մը, կո ռուպ ցի ան, էկո լո գի ա կան ճգնա
 ժա մը, ար տա գաղ թը, ծնունդ նե րի թվի նվա զու մը, աղ քա տու թյու նը, գոր
ծազր կու թյու նը, սրտա նո թա յին և շնչա ռա կան ու ղի նե րի հի վան դու  թյուն 
նե րի տա րած վա ծու թյու նը, կրթա կան հա մա կար գում առ կա խնդիր նե րը:

Հատ կա պես հիմ ախն դիր նե րին առնչ վող վե րո հի շյալ հար ցի հետ 
կապ ված է, որ «բա ցա հայտ վում է» տնտե սա կան գոր ծո նի հա մա պար փակ 
բնույ թը: Պա տաս խան նե րի ամ փոփ ման շնոր հիվ պարզ վում է, որ տնտե
սա կան գոր ծո նը ներ կա է բո լոր հիմ ախն դիր նե րի պա րա գա յում և մշտա
պես առա վել կա րև որ նե րի հնգյա կում է (աղյու սակ 5): Այս դի տար կու մը 
կա րև որ է մեր հե տա գա եզ րա հան գում ե րի հա մար: Ավե լաց նենք մի այն, 
որ եզա կի են այն պի սի պա տաս խան նե րը որոնք վե րա բե րում են որևէ հիմ
նախնդ րի և մշա կույ թի մի ջև կա պին2: Հարց վող նե րի բա ցար ձակ մե ծա
մաս նու թյու նը մեր ժել է նշված հիմ ախն դիր նե րի և մշա կույ թի մի ջև կա պի 
գո յու թյու նը: Չնա յած հար ցա թեր թե րը և խո րաց ված հար ցազ րույ ցի հար
ցա շա րը թաքն ված կեր պով հու շում է այդ կա պի մա սին, այ նուա մե նայ նիվ 
հարց վող նե րի կող մից այդ կա պը չի ըն կալ վում:

2 Օրի նակ էկո լո գի ա կան ճգնա ժա մին վե րա բեր վող պատ ճառ նե րի թվում նշվել է 
դաս տի ա րա կու թյու նը:
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Մշա կույ թի և ար դի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի փո խառն չու թյուն նե րը...

Բա ցի տնտե սու թյու նից, ինչ պես կա րե լի է տես նել թիվ 5 աղյու սա
կում ներ կա յաց ված առա վել հա ճախ հնչած պա տաս խան նե րի շար քում, 
նշվել են նաև ղե կա վա րու թյու նը, հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը, ժո ղո վուր
դը և այլն: Խո րաց ված հար ցում ե րից պարզ վում է, որ ղե կա վա րու թյու նը 
մե ղադր վում է գլխա վո րա պես տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ: Այ
սինքն, նման պա տաս խան նե րի մի մա սը նույն պես կա րե լի է վե րագ րել 
տնտե սա կան գոր ծո նին3:

4. Մշա կույ թի ըն կալ ման տար բեր առում ե րի  
հա րա բե րակ ցու թյու նը
Ի՞նչ առն չու թյուն ու նեն մի մյանց հետ մշա կույ թի ըն կալ ման վե րը դի

տարկ ված երեք առում ե րը` մշա կույ թի բո վան դա կու թյու նը, մշա կույ թին 
վե րագր վող նշա նա կու թյու նը և մշա կույ թի հա մա կար գա յին մեկ նա բա նու
թյու նը: Ինչ պի սի՞ ընդ հա նուր հիմ քեր ու նեն դրանք: Ան մի ջա պես նկա տենք, 
որ դրանց ընդ հա նուր հիմ քը կազ մում է այն ստրուկ տու րաց ված փոր ձը, 
որը ձև ա վոր վել է գլխա վո րա պես խորհր դա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում և 
այն գի տե լի քը, որ ձեռք է բեր վել խորհր դա յին կրթա կան հա մա կար գի և 
կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան տա րած ման այլ լծակ նե րի մի
ջո ցով: Ֆրան սի ա ցի սո ցի ո լոգ Պ. Բուր դյեն վե րո հի շյալ եր կու երև ույթ նե րը 
(ստրուկ տու րաց ված փոր ձը և գի տե լի քը) բնո րո շե լու հա մար օգ տա գոր
ծում է հա բի թուս և մշա կու թա յին կա պի տալ հաս կա ցու թյուն նե րը: Ստրուկ
տու րաց ված փոր ձը ոչ նպա տա կադ րյալ, են թա գի տակ ցա կան ճա նա պար
հով և սո ցի ա լի ա կա նաց ման ըն թաց քում ձև ա վոր ված նա խա հա կում երն 
են, դիս պո զի ցի ա նե րը, որոնք ու նեն կա յուն ու կրկնվող բնույթ4: Սա ըստ 
Պ. Բուր դյե յի ձև ա կերպ ման` հա բի թուսն է: Գի տե լիքն, ի տար բե րու թյուն 
հա բի թու սի, ձեռք է բեր վում նպա տա կադր ված կրթա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի մի ջո ցով և դրսև որ վում է ին կոր պո րաց ված, առար կա յա կան և ինս
տի տու ցի ո նա լաց ված կա պի տալ նե րի մի ջո ցով, որոնք կազ մում են մշա կու
թա յին կա պի տա լի բո վան դա կու թյու նը5: Այս եր կու փոր ձե րը, ըստ էու թյան, 

3 Ինչ վե րա բե րում է պա տաս խան նե րում ժո ղովր դին իբ րև մե ղա վոր դի տար կե լուն, 
ապա պի տի խոս տո վա նենք, որ այս դեպ քում «ժո ղո վուրդ» հաս կա ցու թյան հա
մա տեքս տը մի ան շա նակ ու հստակ չէ: Այ սինքն, այն չի դիտ վում իբ րև որո շա կի 
ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րով և պատ կե րա ցում ե րով առաջ նորդ վող գոր ծոն, 
ինչն ավե լի մոտ կլի ներ «ժո ղո վուրդ» հաս կա ցու թյան մշա կու թա յին ըն կալ մա նը: 
Ժո ղո վուրդն իբ րև գոր ծոն նշած հարց վող նե րը ավե լի հա ճախ նկա տի ու նեն «ժո
ղո վուրդ» երև ույ թի քա ղա քա կանհո գե բա նա կան առում ե րը, մաս նա վո րա պես, 
քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն նե րին ան վերջ հան դուր ժե լու միտ վա ծու թյու նը, ան
ճա րու թյունն ու ընկճ վա ծու թյու նը և այլն:

4 Бурдье П., На ча ла. М.: SocioLogos, 1994, с. 28.
5 Եր րորդ բա ղադ րի չը առար կա յաց ված կա պի տալն է:
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Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան

այն գլխա վոր պայ ման ներն են, որոնք կազ մում են իրա կա նու թյան մեր ըն
կա լում ե րի հիմ քը: Այ սինքն, դրանք պայ մա նա վո րում են ար տա քին աշ
խար հի ազ դակ նե րի ընտ րու թյու նը, կազ մա կեր պու մը և մեկ նա բա նու մը 
մեր կող մից: Սա ըն կալ ման այն գոր ծըն թացն է, որն, ինչ պես նշվել է վե րը, 
նկա րագ րել են խա չամ շա կու թա յին հե տա զո տող ներ Կլո ֆը և Փար կը6:

Մեր հե տա զո տու թյան հա մար առանձ նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն է 
ներ կա յաց նում Պ. Բուր դյե յի այն դի տար կու մը, որ հա բի թու սը կա րող է 
դրսև որ վել ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ խմբա յին մա կար դակ նե
րում7: Խորհր դա յին հա սա րա կու թյան կազ մա կերպ ման բնույ թը, դրա կո
լեկ տի վիս տա կան սկզբունք նե րը առա վել պես նպաս տել են հենց խմբա յին 
հա բի թու սի ձև ա վոր մա նը, որն ար տա ցոլ վում է խմբա յին նա խա հա կում ե
րի դրսև որ ման բազ մա թիվ փաս տե րում, մաս նա վո րա պես, ան հա տա կան 
մա կար դա կի և փոքր մասշ տա բի մար տահ րա վեր ներն իբ րև խմբա յին ըն
կա լե լը, դրանց դի մագ րա վու մը խմբա յին մա կար դա կում կազ մա կեր պե լը, 
դի մագ րավ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը գլխա վո րա պես խմբի անու նից 
հան դես եկող առաջ նորդ նե րին վե րագ րե լը և այլն: Ըստ խորհր դա յին հա
բի թու սի` խում բը են թարկ վում է վե րև ից իջեց վող որո շում ե րին, նրա անվ
տան գու թյան, իրա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան, տնտե սա կան գոր ծու նե
ու թյան, ան գամ ժա ման ցի կազ մա կերպ ման հար ցե րը որոշ վում է խմբի 
ղե կա վար նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ և հա յե ցո ղու թյամբ: Խումբառաջ նորդ 
բնույ թի հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա շատ կող մեր, ան շուշտ բնո րոշ են 
նաև ավան դա կան հա սա րա կու թյուն նե րին, բայց խորհր դա յին շրջա նում 
դրանք վերս տին վե րա նայ ման ու խմբագր ման են թարկ վե ցին և հար մա
րեց վե ցին կո մու նիս տա կան վար դա պե տու թյան ոգուն: Խորհր դա յին հա
բի թու սի ար ձա գանք նե րը կար ծում ենք, տար բեր պա տաս խա նե րի մի ջո
ցով ակ նե րև են մեր ներ կա յաց րած աղյու սակ նե րում: Իբ րև լրա ցում կա րող 
ենք հղել մեր հար ցում ե րի ևս մի վի ճա կագ րու թյուն, որը վե րա բե րում է 
գոր ծազր կու թյան հիմ ախնդ րի մեջ ղե կա վա րու թյա նը մե ղադ րե լուն: Ինչ
պես կա րե լի է տես նել պա տաս խան նե րի ամ փո փու մից (տես աղյու սակ 6) 
«մե ղադ րող նե րի» տո կոսն աճում է հարց վող նե րի տա րի քա յին աճին զու
գըն թաց: Այ սինքն, մե ղադ րող նե րի մեծ մա սը խորհր դա յին հա բի թու սի 
կրող ներ են: Հետ խորհր դա յին շրջա նում ծնված նե րի մեջ ղե կա վա րու թյա
նը մե ղադ րող նե րի քա նակն ան հա մե մատ փոք րա թիվ է:

6 Klopf D. W., Park M., նշվ. աշխ., էջ 26.
7 Сов ре мен ная со ци аль ная те о рия: Бурдьё, Гид денс, Ха бер мас. Но во си бирск: Издво 

Но во си бирс ко го уни вер си те та, 1995, с. 19.
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Մշա կույ թի և ար դի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի փո խառն չու թյուն նե րը...

Մշա կու թա յին կա պի տա լը, այն պի սի կենտ րո նաց ված կա ռա վա րու
մով և ամ բող ջա տի րա կան հա սա րա կար գում, ինչ պի սին խորհր դա յին հա
սա րա կարգն էր, նույն պես հա մա պա տաս խա նեց ված էր վե րը նշված տրա
մա բա նու թյա նը: Կրթա կան ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ գի տե լի քը, որն առա ջարկ
վում էր խորհր դա յին քա րոզ չա մե քե նա յի կող մից` տար բեր փո ղանցք նե
րով, կա րև ո րում է առաջ նոր դի դե րը, կո լեկ տի վի ղե կա վար ու ժի 
նշա նա կու թյու նը: Այդ քա րոզ չա մե քե նա յի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ 
հստա կո րեն տա րան ջատ ված էին տնտե սու թյու նը, քա ղա քա կա նու թյու նը, 
մշա կույ թը, ըն տա նե կան ու մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը: Վեր ջին
նե րիս (մշա կույթ, ըն տա նե կան ու մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն ներ), կա
րե լի է ասել, եր րոր դա կան դե րա կա տա րու թյուն էր վե րագր ված, ին չը 
դրսև որ վում էր նաև կրթա կան և գի տա կան դիս կուր սի շրջա նակ նե րում: 
Որ պես աս վա ծի ապա ցույց կա րե լի է թե կուզ ու շադ րու թյուն դարձ նել այն 
հան գա ման քին, թե ինչ պես են վե րո հի շյալ ոլորտ նե րը ներ կա յաց վում 
պատ մու թյան` դպրո ցա կան ու բու հա կան դա սագր քե րում8: Դրան ցում քա
ղա քա կան և տնտե սա կան պատ մու թյա նը` ծա վա լա յին առու մով ան հա մե
մատ ավե լի շատ տեղ է հատ կաց ված քան մշա կույ թին: Բա ցի այդ, դա
սագր քե րում, սո վո րա բար ակա նա տես ենք հե տև յալ աս տի ճա նա կար գա
յին հեր թա կա նու թյա նը` նախ ներ կա յաց վում է քա ղա քա կան պատ մու թյու
նը, այ դու հետ` տնտե սա կան և վեր ջում մի այն մշա կույ թի պատ մու թյու նը9: 
Իսկ առօ րե ա կան հա րա բե րու թյուն ներն ու առօ րե ա կան մշա կույթն առ հա
սա րակ բա ցա կա յում են: Ընդ որում, դա սագր քե րում ներ կա յաց վող մշա
կույ թի պատ մու թյու նը բո վան դա կու թյան և կա ռուց ված քի առու մով նե րա
ռում է այն ամե նը, ինչ որ կա րե լի է տես նել մեր անց կաց րած հարց ման 
պա տաս խան նե րում: Դրանք վե րա բե րում են գլխա վո րա պես ար վես տի 
տար բեր ոլորտ նե րին, մաս նա կի ո րեն` նաև կրթա կան հաս տա տու թյուն նե
րին:

Հա ջորդ և շատ կա րև որ դի տար կու մը, որ վե րա բե րում է դա սագր
քե րում ներ կա յաց ված քա ղա քա կա նու թյունտնտե սու թյունմշա կույթ հա
րա բե րու թյա նը, բա ցա հայ տում է մի աս տի ճա նա կարգ, ըստ որի թե՛ քա ղա
քա կա նու թյու նը, թե՛ մշա կույ թը բեր վումհան գեց վում են որո շա կի 
ար տադ րա հա րա բե րու թյուն նե րին, որոնք ըստ էու թյան կազ մում են հա
սա րա կու թյան տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քը: Սրա հիմ քում, ինչ
պես դժվար չէ նկա տել, ըն կած է քա ղա քա կա նու թյան ու մշա կույ թի նկատ

8 Նշված մի տու մը շա րու նակ վում է նաև այ սօր, հենց նույն խորհր դա յին իներ ցի ա
յով:

9 Նույն հա մա մաս նու թյունն իշ խող էր նաև լրատ վու թյան մեջ:
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մամբ տնտե սու թյան բա զի սա յին և առաջ նա յին լի նե լու այն թե զը, որը 
ձև ա կեր պել է Կ. Մարք սը և որը սրբա զա նաց վել էր խորհր դա յին իշ խա նու
թյուն նե րի կող մից10: Պատ մու թյան պար բե րա ցու մը ևս, հա մա ձայն այդ 
տրա մա բա նու թյան, ինչ պես դպրո ցա կան, այն պես էլ բու հա կան դա սագր
քե րում, այ սօր շա րու նակ վում է ներ կա յաց վել նշված ֆոր մու լա յին հա մա
պա տաս խան` ըստ տնտե սա կան ֆոր մա ցի ա նե րի: Մեր հա մոզ մամբ, հենց 
սա է այն իրո ղու թյան բուն պատ ճա ռը, որում ար դի հիմ ախն դիր նե րին 
առնչ վող պա տաս խան նե րում, մեր հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
ամե նա կա րև որ և հա մա պար փակ դե րա կա տա րու թյուն է վե րագ րում 
տնտե սու թյա նը և տնտե սա կան գոր ծո նին:

Մյուս կող մից, լսա րա նին` մշա կույ թի սահ մա նա փակ ձև ա կեր պու մը 
և ներ կա յա ցու մը, զրկում է այն ավե լի լայն գոր ծա ռույթ նե րով ըն կա լե լու 
հնա րա վո րու թյու նից, ինչն էլ թու լաց նում է տար բեր հիմ ախն դիր նե րի և 
մշա կույ թի մի ջև կա պեր տես նե լու կա րո ղու թյու նը: Մշա կույ թին, հան ձին 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում պար փակ ված ոլոր տի, վե րագր վում 
են ըն դա մե նը հո գև որ դաս տի ա րա կու թյան և զար գաց ման դե րա կա տա
րու թյան գոր ծա ռույթ ներ: Այդ տրա մա բա նու թյամբ է կա ռուց վել հան րա յին 
ըն կա լու մը, որն ի վի ճա կի է մի ջա վայ րի երև ույթ նե րի շար քում իբ րև մշա
կույթ ընտ րել սոսկ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, դրանց վե րագ րել 
եր րոր դա կան նշա նա կու թյուն և բա վա րար վել մի այն դրանք պահ պա նե լու, 
թան գա րա նաց նե լու և ստեղ ծա գոր ծա կան տեխ նի կան զար գաց նե լու մտա
հո գու թյամբ:

Այ նինչ, մշա կույ թի գոր ծա ռույթ ներն ավե լի բազ մա զան և հա մա
պար փակ են քան գոր ծու նե ու թյան որևէ այլ ոլոր տի նը, այդ թվում նաև 
տնտե սու թյա նը: Խնդիրն այն է, թե կա ռուց ված քա յին առու մով մենք ինչ 
ենք դի տար կում մշա կույթ կոչ ված ֆե նո մե նի մեջ: Մշա կույ թի ավան դա
կան ըն կա լու մը, այո՛, վար ժեց ված է եղել մշա կույ թի մեջ տես նե լու մի այն 
ար վես տա յի նը, ընդ որում` բարձ րար վես տա յի նը11: Ար հես տա վո րա կան 
ար տադ րան քը վե րագր վել է տնտե սա կա նին: Ըն տա նե կան, մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը` վե րագր վել են հո գե բա նու թյան և ման կա վար ժու
թյան ոլոր տին: Ար ժե քա յին պատ կե րա ցում ե րը հա մար վել են բա րո յա գի

10 Մարք սյան այդ թե զի փի լի սո փա յա կան հիմ քե րը ստեղծ վել են Գ. Հե գե լի կող մից, 
որը Յ. Հա բեր մա սի դի տարկ մամբ` մշա կույ թը հա մա րում էր գոր ծու նե ու թյան ար
դյունք: Տես` Ха бер мас Ю., Тех ни ка и нау ка как "Иде о ло гия". М.: Прак сис, 2007, с. 
28 –29.

11 Նույ նիսկ նե ո մարք սիզ մին հա րող հե ղի նակ նե րը մշա կույ թի մեջ տես նում են էլի
տա րը: Իսկ մա ցա ծը քա ղա քակր թա կան է: Տե՛ս օրի նակ Мар ку зе Г., За ме чан ия 
к уточ не нию оп ре де ле ния куль ту ры. – В кн.: Мар ку зе Г., Кри ти чес кая те о рия об
щест ва. М.: Аст рель, 2011, с. 77.
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տա կան ֆե նո մեն ներ, իսկ նոր մե րը` իրա վա կան և այլն: Այ սինքն, այն ամե
նը, որ ստեղծ վել է մար դու կող մից և ըստ սահ ման ման` մշա կու թա յին է12, 
հան րա յին հար թու թյու նում չի ըն կալ վում որ պես այդ պի սին: Դրանք իբ րև 
մշա կու թա յին են դի տարկ վում մի այն նեղ փոր ձա գի տա կան շրջա նակ նե
րում13: Բայց այն գի տե լի քը, որը ներ կա յաց վում է դա սագր քե րում և լրատ
վա մի ջոց նե րում և նպա տակ ու նի ձև ա վո րե լու մշա կույ թի վե րա բե րյալ 
հան րա յին պատ կե րա ցում եր, ըստ էու թյան, չի նե րա ռում մշա կույ թի վե
րո հի շյալ աս պեկտ նե րը:

Ինչ վե րա բե րում է մշա կույ թին վե րագր վող կա րև ո րու թյա նը, մաս
նա վո րա պես տնտե սա կա նին այն ստո րա կար գե լու միտ մա նը, ապա այդ 
դիր քո րոշ ման քննա դա տու թյու նը նույն քան հին է, որ քան որ դիր քո րոշ ման 
ձև ա կեր պու մը: Կ. Մարք սի այն հայտ նի թե զը, թե տնտե սա կանն (ար տադ
րա հա րա բե րու թյուն նե րը) է կազ մում ամեն գա ղա փա րա կա նի հիմ քը, լուրջ 
հա կա փաս տարկ նե րով վի ճար կել է դե ռևս գեր մա նա ցի սո ցի ո լոգ Մ. Վե
բե րը իր «Բո ղո քա կան բա րո յա կա նու թյու նը և կա պի տա լիզ մի ոգին» աշ
խա տու թյու նում: Նշված աշ խա տու թյու նում Վե բե րը փոր ձել է ցույց տալ, 
որ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, ինչ պես նաև դրա նում դրսև որ
վող հա ջո ղու թյուն ներն ու ձա խո ղում ե րը պայ մա նա վոր ված են ար ժե քա
յին որո շա կի պատ կե րա ցում ե րով, որոնք ձև ա կերպ վում են կրո նա կան 
վար դա պե տու թյուն նե րի շրջա նա կում14: Այ սինքն, տնտե սա կան գոր ծու նե
ու թյու նը բխում է մշա կույ թից, որ պի սին տվյալ դեպ քում հան դի սա նում է 
կրո նա կան ար ժե քա յին պատ կե րա ցու մը: Օրի նակ, Վե բե րը նկա տում է, որ 
բո ղո քա կան հայտ նի այն վար քա կա նո նը, որ «ով իվի ճա կի է աշ խա տել ու 
չի աշ խա տում` մե ղան չում է աստ ծո առ ջև», նպաս տել է բո ղո քա կան նե րի 
շրջա նում գոր ծա րար հա կում ե րի դրսև որ մա նը և վեր ջին նե րիս մեջ ավե լի 
շատ գոր ծա րար ներ կան քան մյուս դա վա նանք նե րի հե տև որդ նե րի շրջա
նում15: Այլ ար ժե քա յին ձև ա կեր պում եր, ինչ պի սիք են հան դեր ձյալ կյան քի 
բա ցա ռու մը և իբ րև աստ ծո նա խախ նա մու թյան տակ գտնվե լու ապա ցույց` 
այս կյան քում հա ջո ղակ լի նե լը, նպաս տել է բո ղո քա կան գոր ծա րար նե րի 
(տվյալ դեպ քում` գոր ծա րա րու թյան մեջ ձա խող ված նե րի) շրջա նում ավե լի 

12 Մշա կույ թի մի շարք սահ մա նում ե րում մշա կույ թը սահ ման վում է որ պես վեր կեն
սա բա նա կան երև ույթ: Տե՛ս օրի նակ Мар ка рян Э. С., Очер ки те о рии куль ту ры. Ере
ван, 1969, с. 11.

13 Հիմ ա կա նում` ազ գագ րա գետ նե րի և մշա կու թա բան նե րի շրջա նա կում:
14 Ве бер М., Про те стантс кая эти ка и дух ка пи та лиз ма. – В кн.: Ве бер М., Изб ран ные 

про из ве де ния (пер. с нем.). М.: Прог ресс, 1990, с. 61–135. տե՛ս նաև Ве бер М., Хо
зяйст вен ная эти ка ми ро вых ре ли гий http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Socio
log/vebobr/02.php, 18.06.2015.

15 Բո ղո քա կան նե րի շրջա նում ինք նաս պա նու թյուն նե րի տա րած ված լի նե լուն անդ
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հա ճախ հան դի պող ինք նաս պա նու թյան դեպ քե րին քան քրիս տո նե ա կան 
դա վա նան քի այլ ուղ ղու թյուն նե րին հե տև ող գոր ծա րար նե րի շրջա նում: Այ
սինքն, ինք նաս պա նու թյու նը որ պես սո ցի ա լա կան ու ան հա տա կան հո գե
բա նա կան խնդիր, սեր տո րեն կապ ված է մշա կու թա յին որո շա կի փաս տի` 
ար ժե քա յին պատ կե րաց ման հետ:

Նմա նա պես չի կա րող լի նել սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տում ար տա
հայտ վող խմբա յին կամ ան հա տա կան բնույ թի հիմ ախն դիր, որը որևէ 
առն չու թյուն չու նե նա մշա կու թա յին ֆե նո մեն նե րի հետ: Սա վե րա բե րում է 
մեր հար ցա թեր թում ներգ րավ ված բո լոր մյուս հիմ ախն դիր նե րին` առող
ջա կան, ժո ղովր դագ րա կան, իրա վա կան, կրթա կան, քա ղա քա կան և այլն: 
Սրտա նո թա յին հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյու նը, էկո լո գի ա կան 
ճգնա ժա մը, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի թվա ճը, ծնունդ նե րի նվա զու մը, ար
տա գաղ թը, գոր ծազր կու թյու նը, կո ռուպ ցի ան, կրթու թյան ոլոր տի խնդիր
նե րը, ձա խող ված քա ղա քա կան ընտ րու թյուն նե րը և բազ մա թիվ այլ հիմ
նախն դիր ներ պայ ման վոր ված են ար ժե քա յին որո շա կի պատ կե րա ցում ե
րով, որոնք ըն կած են մեր կո լեկ տիվ հա բի թու սի և մշա կու թա յին կա պի
տա լի հիմ քում և պայ մա նա վո րում են մեր ըն կալ ման գոր ծըն թա ցի բնույ թը:

Բնա կա նա բար, ար դի իրա կա նու թյունն այ լևս և ուղ ղա կի ո րեն այն
պի սին չէ, ինչ պի սին էր խորհր դա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ներ կա 
իրա կա նու թյան կա ռուց ման գոր ծըն թա ցում հայտն վել են որո շա կի կոնստ
րուկտ ներ, որոնք այլ իրա կա նու թյուն(ներ)ում ձև ա վոր ված (ի մաս նա վո րի` 
արևմ տյան քա ղա քակր թա կան մի ջա վայ րե րում) հա բի թու սի և մշա կու թա
յին կա պի տա լի դրսև ո րում եր են: Դրանք հայտն վել են այն պատ ճա ռով, 
որ նախ կին մշա կու թա յին կա պի տա լի և հա բի թու սի իրաց ման հնա րա վո
րու թյուն նե րը ապա հո վող հաս տա տու թյուն նե րից և նոր մա տիվ կա ղա
պար նե րից շա տերն այ լևս գո յու թյուն չու նեն կամ կորց րել են նախ կին գոր
ծա ռույթ նե րի մի մա սը: Մեր իրա կա նու թյու նում հաս տատ վել փոր ձող այդ 
նոր, այս պես կոչ ված` հա բի թուս նե րը և մշա կու թա յին կա պի տալ նե րը, 
հիմ ված են բա վա կա նին տար բեր և այլ բնույթ ու նե ցող նա խա հա կում ե
րի, այլ գի տե լիք նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի վրա: Մշա կույ թի վե րա բե
րյալ տա րած վել փոր ձող գի տե լի քում այ լևս մշա կույ թի դե րա կա տա րու
թյու նը չու նի այն սահ մա նա փա կու թյու նը, ին չը բնո րոշ է խորհր դա յին 
մշա կու թա յին կա պի տա լի հիմ քի վրա տրված պա տաս խան նե րին16: Այս 
նոր հա բի թու սի և մշա կու թա յին կա պի տա լի հի ման վրա ձև ա վոր ված ըն

րա դար ձել է Է. Դյուրկ հեյ մը: Տե՛ս Дюрк гейм Э., Са мо убийст во: Со ци о ло ги чес кий 
этюд. М.: Со юз, 1998, с. 14, 61–62, 141 и др.

16 Օրի նակ հա յաս տա նյան բու հե րի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում 1996 թվա կա նից իբ րև 
պար տա դիր առար կա դա սա վանդ վում է մշա կու թա բա նու թյու նը:
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կա լում ե րում մշա կույ թը գլխա վո րա պես ար վես տի ար տե ֆակ տե րի հա
վա քա ծու չէ: Այս տեղ կա րև որ վում են բո լոր մա կար դակ նե րի հա րա բե րու
թյուն նե րը` քա ղա քա կան, տնտե սա կան, իրա վա կան, ազ գակ ցա կան, 
մի ջանձ նա յին և այլն: Հայտն վել են մշա կույ թին առնչ վող նոր գի տե լիք ներ, 
որոնք ներ կա յա նում են մինչ այդ բո լո րո վին ան ծա նոթ հաս կա ցու թյուն նե
րի մի ջո ցով, ինչ պես օրի նակ` ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույթ, քա ղա քա ցի
ա կան ար ժեք ներ, ան հա տա կան մշա կույթ: Այդ գի տե լի քում հա ճախ մշա
կույ թին ավե լի բարձր տեղ է հատ կաց վում քան տնտե սու թյա նը և 
քա ղա քա կա նու թյա նը: Մշա կույթ հաս կա ցու թյունն այդ բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րում հան դես է գա լիս որ պես որո շյալ: Առան ձին դեպ քե րում մշա
կույ թը հա վակ նում է մյուս բո լոր ոլորտ նե րը նե րա ռել իր մեջ` հայտն վե լով 
այդ ոլորտ նե րը ան վա նող հաս կա ցու թյուն նե րի կազ մում, ին պես օրի նակ` 
քա ղա քա կան մշա կույթ, վար չա րա րա կան մշա կույթ, կազ մա կերպ չա կան 
մշա կույթ, էկո լո գի ա կան մշա կույթ և այլն: Մշա կույ թի նման իմաս տա վո
րու մը, ան շուշտ փո խում է նաև մշա կույ թի, այս պես կոչ ված շա րա հյու սա
կան բնու թա գի րը` ար դյուն քից այն վե րա ծե լով մի ջո ցի:

Այ դու հան դերձ, վե րո հի շյալ կոնստ րուկտ նե րը Հա յաս տա նում դե
ռևս իրաց ման լուրջ դժվա րու թյուն ներ ու նեն, որոնք պայ մա նա վոր ված են 
դրանց հա բի թու սաց ման և կա պի տա լա յին ինս տի տու ցի ո նա լաց ման չա
փա զանց դան դաղ գոր ծըն թաց նե րով, ինչն էլ պայ մա նա վո րում է ըն կալ
ման և իրա կա նու թյան բա խում ար դի պայ ման նե րում: Օրի նակ, մեր 
հարց վող նե րի մեջ բա վա կա նին մեծ թիվ են կազ մում այն գոր ծա զուրկ նե
րը որոնք հետ խորհր դա յին շրջա նում նպա տա կուղղ ված մշա կու թա յին կա
պի տալ են ձեռք բե րել (կրթու թյուն են ստա ցել) այն պի սի ոլորտ նե րում, 
որոնց պա հան ջար կը ներ կա յի հա յաս տա նյան շու կա յում կամ այ լևս չկա 
կամ շատ անն շան է: Ասել է թե` գործ ու նենք խորհր դա յին ժա մա նա կա
հատ վա ծից ժա ռանգ ված իներ ցի ա յի հետ:

Մշա կույ թի սահ մա նա փակ ըն կա լու մը նպաս տում է այն բա նին, որ 
մար դիկ մշա կույ թը դի տեն իբ րև ար տա քին և իրենց առօ րյա գոր ծու նե ու
թյու նից ան կախ երև ույթ: Բազ մա թիվ հիմ ախն դիր ներ, որոնք իրա կա
նում պայ մա նա վոր ված են որո շա կի մշա կու թա յին ֆե նո մեն նե րով` ար ժե
քա յին պատ կե րա ցում ե րով և նոր մա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րով, չեն 
գի տակց վում իբ րև այդ պի սին և փո խա րե նը կապ վում են հե տև անք հան
դի սա ցող ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ` մի դեպ քում տնտե սա կան զար գա
ցում ե րի, այլ դեպ քում` իշ խա նու թյան կամ քի և այլն: Սա, ինչ խոսք, նվա
զեց նում է այդ հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում սու բյեկ տա յին 
մաս նակ ցու թյու նը, ար տա քին ազ դակ նե րի ընտ րու թյան, կազ մա կերպ ման 
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Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան

և մեկ նա բան ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը: Ինչ պես ճիշտ են նկա
տում կոնստ րուկ տիվ ստրուկ տու րա լիստ նե րը (որոնց ամե նա հայտ նի ներ
կա յա ցու ցիչն է Պ. Բուր դյեն). «Անհ նար է հա ջո ղու թյամբ ամ բող ջա պես փո
խա կեր պել հա սա րա կու թյու նը, առանց հա բի թու սի վե րա ձև ա վոր ման և 
միկ րո սո ցի ա լա կան պրակ տի կա նե րը ցան կա լի ու ղի ով տա նե լու գոր ծում 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու»17:

ВЗ АИ МОСВ ЯЗЬ КУЛЬ ТУ РЫ И НЕ КО ТО РЫХ ПРОБ ЛЕМ  
В СОВ РЕ МЕН НЫХ АР МЯНС КИХ ОБ ЩЕСТ ВЕН НЫХ  
ВОСП РИ Я ТИ ЯХ

Ни кол Мар га рян, Ме ли не То ро сян
Ре зю ме
В дан ной статье, ба зир ую щей ся на ма тер иа лах уг луб лен ных и стан дарт
ных оп ро сов, де ла ет ся по пыт ка по ка зать об щест вен ное восп ри я тие куль
ту ры в Ар ме нии, вы явить ус ло вия и фак то ры его фор ми ро ван ия и тот по
тен ци ал восп ри ят ия куль ту ры, ко то рый акт уа лен с точ ки зре ния ре ше ния 
не ко то рых об ще на цио наль ных проб лем.

Клю че вые сло ва: восп ри я тие, об щест вен ное восп ри я тие куль ту ры, га би тус, 
куль тур ный ка пи тал, функ ции куль ту ры, си стем ный ха рак тер куль ту ры.

THE INTERACTIONS OF CULTURE AND CERTAIN  
CONTEMPORARY FUNDAMENTAL ISSUES  
IN ARMENIAN PUBLIC PERCEPTIONS

Nikol Margaryan, Meline Torosyan
Summary
The article, based on indepth interviews and standardized surveys, tried to 
demonstrate the state of contemporary Armenian public perceptions of culture, 
under what conditions and factors these were formed, and evaluates what po
tential do these hold from in terms of solving some nationwide issues.

Keywords: persception, public perceptions of culture, habitus, cultural capital, 
structure of culture, functions of culture, status of culture, systemics of culture.

17 Крав чен ко С. А., Со ци о ло гия: Па ра диг мы че рез приз му со ци о ло ги чес ко го во об ра
жен ия. М., 2002, с. 281.
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Աղյուսակ 1

Ի՞նչ եք հասկանում «մշակույթ» ասելով %
1 թատրոն, կինո, երգ, գիր/գրականություն, պար, համերգներ, 

արվեստ, նկարչություն, քանդակ, արտասանություն, ազգային 
կոթողներ, թանգարան, ասույթները, ժող. գործիքներ, վանքեր 

87.2

2 սովորույթ, կարծրատիպ, ավանդույթ, ծիսակատարությունները, 
սովորություն

10.1

3 դժվարանում եմ պատասխանել: Չգիտեմ 9.7
4 կրթությունը, գիտություն 8.2
5 մեր հայ ժողովրդի պատմությունը 6.7
6 արհեստ 4.4
7 անորոշ պատասխաններ. մշակույթը հիմա էն չի, իրանց ձեռքինա, 

կարում են փող աշխատել մարդկային արժեք, մեր հին ունեցվածքի 
պեղումերը հայ ժողովրդի ընդհանուր խնդիրները, երկրի 
ինքնուրույնություն, ժողովրդի մտքի փայլատակում

4.2

8 ազգի դեմքը 4.0
9 կրոնը 3.6

10 գյուղատնտեսություն, տնտեսություն 2.6
11 սպորտ 2.7
12 կուլտուրա 2.2
13 ազգի ապրելակերպ 1.8
14 գրադարան 1.3
15 դաստիարակություն 0.9
16 կուլտուրայի վայրեր 0.9
17 մարդու զարգացվածության աստիճանը 0.9
18 ազգի դրսևորում 0.9
19 տուրիզմ 0.9
20 կրոնական մշակույթ o.4
21 լեզվական մշակույթ 0.4
22 ամեն ինչ 0.4
23 մեր լեզուն 0.4
24 գեղագիտություն 0.4
25 գիտակ մարդկանց և նրանց ստեղծագործությունները չգնահատելը 0.4
26 տունը 0.4
27 ֆիզիկականը 0.4
28 բնապահպանություն 0.4
29 մարդու կեցություն 0.4
30 ազգային առանձնահատկություն 0.4
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Նի կոլ Մար գա րյան, Մե լի նե Թո րո սյան

Աղյուսակ 2.

Թվեք գործունեության ոլորտներ 
կամ ձևեր, որոնք կարող են 

համարվել մշակութային
%

Թվեք գործունեության ոլորտներ 
կամ ձևեր, որոնք կարող են 

համարվել մշակութային
%

1 չգիտեմ 75.3 13 խաչ քանդակելը/խաչքար 1.2
2 երաժշտություն 9.4 14 դպրոցի դասաժամը 1.2
3 պարը 4.7 15 կրթությունը 1.2
4 ճարտարապետություն 4.7 16 թանգարանագիտություն 1.2
5 թատրոն 3.5 17 խոհանոց 1.2
6 Դժվարանում է  

պատասխանել
3.5 18 մարդկային 

փոխհարաբերությունները
1.2

7 արվեստ 3.5 19 լեզու 1.2
8 գրականություն 3.5 20 ծեսերի մասնակցել 1.2
9 նկարչություն 2.4 21 կարդալ 1.2

10 ազգային ֆոլկլոր 2.4 22 խոսել 1.2
11 ազգագրական ցանկացած քայլ 2.4 23 գրել 1.2
12 կինո նկարելը 1.2

Աղյուսակ 3.

Հայ ժողովրդի գոյատևման ու զարգացման 
համար կարևոր ոլորտները %

Զինված ուժեր 74.7%
Կրթություն 43.7%
Տնտեսություն 41.6%
Սոցիալական ապահովություն 22.6%
Արտաքին քաղաքականություն 22.1%
Կրոն 21.1%
Գիտություն 17.4%
Մշակույթ 16.8 %
Օրենսդիր 13.7%
Բնապահպանություն 11.1%
Իրավապահպան 6.3%
Սպորտ 3.7%
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Մշա կույ թի և ար դի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի փո խառն չու թյուն նե րը...

Աղյուսակ 4.

Հայ ժողովրդի գոյատևման ու 
զարգացման համար կարևոր 

ոլորտները

Տարիքային խմբեր

16-24 25-34 35-44 45-64 65-ից  
բարձր

Զինված ուժեր 24.8% 13.3% 13.9% 33.3% 14.5%
Կրթություն 32.0% 15.0% 19.0% 24.0% 10.0%
Տնտեսություն 19.2% 17.2% 14.1% 37.4% 12.1%
Սոցիալական ապահովություն 14.3% 10.2% 16.3% 38.8% 20.4%
Արտաքին քաղաքականություն 30.2% 13.2% 15.1% 32.1% 9.4%
Կրոն 40.0% 15.6% 11.1% 22.2% 11.1%
Գիտություն 28.9% 13.2% 10.5% 36.8% 10.5%
Մշակույթ 28.9% 15.8% 15.8% 26.3% 13.2%
Օրենսդիր 32.1% 7.1% 17.9% 25.0% 17.9%
Բնապահպանություն 13.0% 26.1% 13.0% 34.8% 13.0%
Իրավապահպան 13.3% 20.0% 26.7% 40.0% 0%
Սպորտ 50.0% 12.5% 12.5% 25.0% 0%

Աղյուսակ 6.

Ոլորտներ
Տարիքային խմբեր

16-24 25-34 35-44 45-64 65-ից 
բարձր

Գործազրկության 
պատճառը 

ղեկավարությունն է
14.6% 17.1% 22.0% 26.8% 19.5%
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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