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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության, նրանց տարածաժամա-
նակային շարժընթացին վերաբերող տեսությունների գիտական բարձր 
վարկանիշը խարսխվում է ժամանակակից իրողությունների բացահայտ-
ման, ընկալման և կանխատեսման օբյեկտիվ պահանջի վրա: Վերջինիս 
խորքում պետք է տեսնել համաշխարհային հասարակության զար-
գացման ներկա ճգնաժամային հանգրվանը, որն էլ իր հերթին ամբող-
ջացնում է գիտությանը ներկայացվող համապատասխան սոցիալական 
պատվերի բովանդակությունը: Վերջինս ամենաընդհանուր ձևակերպ-
մամբ հանգում է հետևյալին. քաղաքակրթությունների հետազոտության 
միջոցով գիտական նոր մեկնաբանությամբ իմաստավորել մարդկության 
զարգացման և՛ անցյալը, և՛ ներկան, և՛ ապագան: 

Պետք է շեշտել, որ այս ոլորտում առկա է գիտական գիտելիքի 
կուտակ-ման և մեթոդաբանական մոտեցումների առաջադրման 
հարուստ փորձ, որը թույլ է տալիս առաջադրել ավելի համարձակ 
հետազոտական խնդիրներ և միաժամանակ փորձել գտնել դրանց 
լուծման հնարավոր տարբե-րակները: 

Սույն աշխատության նպատակի փաստման և հետազոտական 
խնդիրների առանձնացման պահանջը թելադրված է վերոհիշյալի տրա-
մաբանությամբ, երբ անհրաժեշտություն կա հասկանալու, գնահատելու և 
արժևորելու ոչ միայն մարդկության զարգացման ընթացքն ու 
հանգրվանը, այլև՝ այդ հարթությունում սեփական համակեցության 
(ժողովրդի, ազգի, պետության) շարժընթացի տրամաբանությունը: 
Ժամանակի հրամայականն է բացահայտել, թե ինչպե՞ս է 
նույնականանում սեփական տեսակը քաղաքակրթություն կոչվող 
համակեցության հետ, և ո՞րն է քաղաքակրթական արժեքների ստեղծման 
և իրացման սեփական հարթությունը: Արդյո՞ք այն նույնականանում է այլ 
համակեցությունների հետ, թե առկա է սեփականը, ինքնատիպը, որի 
պարագայում՝ անհրաժեշտ է հստակեցնել բովանդակային սահմանները: 
Դա, իր հերթին, թույլ կտա գործնական տիրույթում ձևավորել այն 
կենսամիջավայրը, որն անհրաժեշտ է սեփական ներուժը լիարժեք 
իրացնելու համար: Այսինքն, տեսական հարթությունում գիտականորեն 
հիմնավորված մոտեցումները պետք է դառնան հենադաշտ՝ 
բացահայտելու մեր համակեցության ճգնաժամի պատճառները, և 
առավել ճշգրտորեն նախանշելու դրանց լուծման մոտեցումներն ու 
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համակեցության տարբեր աստիճանների լիարժեքության կենսական 
հիմքերը:  

Այսպիսով, քաղաքակրթական պատկանելիության հստակեցումը, 
նրանից ցածր գտնվող համակեցության բոլոր մակարդակների համար 
հանդիսանում է այլընտրանք չունեցող միակ միջոցը, որը թույլ կտա 
բացահայտել լիարժեք ընթացքի համար անհրաժեշտ միջավայրը: 

Նկատենք, որ այս ամենը նախապես պարտադրում է առավել բարդ 
հետազոտական խնդրի առաջադրում և լուծում: Խոսքը վերաբերում է 
քաղաքակրթություն հասկացության էության, նրա համակարգաստեղծ 
տարրերի ու տարածաժամանակային ընթացքի բովանդակության բացա-
հայտմանը: Աշխատանքում համադրելով այս ոլորտում առկա հաջողված 
փորձերի արդյունքները՝ մենք ստացել ենք մատնանշված խնդիրների 
մեկնաբանման սեփական դիտակետն՝ ամբողջացած առաջ քաշվող նոր 
տեսություններով ու գիտական վարկածներով: Այս պարագայում հատուկ 
ուզում ենք շեշտել, որ զերծ ենք այն մոլորությունից, թե աշխատանքում 
բոլոր հարցերի համար գտնված են սպառիչ պատասխաններ: Սակայն, 
միևնույն ժամանակ ունենք կայուն համոզմունք, որ առաջարկվող նոր 
տեսություններն ու մեթոդական լուծումները հիմք կհանդիսանան այս 
ոլորտում աշխարհաճանաչողության նոր տեսանկյուններ բացահայտելու 
և գիտական համապատասխան բանավեճ ծավալելու համար:   

Հետազոտական խնդիրների լուծման համար ընտրել ենք հասարա-
կական աշխարհագրության մեթոդական հարթությունը, որի ժամանա-
կակից մակարդակը հնարավորությունների առավել մեծ շրջանակ է 
տրամադրում: Դա պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ այս գիտա-
կարգը՝ տեսական-մեթոդաբանական վերազինման արդի փուլում, 
լավագույնս է օգտագործում սիներգետիկայի սկզբունքները: Նկատենք, 
որ սիներգիզմի երևույթն ընդհանրացված ձևով սահմանվում է որպես 
համատեղ և համագործակցված ազդեցություն, տարբեր ներուժերի 
(պոտենցիալների) կամ էներգիայի տեսակների համատեղ (ամբողջա-
կանացված) ներգործություն, երբ դրա գումարային արդյունքն ավելին է, 
քան առանձին բաղադրիչների ազդեցության արդյունքների 
թվաբանական գումարը: 1  Այս տրամաբանության համաձայն, սույն 
աշխատությունում չենք սահմանափակվել միայն հասարակական 
աշխարհագրական տեսանկյունով, այլ փորձել ենք խտացնել 

                                                           
1  Վալեսյան Լ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 
հիմունքներ, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ143: 
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հասարակական այլ գիտությունների գիտելիքներ, մեթոդներ և միջոցներ: 
Դրա պահանջը բխում է հետազոտության օբյեկտի՝ «Քաղաքակրթություն» 
հասարակական համակարգի և եզրույթի բազմաշերտ բնույթից, 2  որը 
դիտարկման տարբեր տեսանկյուններ է բացահայտում: Այսինքն, 
անհրաժեշտ է մեկ հարթությունում համադրել տարբեր գիտակարգերի 
հետազոտական արդյունքները, որի իրականացման համար ընտրված 
հասարակական աշխարհագրության տեսանկյունն՝ իր հետազոտության 
օբյեկտով, ներքին կառուցվածքով և մեթոդաբանական զինանոցով, 
լիովին բավարարում է անհրաժեշտ պահանջը:  

Բացի դրանից, «Քաղաքակրթությունն» իրենից ներկայացնում է բաց 
համակարգ, որի հետազոտության համար նախկին՝ մեխանիստական 
մոդելի կիրառումն անհնարին է: Նկատենք, որ վերջինս ելնում էր 
դետերմինիստական այն հիմնարար դրույթից, որ իրականության բոլոր 
երևույթները պատճառահետևանքային կապերի արդյունք են: 
Հետևաբար, իրականության դետերմինսիտական բացատրությունը 
ճշմարիտ է, եթե վերաբերում է փակ համակարգին, որի զարգացման 
(ինքնազարգացման) պայմանը հասունանում է նրա ենթահամակարգերի 
ու ավելի փոքր բաղադրիչների փոխազդեցության և ինտեգրված 
գործունեության արդյունքում: Դրանց օրինաչափ ընթացքը որևէ 
պատահականությունից գրեթե զերծ է, հետևաբար՝ լիարժեքորեն 
հաշվարկելի և գնահատելի է: 

Վիճակը բոլովին այլ է բաց համակարգերի դեպքում, ինչպիսին հանդի-
սանում է քաղաքակրթությունը: Այս պարագայում արդեն համակարգի 
ինքնազարգացման բնույթն ու ընթացքը որակապես փոխվում է, համա-
կարգը միջավայրի հետ կատարում է նյութի էներգիայի և տեղեկատվու-
թյան փոխանակում: Հետևաբար կտրուկ մեծանում են նրա զարգացումը 
պայմանավորող նախադրյալների ու գործոնների քանակը, որոնք 
բացարձակ ճշգրտությամբ պրակտիկայում հնարավոր չէ հաշվարկել: 
Ինչպես դիպուկ նկատել է Օ. Թոֆլերը «... գիտական նման պարադիգմն 
ուշադրությունը բևեռում է իրականության այն ասպեկտների վրա, որոնք 
բնորոշ են ժամանակակից սոցիալական փոփոխություններին՝ ապակա-
յունությանը, կարգի բացակայությանը (չկարգավորվածությանը), բազ-
մազանությանը, անհավասարակշռությանը, ոչ գծային հարաբերութ-

                                                           
2  Գիտական ժամանակակից տեսակետների համաձայն, այս պարագայում կարող ենք 
խոսել գիտության նոր ուղղության՝ «Քաղաքակրթագրության» մասին, որը ձևավորվել է 
(ձևավորվում է) հասարակական շատ գիտությունների փոխշփման, մերձեցման հատվա-
ծում: 
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յուններին, որտեղ համակարգի մուտքի մոտ եղած փոքր ազդանշանը 
կարող է ելքի մոտ ունենալ ցանկացած հզորության ուժեղ անդրադարձ»:3  

Այսպիսով, հիմնավորված կերպով կարող ենք պնդել, որ սույն աշխա-
տությունում բավականին բարդ հետազոտական խնդիր է առաջադրված, 
որը ոչ միայն արտահայտվում է մեթոդաբանական մոտեցումների և տե-
սական ընդհանրացումների բարդությամբ, այլև արդյունքների փոխա-
նակման դժվարությամբ: Այսինքն, սույն աշխատությունը կարելի է դի-
տարկել և՛ որպես մենագրություն, և՛ միաժամանակ որպես նոր տիպի 
դասագրքի տեսակ, քանի որ հետազոտական խնդիրների լուծմանը 
զուգահեռ, խիստ կարևոր է համարվում համապատասխան գիտական 
ինֆորմացիայի փոխանակման արդյունավետ ու մատչելի մեխանիզմ-
ների ապահովումը: Նկատենք, որ ըստ ավանդական մոտեցման, 
դասագրքերը սովորաբար յուրացման  համար մատչելի ձևով ներկայաց-
նում են հետազոտության օբյեկտ հանդիսացող շրջակա միջավայրի այս 
կամ այն ոլորտի, նրա կառուցվածքի, դինամիկայի և օրինաչափություն-
ների վերաբերյալ առկա պատկերացումները: Նման դասագրքերի 
օգտագործման ժամանակ հիմ-նական շեշտը դրվում է բոլորի կողմից 
ընդունված իրականության տարրերը յուրացնելու և հիշելու վրա4:  

Սակայն, պատմության անկյունադարձային պահերին, ինչպիսիք 
համարում ենք  համաշխարհային հասարակության ներկա հանգրվանը, 
պահանջ է ներկայացվում նոր մենագրությունների և դասագրքերի 
նկատմամբ: Վերջիններս խարսխվում են սկզբունքային նոր գիտական 
իրականության վրա, որն առավել համարժեք է կյանքի պայմանների փո-
փոխությանը: Իհարկե այստեղ առկա է մեծ ռիսկ, քանի որ նոր տեսա-
կետները և առաջարկվող վարկածները, գտնվելով ձևավորման փուլում, 
ունեն ճշգրտման կարիք և ապագայում կարող են ընդհանրապես 
հերքվել: Նոր տիպի դասագրքերը ոչ այնքան կողմնորշված են հայտնին 
հիշելու վրա, որքան միտված են նորի ստեղծագործական որոնմանը: 
Դրանք, անցյալի ու ներկայի քննադատական գնահատման միջոցով, ըստ 
էության, ապագայի շուրջ ձևավորում են գիտական բանավեճ: 

Այսպիսով, ներկայացվող աշխատությունում, աշխարհում տեղի 
ունեցած իրադարձությունների պատմաաշխարհագրական վերլու-
ծությունը հիմնվում է միայն նրանց ներքին տրամաբանության 
իմաստավորման ու գնահատման վրա, իսկ դրանց համակարգված 
                                                           
3 Тоффлер О, Наука и изменение. Предисловие к книге Поряадок и хаос. Новый диалог 
чело-века с природой. - М., 1986.,  с. 16-17. 
4 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизация: прошлое и будущее, - М., 2008, с. 17-18. 
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նկարագրությունը համարում ենք մեր հետազոտական խնդրից դուրս: 
Դրա համար հաշվի է առնվել երկու հանգամանք. նախ, և՛ համաշ-
խարհային, և՛ ազգային պատմության տարածաժամանակային ընթացքը 
բացառապես հայտնի է, հետևաբար մեր խնդիրը նմանատիպ ընթացքը 
պայմանավորող գործոնների վերլուծությունն է: Եվ երկրորդ. մեր 
նպատակն է բացահայտել ժամանակակից իրականությունը ծնող 
պատճառները և ապագան պայմանավորող միտումները: Դա հնարա-
վորություն կտա հաղթահարել համաշխարհային մասշտաբով առկա 
գիտական ճանաչողության ճգնաժամային իրավիճակը և քաղա-
քակրթությունների ապագայի վերաբերյալ գիտական դիսկուրսի նոր 
հարթություն ձևակերպել: 

Բացի դրանից, աշխատությունում ներկայացված են մի քանի փոխ-
պայմանավորված տեսություններ: Մասնավորապես, «Քաղաքակրթու-
թյուն» բուրգի համակարգաստեղծ տարրերի ամբողջությունը, «Քաղա-
քակրթության» եռաշերտ միավորների կյանքի ցիկլերի և դրանց համա-
պատասխանող Գեր, Մեծ և Լոկալ փուլերի տեսությունները: Դա հնարա-
վորություն է տալիս նորովի մեկնաբանել համաշխարհային հասարա-
կության տարածաժամանակային ընթացքը և՛ անցյալի, և՛ ներկայի, և՛ 
ապագայի կտրվածքով: Այդ ամենն անհրաժեշտ հիմք է ստեղծում 
բացահայտելու հայ տեսակի տեղը համաշխարհային հանրության բազ-
մաշերտ կազմում և գնահատելու սեփական համակեցության ենթակար-
գային աստիճանն ու նույնականացման հարթությունները:  

Հետազոտական խնդիրների լուծման տրամաբանությունն էլ պայմա-
նավորել է սույն աշխատության կառուցվածքը:  

Հեղինակը շնորհակալություն է հայտնում Գյումրու «Ազգային Արժեք-
Ակումբ» գիտավերլուծական կենտրոնին` հետազոտության արդյունք-
ների գիտատեսական փորձարկման հնարավորություն ընձեռելու 
համար, Ռուդոլոֆ Սարգսյանին` քարտեզագրական աշխատանքներին 
աջակցելու համար, Արմենուհի Սարգսյանին ցիկլային շարժընթացի 
մաթեմատիկական գծապատկերմանն աջակցելու համար, Վ. Սրտաշ-
յանին՝ աշխատանքի սրբագրման, պրոֆ. Յու. Մուրադյանին և դոցենտ Ա. 
Հովհաննիսյանին՝ աշխատանքի մասնագիտական խմբագրման համար: 
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ԳԼՈւԽ I 
 «ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Հասարակական համակարգերը և նրանց նույնականացումը5 համար-

վում են բավականին բարդ հետազոտական խնդիրներ, քանի որ հաճախ 
երկար ժամանակ է պահանջվում որպեսզի գիտական ճանաչողության 
արդյունքում բացահայտվի նրանց էությունը և հստակեցվի տեղը 
կուտակված գիտական գիտելիքների համակարգում: Այս գործընթացը 
հատկապես բարդանում է այն ժամանակ, երբ գիտական ճանաչման 
գործընթացն ամբողջապես ավարտված չէ և նույն եզրույթը կամ 
հասկացությունը տարբեր իմաստներով է շրջանառվում:  

Այս տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել քաղաքակրթություն-
ների գիտական ճանաչման ժամանակակից գործընթացը: Որպես 
հասարակական համակարգ այն գոյություն է ունեցել հազարամյակներ, 
սակայն բուն հասկացությունը և եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ 
է մտել մի քանի հարյուր տարի առաջ: Եվ նրա բովանդակության 
վերաբերյալ գիտական բանավեճերը մինչև այսօր չեն դադարում: Ավելին, 
ժամանակակից իրականությունում գիտական դիսկուրսն այս խնդրի 
շուրջ ավելի ուժգին և խորն է արտահայտվում: Դա բացատրվում է նախ 
այն հանգամանքով, որ համաշխարհային հասարակության զարգացման 
ներկա մակարդակը բնութագրվում է որպես ճգնաժամային հանգրվան, 
իսկ քաղաքակրթություն հասկացությունը դիտարկվում է որպես 
հասարակական համակարգի բարձրագույն տիպ: Հետևաբար, վերջինիս 
հետազոտության միջոցով փորձ է կատարվում գիտական նոր 
մեկնաբանությամբ իմաստավորել մարդկության զարգացման և՛ անցյալը, 
և՛ ներկան, և՛ ապագան: Ըստ այդմ, քաղաքակրթություն գիտական 
կատեգորիայի հետազոտությունը դեպի իրեն է ձգում տարբեր ոլորտների 
բազմաթիվ հետազոտողների: Ակնհայտ է, որ խնդրով զբաղվող 
յուրաքանչյուր հետազոտող դիտարկման սեփական տեսանկյունն ունի, 
                                                           
5 Նույնականացում եզրույթը լատիներեն «identificāre» եզրի հայերեն տարբերակն է, որը 
նշանակում է սեփական անձն այլ անձի կամ մարդկանց խմբի հետ նույնացնելու 
հոգեբանական գործընթաց: Դասվում է հոգեբանական-պաշտպանական մեխանիզմ-
ների շարքին: Առաջին հետազոտողներից մեկն այս ոլորտում՝ Զիգմունդ Ֆրեյդի կրտսեր 
դուստրն է: Մանրամասն տե՛ս Freud, Anna, Das Ich und die Abwehrmechanismen, 
International Psychoanalytic University Berlin, IPU աշխատությունը: Հայերենում հաճախ 
որպես հոմանիշ օգտագործվում է իդենտիֆիկացիա եզրույթը, որը, սակայն, ռուսերեն 
«идентификация»-ի տառացի թարգմանությունն է:  

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Freud%2C+Anna%22
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ինչով էլ բացահայտվում է ընդհանուր երևույթի ընդամենը մեկ 
բաղադրիչ:  

Այսպիսով, քաղաքակրթություն հասկացության մեկնաբանաման 
փորձերը բազմաթիվ և բազմաշերտ են: Դրանց մանրամասն քննարկումը 
համարում ենք մեր հետազոտական շրջանակներից դուրս, առավել ևս, որ 
մասնագիտական գրականությունում առկա են դրանց խորքային վերլու-
ծության բավականին հաջողված փորձեր:6  

Հիմք ընդունելով քաղաքակրթությունների տեսության վերաբերյալ 
գիտական մտքի էվոլուցիոն ընթացքը՝ կարող ենք արձանագրել, որ 
հանգուցային խնդիրը՝ ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներկայում, 
վերաբերում է «քաղաքակրթություն» հասկացության գիտական բովան-
դակության բնորոշմանը: 

Քաղաքակրթությունն օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունեցող 
հասարակական համակարգ է, որին բնորոշ է և՛ կառուցվածքային, և՛ 
տարածաժամանակային գոյության բազմամակար-դակ (բազմաչափ) 
դրսևորումներ: Հետևաբար, այս գիտական կատեգորիայի 
բովանդակության հնարավորին ամբողջական բացահայտման համար 
անհրաժեշտ է պատասխանել է հետևյալ երեք հարցերին. ի՞նչ համակարգ 
է, ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի և ինչպիսի՞ն է նրա շարժընթացը: Հենց այս 
հարցերի պատասխանների դիտարկումն էլ պայմանավորել է 
աշխատության առաջին բաժնի կառուցվածքը: 

Որպես համակարգ, քաղաքակրթությունը հասարակական համակե-
ցության որոշակի ձև է: Այսինքն, քաղաքակրթություն եզրույթով բնու-
թագրվում է մարդկանց սոցիալ-մշակութային որոշակի ընդհանրություն: 
Մասնագետների մոտ գիտական հիմնական դիսկուրսը վերաբերում է 
նրան, թե արդյո՞ք երկրագնդի վրա ապրող ողջ մարդկությունը (անցյալ, 
ներկա և ապագա) ձևավորում է միասնական համակեցություն, որը հենց 
համամարդկային քաղաքակրթություն է,7 թե քաղաքակրթությունը վերա-

                                                           
6  Քաղաքակրթությունների տեսությունների զարգացման, այս ուղղությամբ գիտական 
մտքի էվոլուցիայի և մասնագիտական գրականության խիստ մանրամասն վերլուծություն 
առկա է ռուս գիտնական Б. С. Ерасов-ի «Сравнительное изучение цивилизаций-
Хрестоматия: Учеб пособие для студентов вузов», -М., 1998.  աշխատությունում: Հայրենի 
գիտական իրականության մեջ բացառիկ է Յու. Մուրադյանի «Քաղաքակրթությունների 
աշխարհագրություն» աշխատությունը, որտեղ հեղինակը, գիտական բարձր 
համակարգվածությամբ և խիստ մանրամասնությամբ, ներկայացրել է քաղաքակրթու-
թյուն եզրույթի վերաբերյալ գիտական բանավեճի ողջ բովանդակությունը: 
7  Այս թեզը, համապատասխան տեսական հիմնավորումներով, ակտիվորեն գիտական 
շրջանառության մեջ դրվեց ռուս ակադեմիկոսներ Б. Н. Кузык-ի և Ю. В. Яковец-ի կողմից, 
ովքեր 2008-ին լույս տեսած իրենց «Цивилизация: прошлое и будущее» աշխատությունում 
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բերում է միայն համաշխարհային հասարակության պատմական 
զարգացման որոշակի փուլին (մարդկության զարգացման վայրենության 
և բարբարոսության շրջաններից հետո),8 կամ էլ այն իրենից ներկայաց-
նում է մարդկային համակեցության էվոլուցիայի բարձրագույն տիպ` 
ձևավորելով լոկալ քաղաքակրթություններ:9 

Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, քաղաքակրթությունը մենք դիտարկում 
ենք որպես հասարակական համակարգ, որը տարածության և ժամանակի 
մեջ գործառնող օբյեկտիվ իրականություն է, և որը համակարգային 
ֆիքսացիա է ապահովում մարդկային համակեցության միջոցով: Այսինքն, 
անհատի կողմից համակեցության տարբեր խմբերի նույնականացման 
ընթացքով է պայմանավորված այս համակարգի ձևավորումը: Այն 
բաղկացած է համակարգաստեղծ տարբեր բաղադրիչներից` ենթա-
համակարգերից և բազմաթիվ էլեմենտներից, միաժամանակ ինքն է 
հանդիսանում, որևէ համակարգի բաղադրիչ՝ ենթահամակարգ: 

Քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչներին կանդրա-
դառնանք նրա կառուցվածքը դիտարկելիս, երբ կկարողանանք 
ամբողջացնել նրա բովանդակության բնորոշումը: 

Եվ այսպես, որպես համակարգ նրան հատուկ է հետևյալ բնորոշումը. 
մասերից բաղկացած միասնականություն, որի տարրերի փոխազդեցու-
թյան արդյունքում ձևավորվում է ինքնատիպ ամբողջություն: Հասա-
րակական համակարգի պարագայում այն դիտարկվում է որպես 
հասարակական (սոցիալական, քաղաքական, տեսական, հոգևոր-
մշակութային) երևույթների և գործընթացների ամբողջություն, որոնք 

                                                                                                                                                    
գլոբալ քաղաքակրթություն հասկացության տակ ենթադրում էին երկրագնդի վրա ապրող 
մարդկային ողջ համակեցությունը:  
8 Մասնագետներից շատերը «Քաղաքակրթություն» եզրույթով բնութագրում են համաշ-
խարհային հանրության զարգացման բարձրագույն փուլը, որը սկսվել է գրերի երևան 
գալով և հաջորդել է վայրենությանն ու բարբարոսությանը։ Պարբերականացման այս 
սխեմայի հեղինակն ամերիկացի գիտնական Լ․Մորգանն է։ Ըստ նրա` վայրենությունը 
նախնադարյան հասարակության պատմության առաջին ժամանակաշրջանն է, որը 
սկսվում է մարդու ծագմամբ և ավարտվում է բրուտագործության առաջացմամբ։ Վերջինս 
սկիզբ դրեց մարդկության զարգացման հաջորդ փուլին՝ բարբարոսությանը, որն 
ավարտվում է գրերի գյուտով և մարդկությունը թևակոխում իր զարգացման 
քաղաքակրթական փուլ։ 
9 Լոկալ քաղաքակրթությունների տեսության դասականները՝ Ն. Դանիլևսկին, Ա. Թոյնբին, 
Օ. Շպենգլերը, ինչպես նաև մի շարք ժամանակակից գիտնականներ, ժխտում էին միաս-
նական քաղաքակրթության գոյությունն, ըստ այդմ «քաղաքակրթություն» եզրույթի տակ 
ենթադրում էին միայն մարդկանց խոշոր սոցիոմշակութային ընդհանրությունները, որոնք 
ձևավորվել են միայն իրենց որոշակիորեն ներհատուկ ունիվերսալ արժեքների հիմքի 
վրա։ Դրանք հանդիսանում են մարդկային համակեցության էվոլուցիայի բարձրագույն 
տիպը։  
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միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ գտնվում են սերտ փոխազդեցության 
հետ, և ըստ այդմ՝ ֆիքսացիա են ձևավորում տարածության ու ժամանակի 
մեջ՝ ապահովելով նրա օբյեկտիվ գոյությունը, գործառույթները և 
զարգացումը՝ որպես մեկ ամբողջություն:  

Այսպիսով, քաղաքակրթություն հասկացությամբ մենք բնորոշում ենք 
մարդկային տեսակի, նրա համակեցության և կենսագործունեության 
(անցյալ, ներկա և ապագա) օբյեկտիվ իրականության մեջ գործառնող 
ամբողջական համակարգը, որն արտահայտվում է և՛ կառուցվածքային, 
և՛ տարածաժամանակային բազմամակարդակ (բազմաչափ) դրսևորում-
ներով:  

Ինչ վերաբերում է քաղաքակրթության գիտական մեկնաբանման 
տարբեր ասպեկտներին, ապա մեր պատկերացումները համընկնում են 
ռուս ակադեմիկոսներ Б. Н. Кузык-ի և Ю. В. Яковец-ի առաջարկած 
մոտեցմանը, ովքեր միասնական հասկացության համար առանձնացնում 
էին գործառնական երեք մակարդակներ: Ըստ այդմ, «քաղաքա-
կրթություն» ամբողջական հասկացության համար  առաջարկում ենք 
եռաչափ սահմանում. 

Ա/ Համամարդկային քաղաքակրթություն – մարդկային ողջ համա-
կեցությունն է, նրա կենսագործունեության բնագավառների, ձևերի և 
բաղադրիչների ողջ բազմազանությամբ: 

Բ/ Համաշխարհային քաղաքակրթություն – այս եզրույթով բնութագրում 
ենք համամարդկային քաղաքակրթության զարգացման կոնկրետ 
փուլերը, այսինքն, այն տարածաժամանակային կտրվածքով արտա-
հայտում է տիրապետող քաղաքակրթական կոնկրետ տիպը: 

Գ/ Լոկալ քաղաքակրթություններ – համամարդկային քաղաքակրթու-
թյան խոշոր բաղկացուցիչ մասերն են, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
քաղաքակրթական ընդհանուր արժեքներ և պատմական միանման 
ճակատագիր ունեցող համակեցությունները (էթնոսներ, ժողովուրդներ, 
ազգեր, և պետություններ) միավորող խմբերը:  
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ԳԼՈւԽ II 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 
Քաղաքակրթությունը որպես հասարակական բարձրագույն 

համակարգ իրենից ներկայացնում է բազմամակարդակ և բազմաձև 
գոյացություն, որն արտահայտվում է և՛ օբյեկտիվ իրականության, և՛ 
մարդկային սուբյեկտիվ գիտակցության մեջ: Այս տեսանկյունից, 
քաղաքակրթության ներքին կառուցվածքը մեկ հարթությամբ 
ներկայացնելը բավականին բարդ գործընթաց է: Այնուամենայնիվ, մենք 
առաջարկում ենք ներքին կառուցվածքի հետևյալ մոդելավորումը. 

Որպես համակարգ, այն արտահայտվում է եռաչափ և եռակողմ բուրգի 
տեսքով, որին հատուկ է ինչպես ենթակարգային եռաչափությունը՝ 
գագաթ, միջնամաս, հիմք (յուրաքանչյուրն առանձնանում է ենթակար-
գային սեփական բաղադրիչներով), այնպես էլ կողմնային նիստերի 
եռաչափությունը, որն արտահայտում է համակարգաստեղծ տարրերի 
ամբողջական սպեկտրը: Առաջինի պարագայում արտահայտվում է 
համակարգաստեղծ տարրերի ուղղաձիգ կապը, իսկ երկրորդի պարա-
գայում՝ հորիզոնական կապը: 

Ուղղաձիգ ենթակարգության գագաթային մասում գտնվում են բուն 
քաղաքակրթության եռամիասնությունը՝ սեփական ենթակարգային 
կառուցվածքով. 

 
 
 
   

 
Գծ. 1 «Քաղաքակրթություն» հասկացության եռամիասնությունը 

Սակայն, ի տարբերություն լոկալ քաղաքակրթությունների, գագաթի 
բարձրագույն հարկերում համաշխարհային և համամարդկային քաղա-
քակրթությունները հանդես են գալիս ինքնուրույն, առանց հորիզոնական 
բաղադրիչների, քանի որ հենց այստեղ է ամբողջանում համակար-
գաստեղծ տարրերի ուղղաձիգ էվոլուցիայի և հորիզոնական կապերի ողջ 
բազմազանությունը:  

 
 
 

Համաշխարհային 
քաղաքակրթական 

տիպ 

Համամարդկային 
քաղաքակրթություն 

Ժամանակի մեջ 
գործառնող լոկալ 
քաղաքակրթութ. 
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Գծ. 2 Քաղաքակրթական «բուրգի» կառուցվածքը1 

Ինչ վերաբերում է եռամիասնության երրորդ միավորին, ապա որպես 
մարդկային համակեցության բարձրագույն տիպ, լոկալ քաղաքակրթու-
թյունը հանդիսանում է համակեցության համակարգաստեղծ բաղադրիչի 
ավարտուն փուլը: 
                                                           
1  Հարթության վրա պատկերելիս վերցվել է եռանկյուն բուրգի փռվածքը, այսինքն 
կողմնային նիստերը բացված են: 

ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՀԱՎԱՏՔԱՅԻՆ  
ՆՈւՅՆԱԿԱՆԱՑ. 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑ. 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  
ԻՆՍՏԻՏՈւՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄ 

ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ 

ՆԵՐՈՒԺԻ ԻՐԱՑՈՒՄ-
ՃԳՆԱՃԱՄ- 

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՄ ՄԱՀ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ԸՆՏԱՆԻՔ 

ՏՈՀՄ 

ՑԵՂ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ 

ԱԶԳ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈԿԱԼ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՍՏԵՂԾ  ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ 

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ Ա ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ Բ Գ 

ԾՆՈՒՆԴ 

ԿԱՅԱՑՈՒՄ 

ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ 

1 

2 

3 
4 

5 

7 

6 

7 7 

1 

3 
4 

5 

6 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

2 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
 

- 17 - 

Հետևաբար, տեղադրված լինելով բուրգի գագաթի ստորին հարկում, 
միաժամանակ հարևանում է  համակարգաստեղծ մյուս բաղադրիչների 
ավարտուն փուլերի հետ, քանի որ խիստ փոխպայմանավորվածության 
մեջ է գտնվում վերջիններիս հետ: 

Բուրգի հիմքում առանձնացված են ինչպես կողմային երեք նիստերը, 
որոնք համապատասխանում են համակարգաստեղծ բաղադրիչներին, 
այնպես էլ նիստերի հարկայնությունը: Վերջիններս արտահայտում են 
բաղադրիչների էվոլուցիոն ընթացքը: Նույնատիպ համակարգվածութ-
յամբ է կառուցված նաև բուրգի միջնամասը: Ընդ որում կառուցվածքի 
յուրաքանչյուր հարկ ամբողջանում է սեփական բաղադրիչների համա-
կարգվածությամբ, որով և այն ձեռք է բերում առանձին, ավելի փոքր 
համակարգի հատկանիշներ:  

Այսպիսով, քաղաքակրթության ներքին կառուցվածքի բովանդակային 
խորը վերլուծության համար առաջարկում ենք հետևյալ մոտեցումը. աշ-
խատանքում առաջադրված հետազոտական խնդրի տրամաբանությու-
նից ելնելով՝ նախ անհրաժեշտ ենք համարում բացահայտել 
համամարդկային և համաշխարհային քաղաքակրթություն հասկա-
ցությունների էությունը՝ որպես բուրգի գագաթի ինքնուրույն հարկեր: 
Դրանից հետո նոր միայն կանդրադառնանք ողջ հասարակական 
համակարգը պայմանավորող բաղադրիչներին: Վերջիններիս վերլու-
ծությունը կիրականացնենք աստիճանների էվոլուցիոն զարգացման 
տրամաբանությանը համապատասխան՝ հիմքից դեպի գագաթ, միաժա-
մանակ բացահայտելով՝ յուրաքանչյուր աստիճանում համակար-
գաստեղծ բաղադրիչների միջև առկա կապերն ու փոխառնչությունները:  
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2.1 ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
Համամարդկային քաղաքակրթությանը, որպես հասարակական 

համակարգի բարձրագույն տիպ, հատուկ է ինչպես ներքին 
համակարգվածու-թյունը, այնպես էլ արտաքին սահմանների 
առկայությունը: Վերջինիս պարագայում հանդես է գալիս 
աշխարհագրական թաղանթի բնական բաղադրիչը, որին նույնպես 
հատուկ է համակարգաստեղծ տարրերի ներքին ենթակարգությունը: 
Սակայն, միաժամանակ երկուսը միասին հանդիսանում են 
աշխարհագրական թաղանթի ենթահամակարգերը՝ համակարգաստեղծ 
բաղադրիչները: Եվ այդպես շարունակ ձևավորվում են երկրագնդի, 
Տիեզերական համակարգերը՝ կառուցակազմվում է ողջ տիեզերքը: 

Ինչ վերաբերում է համամարդկային քաղաքակրթության ներքին 
ենթակարգությանն, ապա որպես մարդկային տեսակի բարձրագույն 
համակարգ, այն իր մեջ ամբողջացնում է հասարակական բոլոր տիպի 
համակարգերը: Ընդ որում, ներառելով ինչպես մարդկային կենսագործու-
նեության ոլորտային՝ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր-
մշակութային համակարգերը, այնպես էլ մարդկային համակեցության 
տարբեր ձևերն արտահայտող համակարգերը և դրանց տարածաժա-
մանակային ընթացքը: Չնայած ներքին խիստ բազմաձևությանը՝ որպես 
համակարգ նրան հատուկ է կառուցվածքային համակարգվածությունը: 
Ըստ այդմ, համամարդկային քաղաքակրթությունը դիտարկվում է իբրև 
բազմամակարդակ համակարգ, որին հատուկ է կառուցվածքային բա-
ղադրիչների ենթակարգությունը: Որպես գլխավոր բաղադրիչ հանդես է 
գալիս բանական մարդն՝ իր կապերով, փոխհարաբերություններով և 
փոխազդեցություններով հանդերձ: Վերջիններս կրում են կայուն բնույթ և 
հիմնվելով մարդկանց կենսագործունեության վրա՝ վերարտադրվում են 
պատմական գործընթացի արդյունքում՝ ապահովելով ինչպես 
ժամանակի մեջ գործառնող համաշխարհային քաղաքակրթության 
տիպերն, այնպես էլ լոկալ քաղաքակրթությունների սերնդափոխու-
թյունը:  

Համամարդկային քաղաքակրթության ծագման, ձևավորման և տարա-
ծաժամանակային շարժընթացին կանդրադառնանք նրա կյանքի 
ցիկլային ընթացքը դիտարկելիս: Միայն նշենք, որ մարդկության կողմից 
ստեղծվող արժեքների փոխանցումը տարածության և ժամանակի 
(սերունդների) մեջ հնարավոր դարձավ գրերի գյուտի շնորհիվ, որն ըստ 
էության, պայմանավորեց համամարդկային քաղաքակրթության ներքին 
բազմաշերտության ձևավորումը:  
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Նկատենք, որ լոկալ քաղաքակրթությունների տեսության 
դասականները՝ Ն. Դանիլևսկին, Օ. Շպենգլերը, Ա. Թոյնբին, ինչպես նաև 
ժամանակակից մի շարք մասնագետներ չեն ընդունում համամարդկային 
միասնական քաղաքակրթության գոյությունը: Սակայն, քաղաքակրթու-
թյունների վերաբերյալ և՛ արևմտյան, և՛ ռուսական գիտական 
ժամանակակից դպրոցներում առավել ակնառու է դառնում համամարդ-
կային միասնական քաղաքակրթության գոյության ընդունումը: Ընդ 
որում, մարդկության զարգացման ողջ պատմությունը դիտարկվում է 
որպես միասնական քաղաքակրթության ձևավորման ընթացք, որի 
վերջնական կայացման համար վճռորոշ եղավ համաշխարհայնացման 
գործընթացը: Ռուս ակադեմիկոսներ Б. Н. Кузык-ի և Ю. В. Яковец-ի 
պնդմամբ «… գլոբալ քաղաքակրթության ձևավորումն ավարտվեց միայն 
XX դարում, երբ գլոբալիզացիան ակնառու դարձրեց Homo sapiens–ի 
միասնական ճակատագիրը: Կարելի է ասել, որ գլոբալ քաղաքա-
կրթության ձևավորման գործընթացը ձգվել է հազարամյակների 
ընթացքում և ավարտվել է մեր օրերում»:2 

Այսպիսով, համամարդկային քաղաքակրթությունը ողջ մարդկությունն 
է՝ իր կենսագործունեության և՛ բովանդակային, և՛ տարածաժամակային 
ամբողջությամբ: 

Որպես հասարակական համակարգի բարձրագույն տիպ, նրան, բացի 
կառուցվածքային բազմաշերտությունից, հատուկ է նաև զարգացման սե-
փական կյանքի ցիկլը:  

 
 
 

  

                                                           
2 Б. Н. Кузык և Ю. В. Яковец, Цивилизация: прошлое и будущее, - М., 2008, с. 26. 
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2.2  ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈւԹՅՈւՆ  
(ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԻՊ) 

Մասնագետները քաղաքակրթությունների տեսության ժամանա-
կագրական բաղադրիչով փորձում են նորովի մեկնաբանել համաշխար-
հային պատմության ընթացքը: Այսինքն, գիտական շրջանակներում 
ներկայումս տիրապետող դասակարգային մոտեցման փոխարեն (դեռևս 
Կ. Մարքսի կողմից առաջարկված) համաշխարհային ողջ պատմությունը 
ներակայացվում է կոնկրետ ժամանակի մեջ տիրապետող համաշ-
խարհային քաղաքակրթական տիպերի հերթափոխման միջոցով: 
Վերջինս իր հերթին արտահայտում է «Համաշխարհային քաղաքակրթու-
թյուն» հասարակական համակարգի տարածաժամանակային ընթացքը՝ 
կյանքի ցիկլը: Նոր մոտեցման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է այն 
հանգամանքով, որ նախորդի՝ դասակարգայինի պարագայում, 
գերագնահատվում է տնտեսական (արտադրական) հարաբերություն-
ների ու գործոնների դերը, և ընդհակառակը՝ թերագնահատվում՝ 
մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտները: Հետևաբար, 
համաշխարհային ողջ պատմության վերարժևորման պարագայում 
հնարավոր կլինի բացահայտել պատմական առաջընթացի 
ռիթմիկությունը և գնահատել ներկայումս տեղի ունեցող 
փոփոխությունների էությունն ու համամարդկային քաղաքակրթության 
զարգացման հեռանկարները:  

Այսպիսով, «Համաշխարհային քաղաքակրթություն» հասարակական 
համակարգն արտահայտում է բուրգում իրենից ներքև գտնվող բոլոր 
տարրերի, նրանց կապերի ու փոխազդեցությունների բնույթը՝ կոնկրետ 
ժամանակի ու տարածության մեջ:  

Այսինքն, համաշխարհային քաղաքակրթական տիպով 
բացահայտվում է երկրագնդի աշխարհաքաղաքական, աշխար-
հատնտեսական, աշխարհամշակութային և երկրաբնապահպանական 
կառուցվածքը՝ կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանում: 
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2.3 ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՍՏԵՂԾ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 
Քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչները 

հանդիսանում են այն տարրերը, որոնց ինքնատիպ գոյությամբ և առկա 
փոխադարձ կապերով է պայմանավորված ողջ համակարգի բնույթը: 
Հաշվի առնելով քաղաքակրթություն համակարգի ողջ 
բազմաշերտությունն ու բազմաձևությունը՝ մենք համակարգաստեղծ 
բաղադրիչները պայմանականորեն միավորում ենք երեք խմբի մեջ.  

 
 

 
 
Գծ. 2Ա  Քաղաքակրթական «բուրգի» համակարգաստեղծ բաղադրիչները 
 
Ինչպես արդեն նշել ենք, «քաղաքակրթություն» եզրույթով բնութա-

գրվում է մարդկային համակեցության բարձրագույն տիպը, հետևաբար 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների առաջին խմբի մեջ ներառել ենք 
մարդկային համակեցության ամբողջ ենթակարգությունը: Այն ցույց է 
տալիս լոկալ քաղաքակրթությունների ձևավորման, հասունացման 
ենթակարգային ողջ աստիճանակարգը: Վերջինիս յուրաքանչյուր 
աստիճան փոխազդեցության մեջ է գտնվում համակարգաստեղծ մյուս 
բաղադրիչների հետ և իր հերթին պայմանավորում համաշխարհային ու 
համամարդկային քաղաքակրթությունների ձևավորումն ու զարգացումը: 
Համակեցության բաղադրիչի ենթակարգային աստիճանները 
համապատասխանում են էթնիկ ընդհանրության խմբերին: 3  Ներքին 
սահմանազատման համար հիմք են հանդիսանում ինչպես 
ենթակարգության ուղղաձիգ կապերն, այնպես էլ համակարգաստեղծ 
մյուս բաղադրիչների հետ գոյություն ունեցող հորիզոնական կապերի 
բնույթը: 

Այսինքն, համակեցության յուրաքանչյուր տիպին բնորոշ է անհատի 
արժեքային նույնականացման որոշակի մակարդակ - արժեքային բա-

                                                           
3  Էթնիկ ընդհանրություն կամ էթնոս (հունարեն e'thnos - ժողովուրդ) եզրույթով բնու-
թագրվում է որոշակի ընդհանրությունների հիմքի վրա ձևավորված մարդկանց 
համախումբը: Հայերենում հաճախ այն նույնացվում է ազգ եզրույթի հետ, որի 
պարագայում շփոթմունք է առաջանում ներքին սահմանազատումների ժամանակ: Մեր 
կարծիքով, էթնիկ ընդհանրություն միջազգային եզրույթը հայերեն լեզվամտածո-
ղությունում պետք է կիրառվի մարդկային ողջ բազմազանության մեջ ինքնատիպ 
համակեցությունների բնութագրման ժամանակ: Հետևաբար, նրա կիրառումը միայն 
համակեցության առանձին աստիճանների նկատմամբ սխալ է:   

Համակեցության Արժեքային Տարածաժամանա
կային  
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ղադրիչի համապատասխան աստիճան, որն հարստանում է 
հաջորդական խմբերի պարագայում: Որևէ խմբի հետ նույնականացումն 
արտահայտում է անհատի ինքնությունը: Այսինքն, անհատի մենթալ 
ոլորտը, որը կառու-ցում է սեփական ինքնությունը, առաջին պլան է 
մղում ես–ուրիշ, մենք–նրանք հարաբերումը, դրանց հակադրումը։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծ. 2Բ Համակեցության բաղադրիչի ենթակարգային աստիճանները 
 
Իսկ դա իր հերթին պայմանավորված է անհատի արժեքային 

կողմնորոշումներով, որոնց (հետաքրքրություններ, պատկերացումներ, 
համոզմունքներ, տեսակետեր, զգացումներ, վարքի սկզբունքներ) յուրա-
հատուկ ներդաշնակումը  կազմում է յուրաքանչյուր մարդու ներքին 
աշխարհը, չկրկնվող ինքնության և անհատականության հիմքը: Այս 
ոլորտում գիտական հիմնական բանավեճը վերաբերում է ինքնությունն 
իմաստավորելու հիմքերին: Այսինքն, անհատի ինքնությունն ունի 
օբյեկտիվ պատկանելություն՝ ըստ ամրագրված «չափանիշների» համա-
պատասխանության-անհամապատասխանության ձևով, թե պետք է ըն-
կալվի որպես սուբյեկտիվ պատկանելիություն՝ ինքնակատեգորիզացիա։  

Խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ 
համամարդկային քաղաքակրթության զարգացմանը բնորոշ ժամանակա-
կից միտումները՝ գլոբալացումն ու անդրազգային գործընթացները 
համահարթեցնում են (համահարթեցրել են) անհատների և 
համակեցության խմբերի արժեքային կողմնորոշումները:  Տեղի ունեցող 
աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական և աշխարհամշա-
կութային վերափոխումների ադեցությամբ փորձ է կատարվում 
վերանայել ու վերաձևել խմբային ավանդական սահմանները, որին ի 

Ը Ն Տ Ա Ն Ի Ք  

Տ Ո Հ Մ  

Ց Ե Ղ  

Ժ Ո Ղ Ո Վ ՈՒ Ր Դ  

Ա Զ Գ  

Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
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հակադրություն ակտուալացվում են սեփական խմբի սահմանները 
պահպանելու ջանքերը, գործարկվում են էթնոպաշտպանական 
մեխանիզմներ:4 

Այսպիսով, ժամանակակից տեսական հետազոտություններում, 
ինքնության առանցքային հարցը վերաբերում է նրա էության 
բացահայտմանը՝ այն է համակեցության խմբին պատկանելիությունն 
ընդունել սուբյեկտիվ ցանկություն, թե օբյեկտիվ պահանջ:  

Մեր կարծիքով, անհատի ինքնակատեգորիզացիայի սուբյեկտի-
վությունը պայմանավորված է օբյեկտիվ պահանջների բավարարման 
ցանկությունից: Այսինքն, առանց իրականության մեջ գործառնող օբյեկտիվ 
հիմքի, չի ամբողջանում անհատների ու խմբերի սուբյեկտիվ արժեքային 
համակարգը: Հենց այս տրամաբանությամբ էլ կառուցել ենք 
քաղաքակրթության համակարգաստեղծ արժեքային բաղադրիչի ողջ 
ենթակարգությունը (Գծապատկեր 2 Գ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծ. 2Գ Արժեքային բաղադրիչի ենթակարգային աստիճանները  
 
Ըստ այդմ, որքան մեծանում ու բարդանում են նույնականացման 

խմբերը (համակեցության ձևերը), այնքան հարստանում են այն արժե-
քային բաղադրիչները, որոնց միջոցով անհատը նույնականանում է 
համա-կեցության տվյալ ձևի հետ: 

Որպես հասարակական համակարգ, «քաղաքակրթությանը» բնորոշ է 
ժամանակի մեջ անընդհատ վերափոխումները, այն հարաշարժ կատե-
                                                           
4 Մանրամասն տե՛ս Մանուսյան Ս. Ինքնության պահպանման խնդիրները սփյուռքում. 
Սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյուն: Նորվանք հիմնադրամ: 10.06.2010, http://www.nora-
vank.am /arm/issues/ detail.php?ELEMENT_ID=4843 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ՀԱՄԱՅՆՔ, ՀԱՅՐԵՆԻՔ)  

ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՀԱՎԱՏՔԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄ 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑ.  
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գորիա է: Հետևաբար, նրա ամբողջականությունն արտահայտվում է նաև 
տարածաժամակային համակարգաստեղծ բաղադրիչի միջոցով: Վեր-
ջինիս ենթակարգությունը, ինչպես արդեն նշել ենք, համապա-
տասխանում է կյանքի ցիկլերին (գծապատկեր 2 Դ): Այսինքն, սահ-
մանազատման համար հիմք է ընդունվել, համակեցության կոնկրետ տի-
պի, արժեքային համապատասխան բաղադրիչի իրացման հնարա-
վորությունը՝ ժամանակի և տարածության մեջ: Ընդ որում, նման դինա-
միկան բնորոշ է քաղաքակրթության բոլոր ձևերին՝ և՛ համամարդկային, 
և՛ համաշխարհային և՛ լոկալ քաղաքակրթություն-ներին: Սակայն, 
դրանցից յուրաքանչյուրն ունի տարածաժամանակային զարգացման 
սեփական ընթացքը, որին կանդրա-դառնանք հաջորդիվ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Գծ. 2Դ  Տարածաժամանակային բաղադրիչի ենթակարգային 
աստիճանները 

 
Եվ այսպես, համակարգաստեղծ եռաշերտ բաղադրիչների համար 

առանձնացնում ենք 7 աստիճան. 
 

1. Առաջին աստիճան 
  
 
 
 
 
Ընտանիք – Մարդն ընտանիքի միջոցով է վերարտադրում և պահ-

պանում սեփական տեսակը: Ըստ այդմ, ընտանիքը դիտարկվում է որպես 
մարդկանց կամավոր հիմունքներով ստեղծված բջիջ, որի միջոցով է 

ԾՆՈՒՆԴ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

              ԿԱՅԱՑՈՒՄ 

   ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  

  

ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ 

                   ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ  

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

Ը Ն Տ Ա Ն Ի Ք  
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ   Ծ Ն ՈՒ Ն Դ 

ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

ԻՐԱՑՈՒՄ 
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ապահովվում մարդ տեսակի կենսաբանական ու հասարակական 
(տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և այլ)  վերարտադրությունը: 
Այսինքն, ընտանիքը դառնում է այն ատոմը, որի վրա կառուցվում են 
մարդկային հարաբերությունների և համակեցության բոլոր ձևերը՝ 
ենթակարգային բոլոր աստիճանները: Միաժամանակ ընտանիքը 
փոխազդեցության մեջ է գտնվում համակարգաստեղծ մյուս 
բաղադրիչների հիերարխիկ աստիճանների հետ, քանի որ նրան 
բնութագրական է անդամների կենցաղավարության (ներքին) և 
աշխարհայացքի (արտաքին) ինչպես արժեքային, այնպես էլ 
տարածաժամանակային ընդհանրությունը: Այստեղ է ստեղծվում ու 
միաժամանակ սպառվում մարդկային գործունեության և՛ նյութական, և՛ 
հոգևոր արդյունքը: Ըստ այդմ, այն դառնում է կարևոր ցուցիչ՝ 
բնութագրելու ինչպես լոկալ քաղաքակրթությունների, այնպես էլ 
համաշխարհային և համամարդկային քաղաքակրթությունների 
զարգացման մակարդակը: Մասնավորապես, եթե ընտանիքն արժեքային 
և տարածաժամանակային կտրվածքով կորցնում է իր իրական նշանա-
կությունն, ապա քաղաքակրթություն հասարակական համակարգի 
շարժընթացը բնութագրվում է որպես ճգնաժամային: Եվ ընդհակառակը՝ 
երբ հասարակության մեջ ընտանիքը լիարժեք է իրացնում սեփական 
գործառույթները, ապա քաղաքակրթության տարածաժամանակային 
ընթացքը համապատասխանում է ներուժի լիարժեք իրացման և վերար-
տադրության փուլերին:  

Այսպիսով, ընտանիքը հանդիսանում է քաղաքակրթություն հասարա-
կական համակարգի առաջնային և ամենակարևոր աստիճանը, որով 
փոխպայմանավորվում է ենթակարգային բոլոր աստիճանների գոյու-
թյունը և բնույթը: Չնայած դրան, մեր կարծիքով, համակեցության այս 
աստիճանին արժեքային բաղադրիչից համապատասխանում է տարած-
քային նույնականացման հիմնային աստիճանը, որն արտահայտվում է 
համայնքի և հայրենիքի հետ կապով: Վերջիններս համակեցության բոլոր 
ձևերի արժեքային համակարգի ձևավորման համար ունեն խիստ կարևոր 
նշանակություն: Հասարակական ու գիտական մտքի էվոլուցիայի 
ընթացքում քիչ չեն եղել փորձերը՝ բացարձականացնելու տարածքի 
նշանակությունը:5 Համայնքը և հայրենիքը ապահովում են համակեցու-

                                                           
5  Պետք է շեշտադրել աշխարհագրական դետերմինիզմի փիլիսոփայական հայեցա-

կարգը: Վերջինս` որպես հասարակական կյանքի զարգացման վրա աշխարհագրական 
գործոնի գնահատման հայեցակետ, իր վերածնունդն ու վերջնական ձևակերպումը ստա-
ցավ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններից հետո: Այս բնագավառում առանձ-
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թյան բոլոր ձևերի (այդ թվում անհատից մինչև լոկալ քաղաքակրթու-
թյուններ) կենսագործունեության համար անհրաժեշտ տարածքային 
հիմքը: Նրանք միաժամանակ հանդիսանում են քաղաքակրթություն 
հասարակական համակարգի արտաքին սահմանը՝ ապահովելով 
աշխարհագրական թաղանթի բնական և հասարակական 
ենթահամակարգերի փոխազդեցությունը: Որպես «քաղաքակրթություն» 
բուրգի հիմնային աստիճան, նրանց վրա է կառուցվում 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների ողջ ենթակարգությունը: Հետևաբար, 
համայնքի ու հայրենիքի կապերը դառնում են կարևոր ցուցիչ՝ բնորոշելու 
և՛ լոկալ, և՛ համաշխարհային, և՛ համամարդկային քաղաքակրթու-
թյունների զարգացման մակարդակը: Մասնավորապես, ճգնաժամերի 
պարագայում, թուլանում է համակեցության խմբերի կապն այս 
բաղադրիչների հետ, որն արտահայտվում է մարդկանց զանգվածային 
տեղաշարժերով: Հակառակ տրամաբանությունը նույնպես գործում է՝ 
համայնքի և հայրենիքի հետ կապի թուլացումը և միգրացիոն 

                                                                                                                                                    
նանում են Ժան Բոդենի «Պատմության ուսումնասիրման դյուրին մեթոդը-Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem» և Շառլ Մոնտեսքյոյի «Օրենքներ ոգու մասին», Կառլ 
Ռիտերի «Երկրագիտություն»  աշխատությունները: Այս աշխատություններում փորձ էր 
կատարվում ապացուցել աշխարհագրական գործոնների վճռորոշ նշանակությունը թե՛ 
ժողովուրդների, և թե՛ առանձին պետությունների պատմական ճակատագրերի ձևավոր-
ման գործում: Աշխարհագրական դետերմինիզմի գաղափարները XVIII-XIX դարերում 
տիրապետող դիրք գրավեցին ավանգարդային քաղաքակրթությունների հասարակական 
ու քաղաքական մտքում: 

Աշխարհագրական տարածքի գերարժևորումն ընկած է նաև աշխարհաքաղաքա-
կանության տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմքում, որն 
արտահայտվում է թելլուրոսկրատիայի (ցամաքային գերիշխանություն) և թալլա-
սոկրատիայի (ծովային գերիշխանություն) երկվությամբ (դուալիզմով): Վերջիններիս 
միջոցով փորձ է կատարվում բնութագրել լոկալ քաղաքակրթությունները, կամ նույնիսկ 
համաշխարհային քաղաքակրթական տիպը: Մասնավորապես՝ թելլուրոսկրատիան 
կապվում է տարածության հաստատագրման (ֆիքսացիայի) և նրա որակական 
հատկանիշների կայունության հետ: Տարածության մեջ այն ձևավորում է անհատների, 
ազգերի մենթալիտետը` կանխորոշելով վերջիններիս ինքնարտահայտման էական գծերը: 
Ցամաքը միշտ ընկալվում է որպես կայունություն և ամրություն, հետևաբար այն 
ձևավորում է նաև կամքի ամրություն և ավանդույթների կայունություն: Այս պարագայում 
բարքերը, արմատավորվելով հասարակական գիտակցության մեջ, փոխանցվում են 
ժառանգաբար` ձևավորելով հասարակական բարոյական նորմերի յուրահատուկ կոդեքս 
և ոչ դինամիկ քաղաքակրթական տիպ: 

Թալլասոկրատիան տրամագծորեն հակառակ քաղաքակրթական տիպն է: Ջուրն իր 
«հոսող», «հեղուկ» հատկությամբ ազդում է մարդկանց բնավորության վրա՝ դարձնելով 
այն ավելի անկայուն: Վերջինիս շնորհիվ «ծովային համակեցությունները» ավելի շուտ են 
հարմարվում նորարարություններին, առավել ունակ են տեխնիկական առաջընթացի 
նկատմամբ: Սովորաբար թալլասոկրատիան դիտարկվում է առավել դինամիկ քաղա-
քակրթական տիպ: 
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երևույթների ինտենսիվությունը պատճառ են դառնում քաղա-
քակրթությունների ճգնաժամերի համար: Հետևաբար կարող ենք պնդել, 
որ համայնքի և հայրենիքի հետ ուժեղ կապը հնարավորություն է տալիս 
լիարժեք իրացնել քաղաքակրթությունների ներուժը:  

Այսպիսով, տարածքային (համայնքի և հայրենիքի) նույնականացման 
միջոցով են սկզբնավորվում համակեցության բոլոր աստիճանների արժե-
քային բաղադրիչները: Ըստ այդմ, այս աստիճանին կյանքի ցիկլերից 
համապատասխանում է «ծնունդը»: Վերջինս իր հերթին պայմանավորում 
է քաղաքակրթություն ողջ համակարգի տարածաժամանակային 
ընթացքը:  

 
2. Երկրորդ աստիճան 

 
 

 
 
Տոհմը - մարդկային համակեցության այնպիսի ձև է, որի բոլոր անդամ-

ներն ունեն արյունակցական կապեր և սերում են մեկ ընդհանուր 
նախորդից: Այստեղ անհատի համար առաջնայինը գենետիկ նույնակա-
նացումն է: Մինչ օրս, գիտական շրջանակների մեծամասնության կողմից 
ընդունվող մարքսիստական շրջանացման համաձայն,6 տոհմերը և տոհ-
մատիրական հարաբերությունները գոյություն են ունեցել միայն նախնա-
դարյան համայնական հասարակարգում։ Մասնավոր սեփականության 
սաղմնավորմանը զուգահեռ դրանք քայքայվել են: Սակայն մեր 
կարծիքով, տոհմերը և տոհմատիրական հարաբերությունները ոչ թե 
քայքայվել են, այլ  հասարակական միասնական համակարգի արժեքային 
ու տարածաժամանակային զարգացման արդյունքում բարձրացել են նոր 
աստիճանի՝ միաժամանակ պահպանելով իրենց նշանակությունը: 
Այսինքն, տոհմը որպես մարդկային համակեցության տիպ, այսօր էլ 
կատարում է (պետք է կատարի) համակարգաստեղծ իր գործառույթը, 
որն ամբողջ համակարգի լիարժեք գործունեության նախապայմաններից 
է: Մասնավորապես, և՛ համամարդկային, և՛ համաշխարհային, և՛ լոկալ 

                                                           
6 Ի նկատի է առնվում Կ. Մարքսի կողմից առաջարկված համաշխարհային պատմության 
դասակարգային մոտեցումը, որի պարագայում առաջնային է համարվում մարդու 
տնտեսական (արտադրական) գործունեությունը, տնտեսական հարաբերությունների ու 
գործոնների բնույթը: 

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

Տ Ո Հ Մ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 
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քաղաքակրթությունների լիարժեք կենսագործունեության հիմքում ընկած 
է անհատի լիարժեքությունը: Վերջինիս ապահովման համար 
ընտանիքից հետո տոհմն է հանդիսանում հաջորդ կարևորագույն 
աստիճանը և որտեղ առաջնայինն՝ անհատի գենետիկ նույնականացումն 
է (արժեքային բաղադրիչի համապատասխան աստիճան): Ինչ 
վերաբերում է տարածաժամանակային բաղադրիչին, ապա այստեղ այն 
համապատասխանում է ձևավորման աստիճանին, որովհետև քաղա-
քակրթություն հասարակական համակարգում նոր միայն ձևավորվում են 
շարժընթացի համապատասխան գործոնները: 

 
3. Երրորդ աստիճան 

 
 

 
 

Համակեցության բաղադրիչի հաջորդ աստիճանը ցեղն է: Այն 
ձևավորվում է տոհմային հարաբերությունների բնականոն զարգացման 
արդյունքում և իր մեջ ներառում է մեկից ավելի տոհմեր7: Ցեղի պարա-
գայում, անհատների միավորման համար, բացի տարածքային, 
ծագումնաբանական ընդհանրություններից կարևոր նախապայման է 
դառնում ընդհանուր խոսակցական հաղորդակցումը: Այսինքն, տարբեր 
ցեղերի հետ անհատների ինքնանույնացումն արտահայտվում է նաև 
ընդհանուր լեզվամտածողությամբ, քանի որ այն հիմք էր հանդիսանում 
իրականության միասնական ինտերպրետացիայի (ընկալման և 
մեկնաբանման) համար: Ըստ այդմ, համակեցության այս աստիճանի 
համար արժեքային բաղադրիչից բնութագրական է դառնում 
լեզվամտածողական նույնականացումը՝ ընդհանուր լեզվամտածո-

                                                           
7 Ըստ Ա. Նալչաջյանի տոհմի և ցեղի միջև միջանկյալ օղակ է հանդիսանում ֆրատրիան 
(հունարեն φρατρία, phratría – եղբայրություն բառից): Այն իր մեջ ներառում է մեկից ավելի 
տոհմեր, և առանցքայինը՝ ընտանեկան ու ամուսնական հարաբերությունների բնույթն է: 
Ժամանակին տոհմերի համար առաջնային համարվեցին էնդոգամ ամուսնությունները, 
սակայն ֆրատրիաների համար դրանք պահպանում էին էկզոգամ բնույթը: Հետագայում 
ֆրատրիայի ներսում ևս էնդոգամ ամուսնություններն արգելվեցին և թույլատրելի 
դարձավ միայն էկզոգամիան՝ ամուսնություններն այլ ֆրատրիաների ներկայացուցիչների 
հետ: Նալչաջյանի դիտարկմամբ  ֆրատրիաները ստեղծվում էին նաև համատեղ 
կրոնական ծեսեր կատարելու նպատակով։ Հարս գնացած աղջիկներն արդեն 
մասնակցում էին ոչ թե իրենց, այլ ամուսինների հայրական տոհմերի սրբազան ծեսերին։ 
Մանրամասն տե՛ս Նալչաջյան Ա., Էթնիկական հոգեբանություն, - Եր., 2001, էջ15-19 

Ց Ե Ղ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ  
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԿԱՅԱՑՈՒՄ 
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ղությունը: Իսկ դրանց միասնականությունն իր հերթին ապահովում է 
տարածաժամանակային ընթացքի հաջորդ աստիճանի անցումը՝ 
ծնունդից, ձևավորումից հետո՝ կայացում:  

Ցեղերի կայացմանը նպաստեց նաև ընտանեկան և ամուսնական 
կապերի շրջանակների ընդլայնումը, որը շատ կարևոր էր մարդկության 
և յուրաքանչյուր ազգի առողջ զարգացման համար, քանի որ արյունա-
կիցների միջև ամուսնական կապերը հանգեցնում են ժառանգական 
հիվանդությունների քանակական աճի:8 

 
4. Չորրորդ աստիճան 

 
 

 
 

Մարդկային համակեցության էվոլյուցիայի հաջորդ հանգրվանը մենք 
համարում ենք ժողովրդի ձևավորումը: Չնայած պետք է նկատենք, որ այս 
եզրույթը հասարակական ու գիտական, տեսական ու պրակտիկ ոլորտ-
ներում տարբեր կերպ է շրջանառվում: Հաճախ ժողովուրդ 
հասկացությունը որպես հոմանիշ է օգտագործվում (նույնիսկ նույնաց-
վում է) բնակչություն, հասարակություն, ազգ հասկացությունների հետ: 
Չխորանալով բառերի լեզվաբանական իմաստավորման մեջ՝ միայն 
նկատենք, որ այն հիմնականում կիրառվել է մարդկային բազմության 
բնութագրման ժամանակ: 

 Ըստ այդմ, ժողովուրդ հասկացությամբ մենք բնութագրում ենք 
մարդկային բազմության այն կայուն ընդհանրությունը, որը ձևավորվել է 
բազմաթիվ ցեղերի միասնությունից: Այսպիսով, ժողովուրդը մարդկային 
համակեցության հաջորդ աստիճանն է: Այս մակարդակում անհատների 
նույնականացման համար տարածքի, գենետիկ-արյունակցական և 
լեզվամտածողական ընդհանրությունների հետ միասին հանդես է գալիս 
ընդհանուր հավատը, որը նրանք կրում են՝ կրոն (հավատք): Ակնհայտ է, 
որ մարդակային համակեցության հիերարխիայի ավելի ցածր աստիճան-
ներում հավատքի, դավանանքի, պաշտամունքի դրսևորումներ եղել են: 

                                                           
8 Տե՛ս Նալչաջյան Ա., նույն տեղը էջ 19 

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՀԱՎԱՏՔԱՅԻՆ  
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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Ավելին, նույնիսկ տոհմերի ու ցեղերի մոտ եղել են ձևավորված 
ծիսակարգեր:9 

Սակայն, կրոնների՝ որպես մարդկանց հավատքի, պատկերացում-
ների, գործողությունների ամբողջական ու կանոնակարգված 
համակարգերի երևան գալը մարդկային համակեցությունը բարձրացրել է 
(բարձրացնում է) որակական նոր աստիճանի: Այն հնարավորություն 
տվեց (հնարավորություն է տալիս) տարածքի, արյունակցական և 
լեզվական ընդհանրություններ ունեցող տարբեր ցեղեր միավորել կայուն 
միասնության մեջ: Համակեցության այս աստիճանը համապատասխա-
նում է տարածաժամանակային բաղադրիչի «զարգացում» աստիճանին: 
Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ժողովուրդն իր հավաք 
ինքնությամբ, հստակեցնելով ինչպես սեփական կենցաղավարության 
(ներքին կապերի), այնպես էլ աշխարհընկալման ու աշխարհայացքի 
(արտաքին կապերի) արժեքային կողմնորոշումները, հնարավորություն 
ստացավ զարգանալու՝ իրացնելու սեփական ներուժը:  

 
5. Հինգերորդ աստիճան 

 
 

 
 

Մարդկային համակեցության զարգացման հաջորդ աստիճանն՝ ազգի 
ձևավորումն է: Այն իր մեջ խտացնելով նախորդ ձևերի առանձնահատ-
կությունները՝ միաժամանակ հանդես է գալիս մարդկային հավաքակա-
նության բոլորովին նոր որակով, այն է՝ գիտակցված-գաղափարական 
աշխարհընկալում և մշակույթի ստեղծում: Վերջինիս համար բնու-
թագրական են համակեցության անդամների ընդհանուր պատմական 

                                                           
9 Ժամանակակից գիտության մեջ պահպանվում է այն տեսակետը, որ հավատքի դրսևո-
րումներ, որոշակի ծիսակարգերով, ի հայտ են եկել դեռևս մինչ բանական մարդու 
ծնունդը: Հետագայում դրանք առավել կանոնակարգված բնույթ են կրել և արտահայտվել 
են տոտեմիզմի («օ տոտեմ» - նրա տոհմը բառից, որը փոխառնվել է հյուսիսամերիկյան 
հնդկացիների լեզվից և իրենից ներկայացնում է հավատ գերբնական արյունակցական 
այն կապերի նկատմամբ, որոնք իբր գոյություն ունեն տոհմի և կենդանիների, բույսերի 
որոշակի տեսակի կամ ինչ-որ առարկայի միջև), մոգիզմի (հին հունարենից բառացի 
թարգմանած՝ կախարդություն), ֆետիշիզմի (հավատ նյութական տարբեր առարկաների 
գերբնական հատկությունների նկատմամբ), անիմատիզմի (հավատ բնության և նրա 
առանձին տարերքների ու երևույթների կենդանացման նկատմամբ), անիմիզմի (հավատ 
ոգու, հոգու գերբնական հատկությունների նկատմամբ), դիցաբանության միջոցով: 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

Ա Զ Գ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ 

   
  

 
ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  
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հիշողության, ամբողջական հոգեկերտվածքի և զարգացման միասնական 
տեսլականի գիտակցումը, հաստատումը և իրականության մեջ 
գործառնումը: Ըստ այդմ, ազգը մարդկանց կայուն հավաքականություն է, 
որի անդամները նույնականանում են աշխարհագրական տարածքի 
(հայրենիքի), ծագումնաբանության (ընդհանուր գենետիկ կոդի), լեզվի 
(լեզվամտածողության), կրոնի (արժեքային կողմնորոշման) և սեփական 
առաքելության գիտակցման ընդհանրությամբ: 

Համակեցության այս աստիճանում ստեղծված արժեքները կրում են 
համակարգված բնույթ, ընդհանրանում՝ ազգային նկարագրով և վերած-
վում՝ մշակույթի:10 «Մշակույթ» հասկացությունն ինքնին ունի ընդգրկուն 
բովանդակություն: Ավելին, նրա էության բացահայտումն ու բովանդա-
կության սահմանումը, մարդկության գրեթե ողջ պատմության 
ընթացքում, հանդիսացել է գիտական բանավեճի առարկա: Քանի որ 
«մշակույթ» հասկացությունը վերաբերում է մարդկային կյանքի ու 
գործունեության բոլոր ոլորտներին ու ձևերին, ապա այն դեպի իրեն է 
ձգել հետազոտողներ պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում՝ 
ամենատարբեր բնագա-վառներից:  

Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուրը սեփական տեսանկյունից են բացա-
հայտել այս բարդ երևույթի բովանդակությունը, և ըստ էության, ավելի 
դժվարացրել նրա միասնական ընկալման հնարավորությունը: Գրակա-
նության մեջ հիշատակվում է «մշակույթ» հասկացության ավելի քան 200 
մեկնաբանություն: Սակայն, դրանց վերլուծությունը համարում ենք մեր 
հետազոտության շրջանակներից դուրս: Այն մենք դիտարկում ենք քաղա-
քակրթություն հասարակական համակարգի ձևավորման տեսանկյունից՝ 
համարելով համակարգաստեղծ կարևորագույն գործոններից մեկը: Ըստ 

                                                           
10  «Մշակույթ» հասկացությունն ունի բազմիմաստ կիրառում: Ընկալման ամենալայն 

իմաստով մշակույթի մեջ ներառվում են հետևյալ ենթահամակարգերը և 
բաղադրամասերը. նյութական մշակույթ` արտադրողական ուժեր (արտադրության 
միջոցներ, գործիքներ, տեխնոլոգիա, հաղորդակցություն, գիտություն, կադրերի 
պատրաստում), արտադրական հարաբերություններ, սպառման առարկաներ 
(բնակարան, հագուստ, սնունդ և այլն), մարդու կողմից վերափոխված` 
կուլտուրականացված լանդշաֆտ: Հոգևոր մշակույթ` լեզու, գիր, գրականություն, 
բարոյականություն, սովորույթներ, էթիկա, կրոն, գաղափարախոսություն, 
փիլիսոփայություն, իրավունք, արվեստ, կրթություն: Վերջինը վերաբերում է 
հասարակական ինստիտուտներին՝ առողջապահություն, սոցիալական ապահովագրու-
թյուն, քաղաքական խմբեր, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, 
զինված ուժեր, կառավարություն, կառավարման համակարգ: Մանրամասն տե՛ս 
Մուրադյան Յու., Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, - Եր., 2011, էջ 7: 



ԳԼՈւԽ II   Քաղաքականության ներքին կառուցվածքը 
 

- 32 - 

այդմ,  «մշակույթ» հասկացությամբ բնորոշում ենք մարդկային կենսա-
գործունեությունը՝ նրա արտահայտման ամենատարբեր ձևերով, որը 
ներառում է մարդկային ինքնաճանաչման և ինքնաիրացման բոլոր ձևերը: 
Այն ձևավորվում է ազգային համակեցության մակարդակում, որտեղ 
կայացած մարդկային օբյեկտիվիզմի հիմքով (տարածքի, ծագում-
նաբանության, լեզվամտածողության, կրոնական արժեքների գիտակ-ցում-
ֆիքսում) իրացվում է նույն մարդկային սուբյեկտիվիզմը (կենսա-գործում, 
ստեղծագործում, արարում և այլն):  

«Քաղաքակրթության բուրգում» համակեցության այս մակարդակը 
համապատասխանում է տարածաժամանակային համակարգաստեղծ 
բաղադրիչի «կայացում» աստիճանին: Վերջինս կյանքի ցիկլի այն փուլն է, 
որը փաստում է տարածության և ժամանակի մեջ իրացվելու հնարավո-
րությունը: Ազգերի պարագայում հենց այս մակարդակով է որոշվում 
սեփական ներուժի իրացման աստիճանը: Եթե տարածության ու ժամա-
նակի մեջ ճիշտ ու համապարփակ է իրացվում ներուժը, ապա նրանք 
թևակոխում են կյանքի ցիկլի հաջորդ մակարդակ՝ համակեցության և 
արժեքային բաղադրիչների համապատասխան աստիճաններով: Հակա-
ռակ պարագայում, նրանք լճանում են համապատասխան աստիճանում և 
հայտնվում ուրիշ, առավել բարձր համակեցության ազդեցության տակ: 

Այսպիսով, մեր դիտարկմամբ, ազգը մարդկային համակեցության էվո-
լուցիայի հանգրվանային հերթական աստիճանն է, սակայն ոչ բարձրա-
գույնը, ինչպես շատ հետազոտողներ տևական ժամանակ ներկայացնում 
են: Խնդրի համապարփակ դիտարկման համար անհրաժեշտ ենք 
համարում քննարկել «ազգ» հասկացության վերաբերյալ գիտական ու 
հասարակական մտքի էվոլյուցիայի ընթացքն ու ներկայիս արդյունքը:11  

«Ազգ» հասկացությունն ունի բավականին երկար պատմություն: 
Սակայն նրա ընկալումը ժամանակային իմաստով խիստ տարբեր է: Այս 
իմաստով, քաղաքագիտական գրականության մեջ առանձնացվում է 
երկու մոտեցում, որոնք հանդես են գալիս որպես հականիշներ և իրենց 
արտացոլումն են գտել ինչպես տեսական մտքում, այնպես էլ՝ 
պրակտիկայում: Նրանցից մեկը, որը պայմանականորեն անվանվում է 
«ֆրանսիական», 12  հիմնվում է ազգային պատկանելության կամավոր 

                                                           
11 Խնդրին մանրամասն անդրադարձել ենք մեր նախորդ աշխատությունում՝ Ներսիսյան 
Ա, Հայաստանն աշխարհաքաղաքական մեծ խաղատախտակում, - Վանաձոր, 2013, էջ 
217-220 
12  Այս հայեցակարգի ձևավորումը կապվում է ֆրանսիացի հայտնի մտածող Էռնեստ 
Ռենանի (1823-1892) անվան հետ, ով 1882 թ-ին Սորբոնի համալսարանում արտասանած 
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ընտրության վրա: Իսկ հաջորդ հայեցակարգը, որը մասնագիտական 
գրականության մեջ շրջանառվում է որպես «գերմանական» ուղղություն,13 
առանցքային է համարում օբյեկտիվ սկզբունքը:  

Երկրորդի պարագայում ազգը դիտարկվում է որպես օբյեկտիվ 
հանրություն, որը կազմված է միևնույն խմբին պատկանող անդամներից: 
Իսկ խումբը` կախված կոնկրետ իրավիճակից, կարող է բնորոշվել 
միասնական՝ լեզվի, արյան, ռասայի և ծագման հիմքով: Սակայն խմբի 
բնորոշման ինչպիսի տարբերակ էլ ընտրվի, մարդկանց պատկանելու-
թյունն այս կամ այն ազգին, որոշված է նախօրոք և ժամանակի 
ընթացքում չի կարող ժխտվել: 

Առաջինը` բնորոշվում է որպես ազգի քաղաքացիական, իսկ 
երկրորդը` էթնիկ կամ մշակութային հայեցակարգ: Ընդ որում, առաջին 
հայեցակարգի հիմքը ժողովրդի տարածքային իրավունքն է, իսկ 
երկրորդինը` արյան իրավունքը: 

Պետք է նկատել, որ պատմության մեջ երկու հայեցակարգերն էլ 
հանդես են եկել քաղաքական բաղադրիչներով, որոնք արտահայտվել են 
քաղաքական կոնկրետ ծրագրերով: 

Վերոհիշյալ խնդիրն իր ողջ սրությամբ արտահայտվում է նաև այսօր, 
որը վիճարկելի թեմա է դարձել թե՛ գիտական, և թե՛ քաղաքական լայն 
շրջանակների համար: 14  Ժամանակակից տեսաբանների հայացքները 
նույնպես հակադիր հարթությունում են գտնվում: Բրիտանացի 
ուսումնասիրող Էռնեստ Գելների բնորոշմամբ` «…ազգը ժամանակակից 
կոնստրուկցիա է, իսկ ազգայնականությունը` քաղաքական ծրագիր»: 15 
Իսկ անգլիացի մեկ այլ հետազոտող Բենեդիկտ Անդերսոնի 
ձևակերպմամբ` «…ազգը մտածված քաղաքական հանրույթ է, որը ծնվել 

                                                                                                                                                    
իր ելույթում ձևակերպեց «ազգ»-ի քաղաքացիական հայեցակարգը: Այն իր արմատներով 
հասնում է մինչև 1789 թ-ի Ֆրանսիական հեղափոխություն: 
13  «Գերմանական» հայեցակարգի ձևավորումը կապվում է Յոհան Հորդֆրիտ Հերդերի 
(1744-1803) ստեղծագործական գործունեության հետ: Հերդերը պնդում էր, որ ազգի 
բնութագիրը որոշվում է բնական միջավայրի, կլիմայի և ֆիզիկաաշխարհագրական այլ 
գործոնների ազդեցությամբ, որոնք պայմանավորում են մարդկանց կյանքի ոճը, 
սովորույթները, բնավորության առանցքային գծերը: Բայց բոլորից բարձր Հերդերը 
համարում էր լեզվի գործառույթը, որն, ըստ նրա, ամբողջացնում է մարդկանց 
բնավորությունն ու պատմական հիշողությունը: 
14  Ազգայնականության ժամանակակից տեսությունները բավականին համակողմանի և 
ամբողջական վերլուծված են «Նորավանք» հիմնադրամի փորձագետ Թամարա Վարդան-
յանի «Մտորումներ ազգայնականության շուրջ»  հոդվածում: Տե'ս  08,06. 2011թ. 
http://bnaban.am 
15  Մեջբերումն ըստ` Թ. Վարդանյան, տե՛ս նույն տեղը: Մանրամասն տե՛ս նաև Э. А. Гел-
лнер, «Нации и национализм». - М., 1991,   
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է ինտելեկտուալների ուղեղում և նրանց կողմից էլ ներարկվել 
հասարակության գիտակցության մեջ»:16 

Դրան հակառակ, հայտնի տեսաբան Է. Սմիթի  կարծիքով` «..ազգը նոր 
երևույթ չէ, այն էթնիկ էության բնական շարունակությունն է։ Հեռավոր 
պատմական անցյալից սկսած՝ ամեն անհատ ունեցել է էթնիկ 
պատկանելություն։ Ժամանակակից ազգերի արմատներն անհրաժեշտ է 
փնտրել պատմական անցյալում»:17 

Խնդիրն այսօր իր արտացոլումն է գտել աշխարհաքաղաքական 
կոնկրետ նախագծերում: Մասնավորապես, 1990-ական թվականներին 
ձևավորված միաբևեռ աշխարհակարգում, երբ իրականության մեկնա-
բանման համար դոմինանտ էին համարվում Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության, հատկապես Հյուսիսամերիկյան ենթատիպի գաղա-
փարները, համաշխարհային հանրությանը պարտադրվում էր ընդունել 
վերը քննարկված մոտեցումներից առաջինը՝ քաղաքացիականը: Եվ դա 
բնական էր, քանի որ ամերիկյան հասարակությունը հիմնված է միայն 
քաղաքացիական բաղադրիչի վրա: Սառը պատերազմի ավարտից հետո 
ձևավորված նոր իրողությունները պատճառ հանդիսացան, որ հաղթած 
հասարակություններում նվազի ազգայնականությունը, քանի որ այլևս 
չկար հակառակորդի, «ընդդեմի համար» համախմբվելու անհրաժեշ-
տություն: Հետևաբար` պետք էր «ընդդեմի» նոր օբյեկտ, որը փնտրվեց 
ազգայնականության մեկնաբանման այլ հարթությունում: Այսպիսով` 
էթնիկ բաղադրիչի վրա հիմնված ազգայնականությունը  
համաշխարհային հասարակական ընկալման մեջ սկսեց արմատավորվել 
որպես ռասիստների, ազգայնամոլների, կրոնական ֆանատների, 
լյումպեն խավերի վրա հենված մի շարժում, որի դեմ պետք է պայքարել:  

Եվրամիությունում նույնպես տիրապետող դարձավ «ազգ» հասկա-
ցության մեկնաբանման քաղաքացիական բաղադրիչը, որն իր արտա-
հայտությունը գտավ նաև պրակտիկ քաղաքականության մեջ: Միության 
առանցքային երկրները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան, «հանդուրժողական 
քաղաքականության» միջոցով փորձում էին չեզոքացնել ժողովրդագրա-
կան ճգնաժամի հետևանքները՝ ապահովելով ներգաղթյալների, աշխա-

                                                           
16  Մեջբերումն ըստ` Թ. Վարդանյան, տե'ս նույն տեղը: Մանրամասն տե՛ս նաև Андерсон, 
Бенедикт. «Воображаемые сообщества». - М, 2001, էջ. 30 
17 Մեջբերումն ըստ` Թ. Վարդանյան, տե՛ս նույն տեղը: Մանրամասն տե՛ս նաև Энтони 
Смит, «Национализм и модернизм», Введение Модернистская парадигма, 13.10.2003 
http://www.politizdat.ru/ 
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տուժի ներհոսք: Ձևավորվեցին եվրոպական պետությունների 
բազմամշակութային հասարակությունները:  

Սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք, միգրացիոն գործընթացների գերին-
տենսիվացումը ցուցիչ է քաղաքակրթությունների ճգնաժամի համար, 
քանի որ թուլանում և կտրվում է համակեցության խմբերի կապը 
տարածքային (համայնք, հայրենիք) բաղադրիչների հետ: Ավելին, այսօր 
հենց նման գիտակցումն արտահայտվում է Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության տեսական մտքում և պրակտիկ քաղաքականության 
մեջ: Ճգնաժամի հաղթահարման համար փորձ է կատարվում 
վերարժևորել քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչների, 
առաջին հերթին՝ համակեցության ազգային աստիճանի էությունը:  

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ նորից շեշտենք, որ մեր 
դիտարկմամբ, ազգը մարդկային համակեցության էվոլյուցիայի 
հանգրվա-նային հերթական, բայց միաժամանակ՝ կարևորագույն 
աստիճանն է: Ի տարբերություն համակեցության նախորդ ձևերի, ազգերի 
կենսագործունեությունը հաճախ արտահայտվում է ինքնաբավությամբ, 
քանի որ ստեղծվող մշակութային արժեքների ու նույնականացման 
բաղադրիչների (հայրենիք, արյունակցական կապ, լեզվամտածողություն, 
կրոն) իրականության մեջ գործառումը՝ որոշակի մակարդակում 
բավարարում է անդամների հոգևոր պահանջները: Սակայն, մեր 
կարծիքով, բնականոն էվոլյուցիան ազգերին բարձրացնում է 
համակեցության նոր աստիճանի՝ ապահովելով ինչպես արժեքային, 
այնպես էլ տարածաժամանակային ընթացքի նոր որակ:   

 
6. Վեցերորդ աստիճան 

 
 

 
 

Համակեցության էվոլյուցիայի վեցերորդ աստիճանում պետությունն է, 
որի էության բացահայտումն ու արժևորումը միշտ էլ հանդիսացել է 
հասարակական ու գիտական սուր բանավեճի առարկա: Մարդկության 
պատմության ողջ  ընթացքում գրեթե անսահման են պետության բուն 
բովանդակության սահմանման փորձերը՝ այն իմաստավորելով մարդ-
կային գործունեության ամենատարբեր տեսանկյուններից: Ըստ այդմ, այս 
հասկացությունը նույնպես դեպի իրեն է ձգել հետազոտողներ 

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 
 ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄ 

ՀԱՍԱՆՈՒՑԱՈՒՄ 
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պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում՝ ամենատարբեր 
բնագավառներից: Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուրը սեփական 
տեսանկյունից են բացահայտել այս բարդ երևույթի բովանդակությունը և 
ըստ էության ավելի դժվարացրել նրա միասնական ընկալման 
հնարավորությունը:18 

Հետևելով ակադ. Լ. Վալեսյանի առաջարկած մոտեցմանը՝ «Պետու-
թյուն» հասկացության գիտական և հասարակական ընկալման տա-

                                                           
18  Պետության առաջացման վերաբերյալ կան բազմաթիվ տեսություններ: 

Հնագույններից մեկը` աստվածաբանականն է, ըստ որի՝ պետությունը գոյություն ունի 
աստվածային կամքի ուժով, հետևաբար յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հաշտվել այդ 
կամքի հետ, ենթարկվել նրան ամեն ինչում։  

Պետության առաջացման նահապետական տեսությունը լայնորեն տարածված էր 
անտիկ աշխարհում և իր երկրորդ շնչառությունը ստացավ միջնադարում՝ հասնելով 
մինչև մեր օրերը։ Ըստ այս տեսության՝ մարդիկ՝ որպես հասարակական էակներ, ձգտում 
են միավորման, որի հետևանքով կազմավորվում է նահապետական ընտանիքը։ Այդ 
ընտանիքի անդամների քանակի աճը հանգեցնում է պետության առաջացմանը։ Հետևա-
բար, պետական իշխանությունը հայրական, նահապետական իշխանության 
շարունակու-թյունն ու զարգացումն է։ 

 Պետության առաջացման պայմանագրի բնական-իրավական տեսության սաղմերին 
մենք հանդիպում ենք անտիկ մտածողների մոտ։ Այդ գաղափարներն իրենց զարգացումն 
ստացան միջնադարյան մտածողների աշխատություններում։ Այս տեսության 
կողմնակիցները գտնում են, որ պետությանը նախորդել է բնական կացությունը։ Հանուն 
խաղաղության և անվտանգության կնքվում է հասարակական պայմանագիր հասարա-
կության յուրաքանչյուր անդամի և պետության միջև, որով մարդիկ իրենց իրավունքների 
մի մասը տալիս են պետական իշխանությանը և պարտավորվում ենթարկվել նրան, իսկ 
պետությունը պարտավորվում է պահպանել մարդուն պատկանող սեփականության, 
ազատության, անվտանգության անօտարելի իրավունքները։ Հետևաբար մարդիկ ցանկա-
ցած պահի կարող են լուծարել հասարակական պայմանագիրը, ընդ որում՝ նաև 
ապստամբության միջոցով, և կնքել նոր պայմանագիր։ 

Բռնության (նվաճումների) տեսությունը ծագել է XIX դարի վերջին։ Հենվելով հայտնի 
պատմական փաստերի վրա՝ դրա կողմնակիցները գտնում են, որ պետության 
առաջացման պատճառը պատերազմներն ու նվաճումներն են։ Ըստ այդ տեսության, 
դասակարգերը և պետությունը ծագել են միաժամանակ։ Նվաճման հետևանքով հաղթող 
ցեղն իրեն է ենթարկել պարտվող ցեղին՝ յուրացնելով նրա հողերը և ստիպելով աշխատել 
իր համար, վճարել հարկեր։ Այդ նվաճման տրամաբանական հետևանքը, ըստ այս 
տեսության, հաղթող ցեղի կողմից հարկադրանքի ապարատի, այսինքն պետության 
ստեղծումն է։  

Պետության առաջացման մարքսիստական տեսությունը պետության ծագումը կապում 
է ընտանիքի, մասնավոր սեփականության, դասակարգերի ու դասակարգային պայքարի 
ի հայտ գալու հետ, որոնց տրամաբանական և իրական հետևանքը պետության 
առաջացումն է՝ որպես մի գործիք սեփականատեր դասակարգի ձեռքին հակառակորդ 
դասակարգին շահագործելու և ճնշելու համար։ 

Համաձայն ազատական-իրավաբանական տեսության՝ իրավունքն ու պետությունը 
ծագում, գործում, զարգանում են և մինչև օրս գոյություն ունեն որպես սոցիալական 
կյանքում մարդկանց ազատության, կեցության ճանաչման, արտահայտման և 
իրականացման, իր էության միասնական եղանակի, կարգի ու ձևի փոխկապակցված 
տարրեր։ 
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րաբնույթ ասպեկտները կարող ենք միավորել երկու կատեգորիա-
ներում:19  

Նրանցից առաջինը վերաբերում է  «Պետության» աշխարհագրական 
բովանդակությանը, երբ խոսքը երկրագնդի ինչ-որ մասում գտնվող 
տարածքային-քաղաքական կազմավորման՝ մարդկային գործունեության 
քաղաքական ոլորտի կառուցվածքային միավորի մասին է: Այն արտա-
հայտում է աշխարհագրական իրողությունն, օբյեկտն՝ իր սահմաններով 
և հատկանիշներով, որոնք հատուկ չեն այլ տարածքային միավորների, 
որոնք պետություն չեն կոչվում: Այս բովանդակությամբ բացահայտվում 
են պետության դիտարկման փիլիսոփայական, աշխարհագրական, 
պատմական, միջազգային իրավունքի, դիվանագիտության տեսանկյուն-
ները: 

Հաջորդ կատեգորիան արտահայտում է «պետության» բովանդակու-
թյունը որպես հաստատություն՝ մարդկային հարաբերությունները կազ-
մակերպող հատուկ հաստատություն: Ըստ այդմ, պետության ծագումն 
ընդունվում է որպես կառավարում իրականացնելու անհրաժեշտություն: 
Այս իմաստով «պետության» գիտական բովանդակության համար բացա-
հայտվում են քաղաքագիտական և իրավագիտական տեսանկյունները: 

Ընդունելով «պետություն» հասկացության ժամանակակից բովանդա-
կությունն արտահայտող վերը քննարկված մոտեցումները՝ 
միաժամանակ մեր հետազոտության շրջանակներում բացահայտվում է 
դիտարկման նոր հարթություն: Այն է` «պետությունն» արժևորել 
«քաղաքակրթություն» բուրգի համակարգաստեղծ բաղադրիչների 
տեսանկյունից: Ըստ այդմ, մեր կարծիքով, պետությունը հանդիսանում է 
մարդկային գործունեության ենթակարգային ձևերն ընդհանրացնող 
համակեցության բարձրագույն տիպ (նախավերջին), որը ձևավորվում է 
կոնկրետ աշխարհագրական տարածքում մարդկային հարաբերություն-
ների կարգավորման անհրաժեշտությունից: 

Այսինքն, պետությունը մարդկային համակեցության բնականոն 
էվոլյուցիայի արդյունքում ձևավորվող իրողությունն է, երբ տարածաժա-
մանակային ընթացքի հասունության մակարդակը թույլ տալիս ինստի-

                                                           
19  Պետության էության, հատկանիշների գործառույթների և պետական կարգի մասին 
մանրամասն տե՛ս Վալեսյան Ա., Վալեսյան Լ., Քաղաքական աշխարհագրություն, - Եր., 
2004, էջ 40-55 
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տուցիոնալացնել 20  սեփական արժեքների ստեղծման, իրացման, վերար-
տադրման և պահպանման համակարգը:  

Ընդ որում, դրա իրականացման համար անհրաժեշտ աշխար-
հագրական տարածքն ու համապատասխան հասարակական ինստի-
տուտներն իրենց հերթին ամբողջացնում են բուն «պետություն» 
էությունը: 

Համակեցության ավելի ցածր աստիճանում գտնվող միավորները, եթե 
իրենց տարածաժամանակային բնականոն ընթացքում չեն բարձրանում 
հասունացման աստիճանի, ապա հայտնվում են այլ միավորի 
(հասունացած) կողմից ստեղծած  պետության սահմաններում: Այսպես 
ձևավորվում են բազմազգ պետությունները, որտեղ սովորաբար 
դոմինանտ է միայն մեկ ազգ: Հաճախ, սխալմամբ, բազմազգ են անվանում 
նաև այն պետությունները, որտեղ դոմինանտ ազգից բացի ապրում են այլ 
էթնիկ ընդհանրության տարբեր միավորներ՝ ժողովուրդներ, ցեղեր, 
երբեմն տոհմեր, որոնք որոշակի ժամանակի մեջ պահպանում են իրենց 
աստիճանին համապատասխան արժեքային բաղադրիչները: Սակայն, 
վերջիններիս համար բնութագրական է կյանքի ցիկլի լճացման փուլը: 
Ժամանակի ընթացքում նրանց տարածաժամանակային ընթացքը, կամ 
պետք է առաջընթաց ապահովի՝ համակեցության և արժեքային բա-
ղադրիչների աստիճանային զարգացմամբ, կամ էլ հետընթաց՝ վերջնա-
կանապես ձուլվելով դոմինանտ միավորի հետ: Ընդ որում, որքան ցածր է 
համակեցության ենթակարգային միավորի աստիճանն, այնքան ձուլման 
գործընթացը դյուրին է լինում: 

Գրեթե նույն տրամաբանությունն է գործում բազմազգ պետություն-
ներում, որտեղ միասնական աշխարհագրական տարածքում գոյակցում 
են համակեցության նույն աստիճանի տարբեր միավորներ՝ ազգեր: 
Սակայն, այնուամենայնիվ, այստեղ դոմինանտ է լինում միայն մեկ ազգ: 

                                                           
20  Ինստիտուցոնալացում (լատ. institutum — որոշված, սովորույթ, հաստատություն) 
եզրույթով գիտության մեջ բնութագրվում  է սոցիալական ինչ-որ փոխհարաբերություն-
ների վերածումը սոցիալական ինստիտուտների, երբ օրենքների, նորմաների, սանկցիա-
ների միջոցով (գրավոր, հաստաված կամ ոչ) տեղի է ունենում սոցիալական հարաբերու-
թյունների որոշակի ձևի հաստատում: Տվյալ եզրույթի օգտագործմամբ փորձում ենք 
բնութագրել այն հասարակական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացը, որոնք 
ստեղծվում են ապահովելու համակեցության տեսակի արժեքների, փոխհարաբե-
րությունների և ընդհանրապես մարդկային գործունեության ոլորտների վերարտադրու-
թյան ողջ համակարգը: Այսինքն, խոսքը վերաբերում է մարդկանց կենսագործու-
նեությունն ապահովող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կառույցների ձևավորման և զարգացման 
գործընթացին:  
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Քանի որ հենց վերջինիս հասունացման արդյունքում է ձևավորվում 
տվյալ պետությունը, իսկ նրա արժեքային համակարգի ինստի-
տուցոնալացումն էլ իր հերթին պայմանավորում է հասարակական 
ինստիտուտների բնույթը, այսինքն բուն համակեցության բնույթը: 
Ինչպես նշեցինք, ժամանակի ընթացքում նման ազդեցությունը կարող է 
ամբողջությամբ ձուլել մյուս ազգերին, վերջիններիս զրկելով արժեքային` 
տարածքային, ծագումնաբանական, լեզվամտածողական, կրոնական, 
մշակութային նույնականացման սեփական բաղադրիչներից և 
տարածաժամանակային զարգացման պարույրում հակառակ ընթացք 
պարտադրել: Եթե նրանց մոտ ժամանակին կենսունակ են մնում 
նույնականացման բաղադրիչները, ապա նրանց տարածաժամանակային 
բնականոն զարգացումը թևակոխում է հասունացման փուլ, ինչն իր 
հերթին պարտադրում է փնտրել սեփական արժեքային համակարգի 
ինստիտուցոնալացման մեխանիզմներ, որի համապատասխան միակ 
աստիճանը՝ սեփական պետության ձևավորումն է: Հետևաբար, 
ընդհանուր համակեցության տիրույթում՝ պետությունում, առաջ են 
գալիս հակազդեցության օղակներ, որոնց արդյունքը՝ կամ նոր 
պետությունների ձևավորումն է՝ փաստելով տվյալ ազգի հասունացման 
աստիճանը, կամ էլ տեղի է ունենում կյանքի փուլերի բնական 
հաջորդականության արհեստական ընդհատում: 

Վերը շարադրվածի համատեքստում, առանձնահատուկ քննարկման 
թեմա է սփյուռքի իրողությունը: Այս եզրույթը բնութագրում է էթնիկ 
ընդհանրության այն խմբերը (ազգ, ժողովուրդ և այլն), որոնք դուրս են 
գտնվում սեփական կենսամիջավայրից (պատմական հայրենիքից), 
գործառնում են այլ համակեցության սահմաններում (պետությունում), 
սակայն կարողանում են պահել արժեքային (տարածքային, գենետիկ, 
լեզվամտածողական, կրոնական, մշակութային) նույնականացման 
բաղադրիչները (կախված համակեցության աստիճանից): Այս ամենի 
համար անհրաժեշտ են համապատասխան սոցիալական կառույցներ` 
դպրոցների, մշակութային օջախների, կրոնական հաստատությունների 
տեսքով, որոնք երաշխավորում են սեփական ինքնության ու ընդհան-
րության պահպանումը: Վերջինս ուղիղ համեմետական է ինչպես 
ենթակարգային աստիճանի մեծությանն, այնպես էլ սեփական հայրե-
նիքի 21  հետ ունեցած կապի մեծությանը: Բայց, այնուամենայնիվ, 

                                                           
21 Ի նկատի է առնվում ազգային պետությունը, կամ առանց պետության ազգի համակե-
ցության աշխարհագրական տարածքը 
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օբյեկտիվ է այն իրողությունը, որ ցանկացած սփյուռքի համար 
ժամանակի մեջ ռեալ է ուծացման վտանգը, քանի որ իրենց էթնիկ-
մշակութային կենսունակության կայուն սնուցումից կտրված լինելու 
հանգամանքը արտերկաբնակների ապագա սերունդներին օբյեկտիվորեն 
հեռացնում է էթնիկ նույնականացման առանցքից և պարարտ հող 
ստեղծում ուծացման համար22: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, պետությունը մարդկային համակեցության 
բնականոն էվոլյուցիայի արդյունքում ձևավորվող իրողությունն է, երբ 
հասունության մակարդակը թույլ է տալիս ինստիտուցիոնալացնել 
սեփական արժեքային համակարգը և ըստ այդմ՝ ձևավորել Ազգային 
պետություններ: Այսինքն, Ազգային պետությունը ոչ միայն և ոչ այնքան 
քաղաքական կատեգորիա է, այլ՝ համակեցության ինքնազարգացման 
սոցիալ-բնական համակարգ, որը ձևավորվում է բնական վերաճի 
արդյունքում և հանդիսանում է համակեցության նույնականացման 
բաղադրիչների լիարժեությունն ապահովող այլընտրանք չունեցող 
կենսաբողջություն23։ 

Սակայն, կան նաև բացառություններ, որոնք գրեթե օրինաչափ բնույթ 
կրեցին Աշխարհագրական մեծ հայտնա-գործություններին հաջորդած 
ժամանակաշրջանում, երբ ձևավորված աշխարհաքաղաքական 
իրողությունները պարտադրում էին բնականոն զարգացման շեղումներ: 
Այն արտահայտվեց նախ գաղութացման, այնուհետ՝ ապագաղութացման 
գործընթացներով: Վերջիններս, մարդկային համակեցությունների 
կյանքի ցիկլային շարժընթացում, ոչ բնականոն ընթացք էին 
հանդիսանում, հետևաբար մարդկային համակեցությանը հայտնի 
բարձրագույն տիպը՝ պետությունն, ընտրվեց որպես քաղաքական 
խնդիրների լուծման արհեստական միջոց: Այսինքն, աշխարհի քաղաքա-
                                                           
22 Ժամանակակից հայկական իրականությունում առկա են սփյուռքի իմաստավորման 
նոր մոտեցումներ։ Ձևակերպվում են ազգակեցության միասնական մոտեցումներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս ազգ-քաղաքակրթությանը բարձրացնել նոր՝ 
Ազգապետական մակարդակի։ Այսինքն, հնարավորություն է ստեղծվում ձևավորել 
ազգակեցական կենսամբողջ ինքնակառավարվող համակարգ, որով ազգ-
քաղաքակրթությունը ձեռք է բերում համաշխարհային դեր, նշանակություն և 
կարևորություն։ 
23  Ազգային պետությանը զուգահեռ կիրառվում են նաև՝ Ազգ-Պետություն և Ազգապե-
տություն հասկացությունները, որոնք ունենալով կենսիմաստային ընդհանրություններ, 
այնուամենայիվ՝ տարբեր են իրենց գործառույթներով և նշանակությամբ։ Դրանց 
մեկնաբանումն առաձին-առաձին, այս պահին համարում ենք մեր հետազոտության 
շրջանակներից դուրս, քանի որ դրա համար պետք է աշխարհաճանաչողության, 
գիտական գիտելիքի հասունացման անհրաժեշտ հիմք, որի կայացմանն է միտված նաև 
սույն մենագրությունը։ 
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կան քարտեզը համալրվեց քվազիպետական կազմավորումներով: Նրանք 
ներմուծեցին և ոչ թե հասունացման արդյունքում ձևավորեցին պետական 
հաստատությունները: Արդյունքում, աշխարհաքաղաքական գործընթաց-
ներում տիրապետող դարձան երկու միտումներ: Առաջինը վերաբերում է 
նեոգաղութացման գործընթացներին, երբ չհասունացած պետություններն 
ընկան աշխարհաքաղաքական բևեռների տոտալ վերահսկողության 
տակ: Հաջորդ միտումը վերաբերում է նույն այդ պետություններում 
էթնոպաշտական մեխանիզմների ուժեղացմանը, որը կարելի է դիտարկել 
որպես ապագաղութացման միջոց: Այսինքն, այն էթնիկ խմբերը, որոնք 
պետություններ էին ձևավորել առանց համակեցության զարգացման 
էվոլյուցիայի և արժեքային համակարգի հասունացման աստիճանի, 
ստիպված են վերադառնալ կյանքի ցիկլային զարգացման բնականոն 
ընթացքի: Բոլոր պետություններում նկատելի է համակեցության «ազգի» 
աստիճանին համապատասխան արժեքային բաղադրիչների ուժեղացում 
(երբեմն արհեստական հիմնում):24 Ընդ որում նման միտում նկատելի է ոչ 
միայն նեոգաղութացված քվազիպետություններում, այլև լոկալ քաղա-
քակրթությունները կրող այն պետություններում, որոնք գտնվում են 
ճգնաժամային փուլում: 25  Այս գործընթացները, կարելի է բնութագրել 
որպես համաշխարհային քաղաքակրթության ճգնաժամային փուլի 
հաղթահարման միջոց: 

Այսպիսով, քաղաքակրթական բուրգի վեցերորդ աստիճանում 
ձևավորվում է մարդկային համակեցության պետություն տիպը, երբ 
արժեքային՝ տարածական, ծագումնաբանական, լեզվամտածողական, 
կրոնական, մշակութային բաղադրիչների զարգացման արդյունքում, 
համակեցությունը թևակոխում է կյանքի ցիկլի հասունացման փուլ, որն 
իր հերթին հնարավորություն է տալիս ինստիտուցոնալացնել սեփական 
արժեքային համակարգը: Վերջինս արտահայտվում է պետության կողմից 
ձևավորած ինստիտուտների միջոցով, որոնք ամբողջացնում են մարդ-
կային գործունեության բոլոր ոլորտները՝ 

                                                           
24  Նման գործընթացի ցայտուն օրինակներ կարող են ծառայել հետխորհրդային այն 
երկրները, որոնք արհեստականորեն էին ձևավորվել խորհրդային տարիներին՝ 
Ադրբեջան, Բելոռուս, Ուկրաինա, Ղազախստան և Միջինասիական 
հանրապետություններ (բացառությամբ Տաջիկստանի): 
25  Խնդիրն առավել ցայտուն է արտահայտվում Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթության Հյուսիսամերիկյան և Եվրոպական ենթատիպերում, որտեղ նկատելի են 
ազգայնական տրամադրությունների ուժեղացում։ 



ԳԼՈւԽ II   Քաղաքականության ներքին կառուցվածքը 
 

- 42 - 

• Քաղաքական ոլորտ (պետական կառավարման համակարգ, պետա-
կան կառուցվածք, քաղաքական սուբյեկտներ, քաղաքական հարաբե-
րություններ, քաղաքական մշակույթ և այլն), 

• Տնտեսական ոլորտ (ազգային տնտեսության ճյուղային և 
տարածքային կառուցվածք, (կառուցվածքի միավորներ), արտադրա-
կան և տնտեսական փոխհարաբերություններ, տնտեսվարման 
մշակույթ և այլն), 

• Սոցիալական ոլորտ (սոցիալական սպասարկման համակարգ 
(կառուցվածքի միավորներ) առողջապահություն, անվտանգություն, 
սոցիալական փոխհարաբերությունների մշակույթ և այլն), 

• Հոգևոր-մշակութային ոլորտ (ավանդույթներ, սովորույթներ,  
կրթական և գիտական համակարգ (կառուցվածքի միավորներ), 
արվեստ և այլն): 

 
7. Յոթերորդ աստիճան 

 
 

 
 

Մարդկային համակեցության էվոլյուցիայի բարձրագույն տիպը լոկալ 
քաղաքակրթություններն են: Նրանք համակարգաստեղծ մյուս բա-
ղադրիչների համապատասխան աստիճանների հետ միասին միաժա-
մանակ ձևավորում են «Քաղաքակրթական բուրգի» գագաթի ստորին 
հարկը, որի վրա կառուցվում են և՛ համաշխարհային քաղաքակրթական 
տիպը, և՛ համամարդկային ողջ քաղաքակրթությունը: Ըստ այդմ, լոկալ 
քաղաքակրթություններն արտացոլում են համամարդկային և համաշ-
խարհային քաղաքակրթությունների ողջ բազմազանությունը և փոփոխա-
կանությունը:  

Լոկալ քաղաքակրթություններն արտահայտում են մարդկության՝ 
որպես միասնական համակարգի, ողջ հարստությունն ու բազմաձևու-
թյունն, ապահովում են նրա կայունությունը և մարդկության 
մշակութային ժառանգության փոխանցման ու սոցիալական գենոտիպի 
հարստացման անընդհատականությունը:  

Այսինքն, մարդկային համակեցությունը լոկալ քաղաքակրթություն-
ների պարագայում կարողանում է իրացնել սեփական ողջ ներուժն՝ արդեն 
ստեղծելով քաղաքակրթական (համամարդկային) արժեքներ:  

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  

ԼՈԿԱԼ  
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ  
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՆԵՐՈՒԺԻ  
ԻՐԱՑՈՒՄ 
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Նկատենք, որ նույնիսկ այսօր, լոկալ քաղաքակրթությունների առանձ-
նացման միասնական չափանիշները բացակայում են: Ըստ գիտական 
շրջանակներում տիրապետող տեսակետի, ոչ ոք չի կարող ասել թե 
երկրագնդում քանի քաղաքակրթություն է գոյություն ունեցել: Նույնիսկ 
նույն հետազոտողը, օրինակ, անգլիական պատմագիտության դասական 
Ա. Թոյնբին խոսում է նախ 21, այնուհետև 23, ապա՝ 26-ի մասին, իսկ բազ-
մահատոր աշխատության վերջում 6 քաղաքակրթություններ «կորցնում 
է» և կարծես չի էլ նկատում:26  

Քաղաքակրթությունների տեսության քննադատների հիմնական 
թիրախը հենց այս խնդիրն է: Ըստ նրանց, լոկալ քաղաքակրթությունների 
սահմանազատման միասնական չափանիշների բացակայությունը 
մեծացնում է սուբյեկտիվությունը և հետազոտողները հնարավորություն 
են ստանում այս կամ այն համակեցությանը կամայականորեն  շնորհել 
կամ զրկել քաղաքակրթության կարգավիճակից:  

Ընդունելով վերոհիշյալ խնդրի օբյեկտիվ գոյությունը՝ մենք լուծումը 
տեսնում ենք արդեն իսկ առաջարկված՝ «քաղաքակրթություն» բուրգի 
բացահայտման համատեքստում: Այստեղ համակարգաստեղծ տարրերի  
ուղղաձիգ ու հորիզոնական կապերը ընդունում ենք ռեալ իրողություն, 
ինչի արդյունքում ակնհայտ է դառնում համակեցության տիպերի 
էվոլյուցիոն ենթարկարգությունը և ըստ այդմ՝ լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների առանձնացման օբյեկտիվ հիմքը: Հետևելով այս տրամաբա-
նությանը՝ կարող ենք փաստել նաև ինքնուրույն քաղաքակրթական 
միավորներ առաձնացնելու գործոնները: Դրանք կառուցվում են  համա-
կեցությունների արժեքային նույնականացման և այդ արժեքների 
ինքնատիպ իրացման հիմքի վրա: Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների ինքնատիպությունն արտահայտվում է հետևյալ գործոններով՝ 

 
⇒ Էթնոաշխարհագրական ինքնատիպ տարածք:  
 

Տարածքն իր աշխարհագրական միջավայրով ինքնատիպ է ազդում 
բնիկների հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա: Այն արտահայտվում է 
երկու հարթությամբ՝ ինքնատիպ աշխարհընկալում և հարաբերություն-
ների կառուցման ինքնատիպություն (սոցիալական ինստիտուտների 
ինքնատիպություն): Էթնոաշխարհագրական ինքնատիպ տարածքն է 

                                                           
26 Մեջբերումն ըստ Մուրադյան Յու., Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, -Եր., 
2011, էջ 27 
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ապահովում համակեցության բոլոր ձևերի (այդ թվում անհատից մինչև 
լոկալ քաղաքակրթություններ) կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ տարածական հիմքը: Հետևաբար, տարածքը դառնում է 
քաղաքակրթությունների ինքնատիպության արտահայտման անհրա-
ժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման: Սակայն, առանձին լոկալ 
քաղաքակրթություններ ձևավորվել են նաև եկվորների միջոցով, երբ 
հնարավոր է եղել դոմինանտ դառնալ նոր աշխարհագրական 
տարածքում և առավել բարձր համակեցություն ձևավորել:  

 
⇒ Ծագումնաբանական ինքնատիպություն 
 

Լոկալ քաղաքակրթությունների ձևավորման առանցքային նախա-
պայմաններից հաջորդը վերաբերում է ծագումնաբանական ինքնատի-
պությանը: Այսինքն, յուրաքանչյուր լոկալ քաղաքակրթության 
ձևավորման հիմքում պետք է ընկած լինի տվյալ համակեցության 
համեմատաբար ինքնուրույն ծագումնաբանությունը: Վերջինս 
պարտադիր հանգամանք է հանդիսանում, քանի որ միայն 
համակեցության համեմատաբար ինքնուրույն ընթացքն է հնավորություն 
տալիս արդյունքում ստեղծել և իրացնել քաղաքակրթական ինքնատիպ 
արժեքներ: Ակնհայտ է, որ այստեղ գործ ունենք համեմատական 
ինքնուրույնության հետ, քանի որ բոլոր համակեցություններն էլ 
անջատվել են ընդհանուր հավաքականությունից: Հետևաբար, 
առանցքային հարցը վերաբերում է տվյալ համակեցության 
առանձնացման և ինքնուրույն զարրգացման բուն ընթացքին, որն 
անխուսափելիորեն իր ազդեցությունն է թողնում համակարգաստեղծ 
մյուս տարրերի՝ լեզվամտածողության, հավատքի, մշակույթի 
ձևավորման ու իրացման ինքնատիպության վրա: Իհարկե, կարող է 
վիճահարույց խնդիր դառնալ այն գործոնը, որ արդեն համակեցության 
առանձնացումը և նմանատիպ ձևերից նրա տարբերակումն, արդեն 
խոսում է ինքնուրույնության մասին: Հետևաբար, ծագումնաբանական 
ինքնուրույնություն կարելի է վերագրել ցանկացած համակեցության: 
Սակայն, խնդրի նմանատիպ թյուրըմբռնումից խուսափելու համար, 
կրկին շեշտենք, որ ծագումնաբանական ինքնատիպությունը 
հանդիսանում է անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման՝ լոկալ 
քաղաքակրթություն ձևավորելու համար: Այսինքն, յուրաքանչյուր 
համակեցության գոյություն մեխանիկորեն չի ենթադրում լոկալ 
քաղաքակրթության ձևավորում, այն հնարավորություն է, որը իրացվում 
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է համակեցության էվոլյուցիոն զարգացման արդյունքում: Տվյալ 
համակեցությունը պետք է իրացվի համակարգաստեղծ բոլոր 
բաղադրիչներով: Այլապես այն դառնում է լոկալ քաղաքակրթության 
բաղկացուցիչ մաս՝ ունենալով համակեցության սեփական 
կարգավիճակից բխող ծագումնաբանական ինքնատիպություն: Հենց այս 
իրողությամբ է, որ մարդկային համակեցությունների ողջ բազմա-
զանությունը միավորվում է մի քանի լոկալ քաղաքակրթությունների մեջ: 

 
⇒ Ինքնատիպ լեզվամտածողություն 
 

Ինքնատիպ լեզվամտածողությունն ինքնատիպ է դարձնում նաև իրա-
կանության ընկալումը և մեկնաբանումը (ինտերպրիտացիան): Հետևա-
բար, ստեղծվող արժեքները դառնում են յուրօրինակ և չկրկնվող: 
Այսինքն, քաղաքակրթական արժեքների ինքնատիպությունը պայմանա-
վորված է իրականության ընկալման ու մեկնաբանման ինքնատի-
պությամբ: Ըստ այդմ, ինքանտիպ լեզուն, գիրը և հաղորդակցումը 
դառնում են լոկալ քաղաքակրթությունների սահմանազատման 
կարևորագույն գործոն: 

 
⇒ Ինքնատիպ հավատքային արժեքներ 
 

Լոկալ քաղաքակրթությունների ինքնատիպության արտահայտման 
հաջորդ գործոնը հավատքային արժեքներն են, որոնց ինքնատիպությամբ 
ձևավորվում են կրոնները: Վերջիններիս նույնականացման միջոցով 
բացահայտվում են մարդկանց կենսագործունեության առանձնահատ-
կությունները, քանի որ հավատքային արժեքներն են ընկած 
համակեցությունների և՛ ներքին կենցաղավարության, և՛ արտաքին աշ-
խարհընկալման հիմքում: Դրանց տարբերության միջոցով էլ ամբող-
ջանում է լոկալ քաղաքակրթությունների բազմատիպությունը: Ավելին, 
շատ մասնագետների կարծիքով, հենց կրոնն է հանդիսանում է լոկալ 
քաղաքակրթությունների առանձնացման գլխավոր չափանիշը: 
Մասնավորապես, Ս. Հանտինգտոնի կարծիքով, «...կրոնները մարդկանց 
միջև որոշել են հոգևոր արժեքների ամենաէական տարբերությունները: 
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Կարելի է լինել կիսաարաբ, կիսաֆրանսիացի, բայց դժվար է լինել կիսով 
չափ կաթոլիկ և մահմեդական»:27 

 
⇒ Ինքնատիպ մշակութային արժեքներ 
 

Ինչպես արդեն նշել ենք,  «մշակույթ» խիստ տարողունակ հասկա-
ցությամբ բնորոշում ենք մարդկային կենսագործունեությունը՝ նրա 
արտա-հայտման ամենատարբեր դրսևորումներով, որը ներառում է 
մարդկային ինքնաճանաչման և ինքնաիրացման բոլոր ձևերը: Քանի որ 
մշակույթը ձևավորվում է ազգային համակեցության մակարդակում, 
որտեղ կայացած մարդկային օբյեկտիվիզմի հիմքով իրացվում է նույն 
մարդկային սուբյեկտիվիզմը, ապա ստեղծվող արժեքները կրում են 
ազգային ինքնատիպության կնիքը: Իսկ դրանց ինստիտուցիոնալությունն 
արդեն նախապայման է ստեղծում քաղաքակրթական արժեքների 
ինքնատիպության համար: Սակայն, պետք է հատուկ ընդգծել, որ այս 
պարագայում խոսքը չի վերաբերում բոլոր պետությունների կողմից 
մշակութային արժեքների ինստիտուցիոնալությանը: Այլ միայն 
ինքանտիպ մշակույթին, որն ամբողջանում է տարածքի, ծագման, 
լեզվամտածողության, կրոնի ինքնատիպության տարրերով և իրացվում՝ 
դրանց հիմքով ստեղծված ինքնատիպ արժեքներով: Այսինքն, 
քաղաքակրթական արժեքները, հետևաբար՝ լոկալ քաղաքակրթություն-
ները, պարտադրաբար հանդես չեն գալիս յուրաքանչյուր պետության 
պարագայում: Եթե դրանց հիմքում ընկած են միևնույն տարրերը, ապա 
ներառվում են միևնույն քաղաքակրթության մեջ՝ հանդիսանալով 
ընդհանուրի բաղկացուցիչ մասը:  

Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթությունների առանձնացման համար 
ստանում ենք հետևյալ տրամաբանությունը.  

Լոկալ քաղաքակրթությունները մարդկային համակեցության 
բարձրագույն տիպն են, որոնք ստեղծում են համամարդկային ինքնատիպ 
արժեքներ և ըստ այդմ՝ պայմանավորում մարդկային կենսագոր-
ծունեության ողջ բազմազանությունը: Ստեղծվող արժեքների ինքնա-
տիպությունը պայմանավորված է էթնոաշխարհագրական տարածքի, 
լեզվամտածողության, հավատքի ու մշակույթի յուրահատկությամբ և 
դրանց ինստիտուցիոնալությամբ: Դրանք առանձին-առանձին 

                                                           
27 Huntington S. P. , The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Publisher 
Simon & Schuster, 1996, p. 35 
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հանդիսանում են անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման: Հետևաբար, 
այդ ինքնատիպ տարրերի միաժամանակյա ներդաշնակումն է 
հնարավորություն տալիս ստեղծել համամարդկային քաղաքակրթական 
արժեքներ, որոնց կրողն ու իրացնողը՝ լոկալ քաղաքակրթություններն են: 

Լոկալ քաղաքակրթություններին, որպես հասարակական համակարգ, 
բնութագրական են երկու կարևոր հատկանիշներ. տարածության ու 
ժամանակի մեջ փոփոխական ընթացքը և բաղադրիչների ոչ միասե-
ռությունը: Մեր հետազոտական խնդիրը պարտադրում է այդ հատկանիշ-
ների մանրամասն վերլուծություն, որն էլ ընկած է աշխատանքի հաջորդ 
գլխի բովանդակության հիմքում:   

Ամփոփման համար նշենք, որ, մարդկային պատմության ողջ 
ժամանակահատվածում մեր կողմից առանձնացվում է լոկալ 
քաղաքակրթությունների յոթ սերնդի հերթափոխ, որոնց կյանքի ցիկլային 
շարժընթացը կքննարկենք համամարդկային և համաշխարհային 
քաղաքակրթությունների տարածաժամանակային ընթացքի համատեքս-
տում: 
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ԳԼՈՒԽ III 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 

(ԲՅՈՒՐԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ)1 ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԵՋ 

 
Արդեն նշել ենք, որ «քաղաքակրթություն» հասկացության եռամիաս-

նությանը հատուկ է մեկ ընդհանրություն, այն է՝ նրա բաղադրիչների ոչ 
միասեռությունը և տարածության ու ժամանակի մեջ փոփոխական 
ընթացքը: Լոկալ քաղաքակրթությունների կյանքի փուլերը փոխպայ-
մանավորվածության մեջ են գտնվում ժամանակի մեջ իրար հաջորդող 
համաշխարհային քաղաքակրթական տիպերի հետ, որոնց ընթացքը 
նույնպես կրում է փուլային բնույթ: Վերջիններս իրենց հերթին 
փոխպայմանավորում են  համամարդկային քաղաքակրթության ողջ 
էությունը:  

Առաջին հայացքից, «քաղաքակրթություն» հասարակական համակար-
գի այս ամբողջությունն իրենից ներկայացնում է քաոս՝ լի անորոշություն-
ներով: Սակայն, խնդրի մանրամասն հետազոտությունը հնարավո-
րություն է տալիս այդ անորոշության մեջ պարզել քաղաքակրթության 
ցիկլային առաջընթացն ապահովող ներքին օրենքներն, օրինաչա-
փություններն ու միտումները: Իսկ դա իր հերթին թույլ է տալիս ոչ միայն 
բացահայտել քաղաքակրթությունների զարգացման փուլերն ու 
հերթափոխման գործընթացը անցյալում, այլև` համեմատաբար բարձր 
ճշգրտությամբ կանխորոշել նրանց ճակատագիրն ապագայում: 

Հենց վերոնշյալ գործոններն են հանդիսանում քաղաքակրթություն-
ների տեսությանը ներկայացվող ժամանակակից սոցիալական պատվերի 
առանցքային տարրերը: 
  

                                                           
1  Ցիկլ (լատ. Cyclus, հին հուն. Κύκλος) միջազգային եզրույթին համարժեք հայերենում 
նշվում է բյուրաշրջան կամ բոլորաշրջան եզրույթը: Սակայն, վերջիններս և՛ 
հասարակական, և՛ գիտական չափազանց քիչ կիրառություն ունեն: Այնուամենայնիվ, 
աշխատանքում՝ շարահյուսական կառուցվածքից ելնելով, օգտագործվում են թե՛ 
միջազգային (ցիկլ), և թե՛ հայերեն (բյուրաշրջան, բոլորաշրջան) տարբերակները: Պետք է  
նկատել նաև, որ հայերենում «ցիկլ» եզրույթին առավել հաճախ, որպես հոմանիշ, 
օգտագործվում է «փուլ» հասկացությունը: Սակայն, մեր կարծիքով, «փուլը» 
համապատասխանում է «ցիկլի» մեկ հատվածին, այսինքն ցիկլն ամբողջանում է փուլերի 
հերթափոխմամբ: Ըստ այդմ, ցիկլը դիտարկվում է միանման երևույթներով ու 
գործընթացներով ընդհանրացված ամբողջություն, որը շրջապտույտ է կատարում 
որոշակի ժամանակում, այսինքն ամբողջ շղթան՝ «ցիկլն» է, իսկ «փուլը»` շղթայի մի 
օղակը։ 
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3.1  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՑԻԿԼԱՅԻՆ  
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացի մասին տեսու-
թյունները հանդիսանում են գիտական ժամանակակից հետազո-
տությունների կարևորագույն ուղղություններից մեկը:2 Ընդհանրացնելով 
առկա մոտեցումները՝ հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժըն-
թացի համար կարող ենք առանձնացնել  հետևյալ օրինաչափություն-
ները. 

Ա/ Ցիկլային շարժընթացը հանդիսանում է հասարակական համա-
կարգերի զարգացման համընդհանուր ձև:  

Հասարակության մեջ չկա որևէ համակարգ-համակեցության ձև, որ 
ենթակա չլինի շարժընթացի ցիկլային օրինաչափություններին: Նրանց 
բոլորի ընթացքին հատուկ է կյանքի ցիկլը՝ որպես մեկ ամբողջություն, 
որտեղ մենք առանձնացնում ենք յոթ հաջորդական փուլեր՝ ծնունդ, 
ձևավորում, կայացում, զարգացում, կայունացում, ճգնաժամ, վերար-
տադրություն կամ լճացում-մահ: Ինչպես նկատելի է, այն համապա-
տասխանում է «Քաղաքակրթություն» բուրգի համակարգաստեղծ բա-
ղադրիչների տարածաժամանակային ընթացքին:  

Ճգնաժամից հետո համակարգը կամ անցում է կատարում պարուրաձև 
(սպիրալաձև) զարգացման հաջորդ գալարին՝ վերածնվելով սկսում է 
սեփական ընթացքի նոր ցիկլ, կամ մնում է ռելիկտային զարգացման 
տրամաբանության մեջ՝ լճանում է և նույնիսկ մահանում՝ տեղը զիջելով 
նոր համակարգերի: Ընդ որում, կյանքի ցիկլերը հատուկ են «քաղա-
քակրթություն» բուրգի համակեցության բաղադրիչի ենթակարգային 
բոլոր աստիճաններին՝ սկսած ընտանիքից վերջացրած գլոբալ 
քաղաքակրթությամբ: Բայց միաժամանակ համակեցության յուրա-
քանչյուր տիպի շարժընթաց ենթարկվում է առավել բարձր միավորի 
ազդեցությանը, որտեղ տիրապետում է որոշակիություն: Մասնա-
վորապես, հասարակական համակարգի կյանքի ցիկլի յուրաքանչյուր 
փուլում սպառվում է առաջնային ենթահամակարգի՝ անմիջական 
ենթակա ցածր միավորի, ամբողջական կյանքի ցիկլ: Այսինքն, 
համակարգերի ցիկլային շարժընթացը իրացվում է համապատասխան 
փուլերի հերթափոխմամբ, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից 
ներկայացնում է ավելի ցածր միավորի կյանքի ամբողջական ցիկլ:  
                                                           
2 Ցիկլիզմի գիատական ժամանակակից դպրոցը ներկայացված է Յա. Հերդերենի, Ն. Դ. 
Կոնդրատևի, Պ. Ա. Սորոկինի, Ա. Ա. Բոգդանովի, Ֆ. Բրոդելի, Ու. Միտչելի, Ի. 
Շումպետերի, Յու. Յակովեցի աշխատություններով: 
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Այսպիսով, «քաղաքակրթություն» բուրգում ձևավորվում է հորիզոնա-
կան ու ենթակարգային ինտենսիվ փոխազդեցությունների մի ամբողջա-
կան տիրույթ: Ընդ որում, ցիկլերը և նրանց փուլերը փոխազդում են և՛ 
տարածականորեն (փոխկապակցված տարածքային համակարգերում՝ 
երկրներ, քաղաքակրթություններ), և՛ մարդկային կենսագործունեության 
ոլորտներում (սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, 
երկրաբնապահապանական): 

Մասնագետներն այդ փոխազդեցությունների դրսևորման երեք հիմնա-
կան ձև են առանձնացնում՝3 

1. Ռեզոնանսային – Այսպիսի փոխազդեցությունը մեծացնում է ցիկլի 
փուլերի  տատանումները: Պետք է նկատել, որ այս պարագայում առավել 
խորությամբ և մեծ տևողությամբ է արտահայտվում նաև ճգնաժամային 
փուլը: 

2. Խլացնող – Փոխազդեցության հակառակ արդյունք է ապահովում, 
երբ նվազում են տատանումները: Այս պարագայում մեղմվում են նաև 
ճգնաժամային երևույթների ազդեցության հետևանքները:  

3. Ապակառուցող – Փոխազդեցության այնպիսի դրսևորումն է, երբ 
խախտում է ցիկլի կառուցվածքը և դադարում է նրա բնականոն ընթացքը 
(օրինակ՝ պատերազմներ, համաճարակներ, տարերային աղետներ): 

Բ/ Հասարակական համակարգերի կյանքի ցիկլերը ու դրանց փուլերը 
ճանաչելի և կանխատեսելի են: 

 Ի տարբերություն բնական փակ համակարգերի, հասարակական բաց 
համակարգերի պարագայում շարժընթացի ցիկլայնությունը թեև չափելի 
է, բայց չունի հստակ մաթեմատիկական բնորոշում: Հասարակական 
համակարգերի զարգացման հետագծի վրա ազդում են տարբեր, այդ 
թվում և՛ պատահական գործոններ:  

Հետևաբար, հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացի 
օրինաչափությունները հանդես են գալիս որպես միտումներ, հաճախակի 
են ենթարկվում անակնկալ շեղումների և առավել դժվար կանխատեսելի 
են, քան բնական համակարգերը: Այսինքն, գոյություն չունի համընդ-
հանուր միատարրություն և դրանց տևողությունն ու պարբերականու-
թյունը հնարավոր չէ որոշել մաթեմատիկական կոշտ բանաձևերի 
միջոցով: Նրանց շարժընթացներում չկան համընդհանուր շաբլոններ, 
ստանդարտ մեծություններ: Յուրաքանչյուր ցիկլի ինքնատիպությունն 

                                                           
3 Մանրամասն տե՛ս Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., Цивилизация: прошлое и будущее, - М., 
2008, с. 48 
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արտահայտվում է այդ համակարգը սպասարկող գործոնների յուրահատ-
կությամբ, ցիկլի փուլերի ինքնատիպ տևողությամբ, ինչպես նաև 
ճգնաժամերի խորության ու հասցված հետևանքների յուրահատուկ 
ազդեցությամբ: Միևնույն ժամանակ, այդ բազմազանության մեջ նկատելի 
են ընդհանուր գծեր և միտումներ: Դա հնարավորություն է տալիս 
ցիկլերը և ճգնաժամերը որակավորել և խմբավորել, բացահայտել նրանց 
շարժընթացի օրինաչափությունները և ամենակարևորը` հնարավոր է 
դառնում առավել կամ նվազ հուսալիությամբ, միջնաժամկետ կամ 
երկարաժամկետ կտրվածքով կանխատեսել ցիկլերի տատանումներն ու 
ճգնաժամային ցնցումները: Իսկ դա իր հերթին հնարավոր է դարձնում 
ախտորոշել կոնկրետ ճգնաժամի, ցիկլերի կոնկրետ փուլի բնույթը, 
կառուցվածքը, տևողությունը և հետևանքները: Որպես արդյունք հասա-
րակությունը հնարավորություն է ստանում ընդունել համապատասխան 
որոշումներ, այնպես որ ալիքի վերելքի կուլմինացիայում թույլ չտրվի 
համակարգի «գերտաքացում» և դժվար, բայց անխուսափելի 
ճգնաժամային ալիքի անցում՝ որքան հնարավոր է կարճ ժամկետում ու 
նվազագույն կորուստներով: 

Ցիկլերի և ճգնաժամերի կանխատեսումը համարվում է 
հասարակական գիտությունների առավել թույլ զարգացած ուղղու-
թյուններից մեկը: Այնուամենայնիվ այս խնդրի լուծման համար 
ձևավորված է և՛ անհրաժեշտ հասարակական պահանջ, և՛ գիտության 
հասունության համապատասխան աստիճան: 

Գ/ Ճգնաժամային փուլերն անխուսափելի են: 
Հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացին բնորոշ 

հաջորդ օրինաչափությունը վերաբերում է ճգնաժամերի պարտադիր 
բնույթին: Այսինքն, համակեցության ցանկացած տիպ, իր զարգացման 
ընթացքում պարտադիր կերպով ապրում է ճգնաժամային էտապ: Այն` 
որքան որ ցավագին, այնքան էլ խիստ անհրաժեշտ է հասարակական 
ցանկացած համակարգի շարժընթացում, քանի որ ճգնաժամերը օժտված 
են մի շարք դրական գործառույթներով`քայքայող, ստեղծարար և ժառան-
գականության (գծապատկեր 3):  
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Գծ. 3 Հասարակական համակարգերի վրա ճգնաժամերի ազդեցության 
դրական գործառույթները4 

 
Այսպիսով, ճգնաժամը հանդիսանում է ազդակ, շարժիչ հետագա 

առաջընթացի, քանի որ ձևավորվող քաոսից ծնվում են նոր կարգերը: 
Ճգնաժամերը լինում են տարբեր խորության և տևողության` կախված 
այն ցիկլի բնույթից, որի ալիքը հանդիսանում է տվյալ ճգնաժամը: 

Ելնելով ճգնաժամերի պարտադիր լինելու տրամաբանությունից 
կարող ենք առանձնացնել երեք կարևոր հետևություն.  

• Նախ` ճգնաժամերը հանդիսանում են գիտական կանխատեսման 
կատեգորիա: Այսինքն, ամբողջապես տեղավորվում են գիտական ճանա-
չողության տրամաբանությունում, հետևաբար ենթակա են հասարակու-
թյան կողմից կարգավորվող ազդեցության:  

• Հասարակական համակարգերի զարգացման կանխատեսելիության 
ու կառավարման հնարավորությունը բացարձակապես չի ենթադրում 
անցում՝ առանց ճգնաժամային զարգացման:5 Այս ամենը միայն հնարա-
վորություն է ստեղծում ճիշտ ախտորոշել ճգնաժամերը, ըստ այդմ` 
հասարակական կառավարման մեխանիզմների շնորհիվ սեղմել ճգնա-
ժամի ազդեցության ժամկետները և նվազագույնի հասցնել կորուստները:  

                                                           
4 Գծապատկերի կազմման համար օգտվել ենք Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., Цивилизация: 
прошлое и будущее, -  М., 2008, с. 46, աշխատությունից 
5  Այսօր դեռևս տիրապետող հասարակական, գիտական ու հատկապես քաղաքական 
տրամադրություններում առկա է այն մոտեցումը, որ կայուն զարգացման պարագայում 
հնարավոր է խուսափել ճգնաժամերից: Սակայն, մենք հակված ենք այն մասնագետների 
կարծիքին, ովքեր դա ոչ ճիշտ տեսակետ են համարում: Նույնիսկ շատերը նշում են, որ 
ճգնաժամերի նկատմամբ ճիշտ չէ կիրառել «հակա» նախածանցը, քանի որ այն 
ճգնաժամերից ընդհանրապես խուսափելու նկատմամբ ուտոպիստական հույսեր է 
արթնացնում: 

ՔԱՅՔԱՅՈՂ 
Նրանք քայքայում են համակարգի 
հնացած, բայց դեռևս տիրապետող 

էլեմենտները, որոնց ներուժն արդեն 
սպառվել է և արգելակում են 

զարգացումը 

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ 
Համակարգը  

 հարստացնում  է նոր գենոտիպով և 
ապահովում է սերնադափոխության 

գործընթացը 

ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ 
Ձևավորում է նոր համակարգի,  

կամ հնի նոր էլեմենտների ձևավորման ու 
զարգացման համար պայմաններ 
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• Ճգնաժամերը հաղթահարելի են հասարակական նպատա-
կաուղղված գործունեության շնորհիվ: Վերջիններիս շարքին դասվում են 
հեղափոխությունները, բարեփոխումները և նորարարությունները, որոն-
ցից յուրաքանչյուրը ենթադրում է ճգնաժամերի հաղթահարման ինքնա-
տիպ սցենար:6 Բոլոր երեք ուղղությունների պարագայում էլ տեղի է ունե-
նում համակարգի հին, սպառված տարրերի փոփոխություն նորերով, 
արդյունքում՝ համակարգի շարժընթացի համար ձևավորվում է 
բոլորովին նոր իրավիճակ: Սակայն, ի տարբերություն նորարարության, 
հեղափոխությունները և բարեփոխումները չեն կարող անվերջ լինել, 
քանի որ նվազեցնում են համակարգի կայունությունը, որի ընթացքում 
համակարգի ներուժը ենթարկվում է կամ լրջագույն փոփոխությունների, 
կամ էլ ամբողջապես քայքայվում է: Այդ ժամանակ նրա տեղը հաստատ-
վում է այլ՝ նոր համակարգ:  

Ճգնաժամերի հաղթահարման ցավագին շրջանին հաջորդում է 
բնականոն զարգացման երկար ընթացքը, երբ նոր տարրերը հնարա-
վորություն են ստանում իրացնելու սեփական ներուժը: Ընդ որում, 
ճգնաժամի ժամանակ որքան խորն է անկումը, այնքան առավել ամբող-
ջական է հին տարրերի վերափոխումը և նույնչափ կտրուկ կարող է լինել 
առաջընթացի թռիչքը:  

Ընդհանրացնելով վերը քննարկված օրինաչափությունների 
վերլուծությունը՝ հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացի 
համար առաջարկում ենք հետևյալ պարտադիր բնութագրիչները. 
 Հասարակական համակարգերի շարժընթացին հատուկ է պարու-

րաձև (սպիրալաձև) ընթացքը, որի գալարը համապատասխանում է 
կյանքի մեկ լրիվ ցիկլին: Իսկ գալարի ձգվածության մեջ իրար են 
հերթափոխում կյանքի ցիկլի փուլերը՝ ծնունդից մինչև ճգնաժամ: 

                                                           
6 Հեղափոխությունները հասարակական կենսագործունեության ոլորտներում կտրուկ, 

որակական և արմատական փոփոխություններն են, որոնք արտահայտվում են առավել 
ցավագին և առավել քայքայիչ դրսևորումներով: Հեղափոխությունները կարող են տեղի 
ունենալ ինչպես կոշտ (արյունահեղություններ, զգալի ավերումներ), այնպես էլ առավել 
փափուկ (թավշյա հեղափոխություններ) ձևերով:  

Բարեփոխումների պարագայում հին տարրերի փոփոխությունը տեղի է ունենում 
առավել համաչափ, համեմատաբար ոչ ցավագին ձևերով: 

Եթե հեղափոխությունները և բարեփոխումները երկար են տևում, ապա համակարգը 
պայթում է ներսից, կտրուկ նվազում է նրա արդյունավետությունը՝ երբեմն հանգեցնելով 
վախճանի: 

Նորարարությունը թույլ է տալիս համակարգի հին տարրերը փոխարինել նորերով, 
առավել առաջադեմ և արդյունավետ տարրերով, որոնք հարմարվում են նոր միջավայրին: 
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Հետևաբար յուրաքանչյուր գալար իրենից ներկայացնում է հասարակա-
կան համակարգի կոնկրետ տիպի շարժընթացը:  
 Գալարների հատման հատվածն իրենից ներկայացնում է էլիպսոիդ՝ 

իր ֆոկուսային գագաթների առկայությամբ, որոնց միջև էլ գտնվում է 
տվյալ հասարակական համակարգի էներգիային դիմադրող ամենամեծ 
ուժը: Այսինքն, էլիպսոիդը համապատասխանում է կյանքի ճգնաժամային 
փուլին: Հետևաբար, էլիպսոիդի ցածր գագաթից դեպի բարձր անցմամբ է 
պայմանավորված հասարակական համակարգի վերարտադրությունը:  
 Նոր գալար տեղափոխվող համակարգերը սկսում են կյանքի նոր 

ցիկլ, որը բովանդակային (գալարի հաստության) և տարածական 
(գալարի հորիզոնական ձգվածության) առումով ընդգրկուն է նախորդից: 
Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նոր գալարում, հին՝ 
վերարտադրված համակարգերի հետ հանդես են գալիս նորերը՝ 
հարստացնելով գալարի պարունակության և՛ էներգիան, և՛ 
տարածության մեջ նրա ձգվածությունը: 
 Այն համակարգերը, որոնք էլիպսոիդի դիամադրողականությունը 

չեն հաղթահարում, կործանվում են: Սակայն, կան նաև այնպիսիները, 
որոնք նույն դիմադրության հաղթահարման ժամանակ մյուսներից ավելի 
շատ էներգիա են ծախսում: Դրանք, ճիշտ է, տեղափոխվում են հաջորդ 
գալար, որտեղ ինքնատիպության պահպանման հաշվին ապահովում են 
նաև սեփական շարժընթացը, սակայն, ներուժի սպառման տեսանկյունից 
հետ են մնում նույն կարգավիճակը ունեցող այլ համակարգերից և 
հայտնվում են ռելիկտային վիճակում: Այս համակարգերը հաջորդ 
էլիպսոիդներում կարող են ամբողջությամբ վերարտադրվել, ըստ այդմ 
նոր ցիկլում կարող են կրկին ունենալ առաջնային կարգավիճակ:  
 Հասարակական յուրաքանչյուր համակարգի (համակեցության 

յուրաքանչյուր տիպի) համապատասխանում է սեփական շարժընթացի 
պարույրը, որի գալարներում հասարակական էներգիան տեղափոխում 
են միայն համապատասխան կարգավիճակի համակարգերը: Սակայն, 
այդ նույն գալարների բովանդակությունը միաժամանակ պարունակում է 
ավելի ցածր ենթակարգություն ունեցող բոլոր համակարգերի շարժըն-
թացը:   
 Եվ վերջինը, հասարակական համակարգի պարուրաձև շարժընթա-

ցի յուրաքանչյուր գալարում սպառվում է ենթակարգությամբ նրանից ան-
միջապես ցածր աստիճանում գտնվող համակարգի կյանքի ամբողջական 
ցիկլը: Այսինքն, ստացվող օրինաչափության համաձայն, ենթակարգային 
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յուրաքանչյուր միավորի կյանքի ամբողջական ցիկլը համապատասխա-
նում է ենթակարգության ավելի բարձր միավորի կյանքի մեկ փուլին: 

Այսպիսով, շարժընթացի ցիկլային օրինաչափությունները հատուկ են 
հասարակության մեջ գոյություն ունեցող համակարգերին և համակե-
ցության ձևերին: Սակայն, աշխատանքում առաջ քաշված հետազոտա-
կան խնդրից ելնելով, մենք կդիտարկենք միայն քաղաքակրթությունների 
շարժընթացը՝ կոնկրետ ժամանակի ու տարածության մեջ: 
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3.2  ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԻԿԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հասարակական համակարգերի կյանքի ցիկլերը միմյանցից տար-
բերվում են ըստ տարածաժամանակային ընդգրկվածության: Վերջինիս 
մեծությունն ուղիղ համեմատական է համակեցության ենթակարգային 
աստիճանների մեծությանը: Այսինքն, որքան բարձր է այդ աստիճանն, 
այնքան մեծ է համակարգի տարածական ընդգրկվածությունը և ցիկլի 
ժամանակային տևողությունը: Հետևաբար, քաղաքակրթություններն՝ 
իրենց եռամակարդակ դրսևորմամբ (լոկալ, համաշխարհային և 
համամարդկային), գտնվելով բուրգի գագաթային մասում, առանձնանում 
են ցիկլային շարժընթացի առավել մեծ պտույտներով: Այս տրամաբա-
նության համաձայն, կարող ենք առանձնացնել քաղաքակրթական 
ցիկլերի երեք տիպ՝ 

• Լոկալ ցիկլեր, որոնք համապատասխանում են բուրգի գագաթի 
ստորին աստիճանին: Սրանք, լոկալ քաղաքակրթությունների կյանքի 
ցիկլերն են, որոնք ներառում են վերջիններիս ողջ շարժընթացը՝ ծնունդից 
մինչև կյանքի փուլի ավարտ: Լոկալ ցիկլերը նույնպես ամբողջանում են 
զարգացման յոթ՝ լոկալ փուլերի հերթափոխմամբ՝ ծնունդ, ձևավորում, 
կայացում, զարգացում, հասունացում, կայունացում, իրացում-ճգնաժամ: 
Արդյունքում՝ հեռացում պատմական թատերաբեմից կամ անցում 
պատմական շարժընթացի հաջորդ գալար: 

• Մեծ ցիկլեր, որոնք համապատասխանում են համաշխարհային 
քաղաքակրթությունների շարժընթացին: Մեծ ցիկլերը պարբերականու-
թյուն են հաղորդում ժամանակի մեջ տիրապետող քաղաքակրթական 
տիպերին, որոնք պայմանավորում են տվյալ ժամանակում գործառնող 
լոկալ քաղաքակրթությունների բնույթը, միաժամանակ փոխպայմանա-
վորված են համամարդկային քաղաքակրթության շարժընթացով: Այլ 
կերպ ասած, սրանք համաշխարհային քաղաքակրթություննների կյանքի 
ցիկլերն են՝ ամբողջացած կյանքի փուլերի հաջորդականությամբ: 
Վերջիններս անվանվում են Մեծ փուլեր: Ակնհայտ է, որ Մեծ ցիկլերի և 
փուլերի տարածաժամանակային ընդգրկվածությունը շատ ավելի մեծ է, 
քան լոկալ ցիկլերինը:  

• Գերցիկլեր, որոնք բնութագրական են համամարդկային 
քաղաքակրթության շարժընթացին: Տարածաժամանակային ամենամեծ 
ընդգրկվածություն ունեցող ցիկլերն են, որոնք ամբողջացնում են (ամ-
բողջացնելու են) համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի փուլերը: 
Դրանք Գերփուլերն են: Վերջիններիս ընթացքը փոխպայմանավորում է 
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նախ համաշխարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը, որի 
միջոցով նաև՝ լոկալ քաղաքակրթությունների տարածաժամանակային 
ընթացքը: 

Քաղաքակրթական բոլոր ցիկլերի համար բնութագրական են հետևյալ 
օրինաչափությունները. 

Նախ, ժամանակակից գիտական միտքը փաստում է քաղաքակրթու-
թյունների ցիկլային շարժընթացի այն ընդհանուր օրինաչափությունը, որ 
պատմության զարգացմանը զուգահեռ կրճատվում է ցիկլերի, նրանց 
փուլերի (նաև ճգնաժամային փուլերի) տևողությունը: Սակայն, պատ-
մական ժամանակի սեղմումը միակողմանի գործընթաց չէ, այն 
դրսևորվում է նաև հակառակ ազդեցությամբ: Մասնավորապես` մարդ-
կանց կյանքի միջին տևողության աճով պայմանավորված, երկարում է 
նաև սերունդների հերթափոխման ժամանակահատվածը: Այն ներկա-
յումս կազմում է 30-35 տարի, ի տարբերություն նախկինի, երբ սերնդա-
փոխման ժամանակահատվածը չէր գերազանցում 20-25 տարին: 
Ակնհայտ է նաև, որ պատմական ժամանակի սեղմումն ունի իր 
սահմանները: Անհնար է ենթադրել, որ երրորդ հազարամյակի վերջում 
քաղաքակրթությունների ցիկլային ընթացքը հնարավոր կլինի չափել 
ամիսներով: Յուրաքանչյուր ցիկլ մարդկության առաջընթացում, պետք է 
սպառի իր ներուժը, որպեսզի ծնունդ տա հաջորդ ցիկլին: 

Հատուկ պետք է ընդգծել, որ համակարգերի ցիկլային ընթացքի 
արհեստական արագացումը կամ դանդաղեցումը չի կարող դրական 
արդյունք ապահովել: Մասնավորապես` արհեստական արգելակումը 
առաջ է բերում լճացումներ և հաճախ պատճառ է դառնում ամբողջ 
համակարգի վախճանի: Ընդհակառակը, ցիկլային հերթափոխի արհես-
տական արագացման արդյունքում տիրապետող են դառնում երկարատև 
և խորը ճգնաճամերը: 

Հաջորդ օրինաչափությունը վերաբերում է ցիկլերի փոխպայմանավոր-
վածությանը, որը, ինչպես արդեն նկատել ենք, հատուկ է հասարակական 
բոլոր համակարգերին: Ենթակարգային առավել բարձր ցիկլի 
յուրաքանչյուր փուլ ամբողջանում է ցածր մակարդակի կյանքի ամբող-
ջական ցիկլով: Այսինքն, համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի 
յուրաքանչյուր փուլի ժամանակային ընթացքում ամբողջապես իրացվում 
է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ողջ ցիկլը՝ փուլերի 
հերթափոխման ամբողջ շարժընթացը: Իսկ վերջինիս յուրաքանչյուր փուլ 
ամբողջանում է լոկալ քաղաքակրթությունների մեկ լրիվ սերնդա-
փոխությամբ՝ կյանքի ամբողջական ցիկլով: Այլ կերպ ասած՝ բարձր 
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աստիճանի յուրաքանչյուր փուլի ժամանակային տևողությունը համա-
պատասխանում է ստորին աստիճանի կյանքի ողջ ցիկլին:  

Վերոգրյալի տրամաբանությանը համապատասխան՝ մենք առա-
ջարկում ենք մարդկության պատմաաշխարհագրական շարժընթացի նոր 
սխեմա (գծապատկեր 4), որի ապրիորի կառուցման համար առանձ-
նացվող չափանիշները կքննարկենք առանձին-առանձին, 
քաղաքակրթու-թյան կոնկրետ համակարգի շարժընթացը դիտարկելիս: 

Համամարդկային քաղաքակրթության գերցիկլում դեռևս մեկ փուլ է 
ամբողջությամբ իրացվել: Այսինքն, մարդկությունն իր ողջ պատմության 
ընթացքում, համամարդկային քաղաքակրթության ծնունդից անցում է 
կատարել դեպի ձևավորման փուլ: Այժմ ավարտուն շրջանում է գտնվում 
երկրորդ՝ ձևավորման փուլը: Վերջինիս համապատասխան իրացվում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի մեկ ամբողջական ցիկլ՝ 
յոթ փուլերի շարժընթացով, որը համապատասխանում է համամարդ-
կային քաղաքակրթության ձևավորման փուլին: Պատճառն այն է, որ 
վերջինիս ծննդյան փուլում համաշխարհային քաղաքակրթության 
շարժընթաց չի եղել, քանի որ այդ շրջանում մարդկությունը վարել է 
բացառապես քոչվոր կենսակերպ, ձևավորված չեն եղել մարդկային 
համակեցության տիպերը, բացակայել են նույնականացման արժեքային 
բաղադրիչները: Հետևաբար, համամարդկային քաղաքակրթության 
ծննդյան փուլում առավել ցածր բաղադրիչների (համաշխարհային և 
լոկալ քաղաքակրթությունների) շարժընթաց չէր կարող ձևավորվել: 
Այսպիսով, մարդկության ողջ պատմության ընթացքում, իրար 
հերթափոխել են համաշխարհային քաղաքակրթության յոթ տիպերը: 
Դրանց էլ համապատասխանում է լոկալ քաղաքակրթությունների յոթ 
սերունդների շարժընթացը: 
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Համաշխարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը 

Լոկալ քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը 

Գծ. 4   Համամարդկային, համաշխարհային և լոկալ քաղաքակրթությունների 
ցիկլային համաժամանակյա շարժընթացներ 
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3.3 ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 

Հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացի բարձրագույն 
ձևը համապատասխանում է համամարդկային քաղաքակրթության 
կյանքի ցիկլին: Այն իրենից ներկայացնում է համայն մարդկության` 
որպես մեկ ամբողջություն, տարածաժամանակային զարգացման ողջ 
տրամաբանությունը: Ակնհայտ է, որ որպես հասարակական 
բարձրագույն համակարգ, համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի 
ցիկլը միաժամանակ և՛ պայմանավորում է ենթակարգային առավել ցածր 
համակարգերի շարժընթացը, և՛ ազդեցություն է կրում նրանցից: 

Մարդկության, որպես բանական էակների հավաքականություն, 40 հզ. 
տարվա զարգացման ընթացքում իրացվել է համամարդկային քաղա-
քակրթության կյանքի ցիկլի մեկ փուլ, իսկ երկրորդը գտնվում է իրացման 
հանգրվանային վիճակում: Այսինքն, մարդկության զարգացման ողջ 
պատմության ընթացքում առանձնանում են երկու գերփուլեր, որոնց 
սահմանազատման համար հիմք ենք ընդունել հետևյալ չափորոշիչները` 

⇒ Մարդկային ողջ ներուժի իրացման տարածաժամանակային հիմքը: 
Այսինքն, սահմանազատման համար հիմք է ընդունվել, թե կոնկրետ 
ժամանակային լայնույթում ինչպիսի՞ն է մարդկության` որպես մեկ 
միասնական համակարգ, տարածական ինտեգրվածության աստիճանը: 

⇒ Մարդկային ողջ ներուժի իրացման բնույթը: Այսինքն, որպես 
չափանիշ հիմք է ընդունվել տիրապետող սոցիալական գենոտիպով 
պայմանավորված մարդկության ճակատագրի` որպես մեկ ամբողջու-
թյուն, դիտարկման և իրացման աստիճանը: Այս պարագայում առանց-
քային են համարվում նաև տիրապետող համամարդկային ճգնաժամերը, 
դրանց բնույթը և հաղթահարման հնարավորությունները: 

⇒ Ենթակարգային ցածր աստիճանի կյանքի ցիկլի իրացման 
ամբողջականությունը: Այսինքն, հիմք է ընդունվել համաշխարհային 
քաղաքակրթության կյանքի լրիվ ցիկլի իրացման տարածա-
ժամանակային լայնույթը, քանի որ նաև դրանով է պայմանավորված 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի որևէ փուլի իրացման 
ամբողջականությունը:   

Առաջին գերփուլ - Այն համապատասխանում է համամարդկային 
քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի առաջին՝ «ծննդյան» փուլին, որը 
կարելի է անվանել նաև նախաքաղաքակրթական: Առաջին գերփուլն 
ընդգրկում է բանական մարդու (Homo sapiens) ծնունդից մինչ Նոր քարի 
դարի (նեոլիթյան) հեղափոխությունն ընկած ժամանակահատվածը: Ըստ 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
 

- 61 - 

այդմ, գերփուլի ժամանակային լայնույթը կազմում է մոտ 30-33 հզ տարի, 
մինչև Ք.ա. 10000-7000 թվականները (ներառյալ փուլի ավարտին 
տիրապետած խորքային ճգնաժամի տևողությունը): Համամարդկային 
քաղաքակրթության «ծննդյան» շրջանը մասնագետներն անվանում են 
նախապատմական, երբ մարդկությունը վարում էր քոչվոր կենսակերպ, 
ձևավորված չէին մարդկային համակեցության տիպերը, բացակայում էին 
վերջիններիս նույնականացման արժեքային բաղադրիչները: Սակայն, 
գերփուլի ավարտին, մարդկային համակեցության ֆիքսման համար, 
արդեն ակնհայտ է դառնում արժեքային համակարգի տարածքային 
բաղադրիչի արմատավորումը: Դրա արդյունքում մարդկության 
աշխարհագրական տեղաբաշխման մեջ ընդգծվեցին օջախային այն 
կենտրոնները, որոնք ժամանակի մեջ դարձան համամարդկային 
քաղաքակրթության շարժընթացի կենտրոնները: Առաջինի ավարտը և 
հաջորդ փուլի անցումը պայմանավորվեց մի քանի հեղափոխական 
գործընթացներով, որոնք ընդգրկեցին մարդկային կենսա-
գործունեության բոլոր ոլորտները. 

Առաջինը վերաբերում էր հոգևոր-մշակութային ոլորտում տեղի 
ունեցած կարևորագույն իրադարձությանը՝ գրերի գյուտին, որն, ըստ 
էության, «ազդարարեց» առաջին գերփուլի ավարտը և համամարդկային 
քաղաքակրթության «ձևավորման» փուլի սկիզբը: Գրերի գյուտը 
հնարավոր դարձրեց  ստեղծվող արժեքների փոխանցումը տարածության 
և ժամանակի (սերունդների) միջև: Իսկ դա իր հերթին ապահովեց 
համամարդկային քաղաքակրթության ներքին բազմաշերտության ձևա-
վորումը, ըստ այդմ՝ ապահովելով համաշխարհային և լոկալ քաղա-
քակրթությունների կյանքի ցիկլային շարժընթացը:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, մասնագետներից շատերը գրերի երևան 
գալով բնութագրում են համաշխարհային հանրության զարգացման 
բարձրագույն փուլը, որը հաջորդել է վայրենությանն ու բարբարո-
սությանը։ Պարբերականացման այս սխեմայի հեղինակն ամերիկացի 
գիտնական Լ․  Մորգանն է։ Ըստ նրա՝ վայրենությունը նախնադարյան 
հասարակության պատմության առաջին ժամանակաշրջանն է, որը 
սկսվում է մարդու ծագմամբ և ավարտվում է բրուտագործության առա-
ջացմամբ։ Վերջինս սկիզբ դրեց մարդկության զարգացման հաջորդ 
փուլին՝ բարբարոսությանը, որն ավարտվում է գրերի գյուտով և 
մարդկությունը թևակոխում է իր զարգացման քաղաքակրթական փուլ։ 

Սակայն մեր կարծիքով, գրերի գյուտով հաղթահարվեց համամարդ-
կային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի ընդամենն առաջին փուլի 
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ավարտը պայմանավորող ճգնաժամը և հենադաշտ հանդիսացավ 
հաջորդ փուլի համար: 

Տնտեսական ոլորտում հնի սպառումը և նորի անցումը բնութագրվեց 
սպառող հասարակությունից արտադրող հասարակության անցման հե-
ղափոխական ընթացքով: Կոնսումենտների ճգնաժամը մարդկությանը 
պարտադրեց հավաքչությունից ու որսորդությունից անցում կատարել 
դեպի գյուղատնտեսական արտադրություն (պարզ դաշտավարություն և 
վայրի կենդանիների ընտելացում), որն իր հերթին առաջ բերեց նաև 
աշխատանքային գործիքների կատարելագործման անհրաժեշտություն:  

Այստեղ պետք է նկատել, որ ժամանակակից հնագիտության մեջ առկա 
են մի շարք տեսություններ, որոնք հողագործության և անասնապահու-
թյան գենեզիսը տարբեր տեսանկյուններից են դիտարկում: Մասնավորա-
պես՝ որոշ մասնագետներ հենց այս գործընթացն են համարում 
նեոլիթյան հեղափոխության առանցքը: Ընդհանրապես, «Նեոլիթյան 
հեղափոխու-թյուն» եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ է դրել 
բրիտանացի գիտնական Գորդոն Չայլդը, 7  ով մարքսիստական 
տեսության համաձայն, միայն արտադրատնտեսական 
հարաբերություններով էր պայմանավո-րում մարդկության 
առաջընթացը: Նա առաջ էր քաշում «օազիսների» տեսությունը, որի 
համաձայն տնտեսական փոփոխությունների պատճառը սառցե 
դարաշրջանին հաջորդած կլիմայական փոփո-խություններն էին, երբ 
երաշտների պատճառով կենդանիներն ու մարդիկ կուտակվեցին 
«օազիսներում», որտեղ և տեղի է ունեցել ինչպես բույսերի, այնպես էլ 
կենդանիների ընտելացումը: Այդ գործընթացը տարբեր ժամանակներում, 
իրարից անկախ սկսվել է 7-8 շրջաններում՝ «օազիսներում»: Նեոլիթյան 
հեղափոխության առավել հին կենտրոնը Մերձավոր Արևելքն է, որտեղ 
ընտելացումը սկսվել է ոչ ուշ քան 10 հզ. տարի առաջ:8 

Բացի «օազիսների» տեսությունից, ուշադրության են արժանի ևս մի 
քանի այլ տեսություններ. 

«Ժողովրդագրական» տեսությունը, 9  որի համաձայն քննարկվող 
ժամանակաշրջանում բնակչության թվի կտրուկ աճը ոչ թե 
                                                           
7 Gordon Childe. Man Makes Himself. — Oxford university press, 1936. p. 35 
8 «Origin of agriculture and domestication of plants and animals linked to early Holocene climate 
ameliora-tion», Anil K. Gupta, Current Science, Vol. 87, No. 1, 10 July 2004 
9 Այս տեսության հիմնադիրն ամերիկացի աշխարհագետ Կառլ Օթրվին Զաուերն է, ով 
համարվում է ժամանակակից մշակութային աշխարհագրության հիմնադիրը: Առաջ 
քաշված տեսության հիմնական դրույթները շարադրված են Sauer Carl, O. Agricultural 
origins and dispersals. — Cambridge, MA, 1952 աշխատությունում 
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հողագործության և անասնապահության ծագման հետևանք էր, այլ 
պատճառ, քանի որ աճող բնակչության պահանջարկը հնարավոր չէր 
բավարարել միայն հավաքչությամբ և որսորդությամբ: Հետևաբար 
մարդիկ ստիպված էին վայրի բույսերն ու կենդանիներն ընտելացնել: 

«Բլրավետ թեքությունների» տեսության 10  համաձայն «ընտելացումը» 
սկիզբ է առել Հայկական լեռնաշխարհի Տավրոս և Իրանական բարձրա-
վանդակի Զագրոս լեռների լանջերին, որտեղ կլիման չորային չի եղել և 
հնարավորություն է տվել բարենպաստ կլիմայական պայմաններ 
ունեցող թեքություններում ընտելացնել վայրի բույսերին ու 
կենդանիներին:  

«Նպատակաուղղված էվոլուցիայի» տեսությունն 11  ընտելացման 
գործընթացը դիտարկում է բնականոն էվոլյուցիայի համատեքստում, երբ 
մարդկանց ու վայրի բույսերի փոխհարմարվողականության արդյունքում 
մարդիկ նախ պահպանում էին բոլոր բույսերը, հետո բնական 
ընտրությամբ սկսեցին միայն պահպանել իրենց անհրաժեշտ բույսերը: 

Մեկ այլ տեսության համաձայն՝ կլիմայի փոփոխությամբ տնտեսական 
առաջընթացը համարվում է առաջնային, երբ կայուն և կանխատեսելի 
կլիմակական պայմանների ձևավորումը հիմք հանդիսավ կայուն հողա-
գործության համար:12 

Հաջորդ՝ սոցիալ-քաղաքական ոլորտում, ուր հեղափոխական 
գործընթացներն առաջին հերթին արտահայտվեցին մարդկության թվի 
արագ աճով: Դրա հետևանքով կտրուկ զարգացում ապրեցին մարդկային 
համակեցության տիպերը: Արդյունքում, համակեցությունների ներսում և 
նրանց միջև ընդգծվեցին սոցիալական փոխհարաբերություններ: Պետու-
թյունների ձևավորումը, մշակույթների ինստիտուցիոնալությունը հիմք 
դրեցին արդեն լոկալ քաղաքակրթությունների և համաշխարհային 
քաղա-քակրթական տիպերի շարժընթացին:  

Մարդ-բնություն փոխահարաբերությունների ոլորտը նույնպես 
նշանավորվեց ճգնաժամային երևույթներով և այն հաղթահարելու 

                                                           
10  Տեսության առանցքային դրույթները շարադրված են Չարլզ Ռեդմանի 
աշխատություններում: Մանրամասն տե՛ս Charles E. Redman. Rise of Civilization: From 
Early Hunters to Urban Society in the Ancient Near East. — San Francisco: Freeman, 1978 
11 Այս տեսության հիմնադիրը համարվում է ամերիկացի գիտնական Դավիթ Ռինդոսը: 
Մանրամասն տե՛ս Rindos David. The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective. — 
Academic Press, 1987 
12 Տեսությունը կառուցվում է կանադացի ժամանակակից գիտնական Ռոնալթ Ուրայթի 
«Առաջընթացի համառոտ պատմություն» աշխատության վրա. Տե՛ս Wright. A Short History 
of Progress, Anansi, 2004 
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հեղափոխական գործընթացներով: Խոսքը վերաբերում է առաջին 
անթրոպոգեն ճգնաժամին, որը մասնագետներն անվանում են կոնսու-
մենտների ճգնաժամ: 13 Այն արտահայտվեց մեծ կենդանիների գլխաքա-
նակի կտրուկ նվազմամբ, որը հետևանք էր  որսորդության զարգացման: 
Ճգնաժամի հաղթահարումը նույնպես պետք է փնտրել «Նեոլիթյան 
հեղափոխության» տրամաբանությունում, երբ կենդանիների ընտելաց-
ման արդյունքում ձևավորվեց արտադրող հասարակությունը:  

Այսպիսով, առաջին գերփուլը, որը համապատասխանում է համա-
մարդկային քաղաքակրթության ծնունդին, ավարտվում է «առանցքային 
ժամանակով», երբ բնական ճգնաժամը հաղթահարվում է մի շարք հեղա-
փոխական գործընթացներով՝ ըստ այդմ հիմք դնելով հաջորդ գերփուլի 
ընթացքին: 

Երկրորդ գերփուլ - Համամարդկային քաղաքակրթության երկրորդ 
փուլը համապատասխանում է կյանքի ցիկլի «ձևավորման» ընթացքին: 
Նրա ժամանակային լայնույթը կազմում է մոտ 5-7 հզ տարի: Այս 
գերփուլը հաջորդում է նեոլիթյան ժամանակաշրջանում սկիզբ առած 
ճգնաժամին ու դրանք հաղթահարելու հեղափոխական գործընթացներին 
և ձգվում է մինչև XXI դարի առաջին կեսը: Մասնագիտական 
գրականության մեջ առկա եզրույթային բնորոշմամբ, այն ընդգրկում է 
հին աշխարհից 14  մինչև հետարդյունաբերական հասարակության 15  ժա-

                                                           
13 Կոնսումենտները դրանք սննդային շղթայի այն օղակն են, որոնք հանդիսանում են 
օրգանական նյութերի սպառողը: Կոնսումենտների առաջին շարքին դասում են բուսակեր 
կենդանիներին, իսկ երկրորդ և երրորդ դասերին՝ գիշատիչներին: Մանրամասն տե՛ս 
Чубик М. П., Экология человека, Учеб. Пособие, Томск, 2006 աշխատությունը: 
14 Հին աշխարհ – մասնագիտական գրականության մեջ առկա համաշխարհային պատմու-
թյան պարբերականացման ժամանակաշրջան, որն ընդգրկում է նախապատմական 
(քարի դարի) և Եվրոպայում միջին դարերի ձևավորման միջև ընկած ժամանակաշրջանը: 
Ընդ որում, դարաշրջանի տևողությունն Օյկումենայի տարբեր հատվածներում տարբեր 
ժամանակագրություն ունի: Օրինակ՝ Հին աշխարհի ավարտը Չինաստանում համարվում 
է Ցին կայսրության, Հնդկաստանում՝ Չոլա կայսրության, իսկ Ամերիկայում եվրոպական 
գաղութատիրության ձևավորման շրջանը:  Եվրոպայում Հին աշխարհի ընթացքը համա-
պատասխանեցնում են հունական և հռոմեական պատմության հետ, որը սկսվում է 
առաջին Օլիմպիադիայից (Ք.ա. 776) մինչև Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկումը 
(Ք.ծ. 476), երբեմն նաև՝ Հուստինիանոս Առաջին կայսերի մահը (Ք.ծ. 565) կամ Իսլամի 
ծնունդը (Ք.ծ. 622): 
15 «Հետարդյունաբերական-Պոստինդուստրիալ հասարակություն» եզրույթը գիտական և 
հանրային շրջանակներում կիրառվում է բնութագրելու համար համաշխարհային 
հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը: Այս հասարակություն-
ներում տնտեսության ընդհանուր կառուցվածքի և բնակչության զբաղվածության մեջ 
գերակշռում են նորարարական ճյուղերը և սպասարկման ոլորտը: Հետարդյու-
նաբերական հասարակության բնորոշիչ գիծը՝ կյանքի որակի շատ բարձր մակարդակն է: 
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մանակաշրջանը, այսինքն մեր օրերը: Երկրորդ գերփուլի հանգրվանային 
հատվածի համար վճռորոշ նշանակություն կունենա համաշխարհայնաց-
ման գործընթացը, որի արդյունքում էլ կձևավորվի համամարդկային 
քաղաքակրթությունը՝ որպես մեկ ամբողջություն: Այսպիսով, մարդկային 
քաղաքակրթության «ձևավորման» փուլի ավարտը կընդգրկի XXI դարի 
առաջին կեսը, որի արդյունքում ակնառու կդառնա Homo sapiens –ի 
միասնական ճակատագիրը:  

Այս գերփուլի ընթացքում տեղի ունեցած երևույթները տարածվեցին 
թե՛ խորքային, և թե՛ լայնակի կտրվածքով՝ ընդգրկելով ողջ Օյկումենան և 
վերափոխելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները: Դա պայմա-
նավորված է այն հանգամանքով, որ երկրորդ գերփուլի ընթացքում 
ամբողջապես կիրացվի համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի 
մեկ լրիվ ցիկլ՝ փուլերի հերթափոխման սեփական շարժընթացով: 
Վերջիններիս համապատասխան էլ տեղի կունենա լոկալ քաղա-
քակրթությունների սերնդափոխությունը: 

Փուլի ավարտը նախանշվում է ոչ միայն ամբողջականության համար 
անհրաժեշտ պայմանների գոյությամբ (հասարակական կյանքի ոլորտ-
ների համաշխարհայնացում,  տարածաժամանակային ընկալումների 
միասնականացում), այլև խորքային ճգնաժամով, որի դրսևորումներն 
արդեն բնութագրական են համամարդկային քաղաքակրթության 
ներկայիս ընթացքին: 

Ընդհանրապես, համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի 
փուլերի հերթափոխն ուղեկցվում է քաղաքակրթական ճգնաժամերով, 
որոնք բնութագրվում են անսովոր տևողությամբ և խորությամբ: Այդ 
ճգնաժամերի արդյունքում հասարակության գենոտիպն արմատապես 
վերափոխվում է՝ իր հետ փոփոխության ենթարկելով նաև նրա 
ճակատագիրը: Դրանցից յուրաքանչյուրն իրացվում է ինչպես 
համաշխարհային, այնպես էլ լոկալ քաղաքակրթությունների խորը 
ճգնաժամերով, քանի որ համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի 
փուլերի անցման ժամանակաշրջանում պարտադիր է դառնում կյանքի 
ցիկլի փոփոխությունը համաշխարհային քաղաքակրթության պարագա-
յում, և սերնդափոխությունը՝ լոկալ քաղաքակրթությունների պարագա-
յում: Եռաչափ ճգնաժամերն ուղեկցվում են համամարդկային 
քաղաքակրթության ամբողջական վերակառուցմամբ: 

                                                                                                                                                    
Ժամանակագրական առումով այն համապատասխանում է XX դարի վերջերին՝ ԳՏՀ-ին 
հաջորդած գիտատեխնիկական առաջընթացն ընդգրկող ժամանակաշրջանին:  
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Այսպիսով, ժամանակակից դարաշրջանի առանձնահատկությունը 
կայանում է նրանում, որ մոտ ապագայում փոխազդելու են (արդեն իսկ 
փոխազդում են) բոլոր երեք տիպի քաղաքակրթական ճգնաժամերը, 
հիմնավորված երրորդ գերփուլի անցման, դրան համապատասխան՝ 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի նոր ցիկլի սկզբնավորման 
և լոկալ քաղաքակրթությունների նոր սերնդի ձևավորման իրողություն-
ներով: Դա մարդկային հասարակությունում առաջ կբերի (արդեն 
նկատելի է) ռեզոնանսային ազդեցություն, քանի որ վերափոխումներն 
առավել խորքային ու ցավագին կդառնան: Այս ճգնաժամը, հավանաբար, 
կընդգրկի XXI դարի առաջին կեսի ավարտը, և կուղեկցվի այնպիսի 
փոփոխություններով, որոնց մեծ մասը մարդկությունը դեռևս չի կարող 
կանխագուշակել: 

Առաջ քաշված տրամաբանության համաձայն՝ կարելի է ենթադրել, որ 
XXI դարի ավարտին՝ եռաչափ ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքում, 
համամարդկային քաղաքակրթությունը կթևակոխի իր կյանքի կայու-
նության շրջան` ձևավորելով երրորդ գերփուլը, որը կտևի մոտ 1400 
տարի (հաշվի առնելով պատմական ժամանակահատվածի 
կրճատումը):16  

Այստեղ պետք է նկատել, որ այն մասնագետները, ովքեր 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլերի առավել քիչ 
փուլեր են առանձնացնում, չորրորդ գերփուլը համարում են 
մարդկության՝ որպես միասնական համակարգ, անկման, մայրամուտի 
փուլ: 17 Սակայն, մեր կարծիքով, չորրորդ գերփուլը, որը կձևավորվի IV 
հազարամյակի երկրորդ կեսին, համապատասխանում է 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի «զարգացման» փուլին: Այն 
կհաջորդի հերթական խորքային ճգնաժամին, որն իր դրսևորումը կրկին 
կունենա եռաչափ հարթությունում:  

Իհարկե այս ամենը միայն ենթադրություններ են, անրոշության մեծ 
մասնաբաժնով առաջ քաշվող գիտական հիպոթեզ, քանի որ կարող են 
առաջ գալ մի շարք անկանխատեսելի գործոններ, որոնք իրենց 
ազդեցությունը կունենան ինչպես պատմական շարժընթացի, այնպես էլ՝ 
մարդկության ճակատագրի վրա: 

                                                           
16 Կանխատեսման համար հաշվարկը կատարել ենք հետևյալ բանաձևով: Առաջին (մոտ 
35 հզ.) և երկրորդ (մոտ 7 հզ.) գերփուլերի տևողությունների միջև պատմական սեղման 
ինդեքսը կազմում է հինգ: Ինդեքսի կիրառումը երկրորդ և կանխատեսվող երրորդ 
գերփուլերի տևողության նկատմամբ կազմում է 7000/5, որը հավասար է մոտ 1400 տարի:  
17 Տե՛ս Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., նշվ աշխ., էջ 62 
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Ընդհանրացնելով վերը քննարկվածը՝ կարող ենք փաստել, որ այս 
ամենը սոցիալական նոր պատվեր է ձևակերպում գիտական շրջա-
նակների առաջ՝ գիտակցել խնդրի էությունը, կանխագուշակել սպասվող 
փոփոխություններն ու նրանց հետևանքները: Անհրաժեշտ է միավորել 
բոլոր քաղաքակրթությունների և սոցիալական շերտերի ջանքերը, 
որպեսզի պատմության կրիտիկական շրջանն անցնի քիչ ռիսկերով և 
նվազագույն կորուստներով:  
  



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
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3.4 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Ինչպես արդեն նշել ենք, «Քաղաքակրթություն» եռաչափ հասկացու-
թյան երկրորդ կարևորագույն բաղադրիչը` համաշխարհային քաղա-
քակրթությունն է, որն զբաղեցնում է «Բուրգի» գագաթի երկրորդ` ամբող-
ջական աստիճանը: Հետևաբար, այն արտահայտում է բուրգում իրենից 
ներքև գտնվող բոլոր տարրերի, նրանց կապերի ու փոխազդեցություն-
ների բնույթը՝ կոնկրետ ժամանակի ու տարածության մեջ:  

Այսպիսով, համաշխարհային քաղաքակրթությունը, որպես 
ինքնուրույն հասարակական համակարգ, առանձնանում է կյանքի 
զարգացման սեփական շարժընթացով, որն ամբողջանում է 
համապատասխան փուլերի հերթափոխմամբ: Նախորդիվ արդեն 
դիտարկել ենք, որ այդ փուլերը պարբերականություն են հաղորդում 
ժամանակի մեջ տիրապետող քաղաքակրթական տիպերին, որոնք 
փոխպայմանավորված են համամարդկային քաղաքակրթության 
շարժընթացով  և միաժամանակ պայմանավորում են տվյալ 
ժամանակում գործառնող լոկալ քաղաքակրթությունների բնույթը:  

Մասնավորապես, որպես համամարդկային քաղաքակրթության 
առաջնային ենթահամակարգ, նրա շարժընթացը ամբողջապես պայմա-
նավորված է առավել բարձր համակարգի շարժընթացով: Ըստ այդմ, 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի յուրաքանչյուր փուլի 
ընթացքում իրացվում է համաշխարհային քաղաքակրթության մեկ լրիվ 
ցիկլ՝ յոթ փուլերի հերթափոխման ամբողջական շղթայով: 
Միաժամանակ, որպես հասարակական համակարգ, ինքն է 
պայմանավորում սեփական առաջնային ենթահամակարգերի 
շարժընթացը: Այսպես, օրինակ, համաշխարհային քաղաքակրթության 
յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում իրացվում է լոկալ քաղաքակրթություն-
ների  մեկ սերնդի ամբողջական կյանքի ցիկլ: Այսինքն, համաշխարհային 
քաղաքակրթության յուրաքանչյուր փուլ, տարածաժամանակային 
կտրվածքով, արտահայտում է տիրապետող քաղաքակրթական կոնկրետ 
տիպը, որով և բացահայտվում է երկրագնդի աշխարհաքաղաքական, 
աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային և երկրաբնապահպա-
նական կառուցվածքը՝ կոնկրետ ժամանակի մեջ: 

Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում գրեթե իրացվել է 
համաշխարհային քաղաքակրթության մեկ լրիվ ցիկլ՝ յոթ փուլերի 
հերթափոխման ամբողջական շղթայով: Այն համապատասխանում է 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի երկրորդ՝ «Ձևավորման» 
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փուլին, քանի որ նախորդ՝ «Ծննդյան» փուլի ընթացքում՝ որպես 
նախապատմական-նախաքաղաքակրթական շրջան, համաշխարհային 
քաղաքակրթությունը դեռևս ձևավորված չէր: Այսպիսով, 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի լրիվ ցիկլի իրացման 
ժամանակային լայնույթը կազմում է մոտ 5-7 հզ տարի, որը հաջորդում է 
նեոլիթյան ժամանակաշրջանի ճգնաժամին և ձգվում է մինչև մեր օրերը:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, մասնագիտական գրականության մեջ առկա 
եզրույթային բնորոշման համաձայն, այն ընդգրկում է հին աշխարհից 
մինչև հետարդյունաբերական հասարակության ժամանակաշրջանը: Այդ 
ընթացքում իրար հաջորդել են համաշխարհային քաղաքակրթական 
տիպերը - «Մեծ փուլերը», որոնց ամբողջությունն արտացոլում է մարդ-
կային ողջ պատմության պարբերական ընթացքը: Ըստ այդմ, անհրաժեշտ 
ենք համարում համառոտակի վերլուծել համաշխարհային պատմության 
պարբերացման առավել ազդեցիկ մոտեցումները, որը թույլ կտա ամբող-
ջական պատկերացում կազմել առաջարկվող նոր սխեմայի վերաբերյալ: 

Պետք է նկատել, որ համաշխարհային պատմության պարբերացումը 
դա՝ համակարգային մոտեցման շնորհիվ, պատմական ողջ 
գործընթացում խրոնոլոգիական որոշակի շրջանների առանձնացումն է: 
Այդ շրջաններն ունեն ինքնատիպ առանձնահատկություններ, որոնց 
հաշվառումը կախված է պարբերացման ժամանակ ընդունված 
չափանիշների բնույթից: Գիտական մտքի զարգացման 
անընդհատության մեջ առկա են համաշխարհային պատմության 
պարբերականացման բազմաթիվ փորձեր, որտեղ շրջանների 
սահմանազատման համար ընտրվել են տարբեր չափանիշներ:18 Սակայն, 

                                                           
18  Մասնավորապես ուշադրության են արժանի Օգյուստ Կոնտի (ֆր. Auguste Comte) և 
Կարլ Թեոդոր Յասպերսի (գեր. Karl Theodor Jaspers) մոտեցումները, որտեղ որպես 
չափանիշ ընդունվում էր մարդկային մտածողության տիպը: Վերջինիս փոփոխությամբ էլ 
առանձնացվում էին համաշխարհային պատմության ժամանակագրական շրջանները: 
Կանադացի գիտնական Մ. Մքլյուհենի (անգ. Herbert Marshall McLuhan) մոտ որպես 
չափանիշներ հանդես էին գալիս հաղորդակցման միջոցները և նրանց զարգացումը, իսկ 
Իոհան Հուդսբլոմի մոտ՝ էկոլոգիական վերափոխումների պատմական ընթացքը: Լ. Ե. 
Գրինինն (ռուս. Леонид Ефимович Гринин) առաջարկում էր պարբերացման հիմք 
ընդունել ողջ արտադրական ոլորտի զարգացումը, իսկ գերմանացի գիտնական Ա. 
Ֆրանկը (գեր. Andre Gunder Frank)՝ հավելյալ արժեքի կամ կապիտալի կուտակումը: 
Համաշխարհային պատմության պարբերացման հարուստ փորձով է ներկայացված 
ամերիկյան գիտական դպրոցը, որտեղ առանձնանում են գիտնականներ Ու. Մքնելիի 
(անգ. William Hardy McNeill), Դ. Ուիլկինսոնի (անգ. David Wilkinson), Է. Վալերսթայնի 
(անգ. Immanuel Maurice Wallerstein), Մ. Հոջսոնի (անգ. Marshall Goodwin Simms Hodgson), 



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
 

- 70 - 

գիտական հիմնական բանավեճը ծավալվել է երկու՝ դասակարգային 
(մարքսիստական) և քաղաքակրթական հակադիր մոտեցումների 
դիրքերից:  

Առաջին մոտեցումն ամբողջացվեց և գիտական շրջանառության մեջ 
դրվեց խորհրդային գիտնականների կողմից՝ հիմնվելով Կ. Մարքսի և Ֆ. 
Էնգելսի տեսական մշակումների վրա:19 Մոտեցման էությունը կայանում 
է նրանում, որ յուրաքանչյուր հասարակություն իր զարգացման ընթաց-
քում պարտադիր անցնում է հինգ դասակարգային՝ նախնադարյան 
հասարակության, ստրկատիրության, ավատատիրության, կապիտալիզ-
մի և կոմունիզմի փուլեր: Դասակարգային մոտեցման առանցքային 
տարրերն են կազմում «հասարակական-տնտեսական դասակարգեր», 
«արտադրության միջոցներ», «արտադրողական ուժեր», «արտադրական 
հարաբերություններ», «հասարակության տնտեսական հիմք՝ բազիս» և 
այլ հասկացությունները: Այն հասարակական-տնտեսական դասակար-
գերի զարգացումն ու հերթափոխը պայմանավորում է արտադրողական 
ուժերի և արտադրական հարաբերությունների զարգացման օրինաչա-
փությամբ: Հասարակության շարժընթացը գնահատվում է որպես 
առաջընթացի ճանապարհ, քանի որ յուրաքանչյուր հաջորդ դասակարգ 
առավել զարգացած է նախորդից: Մարդկության զարգացման գործում 
գլխավոր դերը պատկանում է պատմական, տնտեսական և սոցիալական 
օբյեկտիվ օրենքներին, որոնց շրջանակում էլ գործունեություն է 
ծավալում անհատը: Դասակարգային մոտեցումը միակն էր համարվում 
խորհրդային տարիներին, որի վրա կառուցվում էր խորհրդային ողջ 
գիտական միտքը: Պետք է նկատել, որ այն բավականին ազդեցիկ է նաև 
ժամանակակից տեսություններում և ոչ միայն հետխորհրդային 
տարածքում, որտեղ առանձնանում են դասակարգային մոտեցման 
վերարժևորման փորձերը: 

Խորհրդային տարիների վերջին և հետխորհրդային շրջանում ձևավոր-
ված նեոմարքսիստական մոտեցումներում փորձ է կատարվում, 
ժամանակի իրողություններին համապատասխան, վերարժևորել 
համաշխարհային պատմության դասակարգային պարբերացման 

                                                                                                                                                    
Պ. Ստրենսի (անգ. Peter Nathaniel Stearns), Ք. Չայզ-Դաննի (անգ. Christopher Chase-Dunn) և 
Թ. Հոլլի (անգ. Edward Twitchell Hall) աշխատությունները:   
19  Համաշխարհային պատմության պարբերացման դասակարգային մոտեցման 
անկյունաքարը համարվում է Ֆ. Էնգելսի «Ընտանիքի, մասնավոր սեփականության և 
պետության առաջացումը- Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats» 
աշխատությունը, որը հրատարակվել է 1884-ին՝ Ցյուրիխում: 
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նախկին սխեման: Այս պարագայում, գիտական հիմնական բանավեճը 
վերաբերում է, այսպես կոչված, «արտադրության ասիական տիպին», 
որը, չնայած՝ տեղ էր գտել Կարլ Մարքսի մշակումներում, սակայն 
արհամարվել էր խորհրդային գիտնականների կողմից: Ըստ այդմ, 
համաշխարհային պատմության ընթացքում իրար հերթափոխած 
դասակարգերի թիվը տատանվում է: 20  Բացի դրանից, գիտական այս 
դպրոցի կողմից համաշխարհային հասարակության միագիծ մոտեցմանը 
զուգահեռ ձևակերպվեցին նաև բազմագիծ սխեմաներ, որոնք 
առանձնացնում էին Արևմտյան և Արևելյան հասարակություններում 
դասակարգային զարգացման տարբերությունները։21 Ներկայումս, դասա-
կարգային մոտեցման առավել հետևողական և ազդեցիկ ներկայացուցիչն 
է համարվում ռուս գիտնական Յու. Ի. Սեմյոնովը: Նրա առաջարկած 
համաշխարհային պատմության գլոբալ դասակարգային հայեցա-
կարգում, ի տարբերություն նախկին սխեմայի, հասարակությունների 
զարգացման համար դասակարգային բոլոր ֆորմացիաների 
հաղթահարումը պարտադիր չի համարվում: Ըստ Սեմյոնովի, այն 
հասարակությունները, որոնք դուրս են գալիս համաշխարհային 
պատմության առաջնագիծ, իրենց շարժընթացը սկսում են այն տեղից, 
որտեղ կանգ են առել նախկին առաջադեմ հասարակությունները:22 

Մասնագետների կողմից, դասակարգային մոտեցման քննադատու-
թյունն իրականացվում է տեսական երեք հարթություններում: Առաջինը 
վերաբերում է հասարակության զարգացման գործում օբյեկտիվ 
գործոնների գերագնահատմանը և ընդհակառակը՝ մարդկային գործոնի 
թերագնահատմանը: Հաջորդն առնչվում է հասարակության առաջընթա-

                                                           
20 «Արտադրության ասիական տիպը - գեր. Asiatische Produktionsweise» մարքսիզմում 
համարվում է արտադրողական ուժերի և արտադրամիջոցների հատուկ տիպ, որը բնորոշ 
է համապատասխան արտադրական-տնտեսական ֆորմացիային: Եզրույթն օգտագործվել 
է Մարքսի և Էնգելսի նամակագրություններում, որտեղ ասիական մի շարք երկրների 
(Եգիպտոս, Չինաստան, Հնդկաստան, Թուրքիա՝ իրականում՝ Հայկական) փորձի 
ուսումնասիրման արդյունքում Մարքսը մատնանշում էր այդ ֆորմացիաների 
առանձնահատուկ գիծը՝ հողի նկատմամբ մասնավոր սեփականության բացա-
կայությունը: Հետագայում ռուս որոշ գիտնականների (Սեմյոնով, Նուրև, Կապուստին և 
այլք) կողմից հինգ ֆորմացիաներին ավելացվում էր ևս մեկը՝ «Ասիական տիպը», որը 
տեղադրվում էր նախանադարյան և ստրկատիրական հասարակությունների միջև:  
21 Այս տեսակետի առավել հետևողական կողմնակիցը ռուս գիտնական Լ. Ս. Վասիլևն է: 
Մանրամասն տե՛ս Васильев Л. С.  Эволюция общества. Типы общества и их 
трансформация. - М.: КДУ, 2011. 206 с. և  Васильев Л. С. Всеобщая история, в 6 томах. - М.: 
КДУ, 2012—2013. աշխատությունները: 
22 Մանրամասն տե՛ս Семенов Ю. И. Философия истории (общая теория, основные пробле-
мы, идеи и концепции от древности до наших дней), - М.: Современ. тетради, 2003. — 776 с. 
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ցում տնտեսական հիմքի դոմինանտության վերապահմանը: Իսկ, երրորդ 
հարթությունում, մատնանշվում է այն հանգամանքը, որ համաշխար-
հային պատմության պարբերացման դասակարգային մոտեցումն 
ամբողջությամբ չի արտացոլում մարդկության զարգացման սոցիոմշա-
կութային առաջընթացի ողջ բազմազանությունը:  

Համաշխարհային պատմության պարբերացման հաջորդ մոտեցումը, 
որը դասակարգային մոտեցմանն առավել ազդեցիկ այլընտրանքն է 
համարվում, դա քաղաքակրթական մոտեցումն է: Ակնհայտ է, որ մեր 
աշխատությունում՝ հետազոտական խնդրից ելնելով, բազմիցս անդրա-
դարձել ենք այս մոտեցմանը՝ այն դիտարկելով տարբեր հարթություն-
ներում՝ ամենատարբեր տեսանկյուններից: Այնուամենայնիվ ամե-
նաընդհանուր ձևով նշենք, որ համաշխարհային գիտական մտքի զար-
գացման համատեքստում բազմաթիվ են, քաղաքակրթական տեսանկյու-
նից, մարդկային պատմության պարբերացաման փորձերը:23 Մասնագետ-
ները դրանք պայմանականորեն միավորում են երկու խմբի մեջ: Առաջին 
խումբը կազմում են այն տեսությունները, որոնց հեղինակները 
քաղաքակրթությունը դիտարկում են որպես մարդկային 
հասարակության զարգացման մեկ ամբողջական համակարգ: Այս 
ուղղության հիմնադիրն է համարվում ամերիկացի գիտնական Պ. 
Սորոկինը, ով գիտական շրջանառության մեջ ներմուծեց «Մշակութային 
գերհամակարգերի շարժընթաց» հասկացությունը: Ըստ այդմ, սոցիալ-
մշակութային համակարգերի փոփոխությամբ պայմանավորվեց 
մարդկային հասարակության շարժընթացը՝ որոշակի աստիճաններով 
(ծնունդ-երիտասարդություն-հասունություն-անկում):   

Քաղաքակրթական մոտեցման հաջորդ՝ լոկալ քաղաքակրթություն-
ների տեսությունը ձևավորվեց Ն. Դանիլևսկու, Օ. Շպենգլերի և Ա. 
Թոյնբիի տեսական մշակումների վրա: Այս ուղղությունը խարսխվում է 
հիմնարար այն սկզբունքի վրա, որ մարդկային համակեցության 
բարձրագույն աստիճան հանդիսացող քաղաքակրթություններն են 
պայմանավորել համաշխարհային պատմության ընթացքը: Այսինքն, 
լոկալ քաղաքակրթությունները, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
սոցիալ-մշակութային մեծ ընդհանրություններ, եղել են մարդկային 
պատմության կերտման հիմնական դերակատարները:  

                                                           
23 Քաղաքակրթության տեսության սաղմեր դեռևս հանդիպում են իտալացի գիտնական 
Ջամբատիստա Վիգոյի (իտալ. Giambattista Vico,1668-1744) աշխատություններում: 
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Բնականաբար, համաշխարհային պատմության պարբերականացման 
քաղաքակրթական մոտեցումն իր էվոլյուցիայի ընթացքում կոշտ 
քննադատության է ենթարկվել հակառակորդների կողմից: Ըստ 
մասնագետների, այս տեսության խոցելի կողմը՝ սահմանազատումների 
ժամանակ միասնական և հստակ չափանիշների բացակայությունն է: 
Դրա պատճառով մեծանում է սուբյեկտիվ շահարկման 
հնարավորությունը՝ ինչպես լոկալ քաղաքակրթությունների առանձնաց-
ման, այնպես էլ նրանց շարժընթացի, փուլերի առանձնացման և 
ընդհանրապես՝ համաշխարհային պարբերականացման հարցում: 
Քաղաքակրթական տեսության քննադատների տեսական հիմնավորումը 
խտացված է Է. Վալերսթայնի հետևյալ ձևակերպման մեջ. «… 
քաղաքակրթական մոտեցումը դա «թույլերի գաղափարախոսությունն է», 
որը կարելի է դիտարկել որպես էթնիկ ազգայնականության բողոք` 
ուղղված ժամանակակից աշխարհակարգի միջուկը կազմող զարգացած 
երկրների դեմ»:24 

Ակնհայտ է, որ քաղաքակրթական մոտեցման վերը մատնանշած 
քննադատության հետ մեզ մոտ առկա է սկզբունքային տարաձայնություն: 
Նման համոզումը կառուցվում է հետևյալ տրամաբանության վրա. 
Համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի երկրորդ փուլի 
ավարտն արտահայտվում է մարդկության, որպես մեկ միասնության, 
ձևավորման իրողություններով: Այն, բնականաբար, հասարակական 
գործընթացներին հաղորդում է դինամիկ և ճգնաժամային բնույթ, որի 
արդյունքում խախտվել և վերափոխվել է հասարակության սոցիալական 
համակարգի նախկին կառուցվածքայնությունը: Այդ գործընթացները 
բնութագրվում են «համաշխարհայնացում» մեկ ընդհանուր եզրույթով: 
Աշխարհում ամեն օր ի հայտ են գալիս մարդկային կյանքի 
կազմակերպման  տարածաժամանակային սահմանափակումների նվազ-
ման տարբեր դրսևորումներ, իսկ դա իր հերթին թվացյալ պատկեր է 
ստեղծում, թե իբր անհատները կարող են  «ազատագրվել» սեփական 
«ես»-ի նույնականացման (քաղաքակրթական, պետական, ազգային և 
ենթակարգային ավելի ցածր աստիճանների) դարերով ձևավորված 
հոգեբանական կախվածությունից: Համաշխարհայնացումը որպես 
հասարակական գործընթաց, և միաժամանակ դրա արդյունք (առկա 

                                                           
24  Քաղաքակրթությունների տեսության վերաբերյալ Է. Վալեսթայնի քննադատական 
տեսակետների համար մանրամասն տե՛ս Wallerstein I.  The Politics of the World-Economy. 
The States, the Movements and the Civilizations. - Cambridge: Cambridge University Press. 1984. 
աշխատությունը   
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իրողություն), տեսական հետազոտությունների և դրանց պրակտիկ 
կիրառման համար առանձնացրեց նոր հարթություն, որտեղ ձևավորված 
մեթադատողությունների արդյունքում համահարթեցվում էին 
(համահարթեցվեցին) մարդկային համակեցության տարբեր տիպերի 
արժեքային տարբերությունները: Իսկ դրա իրականացման միակ ճանա-
պարհն՝ այդ տարբերությունների խորքային հիմքի նկատմամբ անտար-
բերությունն ու անտեսումն էր:  

Սակայն, մեր կարծիքով, այսպիսի մտածողությունը, երբ հասա-
րակական գրեթե բոլոր երևույթների նկատմամբ առկա է գերընդհան-
րական դատողություններ, կարող է ընդհանրապես քայքայել անհատի, 
համակեցության տիպերի (ներառյալ՝ լոկալ քաղաքակրթությունների) և 
ողջ համամարդկային քաղաքակրթության լիարժեքության ընկալումը: 
Խնդիրն առավել բարդանում է քաղաքակրթությունների զարգացման ժա-
մանակակից հանգրվանում, երբ նրանց կյանքի ցիկլային շարժընթացն 
իրականության մեջ թևակոխում է ճգնաժամերի եռաչափ համադրության 
փուլ:  

Այսպիսով, քաղաքակրթական մոտեցումը հենց այն դիտակետն է, որը 
թույլ է տալիս մտածողության կոնտեքստուալիզացիայի միջոցով պահ-
պանել մակրոհասարակության միկրոառանձնահատկությունները, այ-
սինքն՝ համամարդկային քաղաքակրթության համակարգաստեղծ տար-
րերը:   

Հետևաբար, ի հակադրություն Է. Վալերսթայնի տեսակետի, էթնիկ 
ազգայնականության պահանջը ոչ թէ սուբյեկտիվ, այլ օբյեկտիվ ցանկու-
թյուն է և հանդիսանում է անհրաժեշտ աստիճան` մարդկային համակե-
ցության ողջ ենթակարգությունը կառուցելու համար: 

Քննադատության հաջորդ հարթությունը վերաբերում է փուլերի, ինչ-
պես նաև լոկալ քաղաքակրթությունների սահմանազատման համար 
միասնական ու հստակ չափանիշների բացակայությանը: Ընդունելով 
խնդրի առկայությունը՝ մեր կողմից որպես լուծում առաջարկվում է 
բազմագործոն մոդելի կիրառումը: Դրա կառուցման համար որպես 
առաջնային պայման առաջարկում ենք սահմանազատման ներքոհիշյալ 
չափանիշների ամրագրումը` 

⇒  Տիրապետող աշխարհաքաղաքական կառուցվածք:  
Ի նկատի է առնվում կոնկրետ ժամանակային լայնույթում տիրապե-

տող`  
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• Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական մակրոկառուցվածքը՝ 
ուժային կենտրոնների և ծայրամասային տարածքային 
տեղաբաշխմամբ, 

• Տարածքային նվաճման ձևը, որտեղ հաշվի է առնվում տիրա-
պետման համար անհրաժեշտ հաղորդակցության և տրանս-
պորտային միջոցների բնույթը, 

•  Կոնկրետ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունը` պահը, 
որի ազդեցությամբ փոխվում է տիրապետող աշխարհաքա-
ղաքական ողջ կառուցվածքը: 

Այս ամենով հանդերձ, համաշխարհային քաղաքակրթության 
կոնկրետ տիպում բացահայտվում է աշխարհաքաղաքական ուժային 
բևեռների և ծայրամասերի տարածքային տեղաբաշխումը` լոկալ 
քաղաքակրթությունների, պետությունների, ազգերի ու ժողովուրդների 
փոխհարաբերությունը: 

⇒  Տիրապետող աշխարհատնտեսական կառուցվածք:  
Այսինքն, համաշխարհային քաղաքակրթական տիպերի սահմանա-

զատման համար հիմք են ընդունվել նաև` 
• տիրապետող արտադրողական ուժերի բնույթը,  
• տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի զարգացման մակարդակը,  
• տնտեսական վերարտադրության և բաշխման համակարգը 

(այսինքն տնտեսաաշխարհագրական բազմազանության 
պայմաններում պահանջմունքների բավարարման կարգը):  

Այս ամենով հանդերձ, կոնկրետ փուլի աշխարհատնտեսական կա-
ռուցվածքում առանձնանում են դոմինանտ կենտրոններ (լոկալ քաղա-
քակրթություններ ու դրանց առաջնային պետություններ) և սպասարկող 
ծայրամասեր:  

⇒  Տիրապետող աշխարհամշակութային կառուցվածք: 
 Համաշխարհային քաղաքակրթության յուրաքանչյուր փուլ առանձնա-

նում է նաև ինքնատիպ աշխարհամշակութային կառուցվածքով, որտեղ 
առաջնային գործոններ են՝ 

• գիտելիքի կուտակման և զարգացման մակարդակը, որն 
արտահայտվում է տիրապետող աշխարհայացքի, փիլիսոփա-
յության և աշխարհի գիտական պատկերի կոնկրետ տիպով,  

• Հոգևոր, էմոցիոնալ, էթնիկ պահանջմունքների բավարարման 
մակարդակը (արվեստ, կրոն, բարոյաարժեքային համակարգ), 
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• Մշակութացման զարգացման մակարդակը` դաստիարակում, 
կրթություն, սոցիալական տեղեկատվություն, տիրապետող 
գաղափարախոսություն): 

Հետևաբար, յուրաքանչյուր Մեծ փուլ առանձնանում է նաև մարդկային 
գործունեության հոգևոր-մշակութային ոլորտում դոմինանտ դեր ունեցող 
սուբյեկտներով (լոկալ քաղաքակրթություններով), որոնք փաստում են 
ժամանակին տիրապետող գաղափարական, բարոյաարժեքային, 
գիտաաշխարհայացքային ոլորտների զարգացման ուղղորդիչը 
(վեկտորը) և նշաձողը: 

⇒ Տիրապետող երկրաբնապահպանական կառուցվածք:  
Համաշխարհային քաղաքակրթական փուլերի հերթափոխումն իրացվել 

է նաև էկոլոգիական ճգնաժամերի և դրանց հաղթահարման փորձերի 
փուլային ընթացքով: Դրանց միջոցով ձևավորվել են ժամանակի էկոլո-
գիական իրողությունները՝ 

• Մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների կոնկրետ բնույթը, 
որով բացահայտվում է, թե սուբյեկտներից ո՞ր մեկն է կոնկրետ 
ժամանակի մեջ համարվում տիրապետող՝ մարդը, թե՞ 
բնությունը, 

• Մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների կոնկրետ 
արդյունքը, այսինքն կոնկրետ ժամանակի մեջ տիրապետող 
էկոլոգիական հավասարակշռության վիճակը, 

• Էկոլոգիական տեսանկյունից մարդկության հեռանկարների 
գնահատման մակարդակը կոնկրետ ժամանակի մեջ: 

 Ըստ այդմ, համաշխարհային քաղաքակրթության յուրաքանչյուր տիպ 
առանձնանում է նաև մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների ինքնա-
տիպ բնույթով, որով և ձևավորվում է ժամանակի երկրաբնապահպանա-
կան կառուցվածքը: 

Վերը թվարկված բոլոր գործոնները միասին ապահովում են ընդհա-
նուր համակարգի՝ համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացում 
փուլերի սահմանազատման միասնական չափանիշները: Սակայն միա-
ժամանակ, չորսից յուրաքանչյուրն ինքն է ձևավորում համապատասխան 
ոլորտի փուլային շարժընթացի սանդղակը: Այսպիսով, ստանում ենք 
մարդկային գործունեության չորս հիմնական ոլորտների փուլային 
շարժընթացի առանձին սանդղակներ, որոնց համադրման արդյունքում 
բացահայտվում է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի 
փուլային ողջ շարժընթացը (աղյուսակ 1): 
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3.5 ԼՈԿԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԻԿԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ինչպես արդեն նշել ենք, որպես հասարակական համակարգ, լոկալ 
քաղաքակրթություններն ունեն բնութագրական երկու կարևոր հատկա-
նիշներ՝ տարածության ու ժամանակի մեջ փոփոխական ընթացքը և բա-
ղադրիչների տարասեռությունը (հետերոգենությունը): Հենց այս հատկա-
նիշներն էլ պայմանավորում են լոկալ քաղաքակրթությունների ցիկլային 
շարժընթացի առանձնահատկությունները: Ըստ այդմ, անհրաժեշտ ենք 
համարում դրանց առավել մանրամասն դիտարկումը, որի ամբողջա-
կանության համար առանձնացրել ենք ներքոհիշյալ տեսանկյունները. 

• Առաջինը վերաբերում է տարածաժամանակային ընթացքի առանձ-
նահատկություններին: Այսպես, օրինակ, տարածության ու ժամանակի 
մեջ լոկալ քաղաքակրթությունների փոփոխական ընթացքն արտահայտ-
վում է սերնդափոխությամբ: Յուրաքանչյուր սերունդ ներկայանում է 
լոկալ քաղաքակրթությունների սեփական կազմով, որը համապատաս-
խանում է համաշխարհային քաղաքակրթության կոնկրետ փուլին: Այդ 
ընթացքում լոկալ քաղաքակրթություններն անցնում են սեփական 
կյանքի ցիկլը՝ փուլերի հստակ հերթափոխմամբ: Տվյալ սերնդի 
ներկայացուցիչներն իրացնելով ողջ ներուժը՝ հայտնվում են սեփական 
կյանքի ցիկլի (տարածաժամանակային ընթացքի) ճգնաժամային փուլում: 
Արդյունքում, տվյալ քաղաքակրթությունը կամ կարողանում է 
վերարտադրել սեփական ներուժը, կամ մահանում է՝ սկիզբ տալով նոր 
քաղաքակրթությունների՝ մարդկային համակեցության այն տիպերին, 
որոնք էվոլուցիայի ընթացքում վերաճել են քաղաքակրթության: 
Հետևաբար ստացվում է, որ համաշխարհային քաղաքակրթության 
կյանքի ցիկլի յուրաքանչյուր փուլ ամբողջական պարույր է հանդիսանում 
լոկալ քաղաքակրթության մեկ սերնդի համար: Նրանք, ովքեր 
հաղթահարում են ճգնաժամը՝ պարույրի գալարային դիմադրությունը, 
վերարտադրվում են հաջորդ պարույրում (համաշխարհային 
քաղաքակրթության հաջորդ փուլում) որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ: 
Նրանք, ովքեր չեն հաղթահարում, բայց պահպանում են սեփական 
ինքնատիպության գծերը համակեցության առավել ցածր մակարդակում՝ 
հայտնվում են ռելիկտային վիճակում: Այն լոկալ քաղաքակրթություն-
ները, որոնք չեն հաղթահարում ճգնաժամային ալիքները, հեռանում են 
պատմության թատերաբեմից: Իսկ նրանց կուտակած արժեքները 
տարալուծվում են նոր ձևավորված կամ արդեն գոյություն ունեցող 
քաղաքակրթությունների մեջ:  
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•Հաջորդ առանձնահատկությունը վերաբերում է լոկալ քաղա-
քակրթությունների ներքին կառուցվածքին: Որպես հասարակական 
համակարգ, այն աչքի է ընկնում ոչ միասեռությամբ, քանի որ իր մեջ 
խտացնում է հասարակական այլ՝ ավելի փոքր համակարգեր: Այսպիսով, 
յուրաքանչյուր սերնդի համար ձևավորվում է բազմաշերտ կառուցվածք: 
Սկսած կրոնական քաղաքակրթությունների ձևավորումից, որը 
համապատասխանում է համաշխարհային քաղաքակրթության զարգաց-
ման փուլին, յուրքաքանչյուր սերունդ հանդես է գալիս եռաշերտ 
կառուցվածքով. 

Առաջինը՝ «Տիրապետող շերտն» է: Այն ներառում է կրոնական քա-
ղաքակրթությունները՝ որպես սերնդի տիրապետող լոկալ քաղա-
քակրթություններ: «Տիրապետող շերտն» իր հերթին տարաբաժանվում է 
համաշխարհային կրոնական տիպերի:  

Երկրորդը՝ «Ավանգարդային շերտն» է: Այն ներառում է տիրապետող 
քաղաքակրթությունները կրող ավանգարդային սուբյեկտները: Վերջին-
ներիս միջոցով ապահովվում է տիրապետող քաղաքակրթությունների 
շարժընթացը: Այս խումբն, ըստ էության, կազմում են լոկալ քաղա-
քակրթությունների համապատասխան սերունդը ներկայացնող 
սուբյեկտները: Այսինքն, լոկալ քաղաքակրթության յուրաքանչյուր 
սերունդ ներկայանում է հենց ավանգարդային լոկալ 
քաղաքակրթություններով: Դրանք պատմական յուրաքանչյուր պահի՝ 
համաշխարհային քաղաքակրթության յուրաքանչյուր փուլում, 
բնութագրվում են ներքին կառուցվածքի և շարժընթացի հետևյալ 
առանձնահատկություններով՝ 
• Ներուժի իրացման գլխավոր երկրների առաձնացում, որոնք ձևա-
վորվում են դեռ նախորդ փուլում և անցումային շրջանում հաղթանակ են 
տանում նախորդ փուլի սպառված տարրերի հետ հակամարտությունում, 
• Շարժընթացի նոր տրամաբանության տարածումը նոր երկրներում և 
մայրցամաքներում, որն արտահայտվում է ավանգարդային քաղա-
քակրթությունների ներուժի տեղակայումներով, 
• Ամբողջապես վերափոխում՝ վերարտադրում, յուրացնում կամ կոր-
ծանում են նախորդ փուլում մնացած լոկալ քաղաքակրթությունները: 
• Ավանգարդային լոկալ քաղաքակրթությունների տարածքային արեալ-
ները դինամիկ կերպով փոխվում են: Վերելքի ճանապարհին նրանք 
գտնվում են տարածական ռազմակալումների վիճակում, ընդարձակում 
են սահմանները, գրավում են հարակից տարածքները, տիրապետում և 
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ենթարկեցնում են միջանկյալ քաղաքակրթություններին, ձևավորում են 
համաշխարհային կայսրություններ:  
• Անկման և ճգնաժամի փուլերում քաղաքակրթությունների տարածա-
կան սահմանները սեղմվում են, քանի որ գլխավոր երկրները (կայսրու-
թյունները) փլուզվում են, իսկ բուն քաղաքակրթությունը մասամբ մտնում 
է արդեն այլ, ավելի ուժեղ քաղաքակրթության սահմանների մեջ, կամ 
հայտնվում է վերջինիս ազեցության տիրույթում: Այդ ժամանակ տեղի է 
ունենում քաղաքակրթությունների բախում, որն ընդհատում է լոկալ 
քաղաքակրթությունների երկխոսության և փոխհարստացման գործը-
նթացը, ինչն իր հերթին խախտում է համաշխարհային 
քաղաքակրթության զարգացման բնականոն ընթացքը: 

Երրորդը՝ «Ռելիկտային շերտն» է: Նախորդ փուլի էներգիայի 
սպառման, լճացման և անցման ճգնաժամային հատվածում, այն 
քաղաքակրթությունները, որոնք չեն վերարտադրվում, բայց պահպանում 
են սեփական ինքնատիպության գծերն ավելի ցածր համակեցությունների 
միջոցով՝ հայտնվում են ռելիկտային վիճակում: Այսինքն, այս շերտը 
կազմում են այն լոկալ քաղաքակրթությունները, որոնք կոնկրետ 
պատմական պահին, չկարողանալով իրացնել սեփական 
քաղաքակրթական ներուժը, դուրս են մնում համաշխարհային 
քաղաքակրթության շարժընթացից: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր պատմական պահի համաշխարհային 
քաղաքակրթությունը նվազագույնն ունի եռաշերտ կառուցվածք: 
Այսինքն, համաշխարհային քաղաքակրթության կազմում միաժամանակ 
հանդես են գալիս՝ տիրապետող, ավանգարդային և ռելիկտային 
վիճակում գտնվող քաղաքակրթություններ: Ընդ որում, պատմական 
ժամանակահատվածի հաշվարկը տարվում է քաղաքակրթության 
տիրապետող երկրներով: 
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3.6 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԸ  
(ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՑԻԿԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԼՈԿԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ) 
Լոկալ քաղաքակրթությունների սերունդների հերթափոխը և համաշ-

խարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը նպատակա-
հարմար ենք գտնում դիտարկել միասին: Նման անհրաժեշտությունը 
պարտադրված է մի քանի գործոններով: Նախ, այն հնարավորություն 
կտա բացահայտել մարդկության առաջընթացի հիմնական առանձնա-
հատկությունները՝ կոնկրետ ժամանակի ու տարածության մեջ: Միաս-
նական դիտարկման արդյունքում ակներև կդառնա նաև լոկալ և 
համաշխարհային քաղաքակրթական շարժընթացների փոխպայմանա-
վորվածությունը: Եվ վերջինը՝  այդ շարժընթացների հիմնական օրինա-
չափությունների ու առանձնահատկությունների համատեղումը մեկ 
հարթությունում, հնարավորություն կտա նրանց ապագա առաջընթացի 
վերլուծության ու կանխատեսման համար ընտրել մեկ դիտակետ: Իսկ 
դա, մեր համոզմամբ, կբարձրացնի ապագա կանխատեսումների 
հուսալիությունը և առաջարկվող լուծումների արդյունավետությունը:  

Այսպիսով, ներքոհիշյալ վերլուծության համար առաջարկում ենք 
հետևյալ տրամաբանական կառուցվածքը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ 
է բացահայտել լոկալ քաղաքակրթությունների տվյալ սերնդի ներկայա-
ցուցիչների աշխարհագրական տեղաբաշխումը, որի վերլուծությունը 
իրականացնելու ենք համաշխարհային քաղաքակրթության Մեծ փուլերի 
տրամաբանանության համատեքստում: Դա հնարավորություն կտա 
կոնկրետ տարածաժամանակային տիրույթում բացահայտել  տիրա-
պետող քաղաքակրթական տիպը: Այս ամենի հիմքով էլ կդիտարկվեն 
մարդկային կենսագործունեության հիմնական ոլորտները, այսինքն 
պատմական դարաշրջանների հանգուցային իրադարձությունները: 
Վերջիններիս բովանդակության վերլուծությունը կամբողջացնենք 
համապատասխան ճգնաժամային փուլերի քննարկմամբ, որոնց 
հաղթահարման մեխանիզմների բացահայտմամբ կհիմնավորվի համաշ-
խարհային և լոկալ քաղաքակրթությունների շարժընթացների տրամա-
բանությունը:  
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Ա) ԱՌԱՋԻՆ ՄԵԾ ՓՈՒԼ– ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի «ծննդյան» փուլ  

լոկալ քաղաքակրթությունների առաջին սերունդ 
Ժամանակագրական առումով ընդգրկում է Ք.ա. V-III հազարամ-

յակները, այսինքն ժամանակային լայնույթը կազմում է մոտ 2500 տարի: 
Ինչպես արդեն նշել ենք, համաշխարհային քաղաքակրթության շարժըն-
թացի սկիզբը համապատասխանում է համամարդկային քաղաքակրթու-
թյան կյանքի ցիկլի երկրորդ՝ «Ձևավորման» փուլի սկզբնավորմանը, երբ 
մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում տիրապետած ճգնա-
ժամերի հաղթահարման արդյունքում նկատելի դարձավ համաշ-
խարհային քաղաքակրթական տիպի ծնունդը: Այսպես, օրինակ, նեոլիթ-
յան (գյուղատնտեսական) հեղափոխության արդյունքում կտրուկ 
ավելացավ բնակչության թիվը, որի ինքնակազմակերպման անհրաժեշ-
տությամբ էլ ձևավորվեց համակեցության առավել բարձր աստիճանը՝ 
պետությունը: Այս գործընթացը երկրագնդի տարբեր հատվածներում 
տարբեր ժամանակագրությամբ ընթացավ: Ժամանակակից հնագի-
տության համաձայն՝ գյուղատնտեսությամբ առաջինը զբաղվել են 
Միջագետքում՝ Ք.ա. մոտ 9500-ական թվականներին: Քա 7-րդ հազա-
րամյակում այն տարածվեց Ինդոսի հովտում, Ք.ա. 6-րդ հազարամյակում՝ 
Նեղոսի հովտում, Ք.ա. 5-րդ հազարամյակում՝ Հուանհեյի և Յանցզիի 
հովիտներում, իսկ Ք.ա. 2700-ական թվականներին այն թափանցեց 
Մեսոամերիկա:  

Նշված տարածաշրջաններում պետությունների ձևավորումն ու զար-
գացումը հիմք դրեց համակեցության բարձրագույն տիպի՝ լոկալ 
քաղաքակրթությունների առաջին սերնդի ձևավորմանը: Դրանք 
կազմեցին Միջագետքյան, Եգիպտական, Հնդկական, Չինական և 
Ամերիկյան քաղաքակրթությունները (քարտեզ 1):  

Մասնագիտական գրականության մեջ առկա պարբերացման սխեմա-
ներին համապատասխան 25  Եգիպտական քաղաքակրթության առաջին 
սերնդի համար առանձնացրել ենք Մինչդինաստիային (Ք.ա. V-IV հզ.), 
Վաղ (Ք.ա. 3000-2800) և Հին (Ք.ա. 2800-2250) թագավորություններն ու 
դրանց հաջորդած Եգիպտոսի առաջին կազմալուծման ճգնաժամային 

                                                           
25  Լոկալ քաղաքակրթությունների տարածաժամանակային ընթացքը ներկայացնելիս 
հիմնվել ենք պրոֆեսոր Յու. Մուրադյանի առաջարկած մոտեցումների վրա, որն, ըստ 
էության,  իր մեջ խտացնում է պարբերականացման սխեմաների վերաբերյալ առկա 
մասնագիտական մոտեցումների արդյունքը: Մանրամասն տե՛ս Մուրադյան Յու., 
Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, -Եր.: Տիգրան Մեծ հրատ., 2011, 476 էջ 
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շրջանը (Ք.ա. 2250-2050): Հնդկական քաղաքակրթության պարագայում  
առաջին սերունդն ընդգրկում է Հարապպայի քաղաքակրթության (Ք.ա. 
3100-1300), իսկ Չինականի պարագայում` Շան-Ինի (Ք.ա. XVIII-XII 
դարեր) դինաստիայի ժամանակաշրջանը:  

Միջագետքյան քաղաքակրթության պարագայում պետք է նկատել, որ 
դեռ հին հույն աշխարհագետները Միջագետքը (հուն. Մեսոպոտամիա) 
անվանում էին հարթ տարածք (Տիգրիսի և Եփրատի միջև, որն ընկած է 
նրանց ստորին ու միջին հոսանքի ավազանում): Միջագետքը հյուսիսից և 
արևելքից եզրավորվում է Հայկական և Իրանական լեռնաշխարհի ծայրա-
մասային լեռներով, արևմուտքում սահմանակցվում է Սիրիական և 
Արաբիայի կիսաանապատներով, հարավից նրա ափերը ողողում են 
Պարսից ծոցի ջրերը: Մասիոս լեռնապարից հյուսիս գտնվող երկրամասը 
մատենագրության մեջ կոչվել է Միջագետք Հայոց (Հայկական 
միջագետք), իսկ Եփրատի և նրա վտակ Խաբուրի միջև գտնվող մասը՝ 
Միջագետք Ասորվոց: 

Միջագետքյան քաղաքակրթության հիմքը կազմեցին Ք.ա. IV-III 
ձևավորված վաղ դասակարգային պետությունները. Ք.ա III 
հազարամյակի սկզբին՝ Շումերը, Էլ-Օբեյիդը, Ուրուկը, Ջեմդետ-Նասրը, 
վերջին՝ Աքքադը, Ուրը, իսկ Ք.ա. II հազարամյակի սկզբին ծաղկում 
ապրած Բաբելոնը:26 Բաբելոնա-Աքքադական հզոր պետությունը քայքայ-
վում է Ք.ա. III հազարամյակի սկզբին՝ ըստ էության նախանշելով 
Միջագետքյան քաղաքակրթության ճգնաժամը, ապա նաև կործանումը: 

Ինչ վերաբերում է Ամերիկյան քաղաքակրթությանը, ապա՝ ըստ 
մասնագետների, այստեղ հանդիպում են մարդկության հին պատմության 
բոլոր փուլերը: Չնայած այն հանգամանքին, որ սկսած ուշ քարի դարից 
(30-20 հզ. տարի առաջ) այս մայրցամաքում մարդկային համակեցության 
զարգացումն ընթացել է ինքնամեկուսացված, այուամենայնիվ, այստեղ 
գործառնել են լոկալ քաղաքակրթությունների մի քանի սերունդներ: 
Խորքային ուսումնասիրությունների արդյունքում, մասնագետներն Ամե-
րիկյան քաղաքակրթական տիպում առանձնացնում են հաճախ երկու՝ 
Մեսոամերիկյան և Անդյան ինքնուրույն քաղաքակրթությունները: 
Շրջանառվում է նաև տեսակետ, որ Ամերիկա աշխարհամասում իրենց 
կյանքի ցիկլ են սպառել երեք՝ ացտեկների, մայաների և ինկերի, 
ինքնուրույն քաղաքակրթությունները: Ընդունելով ներքին բազմաշեր-
տության օբյեկտիվ գոյությունն, այնուամնայնիվ մենք դա համարում ենք 

                                                           
26 Հովհաննիսյան Ա. Հին Արևելքի պատմություն, Գյումրի, Էլդորադո, 2014, էջ 11 
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ենթամշակութային բազմազանության արդյունք, որը ցիկլային 
շարժընթացով պայմանավորված, արտահայտվել է լոկալ քաղա-
քակրթությունների սերնդափոխությամբ: Այսպես օրինակ, ամերիկյան 
հողում, բարդ մշակույթ ստեղծող և քաղաքակրթական արժեքներով 
իրացվող առաջին ցեղը հնդկացիների մեջ՝ օլմեկներն էին: Նրանք 
ացտեկներից, ինկերից, մայաներից շատ առաջ Ք.ա. II հազարամյակում 
(XIV-XIII դարեր) արդեն կարողացան սպառել իրենց քաղաքակրթական 
ներուժը: Հետևաբար, Ամերիկյան քաղաքակրթության առաջին սերունդը 
համընկնում է այս համակեցության կենսագործունեության հետ: 

Նկատելի է, որ առաջին սերնդի տարբեր քաղաքակրթությունների 
գործառնության ժամանակաշրջանների միջև առկա է անհամապատաս-
խանություն: Մենք դա բնական ենք համարում, քանի որ այս փուլը 
համապատասխանում է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի 
ընդամենը «Ծննդյան» հատվածին, հետևաբար ընդհանուր օրինաչա-
փությունից շեղումները կարելի է բնական համարել: Ընդ որոում, լոկալ 
քաղաքակրթությունների տարածաժամանակային ընդհատվածություն 
նկատվել է նաև համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի հաջորդ` 
«Ձևավորման» և «Կայացման» փուլերին, որից հետո նոր միայն 
միասնական է դարձել համապատասխան սերունդների գործու-
նեությունը: Չնայած, որպես հասարակական համակարգի դինամիկ 
գործընթաց, հաջորդ փուլերում ևս նկատելի է ընդհանուր 
օրինաչափություններից շեղում:  

Ըստ մասնագետների, Երկրագնդի հինգ ջերմային գոտիներից 
քաղաքակրթություններն առաջացան միայն բարեխառն ջերմային 
գոտում, քանի որ հյուսիսային և հարավային բևեռային շրջանները` 
ցուրտ գոտիներն աչքի են ընկնում անբարենպաստ բնակլիմայական 
պայմաններով (ցածր ջերմություն, թույլ զարգացած բուսակենդանական 
աշխարհ) գրեթե պիտանի չեն մարդկային հզոր կոլեկտիվների 
կազմավորման և զարգացման համար: Ինչ վերաբերում է ջերմային տաք 
գոտուն, չնայած առատ ջերմությանը, փարթամ և հարուստ բուսա-
կենդանական աշխարհի առկայությանը, մինչ այժմ չի առաջացել կայուն 
քաղաքակրթություն, որը կզբաղեցներ իր յուրահատուկ տեղը 
մարդկության տարեգրության մեջ:27 

                                                           
27 Առաջինը ռուս գիտնական Լև Մեչնիկովը բացահայտեց աշխարհագրական միջավայրի 
և քաղաքակրթությունների միջև կապը: Մանրամասն տե՛ս Յու. Մուրադյան, նշվ աշխ. Էջ 
92 
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Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթությունների առաջին սերունդի 
տարածքային տեղաբաշխումն ընդգրկեց բարեխառն և մերձարևա-
դարձային կլիմայական գոտիներում առկա խոշոր գետերի արեալները: 
Ըստ այդմ, լոկալ քաղաքակրթությունների առաջին սերունդը կարելի է 
բնութագրել որպես «Գետային քաղաքակրթությունների» խումբ:  

Վերը քննարկվածից նկատելի է, որ այս փուլում մարդկային համակե-
ցությունների ձևավորման ու զարգացման գործում վճռական նշա-
նակություն ունեցան աշխարհագրական գործոնները: Հետևաբար, հա-
մաշխարհային քաղաքակրթության առաջին տիպը մենք անվանում ենք 
«Աշխարհագրական»:  

Համաշխարհային քաղաքակրթության Առաջին Մեծ փուլն ամբող-
ջանում է մարդկային կենսագործունեության, մեր կողմից առանձնացված 
չորս հիմնական ոլորտների ինքնատիպ ընթացքով, որոնցից յուրա-
քանչյուրում, փուլի ավարտին նկատվում են համապատասխան ճգնա-
ժամային շրջանը բնորոշող երևույթներ:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՏԻՊ 
Առաջին փուլի ընթացքում աշխարհաքաղաքական իրողությունները 

կարելի է բնութագրել որպես «Սաղմնային», քանի որ նոր–նոր էր միայն 
ձևավորվում մարդկային կենսագործունեության քաղաքական ոլորտը: 
Մասնավորապես, այս շրջանում հնարավոր չէ խոսել գոյություն ունեցող 
հստակ աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի մասին՝ համապատաս-
խան ուժային կենտրոնների դերակատարմամբ, թերևս, արդեն նկատելի 
էին դրանց ձևավորման նախադրյալները: Քաղաքակրթությունները կրող 
պետություններում՝ և՛ Եգիպտոսում, և Միջագետքում, և՛ Հեռավոր 
Արևելքում, բավականին հստակեցված էին քաղաքական կառուցվածքի 
տարրերը, որոնք պետական ինստիտուտների նախատիպերն էին: Դա 
հնարավորություն էր ընձեռում պարբերաբար կազմակերպելու ռազմա-
կան արշավանքներ՝ նյութական ու մարդկային նորանոր ռեսուրսների 
տիրապետելու նպատակով:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԱՐՏԱԴՐՈՂ ՏԻՊ» 
Տնտեսական ոլորտում նույնպես գրանցվեցին ակնառու հաջողություն-

ներ: Արտադրական միջոցների անընդհատ կատարելագործումը, տնտե-
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սական վերարտադրության և բաշխման համակարգի ստեղծումը, 
արտադրական որոշակիացված հարաբերությունների երևան գալը 
վերջնականպես փաստեցին «Արտադրող» հասարակության ձևավորումը: 
Պետք է նկատել, որ «Գետային քաղաքակրթություններում» հողագործու-
թյան հաջողությունները մեծապես կախված էին համապատասխան 
գետերի ջրային ռեժիմից: Հեղեղումների ժամանակ դաշտերում մնում էր 
մեծ քանակությամբ տիղմ, որն էլ հնարավորություն էր տալիս տարեկան 
ստանալ մի քանի բերք: Ըստ այդմ, և՛ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
արտադրության, և նույնիսկ քաղաքակրթությունների գոյության 
հիմնական պայմանը դառնում էր գետերի ռեժիմի արհեստական 
կարգավորումը: Ակնհայտ էր, որ դամբերի և ջրանցքների կառուցման 
գործում մեծ նշանակություն էր ձեռք բերում մարդկանց կոլեկտիվ 
աշխատանքը, որը միակ պայմանն էր՝ ապահովելու խիստ աշխատատար 
իռիգացիոն շինարարությունը: Այսինքն, արտադրող հասարակության 
ձևավորումն ենթադրում էր և՛ աշխատանքի բազմաձևության, և՛ 
աշխատատարության կտրուկ աճ: Բացի դրանից, հիդրոմելորատիվ 
գյուղատնտեսության թեկուզև պարզունակ կազմակերպումը, 
պահանջում էր պահակների, վերահսկողների մեծ քանակ, որոնք 
գտնվում էին պետական ծառայության մեջ: Իսկ դրա շնորհիվ արդեն 
ձևավորվում էր պետության բացառիկ դերակատարությունը 
տնտեսական փոխհարաբերություններում: Մասնագետները նշում են, որ 
հենց այս շրջանում դրվեցին հաշվապահական հաշվառման, հողային 
կադաստրի կազմման, պետական պահուստների ստեղծման, 
ապրանքափողային հարաբերությունների ձևավորման հիմքերը, առանց 
որոնց հետագայում չէին կարող զարգանալ շուկայական 
հարաբերությունները:28   

Փուլի ավարտին, տնտեսական ոլորտում նույնպես ի հայտ եկան 
ճգնաժամային երևույթներ, որոնք առաջին հերթին պայմանավորված էին 
հողերի բերքատվության անկմամբ: Վերջինս զուգակցվեց էկոլոգիական 
ճգնաժամով և ամբողջացրեց պետությունների ու լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների առաջին սերնդի կործանման պատճառների խումբը: 

 
 
 

                                                           
28 Տե՛ս Толмачева Р. П., Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник. - 
М., 2003, с. 7  
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ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՏԻՊ» 

Առաջին փուլում, աշխարհամշակութային հարթությունում տեղի 
ունեցած իրադարձություններին հատուկ է «Հիմնային» տիպը, քանի որ 
նոր էին միայն դրվում մշակութացման և աշխարհաճանաչողության 
հիմքերը: Ձևավորված պետությունների միջոցով տեղի էր ունենում 
մշակույթի, թեկուզև պարզունակ, բայց հստակ ինստիտուցիոնալացում, 
որի արդյունքում ստեղծվում էին քաղաքակրթական արժեքներ: Արդեն 
նկատելի էր զգայական աշխարհաճանաչողությունից անցում վերացարկ-
ման: Դրվում էին ապագա գիտությունների և պաշտամունքային ձևերի 
հիմքերը: Եվ պատահական չի կարելի համարել, որ այդ շրջանի լոկալ 
քաղաքակրթությունները թողել են հզոր հոգևոր-մշակութային 
ժառանգություն, որի ամբողջական ճանաչումը դեռևս ավարտված չէ և 
որը բացառիկ դեր է խաղացել մարդկության զարգացման գործում: Փուլի 
ավարտին, հոգևոր-մշակութային ոլորտը նույնպես հայտնվեց խորքային 
ճգնաժամում: Դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ համա-
կեցության տիպերի զարգացումը, քաղաքական և տնտեսական ոլորտում 
գրանցված հաջողությունները պարտադրում էին աշխարհաճանաչողու-
թյան և մշակութացման բոլորովին նոր մակարդակ, որն առավել 
հիմնավոր կերպով կբացատրեր առկա իրողությունները: Ճգնաժամի 
հաղթահարումը հիմք դրեց աշխարհամշակութային հաջորդ 
դարաշրջանին, երբ առանցքային դարձավ մարդկային ինքնաճանաչման 
անհրաժեշտությունը: 

 
ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԾՆՆՈՒՆԴ» 

Առաջին փուլն առանձնանում է նաև մարդ-բնություն փոխհա-
րաբերությունների ինքնատիպ ընթացքով: Նախ այս փուլում հիմք դրվեց 
բնության վերափոխման շարունակական գործընթացին, որը հաջորդեց 
անթրոպոգեն առաջին ճգնաժամին: Ինչպես արդեն նշել ենք, դա 
կոնսումենտների ճգնաժամն էր, որը հաղթահարվեց «Նեոլիթյան 
հեղափոխության» միջոցով: Վերջինիս արդյունքում արդեն ձևավորվեց  
«Մարդ–բնություն փոխազդեցության» անընդհատությունը: Երկրաբնա-
պահպանական ոլորտում Առաջին փուլի ավարտը նշանավորվեց 
էկոլոգիական հաջորդ ճգնաժամով: Դա հետևանք էր և՛ բնական, և՛ 
արդեն անթրոպոգեն ազդեցության պատճառով մշակովի հողերի 



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
 

- 88 - 

դեգրադացիայի: Երաշտները, հողերի աղակալումը, գյուղատնտեսության 
արտադրողականության աճին զուգահեռ հողերի բերքատվության 
անկումն առաջ բերեցին պարզունակ ոռոգվող գյուղատնտեսության 
ճգնաժամ, որը նույնիսկ վճռորոշ նշանակություն ունեցավ լոկալ 
քաղաքակրթությունների անկման ժամանակ: Ճգնաժամի հաղթա-
հարումն ընդգրկում է արդեն հաջորդ փուլի ժամանակաշրջանը, երբ  
ոռոգման համակարգերի կատարելագործումը հնարավորություն տվեց 
գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ մտցնել հսկայական անջրդի 
հողատարածքներ: 

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք փաստել. Առաջին 
Մեծ փուլը, որն ընդգրկում է համաշխարհային քաղաքակրթական տիպի 
«Ծննդյան» շրջանը, բնութագրվում է մարդկային կենսագործունեության 
չորս հիմնական ոլորտների ինքնատիպ ընթացքով, ըստ այդմ՝ 
ամբողջացնելով համաշխարհային քաղաքակրթության «Աշխարհագրա-
կան տիպը»: Փուլի ավարտն ազդարարող ճգնաժամերը և դրանց 
հաղթահարման փորձերն ապահովեցին համաշխարհային 
քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի երկրոդ փուլի սկզբնավորումը՝ 
«գետային քաղաքակրթություններին» պարտադրելով «հոսել» դեպի 
«Ծով»:  
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Բ) ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ –  ԾՈՎԱՅԻՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի «Ձևավորման» փուլ 

– լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ սերունդ 
Երկրորդ Մեծ փուլի ժամանակային լայնույթը կազմում է մոտ 2000 

տարի՝ ընդգրկելով Ք.ա. III և II հազարամյակները: Այն համապատաս-
խանում է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի «Ձևավորման» 
փուլին, երբ մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում նախորդ 
փուլի ավարտին տիրապետած ճգնաժամերի հաղթահարման արդյուն-
քում համաշխարհային քաղաքակրթությունը բարձրացավ բոլորովին նոր 
մակարդակի՝ վերջնականապես փաստելով նրա ձևավորումը: Նման 
պնդման համար հիմք ենք ընդունում նախ այն հանգամանքը, որ 
ժամանակի լոկալ քաղաքակրթությունների տարածքային տեղաբաշ-
խումը կտրուկ ընդարձակվեց, իսկ սեփական ներուժի ամբողջական 
իրացման շնորհիվ ստեղծվեցին համաշխարհային նշանակության 
քաղաքակրթական արժեքներ:  

Արդեն նշել ենք, որ երկրորդ Մեծ փուլի ընթացքում գործառնել է լոկալ 
քաղաքակրթությունների երկրորդ սերունդը: Այն ներկայացված է Եգիպ-
տական, Հնդկական և Չինական քաղաքակրթությունների երկրորդ սե-
րունդներով, որոնք կարողացան հաղթահարել համապատասխան փուլի 
ճգնաժամային հատվածը և հաջողությամբ մուտք գործեցին համաշխար-
հային քաղաքակրթության կյանքի երկրորդ փուլ: Մասնագիտական 
գրականության մեջ ընդունված պարբերականացման սխեմաներին 
համապատասխան Եգիպտական քաղաքակրթության պարագայում այն 
համընկնում է Միջին և Նոր թագավորության (Ք.ա. 2050-1070), Հնդկական 
քաղաքակրթության պարագայում` Վեդայական քաղաքակրթությանը 
(Ք.ա. II-ից I հազարամյակներ), իսկ Չինականի դեպքում այն ներառում է 
Չժոյի դինաստիան (Ք.ա. VIII -III դարեր), նրան հաջորդած ճգնաժամը՝ 
բաժանման շրջանները (Ք.ա. I հազարամյակ) ընդգրկող ժամանակա-
հատվածները: Ինչ վերաբերում է նախորդ սերունդը ներկայացնող Միջա-
գետքյան քաղաքակրթությանը, ապա այն, ըստ էության, չկարողացավ 
հաղթահարել մարդկային կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում 
տիրապետած ճգնաժամային երևույթները և ժամանակի ընթացքում 
ինքնամարելով հայտնվեց այլ քաղաքակրթությունների ազդեցության 
ներքո: Նրա փոխարեն, լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ 
սերնդում ներկայացվեց Կրետե-Միկենյան քաղաքակրթությունը (Ք.ա. III 
հզ-ի կեսից Ք.ա. 1100 թվականը` Տրոյայի անկումը):  
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Այս փուլի լոկալ քաղաքակրթությունները մասնագետներն անվանում 
են Ծովային քաղաքակրթություններ: Ըստ տրամաբանության, ինչպես գե-
տերի ջրերն են հոսում դեպի ծով, այնպես էլ Գետային քաղա-
քակրթություններն իրենց զարգացման արդյունքում աշխարհագրորեն 
տեղաշարժվեցին դեպի ծովեր: Մասնավորապես, Եգիպտականը` դեպի 
Միջերկրական ծով, Չինականը` դեպի Արևելաչինական և Հարավչի-
նական ծովեր, Հնդկականը` դեպի Արաբական ծով և Բենգալյան ծոց: Իսկ 
այս սերնդի բուն ներկայացուցիչ` Կրետե-Միկենյան քաղաքակրթու-
թյունն ամբողջապես ձևավորվեց Էգեյան, այնուհետև` Միջերկրական 
ծովի շրջանում: Հետևաբար, համաշխարհային քաղաքակրթության 
Երկրորդ տիպը մենք անվանում ենք «Ծովային»: 

Ըստ էության, այս տրամաբանության մեջ պետք է տեղավորել նաև 
Ամերիկյան քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի գործունեությունը, որը 
շարունակում էր և՛ բովանդակային, և տարածական իմաստով իրացվել 
ինքնամեկուսացված: 

Պետք է նկատել, որ քաղաքակրթական այս տիպում մեր կողմից 
սահմանազատվող մարդկային կենսագործունեության չորս հիմնական 
ոլորտները նույնպես ենթարկվում են ողջ փուլի տրամաբանությանը՝ 
կրելով «Ձևավորվող» ընթացքի ազդեցությունը: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՃԱՆԱՉՎՈՂ ԱՇԽԱՐՀԻ» 
Այս փուլում աշխարհաքաղաքական հարթությանը բնորոշ էին 

ձևավորման միտումները, քանի որ հնարավոր չէ խոսել հստակ 
ձևավորված աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի մասին: Սակայն, 
լոկալ քաղաքակրթությունները կրող պետությունների վարքագծերում 
աստիճանաբար տիրապետող էին դառնում աշխարհակալ նկրտումները, 
որոնք ապագա աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների ձևավոր-
ման նախադրյալներն էին: Ըստ էության, տեղի էր ունենում հարակից 
աշխարհների ճանաչման և «Քաղաքական տեղեկատվության կուտակ-
ման» գործընթաց: Այս տրամաբանությունից ելնելով՝ Երկրորդ Մեծ 
փուլին համապատասխանող աշխարհաքաղաքական տիպը մենք 
վերնագրել ենք «Ճանաչվող աշխարհ»:  

Այս փուլում, մարդկային կենսագործունեության քաղաքական ոլորտի 
համար կարելի է շեշտադրել մեկ կարևոր առանձնահատկություն ևս. դա 
ձևավորվող քաղաքական հարաբերությունների ինքնատիպ բնույթն էր: 
Խոսքը վերաբերում է պետություններում առկա կենտրոնական իշխանու-
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թյունների դեսպոտ բնույթին: Դա պայմանավորված էր այն 
հանգամանքով, որ միայն խիստ ուժեղ, դեսպոտ, բարձրագույն և 
անսահման իշխանությունը կարող էր ապահովել նոր ձևավորվող, 
բազմաշերտ սոցիալական համակարգերի կենսագործունեությունը: 
Այսպիսով ձևավորվում էր կենտրոնաձիգ դեսպոտիզմի և համայնքային 
համակեցության անխախտ միասնություն՝ ժամանակի մեջ 
փոխպայմանավորելով մեկը մյուսին: Համայնքները կարող էին խաղաղ 
գոյատևել և արարել ուժեղ, դեսպոտ կենտրոնաձիգ իշխանության 
պարագայում, իսկ վերջինիս համար համայնքային համակեցությունը 
հանդիսանում էր սեփական գոյության կենսական անհրաժեշտություն: 
Առաջին փուլի ավարտին, այս կենսական կապի խախտումն առաջ բերեց 
քաղաքական ոլորտի խորքային ճգնաժամ: Արդյունքում խիստ թուլացան 
կենտրոնաձիգ իշխանությունները, որն էլ դարձավ պետությունների և 
լոկալ քաղաքակրթությունների Երկրորդ սերնդի կործանման պատճառ-
ներից մեկը: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԱՍԻԱԿԱՆ ՏԻՊ» 
Քաղաքական ոլորտում տիրապետող հարաբերություններն ուղղա-

կիորեն և ոչ ուղղակիորեն պայմանավորեցին փուլի ընթացքում 
ձևավորված տնտեսական հարաբերությունների բնույթը, որը 
մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է «Արտադրության 
Ասիական տիպ» անվանումով: Այն, ինչպես նշել ենք, գիտական շատ 
սուր բանավեճի պատճառ դարձավ, որը ձևակերպվեց XX դարի սկզբում և 
շարունակվում է մինչ այսօր: Չխորանալով այդ բանավեճի բովանդա-
կության մեջ՝ միայն նշենք, որ փուլի տրամաբանությանը 
համապատասխան ձևավորման փուլում էին գտնվում ոչ միայն 
մարդկային կենսագործունեության առանձին ոլորտներն, այլև դրանք 
փոխպայմանավորող կապերն ու առնչությունները: Ըստ այդմ, Երկրորդ 
Մեծ փուլին համապատասխանող աշխարհատնտեսական տիպը մենք 
անվանում ենք արտադրության  «Ասիական տիպ», որը հաջորդեց 
«Արտադրող հասարակության տիպին» և բնութագրվում է մի շարք 
առանձնահատկություններով: Հիմնականը վերաբերում է գոյություն 
ունեցող սեփականության ձևերին, երբ հասարակության սկզբունքորեն 
տարբեր շերտեր՝ իշխող և ենթարկվող, ունեին միևնույն սեփակա-
նությունը, այսինքն իրենց գոյությունը խարսխում էին սեփականության 
նույն ձևի վրա: Դա նշանակում էր, որ սեփականությունն օրգանապես 
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կապված չէր արտադրական ուժերի և արտադրական հարա-
բերությունների ամբողջության հետ: Վերջիններս կարող էին արմատա-
պես փոխվել, սակայն սեփականության ձևը մնում էր նույնը, քանի որ 
արտադրող հասարակության տարբեր շերտերը խմբավորված էին 
«բարձրագույնի»՝ դեսպոտի շուրջ: Այսինքն, ողջ սեփականությունը և 
արտադրողը դառնում էր պետությունը՝ իր առաջնորդի դեմքով: Ճիշտ է, 
համայնքներն ունեին ժառանգական սեփականության իրավունք, 
սակայն այն միաժամանակ հանդիսանում էր «բարձրագույնի» 
սեփականությունը: 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում տնտեսական հարաբերությունների 
նման բնույթն ընդհանուր գծերով հատուկ էր Երկրորդ սերնդի բոլոր 
քաղաքակրթություններին, այլ ոչ միայն Արևելքի՝ Չինական ու 
Հնդկական քաղաքակրթություններին: Ճիշտ է, վերջիններիս 
պարագայում դեսպո-տիզմի դերը շատ ավելի բարձր էր և՛ տնտեսական, 
և՛ քաղաքական հարաբերություններում: Սակայն, մասնագետները 
նկատում են, որ Եգիպտոսի Միջին թագավորության ողջ գոյության 
ընթացքում  տնտեսա-կան հիմքը նույնպես խարսխվում էր պետական 
սեփականության վրա: Այն թագավորության անկումից հետո կտրուկ 
թուլացավ, քանի որ հողատարածքները, որոնք նախկինում պետությունը 
տրամադրում էր չինովնիկներին օգտագործման համար, դարձավ նրանց 
սեփակա-նությունը29: 

Փուլի ավարտին տնտեսական ոլորտի ճգնաժամն արտահայտվեց 
քաղաքակրթությունների զարգացման ռեալ պահանջով, երբ 
բնակչության աճը և պետությունների հզորացումը պարտադրում էր 
ապահովել արտադրանքի կտրուկ աճ: Այն իր հերթին պահանջ էր 
ներկայացնում և՛ սեփականության, և՛ աշխատուժի նոր ձևերի կիրառման 
նկատմամբ: Ճգնաժամի հաղթահարումն իրականացվեց արդեն հաջորդ 
փուլի ընթացքում՝ ստրկատիրական կայուն հարաբերությունների և 
ստրուկների ուժի անխնա օգտագործման միջոցով: Պետք է նկատել, որ 
դեռ Երկրորդ փուլի ընթացքում ձևավորվել էին դրա հիմքերը, քանի որ 
տնային աշխատանքներում ստրուկների ուժն արդեն կիրառվում էր: 
Թերևս ընդհանուր օրինաչափությունից որոշակի բացառություն է 
կազմում Կրետե-Միկենյան քաղաքակրթությունը, որտեղ ստրկատիրա-
կան խոր արմատներն ավելի վաղ էին արտահայտվել: Սակայն, այն 

                                                           
29 Տե՛ս Толмачева Р. П. Նշվ աշխ., էջ 26 
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ընդամենը հիմք հանդիսացավ քաղաքակրթական հաջորդ սերնդի 
տնտեսական հարաբերությունների ձևավորման գործում: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՏԻՊ» 
(Ներքին ռեֆլեքսիա) 

Քաղաքական և տնտեսական ոլորտում ձևավորված հարաբերություն-
ներն իրենց պահանջն էին առաջադրում հոգևոր-մշակութային ոլորտի 
զարգացմանը: Անհրաժեշտ էր մշակութացման անհրաժեշտ մակարդակ, 
որպեսզի հիմնավորվեին ձևավորված իրողությունները: Միաժամանակ, 
աշխարհաճանաչողության անընդհատ զարգացումն իր ազդեցությունն 
էր ունենում մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտների վրա: 
Այս փուլում արդեն ձևակերպվում էր հավերժական պատասխան 
փնտրող գլխավոր հարցը՝ մարդկային կյանքի իմաստավորումը: Անհրա-
ժեշտություն կար ճանաչելու մարդկային էությունը: Այսպես, օրինակ, 
ժամանակին համապատասխանող հնդկական քաղաքակրթությունում 
այն արտահայտվեց վեդաների միջոցով:30 Վերջիններս ստեղծվել են Ք.ա. 
2-րդ հազա-րամյակում և իրենցից ներկայացնում են հին հնդիկների 
հավատալիքներն՝ աստվածացածբնության,  ոգեպաշտության  (անիմիզմ) 
և մոգության միջոցով: Այստեղ չտարբերակված ծիսային պատվիրանները 
զուգորդվում են փիլիսոփայական, բարոյական ու սոցիալական 
նախաուսմունքներին, որոնց միջոցով փորձ է կատարվում իմաստավորել 
մարդուն ու նրան շրջապատող աշխարհը:  

Նույն տրամաբանությունն է տիրապետել նաև Երկրորդ սերնդի մյուս 
քաղաքակրթությունների հոգևոր-մշակութային ոլորտում: Մասնավորա-
պես, Եգիպտոսի Միջին թագավորության սարկոֆագներում և գրադա-
րաններում հայտնաբերվել են կրոնական, նախագիտական և 
ավանդական դիդակտիկական գրականության բազմաթիվ նմուշներ, 
որտեղ առկա են մարդու և նրան շրջապատող բնական երևույթների 
իմաստավորման փորձեր: Այս տեսանկյունից հատկապես առանձնանում 
է Միջին թագավորության գրականության գլուխգործոցը համարվող 
«Սինուխետի պատմություն» աշխատությունը: 31  Այստեղ հերոսի՝ 
Սինուխեյի կյանքի օրինակով ներկայացվում է մարդկային էության 

                                                           
30  Վեդաները (սանսկրիտերեն वेद - «գիտելիք», «ուսմունք» եզրույթից) հանդիսանում են 
Հնդկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի՝ Վեդայական քաղաքակրթության խոշոր 
տեքստային ժառանգությունները: 
31 Տե՛ս Մուրադյան Յու., նշվ աշխ. էջ 102-103 
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բացահայտման ժամանակի պատկերացումները: Ըստ մասնագետների՝ 
պատմության որոշ դրվագներ ունեն համանմանություն Ավետարանի 
սյուժեի հետ (Դավթի և հսկա Գողիաթի մենամարտը, Հովսեփի 
պատմությունը, Աստծուց՝ Հովնան մարգարեի փախուստը և այլն): 

Երկրորդ սերնդի չինական քաղաքակրթությունում նույնպես 
տիրապետող էին աշխարհի և մարդու էության իմաստավորման 
փորձերը, առաջադրվում էին փիլիսոփայական հիմնահարցեր ու 
եզրույթներ, որոնք հետագայում կազմեցին չինական փիլիսոփայության 
առանցքը: Օրինակ, Շի Բոն 32  առաջադրեց ներադաշնակության գաղա-
փարը, իսկ Չժոու Բո Յանֆուն «ին» և «յան» ուժերի հակամարտությամբ 
փորձում էր բացատրել Ք.ա. 780-ին տեղի ունացած երկրաշարժը: 
Քննարկվող ժամանակաշրջանում որոշ մտածողներ ձգտում էին 
բացատրել աշխարհը՝ բնության ուղղակի ճանաչման միջոցով: Ըստ 
Շիցզին գրքի, 33  մտածողների մոտ առաջին հերթին տիրապետող էր 
Երկնքի պաշտամունքը, քանի որ աստղերի տեղաշարժով բացատրվում 
էին ոչ միայն բնական օրինաչափությունները, այլև դրանք կապվում էին 
պետությունների, մարդկանց ճակատագրերի և բարոյական կանոների 
հետ:   

Համաձայն վերը դիտարկված տրամաբանության՝ մենք Երկրորդ Մեծ 
փուլին համապատասխանող աշխարհամշակութային տիպը համարում 
ենք «Մարդկային ինքնաճանաչման տիպ», որը բնութագրվում է ներքին 
ռեֆլեքսիայի առանձնահատկություններով, այսինքն տեղի էր ունենում 
մարդկային էության և ծագումնաբանության խորքային ճանաչում: 
Այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ «Քաղա-
քակրթության բուրգում» համակարգաստեղծ տարրերի ենթակարգության 
մեջ «Ձևավոր-ման» տարածաժամանակային ընթացքին համապատաս-
խանում է «ծագումնաբանական նույնականացման» արժեքային բա-
ղադրիչը:  

Փուլի ավարտին այս ոլորտը ներառող խորքային ճգնաժամի հիմքում 
ընկած էր այն իրողությունը, որ միայն առասպելական-դիցաբանական 
պատկերացումներով հնարավոր չէր մեկնաբանել զարգացող աշխարհա-
ճանաչողության բացահայտումները: Այստեղ պետք է մեկ կարևոր շեշ-

                                                           
32 Շի Բո (չին. 史伯) — Ք.ա. VIII դարի չինացի մտածող, պալատական պատմագիր: Նրա 
առաջարկած «ներդաշնակության – (հե)» գաղափարը դարձավ չինական փիլիսո-
փայության, մշակույթի և գիտության հիմնական հասկացություններից մեկը:  
33  Շիցզին - «Երգերի գիք»: Հանդիսանում է չինական գրականության, գաղափարա-
խոսության, էթիկայի և ավանդույթների վերաբերյալ հնագույն հուշարձաններից մեկը:  



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
 

- 97 - 

տադրում ևս կատարել. քանի որ Երկրորդ Մեծ փուլի ավարտը նշա-
նավորվեց  համաշխարհային քաղաքակրթության վերջնական «Ձևավոր-
մամբ», ապա նրա ընթացքի շարունակականության համար պահանջվում 
էր աշխարհաճանաչողության ու տիրապետող աշխարհայացքի բոլորո-
վին նոր մակարդակ: Ձևավորված համաշխարհային քաղաքակրթությանն 
անհրաժեշտ էր «կայացում»: Դա արդեն ապահովվեց հաջորդ փուլի ըն-
թացքում և դարձավ քննարկվող ժամանակաշրջանում հոգևոր-մշակու-
թային ոլորտում տիրապետած ճգնաժամի հաղթահարման գլխավոր գոր-
ծիքը: Խոսքը վերաբերում է ձևավորվող շատ գիտությունների արդյունք-
ների հիման վրա աշխարհի գիտական պատկերի կերտման փորձերին:  

 
ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄ» 
Երկրորդ Մեծ փուլում, երկրաբնապահպանական ոլորտում առկա էին 

հակասական միտումներ: Նախ պետք է նշել, որ այդ ընթացքում մարդ-
բնություն փոխհարաբերությունների հիմքը պայմանավորված էր ժամա-
նակի մշակութացման մակարդակով: Այն է՝ բնական շատ երևույթների 
անբացատրելիությունը, դրանց առասպելական, գերբնական հատկու-
թյուններ վերագրելը յուրահատուկ վերաբերմունք էր ձևավորում ողջ 
բնության նկատմամբ: Բնության միջոցով փորձ էր կատարվում գտնել 
ներդաշնակության գաղափարը և իմաստավորել ողջ մարդկային 
էությունը: Ընդ որում, այս միտումը նկատելի էր Երկրորդ սերնդի բոլոր 
քաղաքակրթությունների աշխարհայացքներում:  

Հաջորդ միտումը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ լոկալ 
քաղաքակրթությունների աշխարհագրական սահմանների ընդարձակ-
մամբ կտրուկ մեծացավ Օյկումենայի մակերեսը: Իսկ դա հնարավո-
րություն տվեց առավել ինտենսիվ կերպով յուրացնել ու շահագործել 
բնական նորանոր ռեսուրսներ: Այսինքն, կտրուկ մեծացավ մարդու 
ազդեցությունը բնության վրա: Այս գործընթացը, որն ուղեկցվում էր 
բնական լանդշաֆտների ինտենսիվ վերափոխմամբ, փուլի ավարտին 
պայմանավորեց բնապահպանական հաջորդ ճգնաժամի բնույթը: 
Վերջինս մասնագետներն անվանում են պրոդուցենտների ճգնաժամ, 34 
երբ բնական համալիրների վերափոխման արդյունքում, մարդկանց 
բնակեցման շրջաններում, կտրուկ նվազեց սննդային շղթայի առաջին 
                                                           
34 Պրոդուցենտները սննդային շղթայի առաջին օղակն են, որոնք անօրգանական նյութերը 
վերափոխում են օրգանականի: Այս խմբի մեջ են ներառում ողջ բուսականությանը և բակ-
տերիաների որոշ տեսակներ:   
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օղակը կազմող բուսականության տեսակային կազմը: Այս ամենն իր 
ազդեցությունն ունեցավ նաև գյուղատնտեսության բերքատվության 
անկման վրա և ըստ էության պայմանավորեց փուլի ավարտն ազդա-
րարող ճգնաժամերի փոխկապակցվածությունը:  

Բնապահպանական այս ճգնաժամի հաղթահարումն ընդգրկում է 
արդեն հաջորդ փուլի ժամանակաշրջանը, երբ  ոռոգման համակարգերի 
կատարելագործումը, հողաբարելավման այլ միջոցների կիրառումը հնա-
րավորություն տվեցին գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ մտցնել 
անջրդի հսկայական հողատարածքներ:  

Պետք է նկատել, որ վերը դիտարկված հակասական միտումների նա-
խադրյալները ձևավորվել էին դեռևս երկրաբնապահպանական նախորդ 
դարաշրջանում, երբ փաստվեց «մարդ-բնություն փոխազդեցության» 
անընդհատականությունը: Սակայն, ի տարբերություն այս փուլի, 
նախորդ շրջանում բնությունից մարդու «ազատագրման» փորձերը նոր-
նոր էին միայն ձևավորվում: Հետևաբար, մարդ-բնություն կապն առավել 
ամբողջական էր, նրանց փոխհարաբերություններն` առավել ներդաշ-
նակված, ինչն ակնհայտորեն խախտվեց երկրորդ դարաշրջանում: Հաշվի 
առնելով այս հանգամանքը և համադրելով վերը դիտարկված 
հակասական միտումները՝ Երկրորդ Մեծ փուլում տիրապետած 
երկրաբնապահ-պանական դարաշրջանի համար հատուկ ենք համարում 
«Ներդաշնակության խախտումը»: Վերջինս իր հերթին պայմանավորեց 
հաջորդիվ տիրապետած երկրաբնապահպանական դարաշրջանների 
հերթափոխման ընթացքը, երբ մարդ-բնություն փոխհարաբերության 
սուբյեկտներից որևէ մեկն առանձնանում էր դոմինանտությամբ:  

Ընդհանրացնելով վերը դիտարկվածը՝ կարող ենք արձանագրել.  
Երկրորդ Մեծ փուլն ընդգրկեց համաշխարհային քաղաքակրթության 

«Ձևավորման» ընթացքը: Վերջինիս ժամանակ ամբողջապես իրացվեց 
լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ սերնդի կյանքի ցիկլը, որը կրում 
էր համաշխարհային քաղաքակրթության «Ծովային տիպի» ազդեցու-
թյունը: Փուլի ավարտն, այսինքն «համաշխարհային քաղաքակրթություն» 
հասարակական համակարգի վերջնական ձևավորումը փաստվեց համա-
պատասխան ճգնաժամերով, որոնց հաղթահարման փորձերն արդեն 
ապահովեցին համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի 
երրորդ փուլի սկզբնավորումը: 
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Գ) ԵՐՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ–  ԿԱՅԱՑՈՂ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի «Կայացման» փուլ 

– լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ սերունդ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության ձևավորմանը հաջորդող 

ընթացքն արդեն պարտադրում էր հասարակական այս համակարգի 
կայացում, ինչն իր հերթին ենթադրում էր մարդկային գործունեության 
ոլորտների համապատասխան ընթացք: Այսպիսով, Երրորդ մեծ փուլը 
համապատասխանաում է համաշխարհային քաղաքակրթության «կա-
յացման» շրջանին, որի ժամանակային լայնույթն ընդգրկում է մոտ 1500 
տարի՝ Ք.ա. I հազարամյակից մինչև Ք.ծ. I հազարամյակի կեսերը 
(ներառյալ փուլի ավարտին տիրապետած ճգնաժամերի շրջանը):  Այս 
փուլում ամբողջապես իրացվեց լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ 
սերնդի կյանքի ցիկլը: Երրորդ սերունդն առավել բազմաշերտ 
քաղաքակրթական կազմով ներկայացավ: Նախորդ սերնդի 
ներկայացուցիչների հետ մեկտեղ հանդես եկան համակեցության 
քաղաքակրթական մակարդակի հասած նոր միավորներ: Վերջիններիս 
երևան գալը պայմանավորված էր հետևյալ իրողությամբ. նախ երկրորդ 
փուլը փաստեց համաշխարհային քաղաքակրթական տիպի վերջնական 
ձևավորումը, որն իր հերթին պարտադրեց հաղորդակցման 
միասնականություն ապահովել Օյկումենայի քաղաքակրթական 
արեալների միջև: Այսինքն, լոկալ քաղաքակրթությունների տեղաբաշ-
խման մեջ առկա տարածական խզվածքները պետք է հարստանային նոր 
քաղաքակրթական միավորներով, ինչը կարևոր նախադրյալ էր կայաց-
ման փուլում համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացն 
ապահովելու համար: Թերևս միակ բացառությունն Ամերիկյան քաղա-
քակրթությունն էր, որը շարունակում էր զարգանալ ինքնամեկուսացված 
վիճակով:  

Վերը դիտարկված խզվածքներն ընդգրկում էին Հայկական ու Իրա-
նական լեռնաշխարհները և աշխարհագրորեն նրանց «ազդեցության» 
տակ գտնվող հարակից տարածքները (Փոքրասիական բարձրավանդակ, 
Միջագետք): Հենց այս լեռնաշխարհներում էլ ձևավորվեցին Հայկական35 
և Իրանական լոկալ նոր քաղաքակրթությունները: Վերջինիս պարա-
գայում խոսքը ժամանակի այն հզոր պետական-քաղաքակրթական 
սուբյեկտի մասին է, որը ձևավորվեց Ք.ա. I հազարամյակի կեսին՝ 

                                                           
35  Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման և շարժընթացի մանրամասն 
վերլուծությանը կանդրադառնանք աշխատության հաջորդ բաժնում: 
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Իրանական լեռնաշխարհի տեղաբնիկների ու այստեղ ներթափանցած 
արիացիների (Ք.ա. II հզ.) միաձուլումից հետո:  

Բացի նրանցից լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ սերնդում 
որպես նոր միավոր հանդես եկավ Հունական (Հունա-Հռոմեական) քաղա-
քակրթությունը, որը ձևավորվեց Կրետե-Միկենյան քաղաքակրթության 
հիմքի վրա: Վերջինս չկարողացավ հաղթահարել մարդկային կենսա-
գործունեության տարբեր ոլորտներում տիրապետած ճգնաժամային 
երևույթները: Հետևաբար, ժամանակի ընթացքում այն ինքնասպառվեց և 
հիմք տվեց հունական քաղաքակրթության կայացմանը: Պետք է նկատել, 
որ այդ շրջանում արդեն ձևավորվել էին հունական քաղաք-պետություն-
ները, որոնք հունական էթնոսի համակեցության աստիճանը բարձրացրել 
էին քաղաքակրթության մակարդակի:  

Այս փուլում իրենց կյանքի լրիվ ցիկլը սպառեցին նաև Հնդկական և 
Չինական քաղաքակրթությունների երրորդ սերունդը, որոնց պարա-
գայում փուլի ընթացքն աչքի է ընկնում խիստ ինքնատիպությամբ: Մաս-
նավորապես, Չինական քաղաքակրթության Երրորդ սերնդի ձևավորումը 
տեղի ունեցավ միայն Ք.ա. III դարում, երբ նախորդ փուլի ճգնաժամին 
համապատասխանող բաժանման շրջանն (Ք.ա. VIII-IIIդդ) ավարտվեց 
Ցին դինաստիայի հաստատումով (Ք.ա. 221-206): Վերջինս չինական 
քաղաքակրթության, իրոք, կայացման շրջանն էր, որն իր մեջ է ներառում 
նաև Հան դինաստիայի ժամանակագրությունը (Ք.ա. 206 – Ք.ծ. 220): 

Հնդկական քաղաքակրթության երրորդ սերունդը ձևավորվեց հետ-
վեդայական ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքում, որն ըստ էության, 
համապատասխանում է Համաշխարհային քաղաքակրթության Երկրորդ 
փուլի ավարտին տիրապետած ճգնաժամերին: Այն ընդգրկում է բուդդա-
յականության շրջանը (Ք.ա. VI-III դարեր), որի ընթացքում ձևավորվեց 
նաև Մաուրիների հզոր կայսրությունը և հնդկական քաղաքակրթության 
դասական շրջանը (Ք.ա II դարից մինչև Ք.ծ VI դար), ներառյալ՝ 
Գուպտերի ժամանակաշրջանը:36 Վերջինս համարվում է Հնդկական քա-
ղաքակրթության «Ոսկե դարաշրջանը», քանի որ հենց այս ընթացքում 
կայացան հնդկական գրականության, ստեղծագործական արվեստի, 
ճարտարապետության և փիլիսոփայության հիմքերը:   

                                                           
36  Գուպտերի պետություն (սանսկրիտերեն՝ गुप्, գուպտա, հինդի՝ गुप्त राजवं) — Ք.ծ. IV-
VI դարերում, Հնդկաստանում ձևավորված պետություն՝ Գուպտաների դինաստիայի 
կառավարմամբ: 
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Ինչ վերաբերում է Եգիպտական քաղաքակրթությանն, ապա չենք 
կարող հստակ խոսել վերջինիս երրորդ սերնդի գոյության մասին, 
չնայած, պարբերացման ժամանակակից մոտեցումների համաձայն, Հին 
Եգիպտոսի պատմության մեջ առանձնացնում են նաև Ուշ՝ Լիբիա-
Սաիսյան և Պարսկական (Ք.ա 712-332), ինչպես նաև Հունահռոմեական 
(Ք.ծ. 332—Ք.ծ.395) շրջանները: 37  Ակնհայտ է, որ այս ընթացքում այն 
գտնվել է ժամանակի առավել հզոր՝ պարսկական և հունահռոմեկան 
քաղաքակրթությունների տոտալ ազդեցության տակ և նրա 
շարժընթացում չի առանձնանում երրորդ՝ կայացման շրջանը: Այսպիսով, 
այս հզոր քաղաքակրթությունը, հանդիսանալով և՛ համաշխարհային 
քաղաքակրթության, և լոկալ քաղաքակրթությունների ծագման ու 
ձևավորման առանցքային սուբյեկտներից մեկը, չկարողացավ Երկրորդ 
Մեծ փուլի ավարտին հաղթահարել տիրապետած ճգնաժամերը և 
ժամանակի ընթացքում ինքնասպառվելով դուրս մնաց համաշխարհային 
քաղաքակրթության կազմից: Բայց, պետք է հատուկ շեշտադրվի այն 
իրողությունը, որ նրա ստեղծած քաղաքակրթական արժեքները հզոր լիցք 
հանդիսացան ոչ միայն անմիջական ժառանգորդ լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների, այլև՝ ողջ համաշխարհային ու համամարդկային քաղա-
քակրթությունների առաջընթացի համար:   

Կան մասնագետներ, ովքեր այս ժամանակաշրջանի համար առանձ-
նացնում են ևս մեկ լոկալ քաղաքակրթության գործունեություն: Խոսքը 
վերաբերում է Հրեական քաղաքակրթությանը, որը Ք.ա XI դարում, ըստ 
Աստվածաշնչի, ներկայացավ Իսրայելական թագավորության կամ, 
ինչպես հաճախ անվանում են, Հին Հրեական թագավորության միջոցով:38 
Դրանից հետո, Ք.ա. X դարում, հրեական համակեցությունը ներկայացավ 
Հյուսիսիսրայելական և Հրեական թագավորությունների միջոցով, որից 
հետո ինքնուրույն Իսրայելական պետություն, ընդուպ մինչև համաշ-
խարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացի վերջին՝ ժամա-
նակակից փուլը, չի ձևավորվել: Իսկ քանի որ, քաղաքակրթական 
արժեքների ստեղծման և իրացման համար անհրաժեշտ նախապայմանը 

                                                           
37 Տե՛ս Մուրադյան Յու., նշվ աշխ. էջ 96 
38  Ըստ Աստվածաշնչի՝ Իսրայել  (եբր.  ישראל  ) անունը ծագել է Հակոբի և Աստծու 
մենամարտից հետո՝ որպես «Աստծո հետ մենամարտող-Իսրայել»: Պատմագիտության 
մեջ ապացուցված է, որ առաջին անգամ «Իսրայել» բառը հանդիպում է Հին Եգիպտոսի 
Մերնեպահա փարավոնի ժամանակաշրջանի գրագրությունում (Ք.ա. XIII), որտեղ խոսքը 
վերաբերում է Իսրայել ցեղի, այլ ոչ պետության մասին: Մանրամասն տե՛ս  Barton J., 
Bowden J., The Original Story, 2005, Eerdmans Publishing Company, p.126 
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համակեցության պետական մակարդակի գոյությունն է, ապա 
ինքնուրույն Հրեական քաղաքակրթական միավորի մասին չենք կարող 
խոսել մինչև ժամանակակից իրողությունները: Նույնիսկ վերը 
դիտարկված պետական միավորների գոյությունը չի ապահովել 
Հրեական լոկալ քաղաքակրթության կյանքի լրիվ ցիկլի շարժընթաց:  

Ընդհանրացնելով քննարկվող ժամանակի վերոնշյալ 
իրողությունները, որոնք ամբողջապես համապատասխանում են երրորդ՝ 
«կայացման» շրջանի տրամաբանությանը՝ մենք Երրորդ Մեծ փուլին 
համապատաս-խանող համաշխարհային քաղաքակրթական տիպն 
անվանում ենք «Կայացող տիպ»: 

Պետք է նկատել, որ Երրորդ Մեծ փուլի ընթացքում մեր կողմից սահ-
մանազատվող մարդկային կենսագործունեության չորս հիմնական 
ոլորտները նույնպես ենթարկվում են ողջ փուլի տրամաբանությանը՝ 
կրելով «Կայացման» ընթացքի ազդեցությունը: 

  
ԱՇԽԱՐՀԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԿԱՅԱՑՈՂ ԱՇԽԱՐՀ» 
Այս փուլում, արդեն կարելի է խոսել լոկալ քաղաքակրթություններում 

կայացած աշխարհաքաղաքական պատկերացումների մասին: Այսպես, 
օրինակ, նախորդ փուլի վերջում չինական քաղաքակրթությունը բախվեց 
քոչվոր ցեղերի ուժեղ ճնշմանը, որն իր հետ բերեց 
աշխարհաքաղաքական լուրջ հետևանքներ: Այս պայքարում 
իրականացավ հին չինացիների էթնիկ հանրության ինքնահաստատումը, 
որի արդյունքում չինացիները կարողացան ձևավորել աշխարհի 
«կենտրոնաչինական» աշխարհաքաղաքական պատկերը: Ըստ այդ 
պատկերի՝ բնակեցված ցամաքի կենտրոնում գտնվում էր «աստծո 
կողմից օրհնված» Չժոուի Միջին կայսրությունը: Այստեղից է բխում 
Չինաստանի բուն անվանումը` Չժունգոն (կազմված է չինարեն չժուն - 
«կենտրոնական» և գո - «պետություն» բառերի համադրումից): 
Քոչվորների հետ պայքարը ոչ միայն չինական քաղաքակրթության 
վերարտադրության կարևոր նախադրյալներից մեկն էր, այլև 
հետագայում դարձավ չինական կայսրերի աշխարհաքաղաքականության 
օրգանական մասը: Բարբարոս ցեղերի հետ բազմամյա հակամար-
տությունը չինական հանրությանը առաջադրեց աշխարհաքաղաքական 
բնույթի բազմաթիվ խնդիրներ: Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում էր 
սահմանների անվտանգության տեխնիկական ապահովմանը:  



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
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Գեոպոլիտիկ նման խնդրի լուծումը հանգեցրեց Չինական մեծ պատի 
կառուցմանը և հատուկ մասնագիտացված զինվորական խմբերի 
ձևավորմանը: 

Հնդկական քաղաքակրթությունում նույնպես ժամանակի աշխարհա-
քաղաքական ընկալումներն արտահայտվում են հստակ ձևակերպված 
պատկերացումներով: Վերջիններիս համաձայն՝ աշխարհը ներկայաց-
վում էր օվկիանոսի տեսքով, որտեղ լողում է լոտոս ծաղիկը:  Ըստ որում, 
լոտոսի 4 մեծ ծաղիկները համապատասխանում էին ժամանակի 
աշխարհաքաղաքական հզոր տերություններին` հյուսիսայինը` 
Սիբիրին, հարավայինը` Հնդկաստանին, արևելյանը` Չինաստանին, իսկ 
արևմտյանը`Եվրոպային: Մեծ ծաղիկների միջև տեղաբաշխված էին ութ 
փոքր ծաղիկներ, որոնցով ներկայացված էին ավելի փոքր 
տերությունները, օրինակ` Իրանը, Արաբիան և այլն: Պետք է նկատել, որ 
այդ պատկերացումներում լոտոսն իր ծաղիկներով  օվկիանոսի հետ 
կազմում էր մի ամբողջություն: Իսկ դա ոչ միայն նշանակում է ցամաքի և 
ծովի միասնություն, այլև` աշխարհագրության և պետության փոխազ-
դեցություն39: 

Այս փուլում, ժամանակի իրողություններն իրենց հստակ արտահայ-
տությունն են գտել նաև Հունա-հռոմեական քաղաքակրթության աշխար-
հաքաղաքական կայացող պատկերացումներում: Այսպես, օրինակ՝ 
դեռևս Անաքսիմանդրի կողմից մասշտաբի օգնությամբ կազմած առաջին 
քարտեզն օգտագործվեց քաղաքական նպատակների համար, որն, ըստ 
մասնագետների, քաղաքական փաստարկմամբ միջազգային հարաբերու-
թյունները կարգավորելու աշխարհում առաջին փորձն էր:40 Այդ քարտեզի 
կենտրոնում տեղադրված էր Հունաստանը՝ շրջապատված Եվրոպայի և 
Ասիայի այն տարածքներով, որոնք հայտնի էին հին հույներին: Եվ ահա 
հույներն այդ քարտեզի բրոնզե կրկնօրինակն ուղարկեցին սպարտա-
ցիներին՝ նպատակ ունենալով վերջիններիս համոզել միանալու Պարս-
կաստանի դեմ մղվող պատերազմին: Սակայն սպարտացիները մերժեցին 
առաջարկը՝ փաստարկելով նույն քարտեզը: Նրանք Հունաստան ուղար-
կած իրենց պատասխանում նշել էին, որ Պարսկաստանը քարտեզի մեջ 
բավականին հեռու է, ուստի անհանգստանալու կարիք չկա:41   

                                                           
39  Մանրամասն տե՛ս Ներսիսյան Ա., Հայաստանը աշխարհաքաղաքական մեծ 
խաղատախտակում, - Վանաձոր, 2013, էջ 47-49 
40 В. В. Желтов, М. В. Желтов Геополитика: История и теория. - М., 2009. с. 54. 
41 Мартин Дж., Джеймс П. Все возможные миры. История геграфических идей. - М., 1988. с. 
39. 
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Աշխարհաքաղաքական դատողություններ առկա էին Հին 
Հունաստանի և Հին Հռոմի բոլոր ականավոր մտածողների աշխա-
տություններում: Սակայն, այս տեսակետից հատուկ ուշադրության են 
արժանի Արիստոտելի (Ք.ա. 384-322) աշխատությունները:42 Նրա ուշադը-
րության կենտրոնում միշտ եղել են մարդկանց, իշխանության ու 
ժողովրդի փոխհարաբերությունները, որոնց քննարկմանը նա նվիրել է 
«Քաղաքականություն» աշխատությունը: Մասնավորապես, ստրկատի-
րական կարգերի սոցիալական պատվերով հիմնավորված, նա 
դիտարկում էր տարբեր ժողովուրդների կենսագործունեության վրա 
բնական պայմանների ազդեցության հետևանքները: Արիստոտելը 
պնդում էր, որ ցուրտ երկրների բնակիչները չեն կարող ինքնակա-
ռավարվել և կարիք ունեն «քաղաքական կառավարման»: Դրան 
հակառակ, հարավի ժողովուրդներն այնքան «ալարկոտ» են, որ 
ստրկատիրությունը բնական անհրաժեշտություն է նրանց համար: Իսկ 
հույները, ըստ Արիստոտելի, ապրելով ամենաբարենպաստ բնակլիմա-
յական պայմաններում, օժտված են միայն լավագույն հատկություններով, 
հետևաբար պետք է իշխեն բոլորին:  

Արիստոտելի աշխարհաքաղաքական ընկալումների պրակտիկ 
արտահայտությունը կարելի փնտրել Ալ. Մակեդոնացու արշավանքների 
տրամաբանության մեջ (Ք.ա. 356-323): Նրա հաջողությունները մեծապես 
կախված էին ռազմական գործողություններում աշխարհագրական ու 
կլիմայական պայմանների ճշգրիտ հաշվարկից: Աշխարհաքաղաքակա-
նության տեսանկյունից կարևոր է շեշտել նաև Մակեդոնացու կողմից 
աշխարհակալ կայսրության ձևավորման գաղափարախոսական հիմքը՝ 
պանհելլենիստական գաղափարը: Վերջինս առաջ էին քաշում 
ժամանակի բոլոր ականավոր մտածողներն, այդ թվում նաև Սոկրատեսը, 
ով գլխավոր նպատակ համարում էր Հունաստանում քաղաքական 
միասնությունը և Ասիայի հսկայական տարածքների նվաճումը: 

Հունա-հռոմեական քաղաքակրթությունում, ժամանակի աշխարհա-
քաղաքական ընկալումների մասին ամբողջական պատկերացում 
կազմելու համար պետք է նշենք նաև Ստրաբոնի (Ք.ա 64 – Ք.ծ. 24) 
«Աշխարհագրություն» աշխատությունը: Վերջինս բաղկացած էր 18 
հատորից և ըստ էության` գրված էր որոշակի կատեգորիայի մարդկանց 
համար, մասնավորապես՝ Հռոմեական կայսրության չինովնիկների ու 

                                                           
42  Արիստոտելի աշխատություններում աշխարհաքաղաքական պատկերացումների 
վերլուծությունը մանրամասն տե՛ս` Ներսիսյան Ա. նշվ. աշխ, էջ 54-55 
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զինվորականության համար: Քանի որ այն անհրաժեշտ տվյալներ էր 
պարունակում կայսրության հեռու և մոտ հարևանների, նրանց ժողո-
վուրդների մասին, ապա մասնագետներն այդ կոթողային աշխատու-
թյունը հակված են համարել «կառավարական ապարատի համար 
ստեղծված առաջին տեղեկատուն», որը անհրաժեշտաբար օգնում էր Հին 
Հռոմի աշխարհաքաղաքական հավակնությունների բավարարմանը: 

Երրորդ փուլի աշխարհաքաղաքական դարաշրջանն ամբողջանում է 
լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ սերնդի մյուս ներկայացուցիչների 
աշխարհաքաղաքական պատկերացումներով: Խոսքը վերաբերում է 
Հայկական և Իրանական քաղաքակրթություններին, որոնք կրող հզոր 
պետություններում աշխարհաքաղաքական դատողությունները հիմք 
հանդիսացան և' պետության կառավարման, և' աշխարհակալ ցանկու-
թյունների հիմնավորման, և' սեփական քաղաքակրթական ներուժն 
իրացնելու համար:    

Ընդհանրացնելով երրորդ փուլի ընթացքում մարդկային կենսագոր-
ծունեության քաղաքական ոլորտի վերը դիտարկված բնութագրումները՝ 
կարող ենք արձանագրել մի կարևոր առանձնահատկություն. ժամանակի 
բոլոր քաղաքակրթությունների աշխարհընկալումներում կենտրոնական 
դիրքը պատկանել է իրենց, որն էթնոկենտրոնության ակնհայտ դրսևո-
րում է և արտահայտում է այդ քաղաքակրթությունների աշխարհաքաղա-
քական հավակնությունների կայացումը: Հետևաբար, այս փուլին 
համապատաս-խանող աշխարհաքաղաքական դարաշրջանը համարում 
ենք «Կայացող աշխարհի» դարաշրջան:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՍՏՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՏԻՊ» 
Երրորդ փուլին համապատասխանող աշխարհատնտեսական 

դարաշրջանը՝ «Ստրկատիրականն» է, որը պայմանավորեց մարդկային 
գործունեության տնտեսական ոլորտի ինքնատիպ բնույթը՝ ողջ փուլի 
ընթացքում: Արդեն նշել ենք, որ նախորդ փուլի ավարտին տիրապետած 
ճգնաժամի հաղթահարումը հնարավոր դարձավ ստրկատիրական 
կայուն հարաբերությունների և ստրուկների ուժի անխնա օգտագործման 
շնորհիվ: Մարքսիստական մոտեցումն այս տնտեսակարգը բնութագրում 
է կայացած, բայց միաժամանակ անտագոնիստական դասակարգային 
հարաբերություններով, որը հիմնված է ստրկատիրական սեփականու-
թյան և ստրուկների աշխատանքի վրա: Այդ պատճառով էլ այն կոչվում է 
ոչ թե ստրկական, այլ՝ ստրկատիրական:  
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Ստրկատիրության ժամանակ արտադրության միջոցների նկատմամբ 
ձևավորվեց մասնավոր կայուն սեփականությունը, որի կրողը միայն 
ստրկատերն էր: Հիմնական արտադրող ուժը դարձավ ստրուկը, որը 
զրկված էր սեփականության իրավունքից, միաժամանակ ինքն էր 
հանդիսանում մասնավոր սեփականություն: Տիրապետում էր սահմա-
նափակ ապրանքային արտադրության տիպը: Պարզ է, որ որպես 
աշխարհատնտեսական դարաշրջանի տիպ, ստրկատիրությունը 
դարձավ համաշխարհային քաղաքակրթության երրորդ տիպին հատուկ 
տնտեսական հարաբերությունների ընդհանուր ձևը: Սակայն միաժա-
մանակ պետք է նշել, որ լոկալ քաղաքակրթությունների ներքին 
տարբերություններով պայմանավորված, այն ժամանակին հանդես եկավ 
ներքին բազմաձևությամբ: Մասնավորապես, այս տնտեսակարգն առավել 
կայացավ Հունա-հռոմեական քաղաքակրթությունում, որտեղ ձևավոր-
ված տնտեսական փոխհարաբերությունները համարվում են ստրկատի-
րության դասական տիպը:  

Ե՛վ հույների, և՛ հռոմեացիների մոտ ստրուկն ասոցացվում էր օտարի 
հետ: Նրանք համարում էին, որ բոլոր բարբարոսները ցածր ռասայից են, 
որոնց բնական կարգավիճակը՝ ստրկությունն է։43 Դա բնական էր, քանի 
որ քանի որ սկզբնական շրջանում ստրուկների մատակարարման 
հիմնական աղբյուրը հանդիսանում էին պատերազմում գերեվարված-
ները: Հետագայում, ստրկավաճառությունը դարձավ ժամանակի 
տնտեսական փոխհարաբերություններին բնորոշ խիստ եկամտաբեր 
ուղղություններից մեկը, որով զբաղվում էին միայն ազդեցիկ 
անհատները: 

 Ի տարբերություն Հունա-հռոմեական քաղաքակրթության, մյուս լոկալ 
քաղաքակրթություններում ստրկատիրական փոխհարաբերությունները 
բնութագրվում էին որոշակի առանձնահատկություններով, որը վերաբե-
րում էր և՛ ստրուկների կարգավիճակին, և՛ նրանց ձեռք բերման 
աղբյուրներին, և՛ նրանց ուժի օգտագործման ինտենսիվությանը: 
Օրինակ, Հնդկական քաղաքակրթությունում ստրուկներն ունեին 
որոշակի իրավունքներ, քանի որ այս կարգավիճակում կարող էին 
հայտնվել տարբեր կաստաների ներկայացուցիչներ, որոնց շահագործ-

                                                           
43 Rome et la conquete du monde mediterraneen, ed. par C.Nicolet. - Paris, 1979, tome 1, էջ 208 
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ման ձևերը, գնման և հետ գնման հնարավորությունները, տուգանքների 
չափերը կարգավորվում էին հատուկ օրենքներով:44  

Դասական ստրկատիրական ձևից որոշակի տարբերություններ նկա-
տելի են նաև՝ Չինական, Հայկական և Իրանական լոկալ քաղա-
քակրթություններում: Այդ տարբերությունը, թերևս, թելադրված էր այն 
իրողությամբ, որ այս քաղաքակրթություններում առաջնորդները շարու-
նակում էին հանդես գալ բռնակալ (դեսպոտ) կենտրոնաձիգ իշխա-
նությամբ՝ ի տարբերություն դասական ստրկատիրական տիպը կրող 
Հունա-հռոմեական քաղաքակրթության: Այսինքն, տիրապետող սեփա-
կանության և աշխատուժի ձևերը դեռևս կրում էին նախորդ՝ 
«Արտադրության Ասիական» տիպի ազդեցությունը: Սակայն, միևնույն 
ժամանակ, նրանք օգտագործում էին նաև ստրուկների աշխատուժը, 
որոնց մատակարարման գրեթե միակ աղբյուրը պատերազմներն էին, 
որոնք հաճախակի էին տեղի ունենում և՛ Հնդկական, և՛ Իրանական, և՛ 
Հայկական քաղաքակրթությունները կրող հզոր պետությունների 
մասնակցությամբ: 

Այսպիսով, կարող ենք պնդել, որ Երրորդ Մեծ փուլի ընթացքում 
մարդկանց տնտեսական կենսագործունեության իրացման հիմնական 
ձևը ստրկատիրական էր: Վերջինս ամբողջապես պայմանավորված էր 
փուլի տրամաբանությամբ և համապատասխան դարաշրջանում 
ապահովեց տնտեսական ոլորտի կայացումը՝ որպես մարդկային 
կենսագործունեության ինքնուրույն բնագավառ: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԱՇԽԱՐՀԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՏԻՊ» 
(Աշխարհի գիտական պատկերի ստեղծում) 

Քննարկվող փուլի ընթացքում իրացման խիստ բարձր մակարդակով 
առանձնացավ մարդկային կենսագործունեության հոգևոր-մշակութային 
ոլորտը: Կրելով փուլի տրամաբանության ողջ ազդեցությունն՝ աշխար-
համշակութային երրորդ դարաշրջանը ներկայացավ շատ բարձր 
առաջընթացով: 

Աշխարհաճանաչողության զարգացման արդյունքում կուտակված 
գիտելիքների մակարդակը հնարավորություն տվեց ամբողջապես վե-
րարժևորել մինչ այդ գոյություն ունեցող աշխարհայացքային մոտեցում-

                                                           
44  Մանրամասն տե՛ս История народов восточной и центральной Азии с древнейших 
времен до наших дней. - М., 1986, էջ 256 
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ները: Փուլի սկզբում տիրապետում էին  առասպելական-դիցաբանական 
մոտեցումները: Այն արտահայտվեց երրորդ սերնդի գրեթե բոլոր քաղա-
քակրթությունների աշխարհայացքներում, սակայն առավել ընդգծված ու 
համակարգված ձևով հանդես եկավ Հունա-հռոմեական, 45  Հայկական և 
Իրանական քաղաքակրթություններում: Ի տարբերություն վերջիններիս,  
Հնդկական ու Չինական քաղաքակրթություններում տիրապետող են եղել 
լեգենդները՝ իմաստունների կյանքի մասին:  

Հետագա զարգացման արդյունքում քաղաքակրթություններում տիրա-
պետող աշխարհայացքները հեռացան առասպելաբանական պատկե-
րագրումից և հանգեցին իրականության խորքային բացահայտման 
փիլիսոփայական մոտեցմանը: Ձևավորվեցին փիլիսոփայության հիմնա-
կան հայեցակարգերն ու ուղղությունները, որոնք հիմք դրեցին աշխարհի 
և իրականության մեկնաբանման հետագա ողջ ընթացքին: Արդյունքում, 
աստիճանաբար հաստավեցին աշխարհի գիտական պատկերի կերտման 
փորձերը: Հետևաբար, Երրորդ Մեծ փուլին համապատասխանող աշ-
խարհամշակութային դարաշրջանը բնութագրվում է «Աշխարհի բացա-
հայտման տիպով», որտեղ փորձ էր կատարվում կերտել աշխարհի 
գիտական պատկերը:  

Աշխարհամշակութային այս դարաշրջանը բացառիկ է համարվում այն 
պարզ պատճառով, որ հիմնականում այս ընթացքում կայացան 
մարդկանց և համակեցության տարբերի տիպերի հոգևոր, էմոցիոնալ, 
էթնիկ պահանջմունքների բավարարման հիմնական ուղղությունները: 
Հոգևոր տիրույթում դիցաբանությանը զուգընթաց հստակեցվեցին 
կրոնական պատկերացումներն՝ ամրացված պաշտամունքների և ծեսերի 
համակարգով։ Պաշտամունքը հիմնականում հանգում էր զոհաբե-
րությունների և աղոթքների, որոնք որպես կանոն կատարվում էին այս 
կամ այն աստվածությանը նվիրված տաճարում։  

Երրորդ փուլում կայացան նաև մարդկանց հոգևոր-մշակութային 
գործունեության առանցքային տարրերը՝ արվեստ, գրականություն, թատ-
րոն, ճարտարապետություն և գիտություն: Հենց այս ընթացքում ձևավոր-

                                                           
45  Հունա-հռոմեական քաղաքակրթությունում դիցաբանական կերպարները սկզբում 
հրեշակերպ էին և տգեղ, այսինքն՝ դիցաբանությանը հատուկ էր քթոնականությունը։ 
Հետագայում ձևավորվեց օլիմպոսյան դիցաբանությունը, որտեղ Աստվածներից 
յուրաքանչյուրն օժտված էր խիստ որոշակի ֆունկցիաներով և ենթարկվում էր գլխավոր 
աստծուն։ Օլիմպոսյան դիցաբանությանը հատուկ է խիստ արտահայտված մարդակեր-
պությունը։ Երևան են գալիս նաև հերոսների մասին առասպելները։ Հետագայում 
աստվածները զրկվում են մարդակերպ որակներից և պատկերվում են ավելի 
վերացական։  



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
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վեցին հիմնարար գիտությունները՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աստղագի-
տություն, աշխարհագրություն, բժշկություն և այլն46: 

Այս փուլում շատ բարձր մակարդակի հասավ քաղաքակրթու-
թյունների մշակութացման մակարդակը: Այն ներկայացավ կրթության և 
դաստիարակության գործընթացի համակարգվածությամբ: Այսպես, օրի-
նակ, Հին Հունաստանում ձևավորվել են դաստիարակության և 
կրթության նույնիսկ ինքնատիպ համակարգեր, որոնցից առավել հայտնի 
են աթենականը և սպարտականը: Ստեղծվեցին գիմնազիոններ և 
լիցեյներ, հանրամատչելի և նույնիսկ պարտադիր երեխաների համար: 
Կրթության և դաստիարակության յուրահատուկ միջավայր էին համար-
վում հանրային գրադարանները, որոնք պատրաստում էին հռետորներ, 
փիլիսոփաներ, բժիշկներ և այլն:47 

Այսպիսով, Երրորդ փուլին համապատասխանող աշխար-
համշակութային տիպը, ամբողջապես փաստեց համաշխարհային 
քաղաքակրթության կայացման ընթացքը և հիմք հանդիսացավ վերջինիս 
հետագա զարգացման համար:  

 
ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ» 
Ինչպես արդեն նշել ենք, երկրաբնապահպանական նախորդ 

դարաշրջանում մարդ-բնություն փոխհարաբերություններում 
ձևավորված հակասական միտումներն ի վերջո հանգեցին այդ 
փոխհարաբերություն-ների ներդաշնակության խախտմանը, որի 
խորացումը փուլի ավարտին առաջ բերեց խորքային ճգնաժամ: Իսկ 
վերջինիս հաղթահարումն իր հերթին պայմանավորեց հաջորդիվ 
տիրապետած երկրաբնապահպանական դարաշրջանների հերթափոխ-

                                                           
46  Հունական և հռոմեական քաղաքակրթության լեզուն, գրականությունն ու 
աֆորիզմները, արվեստն ու ճարտարապետությունը, փիլիսոփայությունն ու ճշգրիտ 
գիտությունները, հունական ժողովրդավարությունը և հռոմեական իրավունքն, 
առևտրաբանկային գործը և ռազմական արվեստն իրենց ժամանակին Եվրոպայում շատ 
հեռու են տարածվել ու մինչև այժմ էլ շարունակվում են ուսումնասիրվել և օգտագործվել 
աշխարհում: Մեջբերումն ըստ Մուրադյան Յու., նշվ. աշխ. էջ 121  
47  Աթենական դաստիարակության համակարգը բազմակողմանի էր: Յոթ տարեկանից 
երեխան քերականական դպրոցում սովորում էր կարդալ, գրել և հաշվել: Ավելի ուշ կամ 
միաժամանակ հաճախում էր կիթառահարների դպրոց` ուսանում երգ, երաժշտություն, 
արտասանության: 13-14 տարեկանից մինչև 16 տարեկան զբաղվում էր մարմնամար-
զությամբ, տիրապետում՝ հնգամարտին: Նյութապես ապահովված երեխաները հաճա-
խում էին գիմնասիոն: Սպարտայում Ք.ա. VI դարում գոյություն է ունեցել պետական 
դպրոցական համակարգ, որը պարտադիր է եղել յուրաքանչյուր սպարտացու համար: 
Տե՛ս նույն տեղը էջ 131 
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ման ընթացքը, երբ մարդ-բնություն փոխհարաբերության սուբյեկտներից 
որևէ մեկն առանձնացավ դոմինանտ դիրքով: Ըստ այդմ, երրորդ փուլն 
առանձնացավ բնության նկատմամբ ինքնատիպ վերաբերմունքով: 
Մասնավորապես, քննարկվող ժամանակաշրջանում լոկալ քաղա-
քակրթությունների մշակութացման մակարդակը ձևակերպել էր 
տիրապետող աշխարհայացքի բնույթը: Այն է՝ մարդիկ և նրանց 
համակեցությունները սկզբունքորեն առանձնանում են բնությունից՝ 
իրենց պայմանականությամբ և ոչ կայունությամբ: Այդ ժամանակներում 
առավել ակնհայտ էր այն միտքը, որ բնության մեջ կարգ ու կանոնը 
հաստատված է Աստծո կողմից, իսկ մարդիկ իրենց կյանքը կառուցում են 
անձնահաճո կերպով: Այս տեսանկյունից իդեալական էր համարվում այն 
կյանքը, որը բնության հետ ներդաշնակ է, և որը հասու էր միայն իմաս-
տուններին: Բնության նկատմամբ այս առանձնահատուկ վերաբերմունքն 
ամբողջացրեց երկրաբնապահպանական երրորդ դարաշրջանին հատուկ 
տիպը՝ «Բնության բարոյականության հայեցակարգը», որի շրջանակնե-
րում մարդը ընկալվում էր որպես բնության մասնիկ: 

Պետք է նկատել, որ այս ամենին զուգահեռ, այնուամենայնիվ, 
շարունակվում էր բնական համալիրների շահագործումը, որը պատճառ 
էր դառնում լոկալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների: Վերջիններս, 
հանգուցվելով մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտների 
հիմնախնդիրների հետ, պայմանավորեցին փուլի ավարտին տիրա-
պետած ճգնաժամերի խորքային բնույթը: Երկրաբնապահպանական 
հարթությունում այն արտահայտվեց մարդ-բնություն փոխհա-
րաբերությունների բովանդակության փոփոխությամբ, երբ բնության հետ 
ներդաշնակության ապահովումը ստորադասվեց քաղաքական, 
տնտեսական, սոցիալական, կրոնական առաջնահերթություններին: 
Արդյունքում, էկոլոգիական լոկալ հիմնախնդիրները համարվեցին ոչ 
էական և ոչ համեմատելի այն խնդիրների հետ, որոնք իրականում 
հուզում էին մարդկանց: Այս ամենի արդյունքում բնական սկսեց 
համարվել այն ամենը, որը ստեղծված էր մարդկանց կողմից և 
անմիջականորեն ծառայում էր նրանց կարիքների բավարարմանը: 

Ճգնաժամի հաղթահարումը փնտրվեց գոյություն ունեցող երկրաբնա-
պահպանական տիպի վերարժևորման մեջ և «Բնության բարոյականու-
թյան հայեցակարգը» իր տեղն աստիճանաբար զիջեց «Մարդու 
բարոյականության հայեցակարգին»: 

Այս տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկվի նաև փուլի ավարտին 
մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտներում տիրապետած 
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ճգնաժամերի բնույթը: Մենք դրանք առանձին-առանձին չդիտարկեցինք, 
քանի որ համաշխարհային քաղաքակրթության կայացած տիպում, 
ճգնաժամերը փոխպայմանավորվելով, առավել խորքային արտահայտու-
թյուն ունեցան: Այսպես, օրինակ, տնտեսական հարաբերությունների փո-
փոխման անհրաժեշտությունը պարտադրված էր այն իրողությամբ, որ 
ստրկատիրական հարաբերություններն այլևս չէին կարող բավարարել 
մարդկանց նյութական պահանջմունքների անընդհատ աճը: Իրավա-
զուրկ ստրուկների աշխատուժի արտադրողականությունը խիստ ցածր 
էր, հետևաբար անհրաժեշտ էր աշխատուժի ձևի փոփոխություն: Սակայն 
միաժամանակ պետք է նշենք՝  այս տնտեսակարգում տեղի էր ունեցել 
հասարակությունների ներքին շերտավորում և դրանց նյութականացման 
գերբևեռացում, որը քաղաքակրթություններում տիրապետող մշակու-
թացման հիմքով, այլևս չէր կարող իմաստավորվել: Այն հոգևոր-
մշակութային ոլորտում իր արտահայտությունը գտավ մարդկային 
փոխհարաբերությունների բարոյաարժեքային ճգնաժամի տեսքով: Այս 
ամենը պարտադիր էր դարձնում նաև քաղաքական ոլորտում առկա 
պատկերացումների վերարժևորումը, ինչն իր հերթին ենթադրում էր 
գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական տիպի փոփոխություն: 
Այսպիսով, թե՛ տնտեսական, թե՛ քաղաքական, և թե՛ հոգևոր 
մշակութային ու երկրաբնապահպանական ոլորտների փոխկապացված 
ճգնաժամերը փաստում էին համաշխարհային քաղաքակրթական 
երրորդ փուլի սպառումը: Այդ ճգնաժամերի հաղթահարումն ապահովեց 
հաջորդ՝ համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման փուլի 
շարժընթացը: 
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Դ) ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ - ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի «Զարգացման» 

փուլ – լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ սերունդ 
Չորրորդ Մեծ փուլն ընդգրկում է համաշխարհային 

քաղաքակրթության շարժընթացի «Զարգացման» ընթացքը, որն 
առանձնանում է թե՛ բովանդակային բազմաշերտությամբ, և թե՛ 
ժամանակային լայնույթի ինքնատիպ դրսևորումներով: 
Մասնավորապես, այս փուլի սկզբնավորումը կարելի է համարել IV 
դարը, ավելի կոնկրետ 301 թվականը, երբ Հայաստանում 
քրիստոնեությունն ընդունվեց պետական կրոն և ձևավորվեց լոկալ 
քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդի Հայկական միավորը: Դրանից 
հետո, 313-ին, քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ձևակերպվեց 
նաև Հռոմեական կայսրությունում: Այս փաստով սկզբնավորվեց չորրորդ 
սերնդի նախ Հռոմեական քաղաքակրթական միավորը, որը, սակայն, 
փուլի ընթացքում վերարտադրվելով, հիմք տվեց այս սերնդի 
Արևմտաքրիստոնեական և Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթական 
միավորներին: Վերջինս ներկայացվեց Բյուզանդական քաղա-
քակրթությամբ: 

Ժամանակագրական տեսանկյունից հաջորդ հանգուցային կետը Ք.ծ. 
622 թվականն է, երբ Մուհամմեդի կողմից հիմնադրվեց մահմեդակա-
նությունն՝ ըստ այդմ հիմք հանդիսանալով լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների չորրորդ սերնդի մահմեդական քաղաքակրթական միավորի 
ձևավորման համար: Նրա հիմնական կրողն այս փուլում դարձավ 
Արաբական խալիֆայությունը,48 որն ամբողջապես լրացրեց համաշխար-
հային քաղաքակրթության արևմտյան և արևելյան հատվածներում 
տեղաբաշխված լոկալ քաղաքակրթությունների միջև առկա 
աշխարհագրական տարածությունը: Բացի դրանից, Արաբական 
խալիֆայությունը պատճառ դարձավ, որպեսզի Երրորդ սերնդի 
Իրանական քաղաքակրթությունը նախ հայտնվի ռելիկտային վիճակում, 
ապա վերարտադրվելով դառնա մահմեդական քաղաքակրթության 
սուբյեկտներից մեկը:  

                                                           
48  Արաբական խալիֆայությունը  (արաբ ․ ՝ العربية ةلودلا  ̀  ) միջնադարում ձևավորված 
թեոկրատական՝ իսլամադավան պետություն էր, որի գոյության ժամանակաշրջանն 
ընդգրկում է Ք.ծ.632-1258 թվականները: Այն ձևավորվել է իսլամական նվաճումների 
արդյունքում՝ VII դարի առաջին կեսին։ Պետության գլուխ էին կանգնած իսլա-
մի հիմնադիր Մուհամմեդ մարգարեի հաջորդները կամ փոխանորդները (արաբ․ ՝ خليفة  ՝ 
խալիֆ)։ 
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Չորրոդ Մեծ փուլն ինքնատիպ է արտահայտվում նաև Հնդակական և 
Չինական քաղաքակրթությունների շարժընթացում:  

Չինական քաղաքակրթությունը, հաղթահարելով երրորդ փուլի 
վերջին տիրապետած ճգնաժամային շրջանը, արդեն Ք.ծ. IV դարում 
ներկայանում է լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդով: 
Վերջինիս շարժընթացը բնութագրվում է երկվությամբ: Մասնավորապես, 
Չինական քաղաքակրթության չորրորդ սերունդն իր կյանքի ողջ ցիկլի 
ընթացքում, սեփական գույությունը պահպանելու համար, ստիպված է 
եղել պայքարել հյուսիային քոչվոր, բարբարոս տարբեր ցեղախմբերի դեմ: 
Այդ պայքարն ուղեկցվել է փոփոխական հաջողություններով: Օրինակ, IV 
դարի սկզբից, Չինաստանի ողջ հյուսիսը, քոչվոր ցեղերի նվաճումների 
արդյունքում, բաժանվում է տարբեր փոքր պետությունների և 
հարստությունների միջև: Նույնիսկ ժամանակի չինական վերնախավը 
ստիպված փախչում է հարավ և հարավ-արևելք՝ այնտեղ հիմնելով 
պետություն, որը հետագայում ստանում է Արևելյան Ցզին անվանումը: 
Սակայն, միևնույն ժամանակ, Չինական քաղաքակրթությունը որպես 
քաղաքակրթական արդեն կայացած միավոր, չորրորդ փուլի ընթացքում 
ոչ միայն կարողանում է պահպանել սեփական ինքնուրույնությունն, այլև 
կարողանում է ամբողջապես ձուլել երկիր թափանցած քոչվոր ցեղերին: 
Մասնավորապես, հյուսիսում ձևավորվող բոլոր փոքր պետությունները 
կրում էին չինական դասական անվանումներ (Չժաո, Յան, Լյան, Ցին, Վեյ 
և այլն): Բացի դրանից, քոչվորները ձգտում էին ընդօրինակել 
կառավարման առաջադեմ չինական փորձը, իսկ չինական մշակույթի 
ընդօրինակումը հանդիսանում էր կայունության ապահովման 
նախադրյալ: Արդյունքում, չինական քաղաքակրթության և կոնֆուցիա-
կանության հզորությունը հանգցրեց բարբարոս ցեղերի նվաճման 
ալիքները, և արդեն Ք.ծ. VI դարում, վերջիններիս սերունդները կազմեցին 
չինական քաղաքակրթության անբաժանելի մասը:  

Այսպիսով, այս փուլում չինական քաղաքակրթությունը կարողացավ 
զարգացնել և ամբողջապես իրացնել սեփական քաղաքակրթական 
ներուժն, ըստ այդմ, դառնալով լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ 
սերնդի միակ ներկայացուցիչը, որն իրացվեց նախորդ բոլոր փուլերի 
ընթացքում:  

Ինչ վերաբերում է Հնդկական քաղաքակրթությանն, ապա այն, ըստ 
էության, չկարղացավ ամբողջապես հաղթահարել նախորդ փուլի 
ճգնաժամային հատվածը և հայտնվեց ռելիկտային վիճակում: Այսինքն, 
պահպանելով քաղաքակրթական ինքնատիպության գծերը, այն ընկավ 
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նախ Մահմեդական, այնուհետև Քրիստոնեական քաղաքակրթություն-
ների ազդեցության տակ: Այսպես, օրինակ, Գուպտանների դինաստիայի 
անկումից հետո, Հնդկաստանի հարավում պահպանվեցին ինքնու-
րույնություն ունեցող մի քանի դինաստիաներ, 49  որոնց հովանավո-
րությամբ զարգացում ապրեցին հնդկական գիտությունը, մշակույթը, 
գրականությունն ու փիլիսոփայությունը: Սակայն, հետագայում, ընդուպ 
մինչև համաշխարհային քաղաքակրթության Յոթերրորդ փուլը, 
Հնդկական քաղաքակրթությունը գտնվել է այլ քաղաքակրթությունների 
ենթակայության տակ: Նախ, X-XII դարերում Հնդկաստանը 
Կենտրոնական Ասիայից ենթարկվեց մահմեդականների հարձակման, 
որի պատճառով ամբողջ հյուսիսային հատվածն անցավ Դելլի 
սուլթանության50 իշխանության տակ: Հետագայում տարածաշրջանի մեծ 
մասը հայտնվեց Մեծ Մողոլների կայսրության ենթակայության տակ:51 

Ք.ծ. XVIII դարում, վերջինիս կործանման արդյունքում, ձևավորվեց 
Մարտհաների կայսրությունը: Մինչ այդ, Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության ներկայացուցիչները՝ Պորտուգալիան, Նիդերլանդ-
ները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան արդեն կատաղի պայքար էին սկսել 
որպեսզի տիրապետություն հաստատեին Հնդկաստանի մասնատված 
թագավորությունների վրա: Պայքարում, ի վերջո հաղթանակ տարավ 

                                                           
49 Այդ դինաստիաները ծավալվել են պատմական Թամիլնանդ մարզի տարածքում, որն 
ընդգրկում է  ժամանակակից Հնդկաստանի Թամիլնանդ մարզը: Դրանցից առավել ազդե-
ցիկ են եղել՝ Չալուկյայի (տիրապետել է Դեկանի սարահարթի հարավային և կենտրոնա-
կան հատվածներում՝ Ք.ծ. VI-XII), Չերայի (տիրապետել է Հարավային Թամիլնանդում. 
Ք.ծ. I-XII), Չոլայի (Թամիլնանդական թագավորություն, ձևավորված Ք.ծ. II դարում), 
Փալլավա-յի (համանուն պետություն, որը գոյություն է ունեցել IV-IX դարեր), Փանդյայի 
(Հարավային Հնդկաստանում գործունեություն ծավալած Հին Հինդուական պետություն) 
դինաստիաները 
50 Դելիի Սուլթանությունը Հնդկաստանի տարածքում ձևավորված մահմեդական առաջին 
հզոր պետությունն էր, որը գոյություն է ունեցել 1206-1526 և 1539-1555 թվականներին՝ Հյու-
սիսային Հնդկաստանի տարածքում: Այդ շրջանում առաջին անգամ պետության 
մայրաքաղաք է հռչակվում Դելին: Դելիի Սուլթանությունում պաշտոնական լեզու էր 
հռչակված պարսկերենը՝ ֆարսին: 
51  Մեծ Մողոլների կայսրությունը հիմնադրվել է թյուրքացած մոնղոլական ցեղերի 
առաջնորդ՝ Թամերլանի հետնորդների կողմից: Կայսրությունը գոյություն է ունեցել 
ժամանակակից Հնդկաստանի, Պակիստանի, Բանգլադեշի և հվ.-արլ. Աֆղանստանի տա-
րածքում՝ 1526-1540 և 1555-1858 թվականներին: «Մողոլ» եզրույթը կիրառվել է Հնդկաս-
տանում, մատնանշելու համար բոլոր մահմեդականներին, իսկ պետությունն այդպես է 
կոչվել անգլիացի գաղութատերերի կողմից: Մանրամասն տ՛ս The Baburnama: Memoirs of 
Babur, Prince and Emperor, Zahir-ud-din Mohammad Babur, Translated, edited and annotated 
by Wheeler M. Thackston. 2002, Modern Library Palang-faack Edition, New York  
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Մեծ Բրիտանիան, որն էլ կարողացավ մոտ 200 տարի գաղութացնել 
ամբողջ Հնդկաստանը:  

Այսպիսով, Հնդկական քաղաքակրթությունը երրորդ սերնդից հետո 
հայտնվեց ռելիկտային վիճակում: Այսինքն պահպանելով լոկալ քաղա-
քակրթության ինքնատիպ գծերը՝ այնուամենայիվ, դուրս մնաց համաշ-
խարհային քաղաքակրթության առաջնային սուբյեկտի կարգավիճակից:  

Չորրորդ Մեծ փուլի ժամանակագրական նման շարժընթացն իր հեթին 
պայմանավորեց տիրապետող համաշխարհային քաղաքակրթական 
տիպի բովանդակությունը, որն ամբողջապես համապատասխանում է 
փուլի տրամաբանությանը: Այսպես, «Զարգացման» փուլում հստա-
կություն ձեռք բերեց համաշխարհային քաղաքակրթության ներքին 
կազմը, որն արդեն սկսեց հանդես գալ եռաշերտ հարթությամբ՝ 

•Առաջին շերտը ձևավորեցին լոկալ քաղաքակրթությունների 
տիրապետող սուբյեկտները: Չորրորդ փուլի տրամաբանությանը համա-
պատասխան, այս շերտը կազմեցին կրոնական քաղաքակրթությունները՝ 
քրիստոնեական, մահմեդական և բուդդայական, որոնք միաժամանակ 
ֆիքսեցին մարդկային կենսագործունեության բոլոր՝ և՛ քաղաքական, և՛ 
սոցիալ-տնտեսական, և՛ հոգևոր մշակութային ոլորտների զարգացման 
տրամաբանությունը: Ըստ այդմ, ոչ միայն իրացվեց Չորրորդ՝ «Զարգաց-
ման» փուլի ողջ ներուժն, այլև հանգրվան հանդիսացավ, որպեսզի 
հետագայում «կայանան» համաշխարհային քաղաքակրթության հետագա 
զարգացման շեշտադրումները: Վերջիններիս մեջ ակնառու են համաշ-
խարհայնացման փորձերը, քանի որ կրոնական քաղաքակրթությունների 
գործունեությունը, ոչ այլ ինչ է, քան համաշխարհայնացման առաջին 
օրինակներ: Իսկ դա ամբողջապես համապատասխանում է համամարդ-
կային քաղաքակրթության գերփուլային ընթացքին, երբ համաշխար-
հային քաղաքակրթության զարգացումը պետք է ընթանար նրա «Ձևավոր-
ման» պարտադրանքով:  

•Երկրորդ շերտը կազմեցին տիրապետող քաղաքակրթությունները 
կրող ավանգարդային սուբյեկտներն: Այսինքն, ձևավորվեց այն խումբը, 
որն ապահովելու էր առաջին շերտի շարժընթացը՝ միաժամանակ 
կազմելով լոկալ քաղաքակրթությունների համապատասխան սերունդը: 
Վերջինս չորրորդ սերնդի պարագայում ուներ հետևյալ կազմը - 
Արևմտաքրիստոնեական, Արևելաքրիստոնեական և Հայկական քաղա-
քակրթությունները՝ Քրիստոնեականի պարագայում, Արաբականը՝ Մահ-
մեդականի և Չինականը՝ Բուդդայականի պարագայում: 
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•Երրորդ շերտը ձևավորվեց այն լոկալ քաղաքակրթություններով, 
որոնք թերևս պահպանում էին իրենց ինքնուրույնությունը, բայց 
միաժամանակ գտնվում էին ռելիկտային վիճակում: Այսինքն, 
չկարողանալով իրացնել սեփական քաղաքակրթական ներուժը, նրանք 
դուրս մնացին համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացից: 
Չորրորդ փուլում նման կարգավիճակում հայտնվեցին Հնդկական և 
Իրանական քաղաքակրթությունները: Այս խմբի մեջ կարելի է ներառել 
նաև ժամանակի այն սուբյեկտներին, որոնք, թեև ունենալով 
համակեցության զարգացման համապատասխան մակարդակ, կարող 
էին ինքնուրույն իրացնել սեփական քաղաքակրթական ներուժը, սակայն 
չէին մասնակցում համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացին: 
Այս տեսանկյունից որպես օրինակ կարող է ծառայել Ամերիկյան 
քաղաքակրթությունը: 

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք նշել, որ Չորրորդ 
Մեծ փուլին համապատասխանում է համաշխարհային քաղաքակրթու-
թյան «Կրոնական տիպը»: Վերջինիս ժամանակագրական լայնույթը 
կազմեց ավելի քան 1000 տարի (Ք.ծ. IV-XIV): Պետք է նկատել, քննարկվող 
ժամանակահատվածում մեր կողմից սահմանազատվող մարդկային 
կենսագործունեության չորս հիմնական ոլորտները նույնպես 
ենթարկվում են ողջ փուլի տրամաբանությանը: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԿԱԽՅԱԼ ԱՇԽԱՐՀ» 
Չորրորդ Մեծ փուլում տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական զար-

գացումներն առանձնացան ինքնատիպ ընթացքով, որտեղ գլխավոր 
ակտորների գործառույթը ստանձնեցին կրոնական՝ հատկապես 
Քրիստոնեական և Մահմեդական քաղաքակրթությունները: Հենց 
վերջիններիս վարքագիծն էլ պայմանավորեց ժամանակի 
աշխարհաքաղաքական գործընթացների բնույթն ու աշխարհագրական 
ընդգրկվածությունը: Արդյունքում ձևավորվեց աշխարհաքաղաքական 
նոր կառուցվածք, որը բնութագրվում էր ուժային կենտրոնների հստակ 
դերակատարմամբ ու մնացած աշխարհի խիստ կախվածությամբ: Այս 
տրամաբանության համաձայն, մենք աշխարհաքաղաքական չորրորրդ 
դարաշրջանի համար առանձնացնում ենք «Կախյալ Աշխարհի» տիպը, 
որի իրացումը, յուրաքանչյուր ակտորի մասնակցությամբ, ընթացավ 
ինքնատիպ սցենարով: 
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Փուլի սկզբում, Քրիստոնեական քաղաքակրթության աշխարհաքաղա-
քական ընկալումները, որոշակի իմաստով, սահմանափակվեցին: 
Հռոմեական կայսրության քայքայումից հետո եվրոպացիների 
ճանապարհորդությունների և առևտրական կապերի շառավիղը 
կրճատվեց՝ պարփակվելով սեփական տարածքի սահմաններում:  

Չնայած այս ամենին` պետք է փաստենք, որ Քրիստոնեական քաղա-
քակրթության տիրապետության տակ գտնվող տարածքներում տեղի 
ունեցող գործողությունները ոչ այլ ինչ էին, քան Հռոմի պապի 
աշխարհաքաղաքական հավակնությունների իրացում, որոնց 
սպասարկում էին կրոնական դոգմաները: Այսպես օրինակ` այդ 
շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող «Տիեզերքի քրիստոնեական 
տեղագրությունը» աշխատության համաձայն` երկիրը պատկերվում էր 
եկեղեցու խորանի ձևով, որը շրջապատված է միացյալ օվկիանոսով: 
Քրիստոնեական պատկերացումներն արտացոլող քարտեզների 
կենտրոնում տեղադրված էր Երուսաղեմը, որից արևելք՝ բնակելի 
տարածքից դուրս, նաև դրախտը: 

Քրիստոնեական քաղաքակրթությունում աշխարհաքաղաքական 
բնույթի ամենաէական գործընթացները սկսվեցին Խաչակրաց 
արշավանքներով: «Տիրոջ գերեզմանը» փրկելու համար եվրոպական 
թագավորությունները՝ Հռոմի պապի գլխավորությամբ, մոտ 200 տարվա 
ընթացքում (Ք.ծ. 1095-1291) ձեռնարկեցին ութ արշավանք: Իրենց 
համատեքստում խաչակրաց արշավանքները պատմականորեն հանդես 
եկան քրիստոնեության համաշխարհային շահերի պաշտպանության 
դիրքերից և սուր ծայրով ուղղվեցին արևելքի մահմեդական իշխա-
նությունների դեմ։ Խաչակիրները մեծ մասամբ ներկայացնում էին 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունն, այսինքն կաթոլիկ-
ներ էին (ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիների առանձնացումից հետո 
և Բողոքական բարեփոխումներից առաջ), ովքեր կռվում էին մուսուլ-
մանների դեմ Սուրբ Երկրի համար, որը գրավված էր դեռևս Արաբական 
խալիֆայության ժամանակներից։52  

Այսպիսով, Խաչակրաց արշավանքների ժամանակ, հստակ արտա-
հայտվեցին աշխարհաքաղաքական չորրորդ դարաշրջանի ուժային 

                                                           
52  Խաչակրած արշավանքներին մասնակցություն է ունեցել նաև Հայկական քաղա-
քակրթությունը, որը քննարկվող ժամանակում ներկայանում էր Կիլիկիայի հայկական 
թագավորության միջոցով: Խնդրին առավել մանրամասն անդրադարձել ենք աշխատանքի 
երկրոդ բաժնում՝ Հայկական քաղաքակրթության տարածաժամանակային շարժընթացը 
դիտարկելիս: 
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կենտրոնների շահերը, որոնք ուղեկցվում էին ռազմական բախումների և 
հաշտության պայմանագրերի պարբերական հերթափոխմամբ: 

Ակնհայտ աշխարհաքաղաքական բովանդակություն ուներ նաև 
Մահմեդական քաղաքակակրթության զարգացումը, որն էլ ծնունդ տվեց 
Արաբական հզոր խալիֆայության ձևավորմանը:53 Վերջինիս նվաճողա-
կան քաղաքականությանը զուգահեռ ձևավորվեց իսլամի աշխարհա-
քաղաքական հայեցակարգը, որի համաձայն աշխարհը բաժանվում էր 
երեք ոլորտների՝ իսլամի տարածքներ, խաղաղ տարածքներ և պատե-
րազմի տարածքներ: 

• Իսլամի տարածքներն ընդգրկում էին այն երկրները, որոնք 
դավանում էին  մահմեդականություն և գտնվում էին մահմեդական 
օրենքների ուժեղ հսկողության տակ: Այն համարվում էր աշխարհի 
կենտրոնը, հետևաբար այստեղ պետք է գտնվեին բոլոր 
հավատացյալների ինչպես քաղաքական, այնպես էլ հոգևոր 
կենտրոնները:  

• Խաղաղ տարածքներն ընդգրկում էին այն երկրները, որոնք 
մահմեդականության ազդեցության տակ էին գտնվում կնքված 
համաձայնագրերի միջոցով, և քանի որ այդ երկրների ոչ մահմեդական 
բնակչությունը հայտնվել էր իսլամի հովանու ներքո, ուրեմն պետք է 
վճարեր հոգու փրկության հարկեր՝ ջիզա: Աշխարհաքաղաքականության 

                                                           
53  Մահմեդականությանը նախորդող ժամանակշրջանում զարգացման բավականին 

բարձր մակարդակի վրա էին գտնվում միաստված կրոնական ուղղությունները՝ հուդայա-
կանությունը և քրիստոնեությունը, որոնք բավականին շատ հետևորդներ ունեին արաբ-
ների շրջանում: Արաբական հանրության ղեկավարները չէին կարող չգնահատել կրոնի 
կարևոր դերն ազգի համախմբման և պետության ստեղծման գործում: Սակայն առանձին 
ցեղերի աստվածներին հետևելու ավանդույթները և առաջին հերթին Մեքքայում գտնվող 
Քաաբա տաճարում «Սև քարին» երկրպագելը արգելակում էր ազգային միախմբման 
գործընթացը: 

Արաբական թերակղզու հյուսիսում առաջինը Մուհամեդն (Ք.ծ. 570-632) էր, ով 
դարձավ միաստվածության քարոզիչ և դրեց մահմեդական նոր կրոնի հիմքերը: 
Աշխարհաքաղաքական տեսակետից այս հանգամանքը հիմք դարձավ արաբական ազգի 
միախմբման և հզոր պետության՝ Արաբական խալիֆայության, ստեղծման համար: 
Վերջինս իր տիրապետությունը հաստատեց ոչ միայն Արաբական ամբողջ թերակղզու 
վրա, այլև հսկայական տարածքներ նվաճեց Աֆրիկայում, Ասիայում և Եվրոպայում: Ըստ 
ավանդության` մահմեդական կրոնի մարգարեն նոր կրոնն ընդունելու ուղերձ հղեց 
ժամանակի հզոր պետություններին ու ժողովուրդներին, և, ըստ էության, հիմք դրեց 
մահմեդականությունը համաշխարհային կրոնի վերածվելու գործընթացին: 

Մուհամեդի մահից հետո էլ արաբների ռազմակրոնական նվաճումները 
շարունակվեցին: Նոր տարածքների զավթումից հետո արաբները վերաբնակվում էին այդ 
տարածքներում և ակտիվորեն տարածում մահմեդականությունը: Խալիֆայության այն 
տարածքներում, որտեղ ավանդույթներն ու լեզուն մոտ էին արաբականին, տեղի էր 
ունենում բնակչության ձուլման ինտենսիվ գործընթաց: 
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տեսանկյունից այս տարածքները համարվում էին աշխարհի 
կիսապերիֆերիաները: 

• Պատերազմի տարածքներն ոչ մահմեդական երկրներն էին, որոնք 
խալիֆայության հետ չունեին խաղաղ պայմանագիր, հետևաբար համար-
վում էին թշնամիներ: Դա աշխարհի պերիֆերիան էր, որն անպայմա-
նորեն պետք է վերածվեր իսլամական կիսապերիֆերիայի:54 

Մահմեդականության համաշխարհայնացման մեջ կարևոր նշանա-
կություն ուներ մահմեդականի վարքագծի կանոնակարգումը: Եվ ահա, 
որպեսզի այս կրոնը տարածվի ամբողջ աշխարհում, իրական մահմե-
դականը հանուն հավատի պետք է մշտական պայքար մղի, որը 
անվանվում է ջիհադ: Վերջինս կարող է լինել երեք տիպի՝ «սրտի ջիհադ», 
որը ենթադրում է մշտական պայքար սեփական թերությունների դեմ, 
«լեզվի ջիհադ»՝ ենթադրում է խոսել միայն իսլամի կողմից հավանության 
արժանացած լեզվով ու մտածելակերպով, և վերջապես «ֆաթխ», որը նշա-
նակում էր պատերազմել, նվաճել և տիրապետել ոչ մահմեդական ժողո-
վուրդներին ու երկրներին: Սրբազան պատերազմի ժամանակ նվաճված 
բնակչությունը և նրանց ունեցվածքը համարվում էր ռազմական ավար: 

Աշխարհաքաղաքական դարաշրջանի տրամաբանության մեջ պետք է 
դիտարկել նաև Չինական քաղաքակրթության շարժընթացը, որը Բուդ-
դայական քաղաքակրթությունը կրող առաջնային սուբյեկտն էր: Այս փու-
լում այն ոչ միայն կարողացավ պահպանել սեփական ինքնությունը, այլև 
հաջողությամբ իրացրեց բուդդայականության համաշխարհայնացման 
հիմքերի նախապատրաստումը: Ակնհայտ աշխարհաքաղաքական 
բովանդակություն ունեցող այս գործընթացներն արտահայտվեցին, 
ինչպես երկիր ներխուժած քոչվոր ցեղերի ձուլման և նրանց 
հարձակողական ալիքների դադարեցման միջոցով, այնպես էլ 
տարածաշրջանում բուդդայականության տարածման և ըստ այդմ՝ 
Չինական քաղաքակրթության դոմինանտության ապահովման շնորհիվ:  

Ամփոփելով քննարկվող ժամանակաշրջանում վերը դիտարկված 
իրողությունները, կարող ենք արձանագրել. 

• Աշխարհաքաղաքական չորրորդ դարաշրջանում տեղի ունեցած 
գործընթացներն ամբողջապես ենթարկվելով փուլի տրամաբանությանը, 
կտրուկ զարգացում ապահովեցին համաշխարհային քաղաքակրթության 
տիրապետող սուբյեկտների՝ Կրոնական քաղաքակրթությունների 
համար, 

                                                           
54 Տե՛ս Исаев Б. А. Геополитика: Учебное пособие. СПб., 2006, էջ 49 
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• Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական մակրոկառուցվածքն ամբողջա-
պես ձևավորվեց տիրապետող աշխարհաքաղաքական տիպի ազդեցու-
թյամբ, երբ հստակ արտահայտվեցին ուժային կենտրոնների և ծայրամա-
սային տարածքային տեղաբաշխումն՝ ենթարկվելով «Կախյալ Աշխարհի» 
տրամաբանությանը, 

• Աշխարհաքաղաքական չորրորդ դարաշրջանում տարածքային 
ընդարձակման ձևում վճռորոշ նշանակություն ձեռք բերեց գրաստային 
տրանսպորտի տիրապետման մակարդակը, քանի որ նվաճումների 
աշխարհագրությունն ընդգրկում էր հիմնականում ցամաքային տարածք-
ները: Կոնկրետ ժամանակում, հենց այս տրանսպորտային միջոցի տիրա-
պետման արդյունավետությունից էր կախված ուժային կենտրոնների հա-
րաբերակցությունը: Այս ընթացքում, առաջնային նշանակություն ձեռք 
բերեց նաև կրոնական-գաղափարական կոմունիկացիաների տոտալ վե-
րահսկումը, 

•  «Կախյալ Աշխարհ»-ի ձևավորման համար, որպես աշխարհաքա-
ղաքական կոնկրետ պահեր, առանձնացնում ենք Ք.ծ 301-թվականը 
(Հայաստանի կողմից քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն 
ընդունելը), Ք.ծ. 313-ը (Հռոմեական կայսրությունում քրիստոնեության 
ընդունումը) և Ք.ծ. 632-ը (Մահմեդականության ծագումը):   

Փուլի ավարտին, աշխարհաքաղաքական չորրորդ դարաշրջանում 
ակնառու դարձան համապատասխան ճգնաժամային երևույթները: 
Դրանցից առաջինն ու թերևս հիմնականը պետք է համարել լոկալ 
քաղաքակրթությունների շարժընթացն ապահովող պետություններում 
ուժեղ կենտրոնաձիգ իշխանության կորուստը: Արդյունքում, այդ 
պետությունները սկսեցին մասնատվել և կորցնել իրենց ազդեցության 
գոտիները:  

Այս միտումը տիրապետող դարձավ Քրիստոնեական քաղաքակրթու-
թյան երկրորդ շերտի բոլոր լոկալ քաղաքակրթություններում: Այսպես, 
օրինակ, և՛ Արևմտյան Եվրոպայում ձևավորվեցին բազմաթիվ փոքր 
պետություններ, և՛ Հայկական միասնական պետությունը բաժանվեց մի 
քանի ինքնուրույն թագավորությունների, և Բյուզանդական կայսրության 
սահմաները, ժամանակի մեջ, անշեղորեն փոքրացան:  

Փուլի ավարտին, քաղաքական մասնատման միտումն ակնհայտ դար-
ձավ նաև Արաբական խալիֆայությունում՝ Մահմեդական քաղա-
քակրթության պարագայում և Չինաստանում՝ Բուդդայական քաղա-
քակրթության պարագայում: 
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Արդյունքում, բոլոր քաղաքակրթությունները, հայտնվելով 
քաղաքական ճգնաժամի մեջ, խոցելի դարձան քոչվոր ցեղերի 
հարձակումների համար:  

Ըստ այդմ, կարող ենք փաստել, որ չորրորդ աշխարհաքաղաքական 
դարաշրջանի ավարտն ազդարարվեց թուրք-սելջուկյան և մոնղոլական 
քոչվոր ցեղերի ի հայտ գալով: Վերջիններս, ժամանակի ընթացքում դար-
ձան լոկալ քաղաքակրթությունների ավանգարդային շերտի առանցքային 
սուբյեկտները և պատճառ դարձան տիրապետող շերտի՝ կրոնական 
քաղաքակրթությունների նորովի վերարտադրության համար: 
 

ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ ՏԻՊ» 

Չորրորդ Մեծ փուլում մարդկային կենսագործունեության քաղա-
քական ոլորտում տիրապետող հարաբերություններն ուղղակիորեն և ոչ 
ուղղակիորեն փոխպայմանավորված էին գոյություն ունեցող 
տնտեսական հարաբերությունների բնույթով: Վերջինս մասնագիտական 
գրականության մեջ հայտնի է «Ավատատիրական հարաբերություններ-
Ֆեոդալիզմ» անվանումով: 55  Պետք է նկատել, որ ընդհանրապես 
ֆեոդալական տնտեսակարգի առանձնացումը գիտական շատ սուր 
բանավեճի պատճառ է հանդիսանում: Չխորանալով այդ բանավեճի 
բովանդակության մեջ՝ միայն նշենք, որ փուլի տրամաբանությանը 
համապատասխան զարգացման փուլում էին գտնվում ոչ միայն 
մարդկային կենսագործունեության առանձին ոլորտներն, այլև դրանք 
փոխպայմանավորող կապերն ու առնչությունները: Մենք, Չորրորդ Մեծ 
փուլին համապատասխանող աշխարհատնտեսական տիպը անվանում 
ենք «Ավատատիրական–ֆեոդալական», որը հաջորդեց «Ստրկատիրա-
կան տիպին» և բնութագրվում է մի շարք առանձնահատկություններով. 

•Տիրապետող արտադրողական ուժերն էին հանդիսանում իշխող 
ֆեոդալները՝ խոշոր հողատերերը և կախյալ գյուղացիները։ Բացի 
դրանից, աշխատանքի գործիքների և անձնական աշխատանքի վրա՝ 
ավատատիրական սեփականության կողքին, գոյություն է ունեցել նաև 
գյուղացիների ու արհեստավորների միանձնյա սեփականություն: 
Մասնագետները հենց այս հանգամանքով են պայմանավորում 

                                                           
55Ֆեոդալիզմ եզրույթի ծագումնաբանության հիմքում ընկած են գերմաներեն feudalismus, 
ֆրանսերեն՝ feodalite,  ուշ լատիներեն feodum, feudum բառերը, որոնք նշակակում են 
տիրապետում, կուտակում: Այն գիտական շրջանառության մեջ է դրել Կ. Մարքսը: 
Հայերենում կիրառվում է ավատատիրություն տարբերակը: 
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համընդհանուր զարգացումը: Քանի որ, ի տարբերություն նախորդի, ան-
միջական արտադրողի մոտ աշխատանքի գործիքների և անձնական 
արտադրանքի նկատմամբ որոշակի սեփականության առկայությունն 
առաջ է բերել շահագրգռվածություն, հետևաբար ապահովել է աշխա-
տանքի արտադրողականության բարձրացում ու ըստ այդմ նաև՝ համընդ-
հանուր զարգացում:  

•Ավատատիրական հարաբերություններին բնորոշ է եղել տիպիկ 
ագրարային տնտեսությունը (բնատնտեսությունը), որն արտահայտվել է 
անհատական մանր արտադրությամբ, ագրոտեխնիկայի դանդաղ, բայց 
կայուն զարգացմամբ և ավանդույթների պահպանման մեծ ուժով: 

•Փուլի տրամաբանությանը համապատասխան, քննարկվող ժամանա-
կաշրջանում, խոշոր ավատատերերի ու սեփականատերերի 
կարգավիճակ ունեին ոչ միայն աշխարհիկ առաջնորդներն, այլև՝ 
կրոնական կառույցներն ու առաջնորդները:  

•Ֆեոդալական հարաբերություններում ձևավորված տնտեսական 
վերարտադրության և բաշխման համակարգը բնութագրվում էր մեկ 
կարևոր առանձնահատկությամբ. այն է՝ ֆեոդալն անվերադարձ 
իրավունք ուներ տիրապետելու գյուղացիների կողմից ստեղծված 
հավելյալ արդյունքին: Դա կարևոր նախադրյալ էր հանդիսանում՝ 
բավարարելու խոշոր ավատատերերի քաղաքական ու աշխարհա-
քաղաքական ցանկությունները՝ բացարձակ իշանություն ձևավորել 
իրենց ազդեցության գոտիներում և վարել նյութատար պատերազմներ:  

Չնայած այս փուլում տիրապետող աշխարհատնտեսական դա-
րաշրջանը համանման ընթացք էր ենթադրում լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների եռաշերտ հարթության բոլոր սուբյեկտների համար, 
այնուամե-նայնիվ, վերջիններիս աշխարհագրությունում նկատելի էր 
ավատատի-րական հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման 
որոշակի տարբերություններ: Դրանք խմբավորելով՝ կարելի է 
առանձնացնել երեք ուղղություն. 

Առաջին ուղղության համաձայն ավատատիրական հարաբերություն-
ները ձևավորվեցին այն ժամանակ, երբ ստրուկների անարդյունավետ 
աշխատանքի փոխարեն որպես անմիջական արտադրողական ուժ 
սկսեցին օգտագործել ազատ կամ կիսազատ մարդկանց աշխատանքը: 
Այս պարագայում մարդկային համակեցության կազմակերպման 
մակարդակը պահանջում էր պետության հիմնում, որի ձևավորման 
հիմքը պայմանական իրավունքով հողատերերի միավորումն էր: 
Պետությունն ինքն էր հանդիսանում խոշոր հողատեր և միաժամանակ 
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վերահսկում ավատատիրոջ հողի քանակը, կախյալ գյուղացիների թիվը և 
հարկերի չափը: Այս ուղղությունը տիրապետեց Քրիստոնեական և 
Բուդդայական տիրապետող քաղաքակրթությունների ավանգարդային 
սուբյեկտներ հանդիսացող Բյուզանդական և Չինական քաղաքակրթու-
թյունների շարժընթացում: Մասնավորապես, առաջինը չինացիները 
հիմնեցին ընտրություն ըստ արժանիքի համակարգը, երբ լավ 
աշխատողները առաջ էին գնում ծառայողական աստիճանով: Իսկ հողի 
նկատմամբ պետական սեփականության իրավունքը պահպանելու 
համար նույնիսկ անցկացվեցին հողային բարեփոխումներ՝ «հավասար 
դաշտեր» անվանումով: 

Երկրորդ ուղղության համաձայն ավատատիրական հարաբերություն-
ները հաստատվեցին տոհմատիրական կարգերի անմիջական քայքա-
յումով: Սա բնորոշ էր նոր ձևավորվող լոկալ քաղաքակրթություններին: 
Մասնավորապես, այն տիրապետեց Մահմեդական քաղաքակրթությունը 
կրող Արաբական խալիֆայությունում, երբ աստիճանաբար տոհմացեղա-
յին առաջնորդների ձեռքին կենտրոնացան լավագույն հողերը, անասուն-
ները և իշխանությունը: Նրանք սկսեցին օգտագործել կիսազատ մարդ-
կանց աշխատանքը, հավաքում էին հարկերը և վարում դատաստանը: 
Իսկ գյուղացիներն ամրացվում էին ավատատերին: Դա հետագայում 
հիմք հանդիսացավ հզոր պետության ձևավորման գործում: Այս 
ուղղությանը բնորոշ էր մասնավոր ֆեոդալական շահագործման ասպա-
րեզում արտատնտեսական հարկադրանքի համեմատաբար փոքր դերը, 
ինչպես նաև, որպես կանոն, ֆեոդալական խոշոր տնտեսությունների 
բացակայությունը։ 

Երրորդ ուղղությունը ձևավորվեց վերը դիտարկված երկու ուղ-
ղությունների համադրումից: Ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջանում 
համայնական հասարակարգում ապրող շատ ցեղեր հաստատվեցին 
այնպիսի տարածքներում, որտեղ գոյություն ունեին բարձր զարգացած 
արտադրատնտեսական հարաբերություններ: Ավատատիրությունը 
ձևավորվեց երկու հասարակարգերի համադրումից և տիրապետեց 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունում: Բնորոշ առանձնա-
հատկությունը՝ պետական հողատիրության առավել թույլ մակարդակն 
էր, որի արդյունքում ստեղծվեց ավատատիրական աստիճանա-
կարգությունը՝ ձևավորվեց ասպետությունը, որից հետո նաև ազնվա-
կանությունը: 

Աշխարհատնտեսական չորրորդ դարաշրջանի ավարտը 
նշանավորվեց համապատասխան ճգնաժամով: Վերջինիս էությունն 
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առաջին հերթին բխում էր հետևյալ իրողությունից. մարդկանց սոցիալ-
տնտեսական պահանջմունքների անընդհատ զարգացումը հնարավոր 
չէր բավարարել գոյություն ունեցող արտադրատնտեսական 
հարաբերությունների միջոցով: Այս ոլորտում աստիճանաբար 
ձևավորվում էր խզվածք, որի խորացմանը նպաստեցին նաև մյուս 
ոլորտներում առաջացած ճգնաժամերը: Որպես օրինակ տիպիկ է 
համարվում Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության շարժընթացի 
դիտարկումը, երբ փուլի ավարտը բնութագրվեց մի շարք աղետների 
հերթափոխմամբ: Նախ, բնական և անթրոպոգեն ճգնաժամերը 
հանգեցրին Մեծ սովին, 56  որին հաջորդեց ժանտախտի համաճարակ: 57 
Այն ընդգրկեց գրեթե ողջ Օյկումենան: Դրանց պատճառով Եվրոպայի 
բնակչության թիվը կրճատվեց ավելի քան ¼-ով, իսկ համատարած 
աղետն ավելի խորացավ մոնղոլ-թաթարական ասպատակությունների 
հետևանքով: Խնդրի լուծման ելքը փնտրվեց բոլոր գյուղացիներին 
անձնական ազատություն տալու միջոցով, որի շնորհիվ էլ հաղթահարվեց 
ճգնաժամը: Դա ոչ միայն ապահովեց աշխարհատնտեսական հաջորդ 
դարաշրջանի սկզբնավորումն, այլև Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթությանը հնավորություն տվեց դոմինանտ դիրք գրավել լոկալ 
քաղաքակրթությունների աշխարհագրությունում: 

Ընդհանրացնելով աշխարհատնտեսական չորրորդ դարաշրջանի 
վերլուծությունը, կարող ենք արձանագրել, որ համաշխարհային քաղա-
քակրթության «Զարգացման» փուլում կտրուկ առաջընթաց ապահովվեց 
                                                           
56  Մեծ սով են անվանում Եվրոպայում 1315-1322 թվականներին տիրապետած սովի 
տարիները, որին զոհ գնացին ժամանակի քաղաքային բակչության, տարբեր 
գնահատականներով, 10-25 տոկոսը:  Այն ընդգրկեց Եվրոպայի ողջ հյուսիսը՝ ներկայիս 
Իռլանդիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆենոսկանդիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի տարածք-
ները: Ալպերից հարավ ընկած շրջանները՝ հիմնականում խուսափեցին մեծ 
կորուստներից: Որպես հիմնական պատճառ մատնանշում են բնական անոմալ 
երևույթները, հատկապես չդադարող անձրևները, որոնք պատճառ դարձան հիմնական 
բերքի կորստի և գյուղմթերքների գնի աննախադեպ թանկացման: Սակայն, պետք է 
ավելացնել նաև անթրոպոգեն բաղադրիչը, քանի որ հողերի պրիմիտիվ գերօգտագործման 
պատճառով նվազել էր ընդհանուր բերքատվությունը: 
57 Ժանտախտի Մեծ համաճարակ, որն այլ կերպ անվանում են Սև մահ, մարդկության 
պատմության ամենասև էջերից է:  Ծագման վերաբերյալ պատմագիտության մեջ կա 
հակակարծություն: Մասնագետներից ոմանք կարծում են, որ այն սկիզբ է առել 
Չինաստանում ու Կենտրոնական Ասիայում Ք.ծ 1320-1330-ին, ու մի քանի տարում 
առևտրային քարավաններն ու զինվորներն այն տարածել են ամբողջ Եվրասիայում: Կա 
կարծիք, որ այն իր մահացու երթը սկսել է Ղրիմից, ապա տարածվել Արևելյան 
Եվրոպայով ու Հյուսիսային Աֆրիկայով: Այդ համաճարակից մահացածների ընդհանուր 
թիվը միայն Եվրոպայում հասել է 25-30 մլն-ի: Պատճառների մեջ նշում են տվյալ 
ժամանակի բնակլիմայական պայմանների կտրուկ փոփոխությունը, սանիտարա-
հիգիենիկ պայմանների ցածր մակարդակն, ինչպես նաև բժշկության անզորությունը: 
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ինչպես արտադրողական ուժերի, աշխատանքային գործիքների, այնպես 
էլ արտադրատնտեսական ողջ հարաբերությունների բնագավառում: Այս 
ամենն իր հերթին փոխպայմանավորեց մարդկային կենսագործու-
նեության մյուս ոլորտների զարգացումը: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՏԻՊ»  
(Աշխարհի կրոնական պատկերի ստեղծում) 

Ինչպես նշել ենք, Չորրորդ Մեծ փուլին համապատասխանում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության «Կրոնական» տիպը, որի 
տրամաբանությամբ էլ ձևավորվեց աշխարհաքաղաքական չորրորդ 
դարաշրջանի ողջ բովանդակությունը: Մասնավորապես, ի 
տարբերություն նախորդ՝ Անտիկ շրջանի, երբ աշխարհի գիտական 
պատկերի ստեղծմամբ էր բնութագրվում համապատասխան 
աշխարհամշակութային տիպը, ապա այս փուլում առաջնայինը՝ 
կրոնական պատկերացումների ամրագրումն ու հիմնավորումն էր: 
Ժամանակի և՛ մշակութացման հիմքը, և՛ հոգևոր-էմոցիոնալ պա-
հանջմունքների բավարարման միջոցները, և՛ տիրապետող 
աշխարհայացքի բովանդակությունը կոչված էին ապահովելու կրոնական 
դոգմաների հավաստիությունը: Ըստ այդմ, այս փուլին 
համապատասխանող աշխար-համշակութային տիպը համարում ենք 
«Կրոնականը՝ աշխարհի կրոնական պատկերի ստեղծումը»:  

«Կրոնական» դարաշրջանի սահմանազատման չափանիշների հիմնա-
վորման տեսանկյունից կարևորում ենք ներքոհիշյալ 
իրադարձությունների վերլուծությունը, որոնք բնութագրվում են 
զարգացման երկվությամբ: Ընդհանուր առմամբ նկատենք, որ 
հակասական միտումների զարգացումը հատուկ է եղել 
աշխարհամշակութային այս դարաշրջանի բովանդակությունն 
ամբողջացնող բոլոր հարթություններին: 

Որպես կանոն առաջինը դիտարկենք գիտելիքի կուտակման ու 
զարգացման հնարավորությունները: Այս հարթությունը, քննարկվող 
ժամանակաշրջանում, առանձնացավ հետևյալ բնութագրումներով: Նախ, 
պետք է փաստենք, որ կրոնական դոգմաներով սահմանափակվեցին աշ-
խարհաճանաչողության ընդլայնման և գիտական գիտելիքի կուտակման 
հնարավորությունները: Մասնագետներից ոմանք, նույնիսկ այս շրջանը 
համարում են խավարի տարիներ, քանի որ ավատատիրական 
հասարակարգի պարփակվածությունը և կրոնական աշխարհայացքները 
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չէին նպաստում բնության հետազոտությունների զարգացմանը: Անտիկ 
աշխարհի գիտական նվաճումները հաստափոր ձեռագրերի տեսքով 
կուտակվեցին քրիստոնեական եկեղեցիներում ու վանքերում, իսկ 
նրանք, ովքեր հետևում էին այդ գաղափարներին, եկեղեցու կողմից 
մեղադրվում էին «հերետիկոսության» մեջ և ենթարկվում ինկվիզիցիայի: 
Իհարկե, անտիկ որոշ հեղինակների, մասնավորապես Արիստոտելի 
գաղափարները, կաթոլիկ եկեղեցին, վերափոխելով հանդերձ, 
օգտագործում էր իր նպատակների համար:58 Սակայն, պետք է նշենք, որ 
այս միտումը խիստ ընդգծված ձևով արտահայտվեց միայն 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունում և այն էլ միայն փուլի 
սկզբնական շրջանում: Իսկ քանի որ վերջինս հանդիսանում էր Անտիկ 
մշակույթի հիմնական ժառանգորդը, ապա գիտության ու մշակույթի 
օրգանական զարգացման տեսանկյունից, փուլի սկզբում առաջացավ 
խզվածք:  

Մյուս քաղաքակրթությունների պարագայում տեղի ունեցավ 
գիտական գիտելիքի կուտակման և աշխարհաճանաչողության 
ընդլայնման ակտիվ գործընթաց: Քրիստոնեական քաղաքակրթության և՛ 
Բյուզանդական, և՛ Հայկական միավորները, ինչպես նաև Չինական ու 
Մահմեդական քաղաքակրթություներն առանձնացան զարգացման շատ 
բարձր տեմպերով: Առաջինների պարագայում նույնիսկ ապահովվեց 
մշակութացման «Ոսկե դար», որն արտահայտվեց մշակույթի, գիտության, 
կրթության, փիլիսոփայության աննախադեպ առաջընթացով:  

Չինական քաղաքակրթության համար քննարկվող շրջանն առանձ-
նանում է հիմնական կրոնական ուղղությունների՝ կոնֆուցիակա-
նության, դաոսականության և բուդդայականության միջև ծավալված 
փիլիսոփայական բանավեճով: Յուրաքանչյուրը սեփական աշխար-
հայացքի դիրքերից էր մոտենում աշխարհի և մարդկային էության 
իմաստավորմանը և ապահովում էր մշակութացման համապատասխան 
մակարդակ: Արդյունքում՝ կտրուկ հարստացավ Չինական 
քաղաքակրթության հոգևոր-մշակութային ոլորտը:  

Մահմեդական քաղաքակրթության պարագայում, Արաբական խալի-
ֆայության աշխարհագրական սահմանների ընդարձակման հետ 
մեկտեղ, ընդլայնվում էին նաև աշխարհաճանաչողության սահմանները, 
որոնք արաբ փիլիսոփաները, որպես փաստական նյութ, օգտագործում 

                                                           
58 Մանրամասն տե՛ս Վալեսյան Լ., Հասարակական աշխարհագրության ներածություն,- 
Ե., 1999, էջ 48 
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էին հարստացնելու դեռևս անտիկ մտածողների կողմից հաստատված 
առաջադեմ պատկերացումները: 

Հաջորդ հակասական միտումը վերաբերում է ինչպես տիրապետող 
աշխարհայացքին ու գաղափարախոսությանը, այնպես էլ 
մշակութացման միջոցով հոգևոր ու էմոցիոնալ պահանջմունքների 
բավարարման մակարդակին: Վերջինիս համար քննարկվող 
ժամանակաշրջանում սահմանված էր շատ բարձր նշաձող: Կրոնական 
գաղափարներով սահմանվում էր մարդկային առաքինության, 
բարոյաարժեքային համակարգի շատ բարձր մակարդակ: Դա 
ապահովվում էր համապատասխան մշակութացման միջոցով` 
կրթություն, դաստիարակություն, տիրապետող սոցիալական 
ինֆորմացիա և գաղափարախոսություն: Սակայն, մյուս կողմից մարդ-
կային գործունեության քաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում հաս-
տատված իրողությունները պարտադրում էին տիրապետող աշխարհա-
յացքի և գաղափարախոսության համապատասխան մակարդակ: 
Այսինքն, գոյություն ունեցող մարդկային փոխհարաբերությունների 
բնույթը պարտադրում էր ենթակաների անվերապահ հնազանդություն: 
Իսկ վերջինիս ապահովմման լավագույն միջոցը՝ կրոնական դոգմանների 
հաստատումն ու անվերապահ կիրառումն էր:  

Այս ամենը փուլի ավարտին հանգեցրեց հոգևոր-մշակութային ոլորտի 
խորքային ճգնաժամի: Այն արտահայտվեց հետևյալ տրամաբանությամբ. 
նախ ողջ փուլի ընթացքում, մարդկային կենսագործունեության 
ոլորտների զարգացումը պահանջում էր իրականության մեկնաբանման 
նոր մոտեցում, որը հնարավոր չէր կրոնական հին դոգմաներով: 
Արդյունքում, իրականության ընկալման և պարտադրվող կրոնական 
գաղափարախոսությունների միջև առաջացավ խզվածք: Դրա կտրուկ 
խորացմանը նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ քաղաքական և 
տնտեսական ոլորտում տիրապետող ճգնաժամերը պարտադրում էին 
ուժեղացնել կրոնական գաղափարախոսության համապարփակ ճնշումը: 
Իսկ դա պատճառ դարձավ մարդկային կենսագործունեության հոգևոր-
մշակութային ոլորտի խորքային ճգնաժամի, որով և ազդարարվեց 
աշխարհամշակութային չորրորդ դարաշրջանի ավարտը: 
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Ակնհայտ է, որ Չորրորդ Մեծ փուլին համապատասխանող երկրաբնա-
պահպանական դարաշրջանի բովանդակությունը նույնպես ածանցվում 
էր տիրապետող համաշխարհային քաղաքակրթական տիպից: Այսինքն, 
մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում տիրապետող 
իրողությունները փոխադարձ կապի մեջ էին գտնվում: Հետևաբար, 
քննարկվող ժամանակաշրջանում, մարդ-բնություն փոխհարաբերու-
թյունների բովանդակությունն ընկալելու համար, անհրաժեշտ է այն 
դիտարկել մյուս ոլորտների զարգացումների համատեքստում: Այսպես, 
օրինակ, քաղաքական ու տնտեսական ոլորտում տեղի ունեցող 
իրողությունների հարկադրանքով անընդհատ ընդլայնվում էր բնության 
վրա մարդու ազդեցության և՛ աշխարհագրությունը, և՛ 
ինտենսիվությունը: Առաջինն արտահայտվում էր լոկալ 
քաղաքակրթությունների նվաճողական քաղաքականության միջոցով 
Օյկումենայի անընդհատ ընդլայնման գործընթացով, իսկ երկրորդն՝ 
արտադրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման բնույթով: 
Տեղի էր ունենում բնական լանդշաֆտների մարդայնացման ինտենսիվ 
գործընթաց: Դրա արդյունքն արդեն էկոլոգիական լոկալ ճգնաժամերի 
առաջացումն էր՝ հողերի դեգրադացիայի, առավել ցածրակարգ 
էկոհամակարգերի ձևավորման տեսքով: 

Այս ամենին խորապես նպաստում էր քաղաքակրթությունների 
մշակութացման մակարդակը, որը կրոնական դոգմաների միջոցով 
հատուկ վերաբերմունք է սահմանում բնության նկատմամբ: Օրինակ, 
քրիստոնեական մշակույթում մարդուն շրջապատող բնությունը 
դիտարկվում էր Աստծո կողմից արարված որոշակիություն և առավել 
ցածր՝ քան մարդը, քանի որ Աստված արարման ժամանակ միայն 
մարդուն էր տվել հոգի: Ձևավորվում էր մարդ-բնություն 
փոխհարաբերությունների նոր հայեցակարգ, որն, ի տարբերություն 
նախորդի, բնորոշեց երկրաբնապահպանական չորրորդ դարաշրջանի 
տիպը. այն է «Մարդու բարոյականության հայեցակարգ»: Վերջինիս 
ազդեցությամբ հասարակական ընկալումներում «մարդը» բացառիկ 
բարձր դիրք էր զբաղեցնում շրջապատի բոլոր տարրերի նկատմամբ: 
Ավելին, քննարկվող ժամանակաշրջանում, բնությունը հաճախ 
ընկալվում էր որպես չարի աղբյուր, որը պետք է հաղթահարել կամ 
ենթարկեցնել: Բնության հետ կապը դիտարկվում էր որպես 
«Աստվածային ճշմարիտ» ուղուց շեղում և հանդիսանում էր ամե-
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նավտանգավոր մեղադրանքը՝ ինկվիզիցիայի շրջանում: Ակնհայտ էր, որ 
այս ամենը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի բնության նկատմամբ բացասա-
կան ընդհանուր վերաբերմունք ձևավորվի, որն իր հերթին կտրուկ 
բարձրացրեց բնության վրա ճնշման գործողությունների ինտենսի-
վացումը:  

Այս ամենի արդյունքն արտահայտվեց փուլի ավարտին տիրապետած 
խորքային ճգնաժամի միջոցով: Վերջինս դրսևորվեց և՛ պրակտիկ իրա-
կանությունում՝ արտահայտված էկոլոգիական լոկալ ճգնաժամերով, և՛ 
մարդկային գիտակցության մեջ՝ առկա իրողությունների վերարժևորման 
պահանջով: 

Ճգնաժամի հաղթահարումն արդեն ապահովեց երկրաբնապահ-
պանական հաջորդ դարաշրջանի ձևավորումը, որտեղ բնության 
ընկալումը՝ որպես Աստծո ստեղծագործություն, բացեց նոր 
հնարավորություններ կյանքի կազմակերպման արդյունավետ 
տարբերակներ որոնելու համար: 

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք արձանագրել, որ 
Չորրորդ Մեծ փուլի շարժընթացով ամբողջապես իրացվեց համաշխար-
հային քաղաքակրթության «Զարգացման» ներուժը: Այն միաժամանակ 
կարևոր հանգրվան դարձավ համաշխարհային քաղաքակրթության 
հետագա հասունացման համար: Իսկ լոկալ քաղաքակրթությունների 
եռաշերտ հարթության ձևավորմամբ փաստվեց համաշխարհային և 
համամարդկային քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացի 
համապատասխանեցումը:  
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Ե) ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ– ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունացման» փուլ – 

լոկալ քաղաքակրթությունների հինգերորդ սերունդ 
Համաշխարհային քաղաքակրթությունը, հաղթահարելով «Զարգաց-

ման» փուլի ավարտին տիրապետած ճգնաժամը, հաջողությամբ մուտք 
գործեց «Հասունացման» ժամանակաշրջան: Դա ապահովվեց Հինգերորդ 
Մեծ փուլի շարժընթացով, որի ժամանակագրական լայնույթը կազմեց 
մոտ 300 տարի (Ք.ծ. XVI-XVIII դարեր): Հասունացման շրջանում 
Օյկումենան ներառեց երկրագնդի բնակեցման համար պիտանի ողջ 
տարածքները, բացահայտվեցին համամարդկային քաղաքակրթության 
ձևավորման քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և հոգևոր-մշակութային 
ոլորտների «հասունացման» ուղղությունները: Հենց այս հանգամանքով 
պայմանավորված՝ ամբողջապես վերարժևորվեց լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների եռաշերտ կառուցվածքը: Փուլի ընթացքում տեղի ունեցած 
վերադասավորումների արդյունքում այդ կառուցվածքն էլ ավելի 
բարդացավ, որի վերլուծության համար կարող ենք առանձնացնել 
ներքոհիշյալ տեսանկյունները. 

•Նախ, առաջին շերտը կազմող լոկալ քաղաքակրթությունների տիրա-
պետող եռյակի՝ Կրոնական (Քրիստոնեական, Մահմեդական և Բուդդա-
յական) քաղաքակրթությունների հասունացումն արտահայտվեց և՛ աշ-
խարհագրական ընդլայնմամբ, և՛ բովանդակության խորացմամբ: 
Արդյունքում այս քաղաքակրթությունների մեջ ներառվեցին նորանոր ու 
տարբեր համակեցություններ, որոնք բազմազանություն հաղորդեցին 
նրանց կառուցվածքին: Դա առաջին հերթին արտահայտվեց Կրոնական 
քաղաքակրթությունների միասնականություն ապահովող դոգմաների 
տարբեր մեկնաբանմամբ, որն առաջ բերեց նույն կրոնի տարբեր 
ուղղություններ: Ճիշտ է այս գործընթացը սկսվել էր դեռ նախորդ փուլի 
ընթացքում, սակայն, հասունացման շրջանում, նրանց տարբերակման 
միջև սահմաններն առավել կոշտացան: Ըստ այդմ, ամբողջապես 
վերակազմավորվեց տիրապետող Կրոնական քաղաքակրթությունները 
կրող լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ շերտը: Այս 
իրողություններն առավել հստակ արտահայտվեցին Քրիստոնեական ու 
Մահմեդական քաղաքակրթություններում: Ինչ վերաբերում է 
Բուդդայականին, ապա վերջինիս վերարտադրումն ընթացավ բոլորովին 
այլ ընթացքով: Ինչպես նշել ենք, նախորդ փուլում Արևելքի 
հասարակություններում, հատկապես Չինաստանում, ընթանում էր 
հոգևոր-մշակութային ոլորտի խորքային վերարժևորում: Այն 
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բնութագրվում էր հիմնական կրոնական ուղղությունների միջև 
ծավալված փիլիսոփայական բանավեճով, որը հիմնական հաղթող 
չառանձնացրեց: Արդյունքում, ձևավորվեց տիրապետող Կրոնական 
քաղաքակրթության նոր սուբյեկտ, որն, ըստ էության, կարող ենք 
անվանել Արևելքի կրոնական քաղաքակրթություն: Այսինքն, 
համաշխարհային քաղաքակրթության հասունացման փուլում տեղի 
ունեցավ Արևելքի կրոնական ուղղությունների և համակեցությունների 
կոնվերգենցիա`59 մեկ ընդհանուր Կրոնական քաղաքակրթության մեջ: 

Այսպիսով, հինգերորդ Մեծ փուլի ընթացքում, լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների առաջին շերտը կազմեցին Քրիստոնեական, Մահմեդական և 
Արևելքի կրոնական քաղաքակրթությունները: 

•Այս փուլի ընթացքում, լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ 
շերտը գրեթե ամբողջապես վերակազմավորվեց: Ինչպես արդեն նշել ենք, 
այս շերտի մեջ մտնում են տիրապետող եռյակը կրող ավանգարդային 
քաղաքակրթական միավորները: Հինգերորդ մեծ փուլում, դրանց կազմն 
ուներ հետևյալ աշխարհագրությունը:  

Քրիստոնեականի պարագայում հանդես եկան Արևմտաքրիստո-
նեական և Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթական միավորները: 
Նրանց սահմանազատման առանցքը՝ քրիստոնեության կաթոլիկ և 
ուղղափառ թևերն էին: Առաջինը սեփական ներուժն իրացրեց 
Եվրոպայում ձևավորված ազգային պետությունների միջոցով: Ավելին, 
նրանց շնորհիվ, Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, 
Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններից հետո, իր 
ազդեցությունը տարածեց նաև «Նոր աշխարհների» վրա: Այսպիսով, 
փուլի ընթացքում, Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության 
աշխարհագրությունն ընդգրկեց բնակելի բոլոր մայրցամաքները: Այս 
գործընթացը սերտորեն փոխկապակցված էր նաև մարդկային 
գործունեության տնտեսական և հոգևոր-մշակութային ոլորտներում նրա 
գրանցած կտրուկ առաջընթացի հետ: Այսպիսով, Արևմտաքրիստո-
նեական քաղաքակրթությունն, այս փուլի ընթացքում դարձավ ոչ միայն 
Քրիստոնեական, այլև համաշխարհային քաղաքակրթական տիպի 

                                                           
59  Կոնվերգենցիա- (լատ. convergo — մոտենալ, թափանցել) լեզվաբանության մեջ 
օգտագոր-ծվող տերմին է, որն ենթադրում է երկու և ավելի բառարմատների միավորում, 
երբ արդյունքում ստացվում է նոր հասկացություն: Հասարակական գիտակցության մեջ 
կոնվերգենցիա տերմինով բնութագրվում է մերձեցման, փոխզիջման և կայունացման 
գործընթացը: Այս տերմինը գործածվում է բնագիտական և հումանիտար մի շարք 
գիտություններում:  



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
 

- 138 - 

իրացման գլխավոր առանցքը: Հենց այս հանգամանքով է բացատրվում 
նրա առանձնահատուկ տեղը լոկալ քաղաքակրթությունների հինգերորդ 
սերնդի կազմում: Ճիշտ է, փուլի ընթացքում Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթությունը նույնպես ենթարկվեց ներքին տարաբաժանման՝ 
XVI-XVII դարերում ուժեղացավ նրա կաթոլիկ և բողոքական թևերի 
հակամարտությունը: Սակայն, թեկուզև կրոնական հիմքի վրա տեղի 
ունեցած բաժանումը չչեզոքացրեց ընդհանուր համակեցության հիմքով 
ձևավորված քաղաքակրթական միասնականությունը: Այսինքն, 
«Հասունացման» փուլում Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության 
կյանքի ցիկլն իրացվեց ամբողջապես:  

Բացի վերոհիշյալից, քննարկվող ժամանակաշրջանում, 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության շարժընթացին հատուկ է 
նաև մեկ կարևոր առանձնահատկություն ևս: Խոսքը վերաբերում է այն 
իրողությանը, որ հենց այս քաղաքակրթական տիպը պատճառ դարձավ 
Ամերիկյան քաղաքակրթության վերջնական և անդառնալի կործանման: 
Ավելին, «Նոր աշխարհների» նվաճումն ընթանում էր ոչ 
քաղաքակրթական մեթոդներով: Այսինքն, սեփական քաղաքակրթական 
արժեքների պարտադրումն իրացվում էր գոյություն ունեցող այլ հիմքի 
անխնա ոչնչացմամբ: Ընդ որում, Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության նման վարքագիծ նկատելի է դառնում նաև հաջորդ 
սերունդների շարժընթացում: Այսպիսով, հենց վերը դիտարկված 
գործոնները պատճառ դարձան, որպեսզի Ամերիկյան քաղաքակրթական 
տիպն, իր ստեղծած ողջ ժառանգությամբ, դուրս մնա համաշխարհային 
քաղաքակրթության հետագա շարժընթացից: 

Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության պարագայում պետք է 
նշենք, որ այն գրեթե ամբողջապես վերարտադրվեց նախորդ սերնդի՝ 
Բյուզանդական քաղաքակրթության ժառանգության վրա: Վերջինս, 
չհաղթահարելով նախորդ փուլի ճգնաժամային շրջանը, 
վերջնականապես կործանվեց 1453-ին՝ թուրքերի կողմից: Դրանից հետո 
Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթական միավորի աշխարհագրու-
թյունն ընդգրկեց բուն Արևելյան Եվրոպան՝ սլավոնների միջոցով և 
Հարավարևելյան Եվրոպան, քանի որ հույները կարողացան պահպանել 
իրենց հավատքը՝ օսմանների տիրապետության տակ:  

Ինչ վերաբերում է Քրիստոնեական քաղաքակրթության նախորդ սե-
րունդը ներկայացնող Հայկական քաղաքակրթությանն, ապա այն, ճգնա-
ժամային շրջանում, չկարողանալով վերարտադրվել, մուտք չգործեց 
համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունացման» փուլ՝ 
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հայտնվելով ռելիկտային վիճակում: Այսինքն, պահպանելով 
քաղաքակրթական ինքնատիպության գծերը (լեզվամտածողություն, 
կրոն, մշակույթ, աշխարհընկալման և համակեցության կազմակերպման 
փիլիսոփայություն), այն ընկավ նախ Մահմեդական, այնուհետև նաև՝ 
Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունների ազդեցության տակ:  

Այս փուլում, լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ շերտը ներկա-
յացավ նաև Մահմեդական քաղաքակրթությունը կրող՝ Իրանական և 
Թուրքական ավանգարդային սուբյեկտներով: Նրանց սահմանազատման 
առանցքը նույնպես դարձավ միևնույն կրոնի տարբեր՝ շիա և սուննի 
ուղղությունների գոյությունը:  

Իրանական քաղաքակրթությունը, հաղթահարելով սեփական ռելիկ-
տային վիճակը, որում հայտնվել էր դեռ նախորդ փուլում, վերարտադր-
վեց որպես մահմեդական կրոնական քաղաքակրթության ավանգարդա-
յին միավոր: Լոկալ քաղաքակրթությունների Հինգերորդ սերնդում Իրա-
նական քաղաքակրթությունն իրացվեց Սեֆյան պետության 60  միջոցով, 
որտեղ համադրվեցին Իրանական նախկին քաղաքակրթության (Սասան-
յան Պարսկաստանի) և Արաբական քաղաքակրթության (Արաբական 
խալիֆայության) հարուստ ժառանգությունները: Այս փուլում, Իրանա-
կան քաղաքակրթությամբ ներկայացավ Մահմեդականության շիադա-
վան հատվածը, ընդ որում՝ հենց շիա ուղղության նկատմամբ մոլե-
ռանդությունը դարձավ միասնականության և հզորության նախադրյալ: 

Հինգերորդ Մեծ փուլում,  մահմեդականության մյուս՝ սուննի հատ-
վածը ներկայացավ Թուրքական քաղաքակրթության միջոցով: Վերջինիս 
իրացման հենքը դարձավ Օսմանյան կայսրությունը, 61  որը ձևավորվեց 

                                                           
60  Սեֆյան պետություն (պարս ․ ՝  ْۀیوفص دولت` դոուլաթ է սաֆավիե), միջնադարյան 
պետություն Իրանում և նրան հարող տարածքներում, որը գոյատևել է 1501-1722 թվա-
կանների ընթացքում։ Հիմնադիրն է համարվում ղզլբաշ («կարմրագլուխ») Իսմայիլ I-ը, որի 
գահակալության օրոք երկրի տարածքը հասնում է մոտ 3.5 մլն կմ2: Երկիրը կառավարել 
է Սեֆյանների թագավորական տոհմը, որի ծագման վերաբերյալ պատմագիտության մեջ 
առկա է ակնհայտ շահարկում։ Մասնավորապես, քանի որ արքունիքում պարսկերենի 
հետ գործածվել է նաև թուրքական որոշ ցեղերի լեզուն, ապա առաջ է քաշվում 
դինաստիայի թուրքական կամ քրդական ծագման վարկածը: Նմանատիպ վարկածները 
հատկապես շրջանառության մեջ ենդնում ադրբեջանցիները, որոնք սեփական 
էթնիկության փնտրտուքի մեջ իրենց են համարում Սեֆյան պետության ժառանգորդը: 
Չնայած պատմագիտության մեջ ապացուցված փաստ է, որ թուրքալեզու այս ցեղերը 
միայն XX դարի սկզբին կարողացան ձևավորելկ պետություն: 
61  Օսմանյան կայսրություն - «Բարձր Օսմանյան կայսրություն» (օսման.՝ هیلاع تلود 
 թուր. Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye), երբեմնի բազմազգ պետություն՝ ,هینامثع
Հարավարևելյան Եվրոպայում և Միջին Արևելքում՝ օսմանյան սուլթանների 
կառավարության ներքո, որը գոյատևել է 1299-1923 թվականը։ 
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դեռ նա-խորդ փուլի ճգնաժամային շրջանում, Մերձավոր Արևելք 
թափանցած թյուրքական քոչվոր ցեղերի միջոցով: Դրանք, ընդունելով 
մահմեդականություն, աննախադեպ ավերումների միջոցով դարձան 
նախկին առաջադեմ՝ Բյուզանդական և Արաբական քաղաքա-
կրթությունների ժառանգորդը: Այսինքն, Թուրքակական քաղաքա-
կրթությունը ոչ միայն ներկայացրեց մահմեդականության սուննի 
հատվածն, այլև պատճառ դարձավ, որպեսզի նախ կործանվի 
Բյուզանդական քաղաքակրթությունն, ապա նաև՝ ռելիկտային վիճակում 
հայտնվի Արաբական և Հայկական քաղաքակրթությունները: Հենց, այս 
հանգամանքներով էլ պայմանավորված, թուրքակականը հաճախ 
անվանում են հակաքաղաքակրթություն։ 

Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթությունների հինգերորդ սերնդում, 
Մահմեդական կրոնական քաղաքակրթությունն ամբողջապես իրացվեց 
Թուրքական և Իրանական քաղաքակրթությունների միջոցով: Իսկ 
նախորդ փուլում նրա ներկայացուցիչը հանդիսացող Արաբական 
քաղաքակրթությունը հայտնվեց ռելիկտային վիճակում: Պահպանելով 
սեփական ինքնատիպությունն՝ այն ընկավ նախ Թուրքական և 
Իրանական, այնուհետև՝ Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթություն-
ների տիրապետության տակ:  

Համաշխարհային քաղաքակրթության այս փուլում իր կյանքի լրիվ 
ցիկլն իրացրեց նաև Չինական քաղաքակրթության հինգերորդ սերունդը: 
Վերջինս, քննարկվող ժամանակաշրջանում, ներկայացավ նախ Մին 
պետության, այնուհետև Ցին կայսրության միջոցով: Այսպես, օրինակ, XIV 
դարի կեսերին, երկիր թափանցած մոնղոլներն ամբողջությամբ հետ 
շպրտվեցին, ըստ այդմ՝ հաղթահարվեց նախորդ փուլի ճգնաժամային 
հատվածը և Մին պետության ձևավորմամբ Չինաստանը կրկին դարձավ 
անկախ պետություն: Արդյունքում, հնարավոր եղավ ամբողջությամբ 
սպառել հինգերորդ սերնդի քաղաքակրթական ողջ ներուժը: Ավելին, այն 
կրկին հանդիսացավ Արևելյան կրոնական քաղաքակրթական տիպը 
կրող միակ լոկալ քաղաքակրթությունը: 

•Այս փուլում լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ շերտը կազմեցին 
Հայկական, Արաբական և դեռ նախորդ փուլից այստեղ հայտնված 
Հնդկական քաղաքակրթությունները: Նրանք, պահպանելով սեփական 
քաղաքակրթական ինքնատիպությունը, միաժամանակ չկարողացան 
մասնակցել համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացին, քանի 
որ նրանց քաղաքակրթական վերատադրությունն ընդհատվել էր տիրա-
պետող այլ քաղաքակրթությունների պատճառով:  
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Ընդհանրացնելով վերը դիտարկված բնութագրումները՝ պետք է 
արձանագրենք մեկ կարևոր հանգամանք. այն է՝ համաշխարհային 
քաղաքակրթության համապատասխան շարժընթացն ապահովվեց 
բազմաթիվ ազգային պետությունների կողմից: Դրանք դարձան 
Կրոնական ավանգարդային քաղաքակրթությունների առաջնային 
սուբյեկտների իրացման հարթությունները: Այդ իսկ պատճառով, 
համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունացման» փուլի համար 
առանձնացնում ենք «Ազգային» տիպը: Ընդ որում հենց վերջինիս 
տրամաբանությամբ են  բնութագրվում նաև՝ մարդկային 
կենսագործունեության ոլորտներում տեղի ունեցած իրողությունները:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԲԱԺԱՆՎՈՂ ԱՇԱԽԱՐՀ» 
Հինգերոդ Մեծ փուլում տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական զարգա-

ցումների վրա ազդեցին մի քանի կարևոր հանգամանքներ: Նախ՝ նորից 
գլխավոր ակտորների գործառույթը վերապահվեց Քրստոնեական և 
Մահմեդական քաղաքակրթություններին, որոնց միջազգային 
վարքագիծը՝ թե միմյանց հանդեպ, և թե ներքին սուբյեկտների միջև, 
պայմանավորեցին ժամանակի աշխարհաքաղաքական գործընթացների 
բնույթն ու աշխարհագրական ընդգրկվածությունը: Բացի դրանից, 
Աշխարհաքաղաքական Հինգերորդ դարաշրջանում սկսվեցին նորանոր 
տարածքների հայտնագործումը, որը ներառվեց «Աշխարհագրական մեծ 
հայտնագործություններ» հասկացության մեջ: Ինչպես նախորդիվ արդեն 
նշել ենք, այստեղ գլխավոր ակտորի գործառույթը ստանձնեց 
Արևմտաքրիստոնեական քաղա-քակրթությունը: Վերջինս կրող 
եվրոպական մի շարք ազգային պետությունների կողմից սկսվեց 
աշխարհի բաժանումը: Այդ իսկ պատճառով, Հինգերորդ 
աշխարհաքաղաքական դարաշրջանի համար առանձնացնում ենք 
«Բաժանվող աշխարհի» տիպը:  

Այս դարաշրջանում որպես աշխարհաքաղաքական կարևորագույն 
պահ պետք է առանձնացնել Օսմանյան կայսրության կողմից Կոստանդ-
նուպոլսի գրավումը: Այն մի շարք աշխարհաքաղաքական զարգացում-
ների պատճառ դարձավ: Նախ, Բյուզանդական քաղաքակրթության 
կործանման արդյունքում իր շարժընթացը սկսեց Թուրքական հակա/ 
քաղաքակրթությունը, որը քննարկվող ժամանակաշրջանում դարձավ 
Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի հանգուցային տարածքում 
աշխարհաքաղաքական զարգացումների գլխավոր ակտորը: Այս 
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համատեքստում, որպես նոր ուժային կենտրոն, նրա վարքագիծը խիստ 
ագրեսիվ քաղաքականությամբ էր բնութագրվում, ընդ որում ոչ միայն 
Քրիստոնեական քաղաքակրթությունը կրող սուբյեկտների, այլև 
Մահմեդական քաղաքակրթության մյուս միավորների հանդեպ: Այսպես, 
օրինակ, թուրք-իրանական ակտիվ հակամարտություններով և 
ազդեցության գոտիների վերաբաշխումով է բնութագրվում Մերձավոր 
Արևելքի տվյալ ժամանակի պատմությունը: Այսինքն, այս շրջանում 
քննարկվող տարածաշրջանում հստակ ձևակերպվեցին երկու ուժային 
կենտրոնների՝ Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի 
հարաբերակցությունը: 

Բացի դրանից, Պոլսի գրավումով, թուրքերն ամբողջապես 
վերահսկեցին եվրոպացիների առևտրական ուղիները:  Դա իր հերթին 
աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների պատճառ դարձավ, քանի 
որ ստիպեց եվրոպացիներին փնտրել այլընտրանքային՝ և առաջին 
հերթին ծովային նոր ուղիներ: Արդյունքն՝ Աշխարհագրական մեծ 
հայտնագործություններն էին, որի շնորհիվ աշխարհաքաղաքական նոր 
հարաբերակցություն սահմանվեց Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթության ազգային պետությունների միջև: Այս հանգամանքը 
հինգերորդ դարաշրջանի համար բացահայտեց աշխարհաքաղաքական 
նոր կառուցվածք, որը մասնագետներն անվանում են Թորդեսիլյասյան: 
Հիմք է ընդունվում Իսպանիայի և Պորտուգալիայի միջև 1494թ-ին կնքված 
պայմանագիրը, ըստ որի, աշխարհը համամասնորեն բաժանվում էր 
ազդեցության գոտիների:  

Այս շրջանում առանձնացվում է աշխարհաքաղաքական կառուց-
վածքի փոփոխության երկու հանգրվան: Առաջինում որպես ուժային 
կենտրոններ հանդես էին գալիս Իսպանիան և Պորտուգալիան, որոնք 
ծովային հզորության շնորհիվ իրենց ազդեցությունը հաստատեցին «Նոր 
աշխարհում», իսկ երկրորդում` Պորտուգալիային փոխարինում է 
Հոլանդիան, որին հաջողվեց Պիրենեյան պետությանը զրկել հարավային 
ծովային ուղիների վերահսկողությունից: Այսպիսով` Թորդեսիլյասյան 
կառուցվածքի երկրորդ հանգրվանը բնութագրվում  է Իսպանիա և Հոլան-
դիա` ուժային կենտրոնների հակամարտությամբ: Այս համատեքստում, 
աշխարհաքաղաքական Հինգերորդ դարաշրջանի հաջորդ հանգուցային 
պահը 1648թ-ին կնքված Վեստֆալյան պայմանագիրն է, որը Եվրոպայում 
ազդարարեց ազգային պետությունների դինամիկ ձևավորումը՝ ուժեղ 
դինաստիաների կենտրոնաձիգ իշխանությամբ: Այն ամբողջապես բխում 
էր համաշխարհային քաղաքակրթության «Ազգային» տիպի բովանդա-
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կությունից: Մասնագետների դիտարկմամբ, այս իրողությունն առանձ-
նացավ աշխարհաքաղաքական մի շատ կարևոր առանձնահատկու-
թյամբ. այս ժամանակաշրջանից սկսած` Եվրոպայի պատմությունն 
աստիճանաբար վերածվում է համաշխարհային պատմության:62  

Վեստֆալյան շրջանում նույնպես առանձնանում են աշխարհի 
գեոպոլիտիկ կառուցվածքի երկու հանգրվաններ: Առաջինը 
բնութագրվում է նոր ուժային կենտրոնի երևան գալով:  Անգլիան 
ազդեցության գոտիների համար պայքարում, իր ծովային հզորության 
շնորհիվ, դուրս եկավ հաղթանակած և աշխարհի գեոպոլիտիկ 
կառուցվածքում, ըստ էության, հիմք դրեց անգլո-սաքսոնական 
գերիշխանությանը: Աշխարհաքաղաքական երկրորդ հանգրվանն աչքի 
ընկավ Եվրոպայի ներսում հակամարտությունների ակտիվությամբ: 
Այստեղ առանձնանում է անգլո-ֆրանսիական ուժային կենտրոնների 
հակազդեցությունը: 

Հինգերորդ դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքում 
կտրուկ զարգացումներով առանձնացավ նաև արևելյան հատվածը: 
Այստեղ որպես ուժային կենտրոն շարունակում էր հանդես գալ 
Չինաստանը՝ Մին թագավորության միջոցով: Սակայն, արդեն XVI 
դարում Ճապոնիան փորձեր է կատարում ներխուժել Չինաստան և 
Կորեա: Նույն ժամանակաշրջանում Չինաստան են թափանցում նաև 
եվրոպացիները և արդեն 1557 թվականին Պորտուգալիան 
վարձակալության հիմունքներով տիրանում է Աոմին (Մակաո) 
նավահանգստին:  

XVII դարի վերջին Չինաստանն ամբողջությամբ ենթարկվում է Ցին 
կայսրությանը, որտեղ տիրապետում էին մանջուրական Ցին 
դինաստիայի ներկայացուցիչները:63 Հետագայում հենց այս կայսրություն 
է դառնում Արևելքի աշխարհաքաղաքական իրողությունների գլխավոր 
ակտորը: Մասնավորապես, մոտ երկու հարյուր տարի Ցին 
կայսրությունը փակվում է արտաքին աշխարհի հետ առօրեական 
հաղորդակցության համար և ներկայանում է ուժեղ, անկախ 

                                                           
62Մանրամասն տե՛ս Б. А.Исаев Геополитика: Учебное пособие. - СПб., 2006, с. 87-102. 
63  Ցին կայսրությունում մանջուրական դինաստիան կառավարել է 1645-1911 թվական-
ներին: Սկզբնական շրջանում մանջուրական վերնախավի ձեռքում էր ամբողջությամբ 
կենտրոնացված բանակի և իշխանության մարմինների ղեկավարությունը: Չնայած որ 
խառն ամուսնություններն արգելված էին, այնուամենայնիվ, մանջուրներն իրենց կենցա-
ղավարությամբ արագ չինացվեցին, քանի որ, ի տարբերություն մոնղոլների, նրանք չէին 
հակադրվում չինական մշակույթին: 1663 թվականից մանջուրական կայսրները դարձան 
բուդդիստներ, իսկ էթիկայում յուրացրեցին կոնֆուցիականության կանոնները: 
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աշխարհաքաղաքական խաղացող, որը տարածքային ընդարձակումներ 
է իրականացնում տարբեր ուղղություններով: Նա իր տիրապետության 
տակ է պահում Կորեան, ջախջախում է Ջունգարական խանությունը 
(1757 թվական), կայսրության սահմանների մեջ են ներառվում Արևելյան 
Թուրքեստանը (1760) և Տիբեթը (XVII դարի վերջ): Փուլի ավարտին Ցին 
կայսրությունը ներկայանում է 300 մլն բնակչություն ունեցող ուժեղ 
պետությամբ: Ժողովրդագրական ճնշումը պարտադրեց նաև 
գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացում: Ճիշտ է, 
մանջուրները կարողացան պահպանել չինացիների հնազանդությունը, 
բայց միաժամանակ կարողացան ապահովել երկրի և բնակչության զար-
գացումը: 

Այսպիսով, Հինգերորդ դարաշրջանն առանձնացավ աշխարհաքաղա-
քական իրողությունների աննախադեպ զարգացումներով, որի արդյուն-
քում հասարակական գիտակցությունը նորից սկսեց արժևորել բնության 
և աշխարհագրական միջավայրի ազդեցությունը մարդկանց վրա: Ժամա-
նակի հայտնի մտածողների կողմից ստեղծվեցին բազմաթիվ 
աշխատություններ, որոնց հանրագումարում ձևավորվեց «աշխար-
հագրական դետերմինիզմ» փիլիսոփայական հայեցակարգը: Հենց այս 
հայեցակարգը պարարտ հող հանդիսացավ ընդհանրապես «աշխարհա-
քաղաքականություն» գիտական ուղղության ձևավորման համար, 64 որի 
ձևավորման օբյեկտիվ պահանջի մեջ պետք է առանձնացնել նաև 
աշխարհաքաղաքական դարաշրջանի ավարտին տիրապետած 
համապատասխան ճգնաժամը: Վերջինս արտահայտվեց հետևյալ 
տրամաբանությամբ. փուլի ավարտին աշխարհն արդեն բաժանված էր, 
սակայն գոյություն ունեցող իրականությունը չէր արտացոլում ուժային 
կենտրոնների հստակ հարաբերակցությունն ու հավակնությունները: Դա 
անխուսափելի դարձրեց աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի 
                                                           
64 «Աշխարհագրական դետերմինիզմը» որպես հասարակական կյանքի զարգացման վրա 
աշխարհագրական գործոնի գնահատման հայեցակետ, իր վերածնունդն ու վերջնական 
ձևակերպումը ստացավ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններից հետո: Այս 
բնագավառին վերաբերող առաջին ամփոփ աշխատություններից կարելի է առանձնացնել 
ֆրանսիացի ականավոր մտածողներ Ժան Բոդենի «Պատմության ուսումնասիրման 
դյուրին մեթոդը-Methodus ad facilem historiarum cognitionem» և ֆրանսիացի հայտնի 
փիլիսոփա Շառլ Մոնտեսքյոյի «Օրենքներ ոգու մասին» աշխատությունները: Գիտնա-
կաններն իրենց աշխատություններում փորձում էին բացահայտել ժողովուրդների, 
պետությունների քաղաքականության և նրանց բնական միջավայրի միջև եղած առկա 
կապերը: Հեղինակները բնական միջավայրի տարրերից առաջնայինը համարում էին 
կլիմայական գործոնը, որով նրանք պայմանավորում էին հասարակությունների 
քաղաքացիական ակտիվությունը: Մանրամասն տե՛ս Ներսիսյան Ա,. Հայաստանն 
աշխարհաքաղաքական մեծ խաղատախտակում, Վանաձոր 2013, էջ 15-16 
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վերադասավորումները, ինչն իր հերթին պայմանավորեց 
համապատասխան ճգնաժամի բնույթը՝ հակամարտություններ ոչ միայն 
լոկալ քաղաքակրթությունների, այլև նույն քաղաքակրթության տարբեր 
սուբյեկտների միջև: Ընդ որում, այս միտումը հատուկ էր ժամանակի 
կրոնական քաղաքակրթությունների բոլոր տիպերին: Այսպիսով, փուլի 
ավարտն առանձնացավ տարբեր մասշտաբի հակամարտությունների 
համաժամանակյա դրսևորմամբ:  

Համապատասխան ճգնաժամի պատճառ կարելի է համարել նաև այն 
հանգամանքը, որ տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք տեղա-
վորվում էին համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունացման» 
փուլի տրամաբանությունում, կարիք ունեին «կայունացման»: Այսինքն, 
անհրաժեշտ էր նախանշել այնպիսի համակարգի գոյություն, որը 
կկայունացներ համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացը: 
Այդպիսին համարվեց գաղութային համակարգը, որի տեսական 
(«Աշխարհաքաղաքականություն» գիտակարգի ծնունդ) և գործնական 
ապահովումը դարձավ համապատասխան ճգնաժամի հաղթահարման 
միջոց և ապագա դարաշրջանի սկզբնավորման հիմք: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՎԱՂԿԱՊԻՏԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՏԻՊ» 
Հինգերորդ Մեծ փուլում, մարդկային կենսագործունեության տնտե-

սական ոլորտն առանձնացավ զարգացումների նոր ընթացքով: 
Հաղթահարելով նախորդ փուլի ավարտին տիրապետած ճգնաժամային 
երևույթները՝ նոր փուլը ներկայացավ տնտեսական նոր իրողություն-
ներով, որոնց ազդեցությամբ ձևավորված տնտեսական հարաբե-
րությունները, մասնագետները բնութագրում են որպես վաղկապի-
տալիստական: Չնայած պետք է նշել, որ այս տնտեսակարգի 
առանձնացման և ընդհանրապես գոյության համար առկա է գիտական 
շատ սուր բանավեճ: Չխորանալով այդ բանավեճի բովանդակության մեջ, 
միայն նշենք, որ փուլի տրամաբանությանը համապատասխան «հասու-
նացման» փուլում էին գտնվում ոչ միայն մարդկային կենսագոր-
ծունեության առաձին ոլորտներն, այլև դրանք փոխպայմանավորող 
կապերն ու առնչությունները: Այսպիսով, հինգերորդ Մեծ փուլին 
համապատասխանող աշխարհատնտեսական տիպը մենք անվանում ենք   
«Վաղկապիտալիստական», որը հաջորդեց «Ավատատիրական տիպին» և 
բնութագրվում է մի շարք առանձնահատկություններով. 
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•Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների շնորհիվ 
առևտրատնտեսական հարաբերություններ ձևավորվեցին գրեթե բոլոր 
բնակելի աշխարհամասերի միջև: Այս իրողության գործնական արտա-
հայտությունն՝ երկրագնդի աշխարհատնտեսական կառուցվածքի հստակ 
ուրվագծումն էր: Այսինքն, համաշխարհային քաղաքակրթական տիպի 
ազդեցությամբ պայմանավորված` «Հասունացման» մակարդակով բնու-
թագրվեց նաև աշխարհատնտեսական հինգերորդ դարաշրջանի ողջ 
բովանդակությունը: Վերջինս ներկայացավ եռաշերտ կառուցվածքով՝ 
ուժային կենտրոնի, ինքնուրույն տնտեսական տարածքների և ծայրա-
մասերի աշխարհագրական հստակ տեղաբաշխմամբ: Այստեղ պետք է 
հատուկ ընդգծել, որ ընդհանրապես Աշխարհագրական մեծ հայտնագոր-
ծությունները պարտադրված էին տնտեսական անհրաժեշտությամբ: 
Մասնավորապես, դեպի Հնդկաստան ու Չինաստան առևտրային նոր 
ուղիների հայտնաբերման, աճող տնտեսությունների համար սպառման 
նոր շուկանների գրավման և թանկարժեք մետաղների նոր պաշարների 
հայթհայթման անհրաժեշտությունը ստիպեց Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության ազգային պետություններին իրականացնել Նոր 
աշխարհների հայտնագործումը: Ըստ այդմ, Աշխարհագրական մեծ 
հայտնագործություններից հետո Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթությունը ոչ միայն իր ազդեցությունը տարածեց «Նոր 
աշխարհների» վրա, այլև դարձավ մարդկային կենսագործունեության 
առաջընթացը թելադրող առաջնային օղակը: Հաստատվեց երկրագնդի 
աշխարհատնտեսական կառուցվածքի եվրակենտրոն մոդելը: Այսինքն, 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը կրող ազգային 
պետությունները սկսեցին սահմանել տնտեսական ոլորտի բովան-
դակությունն ամբողջացնող հիմնական տարրերի (արտադրողական 
ուժեր, արտադրական հարաբերություններ, արտադրության տիպ) 
բովանդակությունը: Ընդ որում այդ ամենն իրացվում էր միմյանց հետ 
մրցակցային դաժան պայքարում:  

Պետք է նկատել, որ ուժային կենտրոնի հաստատումով ամբողջացավ 
աշխարհաքաղաքական դարաշրջանի ողջ կառուցվածքը, քանի որ 
ուրվագծվեցին նաև ինքնուրույն տնտեսական տարածությունների և 
ակնհայտ ծայրամասերի աշխարհագրությունը: Առաջինի դերում հանդես 
եկան մյուս լոկալ քաղաքակրթությունները՝ Արևելաեվրոպականը 
(սլավոնական (Ռուսական) ինքնուրույն քաղաքական միավորների 
միջոցով), Մահմեդականը՝ Թուրքական և Իրանական 
քաղաքակրթություններով (համապատասխանաբար Օսմանյան 
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Կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի միջոցով), Արևելյանը՝ Չինական 
քաղաքակրթությունով: Նրանք դարձան ժամանակի 
աշխարհատնտեսական կառուցվածքի երկրորդ կարգի միավորները: Դա 
բացատրվում է այն հանգամանքով, որ այս միավորները  թեև 
պահպանում էին տնտեսական ինքնուրույնությունը, բայց, 
այնուամենայնիվ, սեփական շարժընթացով ակնհայտորեն տարբերվում 
էին համաշխարհային քաղաքակրթության տնտեսական զարգացման 
օրինաչափությունից: Իսկ վերջինս թելադրվում էր ժամանակի ուժային 
կենտրոնի կողմից: Լոկալ քաղաքակրթությունների այս խմբում 
տնտեսական զարգացման հիմնական տրամաբանությունը կառուցվում 
էր այն իրողությունների վրա, որոնք ձևավորվում էին կոնկրետ 
ժամանակի մեջ և բխում քաղաքակրթական ինքնատիպությունից: Նրանց 
գերխնդիրը՝ պետական հսկայական տարածքների ապահովման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսկան միջոցների հայթայթումն էր: Դա իրացվում էր 
պետական մեծ տուրքերի հաշվին: Չնայած, որ տիրապետող 
արտադրատնտեսական հարաբերություններում գերակշռում էին 
ավատատիրական ձևերը, այնուամենայնիվ, քննարկվող գրեթե բոլոր 
սուբյեկտներում ձևավորվեցին ժամանակի առևտրատնտեսական հզոր 
կենտրոններ, որոնք դարձան ոչ միայն հսկայական ֆինանսական 
միջոցների ապահովման, այլև տնտեսական նոր մտքի գեներացման 
օղակներ:  

Ինչ վերաբերում է ժամանակի աշխարհատնտեսական կառուցվածքի 
պրեֆերաներին, ապա այս կարգավիճակում հայտնվեցին հայտնագործ-
վող «Նոր աշխարհները»: Նրանք գտնվելով համակեցության ավելի ցածր 
մակարդակի վրա՝ փուլի ընթացքում դատապարտված էին սպասարկել 
հիմնականում առաջին կարգի, մասամբ նաև՝ երկրորդ կարգի միավոր-
ներին: 

• Վերը թվարկված իրողությունների ազդեցությամբ, կարող ենք 
փաստել, որ աշխարհատնտեսական հինգերորդ դարաշրջանում 
տիրապետող արտադրողական ուժերի բնույթի, տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիայի զարգացման մակարդակի, ինչպես նաև տնտեսական 
վերարտադրության ու բաշխման համակարգի վերարժևորումն իրակա-
նացվեց Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության կողմից: Այդ 
գործընթացը տեղի ունեցավ մի շարք հեղափոխական դրսևորումներով: 
Մասնավորապես, արտադրողական ուժերի զարգացման և արտադրողա-
կանության բարձրացման համար խթան հանդիսացավ «Առևտրային 
հեղափոխությունը»: Եվրոպական երկրների արտաքին առևտրի զարգաց-
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ման կտրուկ թռիչքը կապված էր համաշխարհային շուկայի ձևավորման 
հետ, քանի որ Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններից հետո 
Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա և Ամերիկա աշխարհամասերն արդեն միմյանց 
հետ կապվեցին առևտրային ուղիներով: Դա կտրուկ փոխեց նաև 
եվրոպական երկրների առևտրային պասիվ հաշվեկշիռը, որը նախորդ 
փուլում Արևելքի հետ հարաբերությունների առանձնահատուկ գիծն էր: 
Այսպիսով, հնարավորություն ստեղծվեց եվրոպական երկրների 
արտադրանքի համար սպառման նորանոր շուկաներ հայտնաբերել, ինչն 
իր հերթին հեղափոխեց արտադրատնտեսական հարաբերությունների 
ողջ բնույթը: Դա արտահայտվեց նախնական կապիտալի կուտակման 
հնարավորությամբ: Վերջինս տիրապետող արտադրատնտեսական 
հարաբերություններին հաղորդեց նոր որակ, քանի որ հնարավորություն 
ստեղծվեց և՛ կյանքի միջոցները, և՛ արտադրամիջոցները վերափոխել 
կապիտալի:  

• Հեղափոխական վերափոխումներով բնութագրվեց նաև արտադրո-
ղական ուժերի առաջընթացը: Նախ արտադրատնտեսական նոր 
հարաբերությունները ենթադրում էին սպասարկող համապատասխան 
գործիքների և ինստիտուտների գոյություն՝ բանկեր, վեքսիլներ, ապահո-
վագրություն և այլն: Իսկ նորանոր շուկաների կողմից ապրանքների 
նկատմամբ մեծ պահանջարկը պայմանավորեց տնայնագործական պարզ 
արտադրության և առաջին մանուֆակտուրաների ծնունդը: Վերջիններիս 
թելադրանքով սկսվեց գյուղական բնակչության ակտիվ միգրացիա դեպի 
քաղաքներ,  որոնք լրացրեցին մանուֆակտուրաների աշխատուժի 
համակազմը: Հենց այս հիմքով էլ, քննարկվող ժամանակաշրջանում, 
վերափոխվեց արտադրողական ուժերի ողջ դիմագիծը: 

• Աշխարհատնտեսական Հինգերոդ դարաշրջանի հաջորդ կարևոր 
առանձնահատկությունն այն էր, որ տնտեսական ոլորտում հիմք դրվեց 
տեսական մտքի զարգացմանը: Այսինքն, տեղի ունեցող տնտեսական 
իրողությունները և զարգացման միտումներն ապահովվում էին 
համակարգված տեսական հիմնավորումներով: Դա դարձավ կարևոր 
հիմք աշխարհատնտեսական հաջորդ դարաշրջանների բովանդա-
կության ձևավորման ու զարգացման համար: Քննարկվող ժամանա-
կաշրջանում այդպիսին կարելի է համարել մերկանտիլիզմի 
գաղափարը, 65  որն իրենից ներկայացնում էր տնտեսական հայեցա-

                                                           
65Մերկանտիլիզմն առաջացել է լատիներն mercanti-առևտուր եզրույթից: Այն առաջին ան-
գամ շրջանառության մեջ է դրվել ֆրանսիացի տնտեսագետ Անտուան Մոնկրետեի 
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կարգերի մի ամբողջական համակարգ: Այն տնտեսական 
վերլուծություններով և հաշվարկներով ամեն կերպ հիմնավորում էր 
պետության ակտիվ միջամտության անհրաժեշտությունը գոյություն 
ունեցող տնտեսական հարաբերություններում: Մերկանտիլիստներին 
ակնհայտորեն հետաքրքրում էին պետության հարստությունը, դրա 
արտահայտման ու ավելացման ձևերին վերաբերող հարցերը: Դա 
պայմանավորված էր ժամանակի պահանջով, քանի որ կապիտալի 
կուտակումը տեղի էր ունենում առևտրի հաշվին, չնայած որ արդեն ձևա-
վորվում էին առաջին մանուֆակտուրաները: Այդ շրջանում Ամերիկայից 
ներկրված ոսկու և արծաթի մեծ քանակը, որը եվրոպական երկրների 
միջև վերաբաշխվեց արտաքին առևտրի և պատերազմների միջոցով, 
պատճառ հանդիսացավ ոչ արտադրական հզոր կապիտալի կուտակման:  

Մերկանտիլիստները պահանջում էին պետություններից այնպիսի 
միջավայրի ձևավորում, որը կապահովեր հարստության ներհոսք և 
կնվազեցվեր դրա արտահանման հնարավորությունը: Ընդ որում, եթե 
վաղ շրջանի ներկայացուցիչները պահանջում էին վարչարարական 
մեթոդների ուղղակի կիրառում՝ փողի արտահոսքի արգելքով, ապա ուշ 
շրջանում առաջարկվում էր խնդիրը լուծել տնտեսական 
մեխանիզմներով՝ ներքին առևտրաշրջանառության արտոնությունների 
հաշվին: Մերկանտիլիզմը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեցավ 
ժամանակի տնտեսական իրողությունների հասունացման համար:  

Աշխարհատնտեսական Հինգերորդ դարաշրջանի ավարտը 
նշանավորվեց համատասխան ճգնաժամով: Դա առաջին հերթին 
պայմանավորված էր այն իրողությամբ, որ փուլի ընթացքում ակնհայտ 
դինամիկություն հաղորդվեց տնտեսական ոլորտի զարգացմանը, ինչն 
արդեն փուլի ավարտին հանգեցրեց գոյություն ունեցող ռեալ 
պահանջների և դրանց սպասարկման համակարգերի կտրուկ 
անհամապատասխանության: Գոյություն ունեցող արտադրողական 
ուժերի բնույթը, տիրապետող արտադրատնտեսական հարաբերություն-
ներն այլևս չէին կարող բավարարել աշխարհատնտեսական ոլորտում 

                                                                                                                                                    
կողմից: Որպես տնտեսական հայեցակարգերի համակարգ, մերկանտիլիզմը հետագայում 
հանդիսացավ քննադատությունների լուրջ թիրախ (հատկապես Ադամ Սմիթի կողմից):  
Սակայն, մասնագետներից ոմանք համոզված են, որ հենց մերկանտիլիստական 
հայացքները մեծ դեր խաղացին XX դարի սկզբում Ամերիկայի ու Գերմանիայի, իսկ մեր 
օրերում նաև՝ «Ասիական Վագրեր» երկրների զարգացման գործում: Մերկանտիլիզմի 
մասին մանրամասն տե՛ս Wallerstein I. The Modern World-System II. Mercantilism and the 
Consolidation of the European World-Economy. New York — London, 1980 
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հասունացած պահանջները: Խնդրի լուծումը տեղավորվում էր միայն 
հեղափոխական մոտեցումների մեջ: Հենց այս հանգամանքը նախ 
պայմանավորեց տնտեսական ոլորտի ճգնաժամային դրսևորումներն, 
ապա նաև` դրանց հաղթահարման և հաջորդ դարաշրջանի 
սկզբնավորման հնարավորությունները: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  

ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» 
(Աշխարհի արժեքային պատկերի ստեղծում) 

Հինգերորդ Մեծ փուլն աննախադեպ առաջընթաց արձանագրեց 
մարդկային կենսագործունեության հոգևոր-մշակութային ոլորտում: Են-
թարկվելով համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունացման» փուլի 
տրամաբանությանն՝ ամբողջապես վերարժևորվեց աշխարհամշակու-
թային դարաշրջանի բովանդակությունը: Այս ոլորտում տեղի ունեցած 
իրադարձություններին բնութագրական են «Հասունացման» ակնհայտ 
միտումները: Ընդ որում, դա հատուկ էր հոգևոր-մշակութային ոլորտի 
բոլոր բնութագրիչներին: Այս ամենով պայմանավորված, 
աշխարհամշակութային հինգերորդ դարաշրջանի բովանդակությունը 
կտրուկ տարբերվեց նախորդից և մասնագիտական որակումներում 
ստացավ «վերածնունդ» 66  անվանումը: Պատճառը՝ Արևմտաքրիս-
տոնեական քաղաքակրթության հոգևոր-մշակութային ոլորտում 
ձևավորված միտումն էր, որն այս շրջանում արտահայտվեց դեռ 
Հունահռոմեական քաղաքակրթական հիմնական ձեռքբերումների 
վերարժևորմամբ ու հասունացմամբ: Այս հանգամանքով ընդգծվեց 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության առաձնահատուկ դերը 
ժամանակի աշխարհամշակութային կառուցվածքում: Այսինքն, 
քննարկվող ժամանակաշրջանում, տեղի ունեցած իրողությունները մեծ 
մասամբ արտահայտվեցին Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության 
շարժընթացով: Դրանով պայմանավորվեց համապատասխան 

                                                           
66  Վերածնունդ՝  իտալերեն «Rinascimento» եզրույթից: Գիտական և հասարակական 
մտածողության մեջ հաճախ կիրառվում է նաև միջազգային եզրույթը՝ Ռենեսանս: Այն 
առաջին անգամ հանդիպում է իտալացի հումանիստների մոտ, մասնավորապես՝ Ջորջիո 
Վազարիի ստեղծագործություններում և բնութագրում էր տվյալ շրջանի մշակույթի բուռն 
զարգացումը: Հետագայում այն կիրառվեց պատմական համապատասխան ժամանակա-
հատվածը բնութագրելու համար:  Այս նշանակությամբ «Վերածնունդ» եզրույթն առաջին 
անգամ գործածել է ֆրանսիացի պատմաբան Ժյուլ Միշլեն՝ (ֆր. Jules Michelet) XIX 
դարում: «Ռենեսանս» եզրույթը փոխաբերաբար նշանակում է նաև մշակույթի ծաղկում, 
անտիկ մշակույթի վերածնություն: 
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դարաշրջանին հատուկ՝ «Վերածննդի» տիպը, որտեղ առանցքայինն  
աշխարհի արժեքային պատկերի կերտումն էր: Վերջինս, ժամանակի 
ընթացքում, տիրապետող դարձավ բոլոր քաղաքակրթությունների 
շարժընթացում՝ ապահովելով համաշխարհային քաղաքակրթության 
հասունացման փուլի ամբողջական իրացումը: Վերածննդի դարաշրջանի 
համապարփակ բնութագրման համար, պետք է ընդգծել ներքոհիշյալ 
առանձնահատկությունները. 

•Առաջինը վերաբերում է գիտական գիտելիքի կուտակման և 
զարգացման մակարդակին: Այստեղ պետք է հատուկ ընդգծել, որ 
Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններից հետո աննախադեպ 
առաջընթաց է գրանցվում փաստական գիտելիքի կուտակման և 
ապացուցելիության բնագավառում: Կտրուկ ընդլայնվում և զարգանում է 
ժամանակի աշխարհաճանաչողության մակարդակը: Դա նախ 
հնարավորություն է տալիս վերարժևորել նախկին կրոնական պատկե-
րացումները, ապա հիմք հանդիսանում նոր աշխարհայացքի և Աշխարհի 
գիտական պատկերի կերտման համար: Ձևավորվում է հումանիստական 
և անհատապաշտական մի աշխարհայացք, որի կենտրոնում բազմակող-
մանի զարգացած անհատականության իդեալն էր: Նոր աշխարհայացքի 
կրողները դարձան գրականության, բանասիրության, փիլիսոփայության, 
արվեստի ներկայացուցիչները: «Նոր մարդիկ», իրենց աշխարհիկ 
մտածողությամբ, վերարժևորեցին նախկին պատկերացումները և իրենց 
ստեղծագործություններում առանցքային դարձրին մարդու, մարդկային 
գործունեության և մարդկային գիտությունների «հերոսացումը»: Այս 
դարաշրջանի փիլիսոփայությանը հատուկ էր մարդակենտրոնությունը, 
որը դրսևորվեց ռեալիզմի և բնափիլիսոփայական-բնագիտական 
մոտեցումների միջոցով: Այս ամենը ոչ միայն նոր տեսանկյուններ բացեց 
աշխարհաճանաչողության համար, այլև՝ նորովի իմաստավորեց 
մարդկային գոյությունն ու էությունը:  Հինգերորդ դարաշրջանում 
փոխվում են տիեզերքի, հասարակության, բարոյականության, կրոնի և 
հենց մարդու մասին պատկերացումները: Այդ փոփոխությունները նախ և 
առաջ իրենց դրսևորումներն են գտնում հասարակական կյանքի և 
մտածողության աշխարհականացման մեջ, այսինքն՝ կրոնի և 
եկեղեցական գաղափարախոսության ճնշումից «ազատագրվելու» մեջ, 
որը  կառուցվում էր մերժողականության հիմքով։ 

Այս ամենի հետագա ծայրահեղականացումը՝ մարդասիրության 
փոխարեն եսակենտրոն մարդու ձևավորումը, սաղմնավորեց այժմ 
տիրապետող ճգնաժամի բնույթը։ 



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
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•Հաջորդ առանձնահատկությունը վերաբերում է հոգևոր, զգայական, 
էթնիկ պահանջմունքների բավարարման մակարդակին, որը, քննարկվող 
ժամանակաշրջանում արտահայտվեց արվեստի, կրոնի, բարոյաարժե-
քային համակարգի վերաձևակերպմամբ: Մասնավորապես, արվեստի 
գրեթե բոլոր դրսևորումներում ստեղծված արժեքներն իրենց 
նշանակությամբ առանձնանում էին ոչ միայն տվյալ ժամանակի, այլև 
հաջորդիվ եկող սերունդների հոգևոր և զգայական պահանջմունքների 
բավարարման տեսանկյունից: Աշխարհամշակութային այս դարաշրջանի 
առանցքն այն էր, որ առաջին անգամ փորձ կատարվեց խորությամբ 
բացահայտել մարդուն՝ իր ամբողջ էությամբ։ Անհատականության զար-
գացումն, ինքն իրեն ճանաչում գտավ նոր բարոյականության հիմքում: 
Այսպիսով, նախորդ փուլին հատուկ բարոյականության փոխարեն, 
որտեղ տիրապետողը՝ միայն Աստվածայինն էր, սկզբնական փուլում 
փորձ էր կատարվում ձևավորվել նոր՝ աստվածային և մարդկային 
էությունների ներդաշնակության բարոյարժեքային համակարգը:  

Սակայն, մյուս ոլորտների ազդեցությամբ պայմանավորված, լոկալ 
քաղաքակրթությունների հետագա շարժընթացներում, մշակութացման 
այս հիմքը ծայրահեղականացվեց և սկսեց կառուցվել իբր միայն 
մարդակենտրոնության, այսինքն՝ Աստվածամերժության մոտեցումով, որն 
էլ հետագայում (ներկայում) պատճառ դարձավ մարդկության 
մշակութացման ոլորտի պրիմիտիվացման, գռեհիկացման, 
համահարթեցման՝ ընդհանուր բարոյալքման համար։ 

•Աշխարհամշակութային հինգերորդ դարաշրջանի հաջորդ 
առանձնահատկությունը վերաբերում է մշակութացման նոր 
մակարդակին: Ակնհայտ է, որ վերը դիտարկված իրողություններն 
անմիջականորեն փոխպայմանավորված էին կրթության ու 
դաստիարակության ոլորտի հետ: Այսինքն, մարդկային 
կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում արձանագրված 
նորությունները ենթադրում էին դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ 
կրթության, դաստիարակության, սոցիալական տեղեկատվության 
համապատասխան՝ ամբողջական մակարդակ: Վերջինիս ավարտուն 
փուլը մասնագիտական գրականության մեջ բնութագրվում է որպես 
«լուսավորականության շրջան»: Այս շրջանում, Յան Կոմենսկու67 կողմից 

                                                           
67  Յան Ամոս Կոմենսկին (Jan Amos Komenský)՝ չեխ հայտնի մանկավարժ-հումանիստը 
ստեղծագործել է XVII դարում: Նրա «Մեծ դիդակտիկա» աշխատությունն, ըստ էության, 
գիտական մանկավարժության առաջին շարադրանքն է, որտեղ կարելի է հանդիպել 
մանկավարժության մի շարք հարցերի գիտական և սպառիչ վերլուծության: 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
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դրվեցին կայուն կրթական համակարգի ձևավորման հիմքերը։ Նա 
գիտական մանկավարժության և ուսուցման դասարանային համակարգի 
հիմնադիրն է համարվում: Նրա առաջ քաշած գաղափարները դարձան 
կրթական համակարգի կազմակերպման անկյունաքար ոչ միայն 
քննարկվող, այլև՝ հետագա ժամանակաշրջաններում:  

Արդեն նշել ենք, որ վերը դիտարկված իրողություններն ամբողջ 
թափով արտահայտվեցին Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության 
շարժընթացում: Սակայն, ակնհայտ է նաև, որ «Աշխարհի արժեքային 
համակարգի ստեղծման տիպը» բնութագրական է Հինգերորդ սերնդի 
բոլոր քաղաքակրթությունների հոգևոր-մշակութային ոլորտներին: Ճիշտ 
է, վերջիններիս շարժընթացում այն արտահայտվեց ոչ համապարփակ, 
այլ սահմանափակ աշխարհագրությամբ և ներկայացավ ձևավորված 
մշակութային հզոր կենտրոնների տեսքով:  

Աշխարհամշակութային հինգերորդ դարաշրջանի ավարտն ազդա-
րարվեց համապատասխան ճգնաժամային երևույթներով, որոնց խորքում 
ընկած էր՝ մի կողմից տիրապետող մշակութացման մակարդակի 
հայացքների, իսկ մյուս կողմից ձևավորված սոցիալ-տնտեսական 
իրողությունների անհամապատասխանությունը: Նկատելի էր դառնում 
նյութականացված, սպառող հասարակություն ձևավորելու 
անհրաժեշտությունը։ Այսինքն, աշխարհի արժեքային պատկերի 
ստեղծումը կարիք ուներ նորովի մեկնաբանման, որտեղ հիմնավորված 
պատասխաններ կտրվեին իրականության կողմից առաջադրված 
հարցերին: Ճգնաժամային շրջանում այդ հարցերի պատասխանների 
որոնումը շատ մտածողների նույնիսկ մղեց այնպիսի գաղափարների 
առաջ քաշման, որոնք հետագայում ստացան ուտոպիստական 
անվանումը: 68  Այսպիսով, հասունացման փուլում հոգևոր-մշակութային 
ոլորտի հախուռն ու կտրուկ շարժընթացը կարիք ուներ կայունացման, 
ինչի փնտրտուքը հիմք հանդիսացավ համապատասխան ճգնաժամի 
հաղթահարման ու հաջորդ դարաշրջանի սկզբնավորման համար:  
                                                           
68  Մասնագիտական որակումներում, ուտոպիստական է համարվում մարդկության 
զարգացմանը վերաբերող այն տեսությունները, որոնց իրականացումն իբր անհնարին է 
համարվում: Այսինքն, այդ տեսություններում առաջարկվող հասարակական կյանքի 
իդեալական մոդելները՝ տիրապետող հայացքների տեսանկյունից, չեն կարող իրացվել 
իրականության մեջ: Այս ուղղության առաջին ներկայացուցիչներից առավել ազդեցիկ էին 
ագլիացի մտածող Թոմաս Մորի  (Thomas More 1478-1525) տեսակետները: Դրանք 
համապարփակ ձևով շարադրված են նրա «Ուտոպիա» (լատիներեն ամբողջական 
անունը՝ Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu 
deque nova insula Utopia) աշխատությունում, որտեղ նկարագրվել է բացարձակապես 
հավասարության սկզբունքի վրա հիմնված իդեալական հասարակարգի մոդելը: 
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ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ԲՆՈւԹՅԱՆ ԱՐԺԵՎՈՐՈւՄ» 

Համաշխարհային քաղաքակրթական նոր տիպի ազդեցությամբ 
ամբողջովին վերարժևորվեց նաև Երկրաբնապահպանական հինգերորդ 
դարաշրջանի բովանդակությունը: Ենթարկվելով «Հասունացման» փուլի 
տրամաբանությանը և փոխպայմանավորվելով մյուս ոլորտների զարգա-
ցումներով՝ մարդ-բնություն փոխհարաբերություններն արտահայտվեցին 
առավել բարդ կառուցվածքով, որտեղ տիրապետող դարձան երկու 
հակասական միտումների հակադրությունը: Մասնավորապես, առաջինը 
վերաբերում է բնության նորովի արժևորման հարթությանը, երբ 
ժամանակի մշակութացման մակարդակը թույլ տվեց հաղթահարել 
նախկին մոտեցումները և բնությանն «ազատագրել» մարդուն ստորադաս 
կարգավիճակից: Մարդը հայտնաբերեց և սկսեց գնահատել բնության 
գեղեցկությունն ու հանճարեղությունը: Ռոմանտիզմի այդ ժամանա-
կաշրջանում բնությունն սկսեց ընկալվել որպես մարդկային բիրտ 
հարաբերություններից հեռանալու ապաստան: Մասնավորապես՝ 
ռոմանտիզմի ներկայացուցիչներն անմիջականորեն շեշտում էին, որ 
մարդու էության փոփոխությունը բնականից դեպի սոցիալական 
հանդիսանում է բոլոր չարիքների պատճառը: Ըստ այդմ, սահմանվեց 
բնություն-հասարակություն փոխհարաբերությունների երկու 
մակարդակ. անհատական մակարդակում մարդը ներդաշնակորեն 
կապված է բնության հետ, սակայն հասարակական մակարդակում առկա 
է հակասություն բնության հետ, հետևաբար կա հակասություն նաև 
մարդկային էության հետ:  

Պետք է նկատել, որ մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների 
արտահայտման առաջին միտումն առավել ընդգծված դրսևորում ուներ 
քննարկվող ժամանակաշրջանում: Հետևաբար, հենց այս տրամաբա-
նության համապատասխան, երկրաբնապահպանական հինգերորդ 
դարաշրջանի համար առանձնացնում ենք «Բնության արժևորման» 
տիպը: 

Հաջորդ միտումը դրսևորվեց կապիտալի կուտակաման նախնական 
փուլում, որի շրջանակներում մարդը որպես նպատակ հռչակում է 
բնության տիրապետումը՝ գիտության ու տեխնիկայի միջոցով: 
Բնությունը սկսեց ընկալվել որպես վերափոխման ինտենսիվ 
գործընթացի օբյեկտ:  Այդ ժամանակ, հատկապես Արևմտաքրիս-
տոնեական քաղաքակրթությունում, աստիճանաբար տիրապետող է 
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դառնում այն տեսակետը, որ բնության հնարավորությունների շրջա-
նակում մարդկային քաղաքակրթության զարգացումն անսահման է:  

Երկրաբնապահպանական հինգերորդ դարաշրջանի բովանդա-
կությանը հատուկ այս հակասական միտումների խորացումն ի վերջո, 
փուլի ավարտին, հանգեցրեցին խորքային ճգնաժամի: Վերջինս 
պրակտիկ իրականության մեջ արտահայտվեց էկոլոգիական տեղային 
ճգնաժամերի տեսքով, սակայն առավել խորությամբ դրսևորվեց 
հասարակական գիտակցության մեջ: Ճգնաժամի հաղթահարումն 
ենթադրում էր որևէ մեկ միտման առավելության հաստատում, ինչը և 
տեղի ունեցավ արդեն հաջորդ դարաշրջանում, երբ բնության անխնա 
շահագործումը համարվեց ընդունելի չափանիշ: 

Ընդհանրացնելով Հինգերորդ մեծ փուլի ընթացքի վերը քննարկված 
բնութագրումները, կարող ենք արձանագրել. համաշխարհային քաղա-
քակրթության «Հասունացման» փուլն իրացվեց ողջ ներուժով, որի 
ազդեցությունն ակնհայտ էր մարդկային կենսագործունեության բոլոր 
ոլորտներում: Դա իր հերթին պայմանավորեց հինգերորդ սերնդի լոկալ 
քաղաքակրթությունների ինքնատիպ շարժընթացը, որտեղ «առաջնային» 
դերը ստանձնեց Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը: 
«Հասունացման» փուլում տեղի ունեցած իրադարձություններին հատուկ 
էր հախուռն ու կտրուկ ընթացքն, ինչը փուլի ավարտին հանգեցրեց 
համապատասխան ճգնաժամի և պարտադրեց համաշխարհային 
քաղաքակրթական հաջորդ՝ «Կայունացնող» տիպի անհրաժեշտությունը: 
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Զ) ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ– ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի «Կայունացման» 

փուլ-լոկալ քաղաքակրթությունների վեցերորդ սերունդ 
Վեցերորդ Մեծ փուլի ժամանակագրական լայնույթն ընդգրկում է մոտ 

150 տարի: Ձևավորման սկիզբը կարելի է համարել XIX դարի սկզբին 
Վիեննայի համաձայնագրով հաստատված նոր իրողությունները, իսկ 
ավարտը՝ XX դարի երկրոդ կեսը՝ ներառյալ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի ճգնաժամային դրսևորումները: Որպես համաշխարհային 
քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի նախավերջին փուլ, այն առանձնացավ 
մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում գոյություն 
ունեցող իրողությունների կայունացմամբ, որը հաջորդեց նախորդ փուլի 
հասունացման հախուռն զարգացումներին: Դա պարտադրված էր և 
ամբողջապես բխում էր համաշխարհային ու համամարդկային 
քաղաքակրթությունների կյանքի ցիկլային զարգացման 
տրամաբանությունից, երբ ավարտուն փուլերի ներդաշնակմանը 
նախորդելու էր արդեն փաստված իրողությունների կայունացումը: Այս 
փուլում իրացվեց լոկալ քաղաքակրթությունների վեցերորդ սերնդի 
կյանքի ցիկլը, որին բնութագրական էին եռաշերտ կառուցվածքի 
կայունացման միտումները: Տեղի ունեցած վերադասավորումների 
արդյունքում այդ կառուցվածքն էլ ավելի բարդացավ, որի վերլուծության 
համար կարող ենք առանձնացնել հետևյալ հարթությունները՝ 

•Առաջին շերտը կազմող լոկալ քաղաքակրթությունների տիրապետող 
եռյակի՝ Կրոնական (Քրիստոնեական, Մահմեդական և Արևելյան) քաղա-
քակրթությունների կայունացումն արտահայտվեց և՛ տարածքային, և՛ 
գաղափարական նորանոր նվաճումներով (ընդարձակմամբ): Սակայն, 
պետք է ընդգծել, որ այս փուլում նկատվում է կրոնական բաղադրիչի 
ակնհայտ թուլացում, որը փոխարինվում է պետական շահերի իրացման 
գերակայությամբ: Սա հանգեցնում է արդեն կրոնական քաղաքակրթու-
թյունների ներսում խորը և արյունալի հակամարտությունների երևան 
գալուն: Որպես այս պնդման հիմնավորում կարելի է փաստել երկու 
աշխարհամարտերի և՛ բնույթը, և՛ ժամանակագրությունը, և՛ ընդգրկման 
աշխարհագրությունը: Ընդ որում, նմանատիպ գործընթացները հատուկ 
դարձան առաջին շերտի բոլոր՝ Քրիստոնեական, Մահմեդական և 
Արևելյան, կրոնական քաղաքակրթությունների համար: Դա բխում էր 
«Քաղաքակրթություն» բուրգի վերջնական կայացման պարտադրանքից, 
երբ համամարդկային միասնական քաղաքակրթության վերջնական 
ձևավորումը պարտադրում էր համաշխարհայնացման գործընթացների 
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կայացում: Այն արտահայտվեց մարդկային կենսագործունեության բոլոր 
ոլորտներում և ամբողջացրեց համապատասխան դարաշրջանների 
բովանդակությունը: Այսպիսով, Կայունացման փուլին համապատասխա-
նող պետական արժեքային բաղադրիչի ազդեցությամբ պայմանավոր-
ված, ձևավորվում են ինքնաբավ առաջնային սուբյեկտներ, որոնք 
իրենցից ներկայացնում են ոչ այնքան կրոնական, որքան 
տեխնոլագիական հիմքով միավորված համակեցություններ:  

Ըստ այդմ, այս փուլում համաշխարհային քաղաքակրթության  համար 
առանձնացնում ենք «Տեխնոլոգիական» տիպը, երբ տեխնոլոգիապես 
ուժեղ պետությունների միջոցով իրացվեց Կրոնական 
քաղաքակրթությունների ներուժը:  

•Ակնհայտ է, որ վերը դիտարկված միտումներն առավել ընդգծված 
կերպով արտահայտվեցին երկրորդ շերտի միավորների շարժընթացում, 
որտեղ ներկայացված են տիրապետող կրոնական քաղաքակրթություն-
ները կրող ավանգարդային սուբյեկտները: Լոկալ քաղաքակրթություն-
ների վեցերորդ սերնդում այս շերտը կազմեցին Արևմտաքրիստոնեական 
ու Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունները, որոնք կարողացան 
ամբողջությամբ սպառել իրենց կյանքի ցիկլը: Ինչ վերաբերում է մյուս 
կրոնական քաղաքակրթությունների ավանգարդային սուբյեկտներին, 
ապա նրանց շարժընթացներում առկա են հակասական դրսևորումներ: 
Մասնավորապես՝ Մահմեդականության և՛ Իրանական, և՛ Թուրքական 
հատվածները չկարողացան ամբողջությամբ սպառել իրենց ներուժը: 
Առաջինի պարագայում որպես խոչընդոտ հանդես եկան փուլի 
ընթացքում ձևավորված տարբեր, երբեմն հակամարտող պետական 
կազմավորումները: 69  Արդյունքում, Իրանական քաղաքակրթությունը 
հայտնվեց ռելիկտային վիճակում և տեղափոխվեց լոկալ 
քաղաքակրթությունների երրորդ շերտ: Թուրքականի պարագայում, 
չնայած որ գոյություն ունեցող պետական կազմավորումները (նախ` 
ներկայացավ Օսմանյան կայսրություն, իսկ 1923-ից՝ Թուրքիայի 
Հանրապետություն) նպաստեցին սեփական ներուժի սպառմանը, 
սակայն այն ամբողջությամբ չիրացվեց աշխարհագրական 

                                                           
69 1722-ից՝ Սեֆյան Պարսկաստանի անկումից հետո, Իրանական քաղաքակրթության 
ազդեցությունը թուլացավ՝ նախ ներքին հակամարտությունների, այնուհետև 
օտարերկրյա ռազմակալումների պատճառով: Այսպես, օրինակ, գրեթե ողջ փուլի 
ընթացքում եվրոպական երկրների ագրեսիվ քաղաքականության և Իրանի տնտեսական 
ու քաղաքական թուլության հետևանքով, Իրանական քաղաքակրթությունը վերածվեց այդ 
երկրների սպառման շուկայի։   
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մասնատվածության և այլ քաղաքակրթությունների ազդեցության 
պատճառով: Բացի դրանից, այս փուլում թուրքական սուբյեկտն 
առանձնացավ նաև հակաքաղաքակրթական հստակ վարքագծով: Խոսքը 
վերաբերում է Հայոց ցեղասպանության կազմակերպմանը: Ճիշտ է, նման 
վարքագիծը հատուկ է եղել նաև Թուրքական քաղաքակրթության 
նախորդ սերնդին, սակայն այս փուլում այն առավել արտահայտիչ 
դարձավ: 

Այսպիսով, Մահմեդական քաղաքակրթության առաջնային սուբյեկ-
տներից, թերևս, միայն թուրքականը կարողացավ որոշ չափով 
մասնակցել համաշխարհային քաղաքակրթության համապատասխան 
փուլի իրացմանը, իսկ Իրանականը՝ դուրս մղվեց համաշխարհային 
քաղաքակրթության շարժընթացից և հայտնվեց ռելիկտային վիճակում: 

Ինքնատիպ շարժընթացով աչքի ընկան նաև Արևելյան կրոնական 
քաղաքակրթության տիպի սուբյեկտները: Պետք է նկատել, որ այս 
փուլում, բացի Չինականից, հանդես եկավ նաև Ճապոնական լոկալ 
քաղաքակրթությունը, որն, ըստ էության, փուլի ընթացքում (հատկապես 
երկորդ կեսին) դարձավ Արևելքի տիրապետող ուժը: Այսպիսով, ի 
տարբերություն Չինականի, որն ինքնամեկուսացվեց լոկալ աշխար-
հագրական տարածքում, համաշխարհային քաղաքակրթության այս 
փուլում Արևելյան կրոնական տիպն արտահայտվեց Ճապոնական 
քաղաքակրթության միջոցով: Սակայն չենք կարող պնդել, որ Չինական 
քաղաքակրթությունն, այս փուլի ընթացքում, ամբողջությամբ հայտնվեց 
ռելիկտային կարգավիճակում: 

Վեցերորդ մեծ փուլում համաշխարհային քաղաքակրթական տիպն 
ամբողջությամբ իրացվեց Արևմտաքրիստոնեական ու Արելաքրիստո-
նեական քաղաքակրթությունների միջոցով, որոնց հիմքում ընկած էին 
ուժեղ պետական կազմավորումները: Առաջինի պարագայում դրանք 
կազմեցին Արևմտյան Եվրոպայի հզոր պետությունները՝ Անգլիա, 
Ֆրանսիա և Գերմանիա կենտրոններով: Չնայած ներքին հակասությանն՝ 
այս տարածաշրջանը հադես էր գալիս համակեցության միասնական 
հիմքով, որտեղ առաջնայինը՝ եվրոպական քրիստոնեության քաղա-
քակրթական արժեքներն էին: Ճիշտ է, այստեղ նույնպես առկա էր 
տարաբաժանում՝ կաթոլիկ և բողոքական թևերի միջև, սակայն դա ոչ 
այնքան կրոնական, որքան պետական ենթատեքստ ուներ: Այս փուլում 
Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունն իր ողջ ներուժն իրացրեց 
ձևավորված ենթատիպերի միջոցով, որոնցից ընդգծված կերպով հանդես 
եկան միայն երկուսը՝ Եվրոպականը և Հյուսիսամերիկյանը: Բացի 
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դրանից, նախադրյալներ ստեղծվեցին Լատինամերիկյան և 
Ավստրալական ենթատիպերի հետագա գործունեության համար: 
Այսինքն, աշխարհագրական հիմքով պայմանավորված, այս 
քաղաքակրթությունն ունեցավ տարբեր դրսևորումներ, քանի որ 
գաղութացված տարածքների տեղաբնիկներն իրենց յուրահատ-
կություններն էին հաղորդում ձևավորվող համակեցություններին: 
Սակայն ակնհայտ էր, որ վերջինս կառուցվում էր մեկ ընդհանուր հիմքի 
վրա, և դա՝ քրիստոնեության «արևմտականացված» արժեքներն էին: 
Այսպիսով, Վեցերորդ մեծ փուլում համաշխարհային քաղաքակրթության 
առաջնային սուբյեկտի դերը կրկին ստանձնեց Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթությունն՝ իր դրսևորման տարբեր` Եվրոպական, և 
Հյուսիսամերիկյան ենթատիպերով: 

Այս ընթացքում, Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը ներկա-
յացավ Ռուսական կայսրության միջոցով: Վերջինս «Կայունացման» 
փուլում վերարժևորվեց և իր բովանադակության մեջ ոչ միայն խտացրեց 
քրիստոնեության ուղղափառ հատվածն, այլև, աշխարհագրական հիմքով 
պայմանավորված, ներդաշնակեց արևելյան համակեցության առանձնա-
հատկությունները: Հետևաբար, Արևելաքրիստոնեականի պարագայում 
կարելի է օգտագործել նաև Ռուսական քաղաքակրթություն եզրույթը: 
Այստեղ պետք է հատուկ ընդգծել, որ ի նկատի է առնվում ոչ թե էթնիկ՝ 
ռուսական հիմքը, այլ վերջինիս ազդեցությամբ ձևավորված համակե-
ցության՝ քաղաքակրթական միասնական տիպը: Այն այս փուլի ընթաց-
քում նախ իրացվեց Ռուսական կայսրության, ապա նաև Խորհրդային 
Միության և սոցիալիստական ճամբարի միջոցով: Մասնագիտական 
գրականության մեջ հաճախ օգտագործվում է նաև Եվրասիական քաղա-
քակրթություն եզրույթը, որը ցույց է տալիս մայրցամաքի հսկայական 
տարածքում համակեցության տարբեր տիպերին պարտադրվող 
միասնական հիմքը: Հատկապես ի նկատի է առնվում այս փուլի 
ընթացքում ձևավորված Խորհրդային Միության և սոցիալիստական 
ճամբարի բովանդակությունը: Վեցերորդ սերնդի այս քաղաքակրթական 
սուբյեկտի իրացման համար նույնպես հիմնականը դարձավ ոչ այնքան 
կրոնական, որքան պետական բաղադրիչը:  

•Այս փուլում լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ շերտը շարու-
նակեց ներկայանալ ռելիկտային վիճակում գտնվող Հայկական (Քրիստո-
նեական), Հնդկական (Արևելյան) և Արաբական (Մահմեդական) քաղա-
քակրթություններով: Բացի նրանցից, այս շերտում, ինչպես վերը դիտար-
կեցինք, ներառվեց նաև Իրանական քաղաքակրթությունը: 
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Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ Վեցերորդ մեծ փուլի համար 
կարող ենք արձանագրել լոկալ քաղաքակրթությունների կառուցվածքի 
խորքային վերադասավորումների փաստը: Դա պայմանավորված էր 
համաշխարհային քաղաքակրթության համապատասխան տիպով և ար-
տահայտվեց ներքին շերտերի միջև առկա սահմանների վերաձևակերպ-
մամբ: Արդյունքում կտրուկ թուլացավ լոկալ քաղաքակրթություններին 
միավորող կամ սահմանազատող կրոնական բաղադրիչը, որին զուգահեռ 
ի հայտ եկավ տեխնոլոգիական հզոր գործոնը՝ որպես ապագա 
համաշխարհայնացման հիմք: Չնայած դրան, այնուամենայնիվ համաշ-
խարհային կրոնները շարունակեցին հանդիսանալ որպես համակե-
ցության բարձրագույն տիպերի՝ լոկալ քաղաքակրթությունների սահմա-
նազատման գլխավոր առանցք: Ըստ այդմ, վեցերորդ սերնդի համար 
կարելի է բացահայտել հետևյալ աշխարհագրական պատկերը.  
 Տիրապետող շերտ - Քրիստոնեական, Մահմեդական և Արևելյան կրո-
նական քաղաքակրթություններ,  
 Ավանգարդային սուբյեկտներ - Արևմտաքրիստոնեական, Արևելաքրի-
ստոնեական, Թուրքական, Չինական և Ճապոնական 
քաղաքակրթություններ,   
 Ռելիկտային շերտ – Հայկական, Հնդկական, Իրանական և Արաբա-

կան քաղաքակրթություններ: 
 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ԳԱՂՈՒԹԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՐՀ» 

Վեցերորդ մեծ փուլում տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական 
զարգացումների վրա ազդեցին մի քանի կարևոր հանգամանքներ, որոնք, 
ըստ էության, պայմանավորեցին աշխարհաքաղաքական համապատաս-
խան դարաշրջանի ինքնատիպ ընթացքը: Այդ հանգամանքների 
վերլուծության համար կարելի է առանձնացնել երեք տեսանկյուն. 

• Առաջինը վերաբերում է նախորդ փուլի ավարտին տիրապետած 
ճգնաժամին և այն հաղթահարելու փորձերին: Ինչպես նշել ենք, 
համապատասխան ճգնաժամը ձևավորվեց այն պատճառով, որ նախորդ 
փուլում տեղի ունեցող իրադարձությունների հախուռն բնույթը՝ 
պայմանավորված համաշխարհային քաղաքակրթության «Հասունաց-
ման» փուլի տրամաբանությամբ, կարիք ուներ «կայունացման»: Այսինքն, 
անհրաժեշտ էր նախանշել այնպիսի համակարգի գոյություն, որը 
կկայունացներ համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացը: 
Այդպիսին համարվեց գաղութային համակարգը, որը, ենթարկվելով նոր՝ 
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«Կայունացման» փուլի ազդեցությանը, փաստեց ուժային կենտրոնների 
ազդեցության գոտիները: Ըստ այդմ, աշխարհաքաղաքական վեցերորդ 
դարաշրջանի համար առանձնացնում ենք «Գաղութացվող Աշխարհի» 
տիպը:  

•Հաջորդ տեսանկյունը վերաբերում է քննարկվող ժամանակշրջանում 
տիրապետած աշխարհաքաղաքական տեսական մտքին, որը ոչ միայն 
ամբողջապես ապահովեց տեղի ունեցող գործընթացների 
գաղափարական հիմքը, այլև հանդես եկավ ինքնուրույն գիտակարգի 
միջոցով: Այսպես, օրինակ, աշխարհաքաղաքականությունը որպես 
գիտական ուղղություն ձևավորվեց XIX դարի երկրորդ կեսին: 
Գեոպոլիտիկայի լեգալացման գործընթացի առաջին փուլն ընդունված է 
անվանել դասական աշխարհաքաղաքականության ժամանակաշրջան: 
Նոր գիտակարգի ձևավորման համար հիմք հանդիսացան գերմանացի 
ականավոր աշխարհագետ Ֆրիդրիխ Ռատցելի հիմնարար 
աշխատությունները: Վերջիններիս սոցիալական բարձր վարկանիշը 
նպաստեց աշխարհաքաղաքականության արագ զարգացմանը, որն 
աշխարհագրորեն ընդգրկեց ինչպես Եվրոպա և Ասիա աշխարհամասերը, 
այնպես էլ Հյուսիսային Ամերիկա մայրցամաքը: Ընդ որում, գեոպոլիտիկ 
հայեցակարգերի ու տեսությունների նկատմամբ մեծ պահանջարկ առկա 
էր և՛ պատերազմում հաղթած, և՛ պարտված երկրներում70: 

 Սովորաբար հաղթանակած երկրներում տեղի էր ունենում էթնիկ 
համախմբման, ազգային, կրոնական, քաղաքակրթական արժեքների 
վերաիմաստավորման գործընթաց, որն իր հերթին նպաստում էր տվյալ 
երկրի աշխարհաքաղաքական հավակնությունների զարգացմանը: Բայց 
պետք է փաստել, որ պատերազմում կրած պարտությունները նույնպես 
կարող են դառնալ աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերի զարգացման 
նախապայման՝ նպատակ ունենալով վերականգնել պետության, ազգի, 
հասարակության կորցրած արժեքները: Այս գործընթացը հատկապես 

                                                           
70 Դասական աշխարհաքաղաքականության կարևոր բնութագրիչներից է գեոպոլիտիկ 

ազգային դպրոցների ձևավորումը, որն առավել ինտենսիվ ընթացավ խոշոր երկրներում, 
որոնք զբաղեցնում էին մեծ տարածքներ (ԱՄՆ, ԽՍՀՄ), համեմատաբար փոքր 
երկրներում, որոնք ունեին հզոր ռազմական ու տնտեսական ներուժ և ձևավորել էին 
հսկայական գաղութային կայսրություններ (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա): Նաև այն 
երկրներում, որոնք Երկրի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքում ձգտում էին ունենալ 
ուժային կենտրոնի կարգավիճակ (Ճապոնիա), ու այն երկրներում, որոնք դուրս էին 
մնացել աշխարհի գաղու-թային բաժանումից, և իրենց ազգային շահի տեսակետից 
ստորացուցիչ էին համարում ձևավորված աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը 
(Գերմանիա, Իտալիա): 
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ցայտուն արտահայտվեց Գերմանիայում՝ երկու աշխարհամարտերից 
կրած պարտություններից հետո:  

Դասական շրջանում աշխարհաքաղաքականության բարձր 
վարկանիշը պայմանավորող գործոնների շարքում առանձնանում է նաև 
գաղափարական հենքը: Նմանօրինակ գաղափարախոսություններ 
կարելի է համարել անգլիական, ֆրանսիական, իսպանական, 
պորտուգալական գաղութատիրական գաղափարախոսությունները, 
ամերիկյան զավթողամոլությունը, խորհրդային կոմունիզմը, իտալական 
ֆաշիզմը, գերմանական նացիոնալիզմը, ճապոնական միլիտարիզմը: Այդ 
գաղափարախոսություններն ուղղակիորեն կոչ էին անում ընդարձակել 
սեփական սահմաններն՝ ի հաշիվ հարևան պետությունների, նվաճել 
հսկայական տարածքներ և իրենց ազդեցությունը տարածել մյուս 
մայրցամաքներում: Այսինքն` դասական աշխարհաքաղաքականության 
գլխավոր առանձնահատկությունը, բոլոր տեսությունների հիմքում առկա 
նույն մոտեցումն էր, այն է՝ աշխարհագրական տարածքների ֆիզիկական 
նվաճումն՝ ի հաշիվ սեփական պետության հզորացման: Այս ամենի 
արդյունքում աշխարհը զենքի ու բռնի ուժի միջոցով անընդհատ 
բաժանվում էր ու վերաբաժանում: Աշխարհաքաղաքական այս 
պարադիգմը փոխվեց, երբ առաջին անգամ կիրառվեց ատոմային զենքը 
(1945թ.): Փոփոխությունների գիտակցումը, որն արտահայտվեց 
ռազմական արդյունաբերության տեխնոլոգիաների, ռազմական 
տեսական ծրագրերի, ռազմավարական հայեցակարգերի և այլ ոլորտ-
ներում XX դարի երկրորդ կեսին նախանշեցին և՛ համապատասխան 
դարաշրջանի, և՛ դասական աշխարհաքաղաքականության ավարտը: 

• Վեցերոդ դարաշրջանի վերլուծության հաջորդ տեսանկյունը վերա-
բերում է տեղի ունեցած հանգուցային աշխարհաքաղաքական պահերին 
և դրանց ազդեցությամբ՝ երկրագնդի գեոպոլիտիկ կառուցվածքի 
փոփոխություններին: Մասնավորապես, «Գաղութային Աշխարհն» 
ամբողջությամբ փոխեց աշխարհաքաղաքական գործընթացների բնույթը: 
Ի տարբերություն նախորդ դարաշրջանների, քննարկվող փուլում, 
գլխավոր ակտորների աշխարհաքաղաքական հավակնությունների 
հիմքում կտրուկ նվազեց կրոնական-քաղաքակրթական բաղադրիչը, 
որին փոխարինեցին կայսերապաշտական սկզբունքները: Հետևաբար, 
աշխարհաքաղաքական վեցերորդ դարաշրջանում փոխվեց նաև ուժային 
կենտրոնների բնույթը, երբ կրոնական քաղաքակրթությունների կամ 
նրանց ավանգարդային սուբյեկտների  փոխարեն, գլխավոր ակտորների 
դերը ստանձնեցին առանձին պետություններ: Ավելին, հաճախ տեղի էր 
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ունենում կրոնական տարբեր քաղաքակրթությունները ներկայացնող 
կայսրությունների աշխարհաքաղաքական շահերի համընկնում և 
համատեղ իրացում: Նմանատիպ փոփոխությունների պատճառները 
բազմաթիվ և բազմաշերտ են: Սակայն, մենք առաջնայինը համարում ենք 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի տրամաբա-
նությունը, երբ «կայունացման» փուլին համապատասխանող «պետա-
կան» բաղադրիչով պայմանավորվեց ուժային կենտրոնների երևան գալը, 
որոնք իրացվում էին տեխնոլոգիական առաջընթացի հիմքով:  

Այսպիսով, քննարկվող ժամանակաշրջանի համար գլխավորը պետք է 
համարել առանձին պետությունների վարքագիծը, որոնց դիտարկումով 
էլ կփորձենք վերլուծել Աշխարհաքաղաքական վեցերորդ դարաշրջանի 
բովանդակությունը:  

«Գաղութային Աշխարհի» սկզբնավորման աշխարհաքաղաքական 
պահը կարելի է համարել 1815-ին կնքված Վիեննայի պայմանագիրը, 
որով, ըստ էության բացվեց բուն դարաշրջանը: Այն նշանավորվում է աշ-
խարհագրական տարածքների նվաճման ու վերահսկման կայսերական 
սկզբունքների իրացմամբ և փաստում է աշխարհաքաղաքական նոր կա-
ռուցվածքի հաստատումը: Որպես գլխավոր ակտորներ սկսեցին հանդես 
գալ համաշխարհային քաղաքակրթության քարշակի դերը ստանձնած 
ուժային կենտրոնները. Անգլիան՝ Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթության պարագայում, և Ռուսաստանն՝ Արևելաքրիստոնեական 
քաղաքակրթության պարագայում: Այս կենտրոնների հակազդեցությունը 
պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ Անգլիան գերիշխող դեր 
ուներ ծովում, իսկ Ռուսաստանը` Եվրասիայի ցամաքային 
տարածքներում:  

1854-1856-ին տեղի ունեցած Ղրիմի  պատերազմից հետո հաստատվեց 
նոր աշխարհաքաղաքական կառուցվածք: Այն նշանավորվեց նոր 
ակտորների դերակատարմամբ, որտեղ ներգրավվեցին ոչ միան 
Քրիստոնեական, այլև մյուս Կրոնական քաղաքակրթությունների 
առաջնային սուբյեկտները՝ Օսմանյան և Ճապոնական կայսրությունները: 
Նոր կառուցվածքում ակնհայտ դարձավ Անտանտի (Ռուսաստան, 
Ֆրանսիա, Անգլիա) և Եռյակ (հետագայում՝ Քառյակ) դաշինքի  (Գերմա-
նիա, Ավստրո-Հունգարիա, Իտալիա, Թուրքիա)  աշխարհաքաղաքական 
շահերի բախումը, որն արտահայտվեց Առաջին աշխարհամարտով:  

Հետևաբար, Վեցերորդ դարաշրջանի համար որպես հաջորդ կարևոր 
աշխարհաքաղաքական պահ կարելի է համարել 1919-ին կնքված 
Վերսալի պայմանագիրը: Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո 
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ձևավորված նոր գեոպոլիտիկ կառուցվածքում առաջատար դիրք 
գրավեցին հաղթող երկրները՝ ԱՄՆ, Անգլիան, Ֆրանսիան: Ճապոնիան, 
Գերմանիան, Իտալիան և Ռուսաստանը ժամանակավորապես զիջեցին 
իրենց դիրքերը, իսկ Ավստրո-Հունգարական և Օսմանյան 
կայսրություններն ընդհանրապես անհետացան աշխարհի քաղաքական 
քարտեզից:  

Այս կառուցվածքն ուժային կենտրոնների նման հակակշռով պահ-
պանվեց մինչև փուլի ավարտին տիրապետած համապատասխան 
ճգնաժամը, որն, ըստ էության, փաստեց Աշխարհաքաղաքական 
վեցերորդ դարաշրջանի ավարտը:  Ճգնաժամային շրջանում 
աշխարհաքաղաքական հավակնությունների փոփոխության հետևանքով 
ձևավորվեցին նոր ուժային կենտրոններ: Միջազգային քաղաքական 
թատերաբեմում ակտիվ խաղացողի դերերը ստանձնեցին մի կողմից 
ֆաշիստական Գերմանիան՝ Ճապոնիայի և Իտալիայի աջակցությամբ, 
իսկ մյուս կողմից՝ Ատլանտյան պայմանագրի երկրները (ԱՄՆ, Անգլիա)՝ 
Ֆրանսիայի և ԽՍՀՄ-ի աջակցությամբ:  

Այսպիսով, աշխարհաքաղաքական համապատասխան ճգնաժամի 
գագաթնակետն (կուլմինացիան) ընդգրկեց Երկրորդ աշխարհամարտը, 
որի աննկարագրելի կործանարար ազդեցության արդյունքում 
ձևավորվեց նոր աշխարհակարգ՝ հիմք դնելով Աշխարհաքաղաքական 
յոթերորդ դարաշրջանի սկզբնավորմանը: 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԻՊ» 
Աշխարհատնտեսական այս դարաշրջանում մարդկային կենսագոր-

ծունեության հիմքը թելադրված էր պատճառահետևանքային կապերի մի 
ամբողջ շղթայով, որտեղ առավել ազդեցիկ գտնվեցին երկու օղակները: 
Առաջինը՝ դա նախորդ փուլի ընթացքում ձևավորված տնտեսական 
համակարգի ազդեցությունն էր, երբ տնտեսական իրողությունների 
զարգացումը պարտադրում էր առաջընթացի և կայունացման համապա-
տասխան ընթացք: Այսինքն, վաղկապիտալիստական հարաբերություն-
ներում հաստատված ճգնաժամի հաղթահարման միակ միջոցն 
արդյունաբերական հեղափոխությունն էր, որի արդյունքում ձևավորված 
տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունների վարքագծով պայմանավորվեց 
տնտեսական ոլորտի դիմագիծը: Այս ամենը ենթադրում էր տնտեսական 
հարաբերությունների, արտադրողական ուժերի, արտադրության միջոց-
ների կտրուկ՝ հեղափոխական զարգացում:  
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Պատճառների հաջորդ խումբը բխում էր  համաշխարհային քաղա-
քակրթական տիպի բնույթից, երբ կյանքի ցիկլի նախավերջին փուլում 
անհրաժեշտ էր ձևավորել կայուն տնտեսական համակարգ, որի վրա 
խարսխվելու էր քաղաքակրթությունների (լոկալ, համաշխարհային, հա-
մամարդկային) ապագա շարժընթացը: Խոսքը վերաբերում է պար-
տադրված համաշխարհայնացման տնտեսական հիմքին, որը քննարկվող 
ժամանակաշրջանում արտահայտվեց համաշխարհային տնտեսության 
ձևավորմամբ: 

Այսպիսով, արդյունաբերական հեղափոխության և համաշխարհային 
տնտեսության ձևավորման հիմքով կարելի է առանձնացնել Աշխար-
հատնտեսական վեցերորդ դարաշրջանին հատուկ «Արդյունաբերական» 
տիպը, որին բնութագրական են ներքոհիշյալ առանձնահատ-
կությունները. 

•Առաջինը վերաբերում է արդյունաբերական հեղափոխության 
արդյունքում կապիտալիստական արտադրահարաբերությունների 
վերջնական ձևավորմանը: Այստեղ պետք է նկատել, որ կապիտալիզմին 
հաղորդվում է ոչ միայն տնտեսական բովանդակություն, այլև 
ընդհանուր՝ հասարակարգային բնույթ, որը ներկայացված է նաև 
ժամանակակից իրականությունում: Դա խիստ բարդացնում է երևույթի 
ամբողջական բնութագրումը, քանի որ և՛ մասնագիտական, և՛ 
հասարակական շրջանակներում տիրապետել, և այժմ էլ տիրապետում 
են բազմաթիվ, հաճախ իրարամերժ տեսակետներ: Դրանց խորքային 
վերլուծությունը համարելով մեր հետազոտության շրջանակից դուրս՝ 
շեշտենք, որ «կապիտալիզմ» հասկացությունը դիտարկում ենք միայն 
ժամանակի աշխարհատնտեսական իրողությունների համատեքստում, 
որը համապատասխան դարաշրջանում արտահայտվեց արտադրական 
հարաբերությունների, արտադրողական ուժերի ինքնատիպ ընթացքով: 
Վերջինիս համար առանցքային են համարվում արտադրողական ուժերի 
նկատմամբ մասնավոր սեփականության իրավունքը, ազատ 
ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը և հատկապես՝ 
շուկայական հարաբերությունների գոյությունը՝ պահանջարկ-առաջարկ 
հարաբերակցության վրա: Բացի դրանից, կապիտալիստական 
արտադրահարաբերություններին բնորոշ են ապրանքային-դրամական 
շրջանառության, աշխատանքի հասարակական բաժանման անընդհատ 
խորացման միտումները: Արտադրական հարաբերությունների կառուց-
ման հիմքն՝ առավելագույն եկամուտ և օգտակարություն ստանալու 
ձգտումն է, որն էլ իր հերթին խարսխվում է ռեսուրսների տեղաբաշ-
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խման և շահագործման  առավել արդյունավետ մեխանիզմների 
որոնման վրա:  

Այսպիսով, Աշխարհատնտեսական վեցերորդ դարաշրջանի 
բովանդակությունը պայմանավորող գլխավոր ցուցիչը դարձավ 
կապիտալիզմի հիմնավորումը, որը տնտեսական իրողություններին 
աննախադեպ դինամիկա հաղորդեց: 

•Հաջորդ առանձնահատկությունը վերաբերում է համաշխարհային 
տնտեսության ձևավորմանը: Ինչպես արդեն նշել ենք, դա թելադրված էր 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի պարտադրանքով, 
քանի որ անհրաժեշտ էր ապահովել համամարդկային քաղա-
քակրթության վերջնական ձևավորման տնտեսական հիմքը: Համաշ-
խարհային տնտեսությունն ինքը բնութագրվում է որպես ազգային բոլոր 
տնտեսությունների, դրանց միջև առկա կապերի, փոխկապակցու-
թյունների և փոխառնչությունների ամբողջություն: Այսինքն, համաշխար-
հային տնտեսությունն աշխատանքի միջազգային բաժանման և տարբեր 
երկրների առևտրատնտեսական փոխհարաբերությունների ամբողջա-
կան համակարգ է: Այս փուլում, համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման համար մասնագետներն առանձնացնում են լայնակի՝ 
տարածական ընթացքը:71 Բացի դրանից, այս դարաշրջանում շարունակ-
վեց դեռ նախորդ փուլում հաստատված միտումը, երբ մարդկային 
կենսագործունեության տնտեսական ոլորտը զարգացավ Եվրոկենտրոն 
(Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության) հիմքով: 

Փուլի ավարտին աշխարհատնտեսական դարաշրջանում 
տիրապետեց համապատասխան ճգնաժամը: Վերջինս, ի 
տարբերություն նախորդների, աչքի ընկավ և՛ ժամանակագրության, և՛ 
բովանդակության խիստ ինքատիպ ընթացքով: Նախ նշենք, որ 
տնտեսական զարգացումների գերարագացմանը զուգահեռ հատուկ 
դարձան աշխարհագրական տարբեր տեղաբաշխմամբ՝ լոկալ, 
կարճատև տնտեսական ճգնաժամերի գոյությունը: Իսկ փուլի ավարտն 
ազդարարող խորքային ճգնաժամն առանձնացավ երկակի բնույթով: 
Այստեղ պետք է առանձնացնել կոմունիստական հասարակարգերի 
ձևավորմամբ համաշխարհային տնտեսության երկատումը, որը 
մասնագիտական գրականության մեջ շրջանառվեց որպես 
կապիտալիստական և սոցիալիստական արտադրահարաբերություն-
ների տարանջատում: Սակայն, այդ երկատումն ուներ արհեստական, 
                                                           
71 Մանրամասն տե՛ս Մուրադյան Յու., Մուրադյան Մ., Ընդհանուր տնտեսական և սոցիա-
լական աշխարհագրություն, - Ե., 2016, էջ 304-305 
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քաղաքական, այլ ոչ տնտեսական բովանդակություն, և ընդգրկեց 
մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտները: 

Տիրապետած ճգնաժամի հաջորդ միտումը պետք է դիտարկել 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի համատեքստում, 
երբ արդյունաբերական փուլը, հասնելով հագեցման աստիճանի, կարիք 
ուներ վերարժևորման, որն էլ արդեն իրացվեց հաջորդ փուլում՝ 
արդյունաբերական հաջորդ հեղափոխությունների միջոցով:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ» 
(Աշխարհի նյութական պատկերի ստեղծում) 

Վեցերորդ մեծ փուլի ընթացքում համաշխարհային  քաղա-
քակրթության ներուժի իրացումն ամբողջացավ աշխարհամշակութային 
իրողությունների համապատասխան ընթացքով: Ինչպես մարդկային 
կենսագործունեության մյուս ոլորտներում, այստեղ նույնպես կարելի է 
առաձնացնել պատճառների երկու խումբ, որոնք պայմանավորեցին 
Աշխարհամշակութային վեցերորդ դարաշրջանի բովանդակությունը:  

Պատճառների առաջին խումբը վերաբերում է այն հիմքին, որը ձեռք 
բերվեց նախորդ փուլի ընթացքում և համապատասխան առաջընթաց 
պարտադրեց տիրապետած ճգնաժամի հաղթահարման միջոցով: Վերջի-
նիս հեղափոխական դրսևորումներն արտահայտվեցին ինչպես գիտելիքի 
նոր կուտակման ու աշխարհաճանաչողության զարգացման միջով, 
այնպես էլ մշակութացման նոր մակարդակի ձևավորման միջոցով: Այս 
փուլի ընթացքում տեղի ունեցած գիտական հիմնարար հայտնագործու-
թյուններն ընդգրկեցին բոլոր ոլորտները, և ըստ էության, նախանշեցին 
մարդկության զարգացման հետագա ընթացքը: Դրանք, փոխպայմա-
նավորվելով, մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտներում ձեռք 
բերված հաջողությունների հետ, պարտադրեցին կենցաղավարության 
նոր տիպ, որը մասնագիտական գրականության մեջ շրջանառվում է 
«Արդյունաբերական հասարակություն» անունով: Ակնհայտ է, որ նոր 
տիպի առաջնային կրողները դարձան Արևմտաքրիստոնեական, հետո 
նաև՝ Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունները, որոնք լոկալ 
քաղաքակրթությունների Վեցերորդ սերնդում ստացել էին քարշակի 
կարգավիճակ: Կենցաղավարության այս չափանիշները դարձան նաև 
լոկալ մյուս քաղաքակրթությունների շարժընթացի առանցքը: Հենց 
դրանք պայմանավորեցին ժամանակի հոգևոր, էմոցիոնալ, էթնիկ պա-
հանջմունքների բավարարման համար անհրաժեշտ մշակութացման ոճը:  
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Այս ամենը համադրվեց պատճառների երկրորդ խմբի հետ և 
պարտադրվեց ապագա գլոբալիզացիայի գաղափարական հիմքի ապա-
հովման անհրաժեշտությամբ: Այսինքն, համամարդկային քաղա-
քակրթության վերջնական ձևավորման համար պետք էր համահար-
թեցնել գոյություն ունեցող էթնիկ-մշակութային տարբերությունները: 

Վերը դիտարկված հենց այս գործոնների ազդեցությամբ էլ 
ձևակերպվեցին ժամանակի աշխարհամշակութային իրողությունները, 
որոնք համապատասխան դարաշրջանի համար առանձնացրեցին 
«Մոդեռնիստական» տիպի գոյությունը: Այն բնութագրվում է «Աշխարհի 
նյութական պատկերի կերտման» առաջնահերթությամբ: Այստեղ 
առաջին պլան մղվեց անձնական ազատությունը, անհատակա-
նությունը, ռացիոնալությունը և սուբյեկտիվիզմը:  

Փուլի ընթացքում մոդեռնիստական տիպի իրացումն ընթացավ երկու 
հարթությամբ, քանի որ կենցաղավարության միասնական չափանիշների 
թելադրման երկու բևեռ ձևավորվեց՝ Արևմտաքրիստոնեական և Արևելա-
քրիստոնեական կամ ռուսական: Մասնագիտական գրականության մեջ 
այն ներկայացված է կապիտալիստական և սոցիալիստական հասա-
րակությունների երկվությամբ: Չնայած առկա սոցիալական, 
քաղաքական և գաղափարական տարբերություններին, այս երկու 
ուղղությունների վերջնարդյունքը միևնույն՝ մոդեռնիստական 
աշխարհայացքով «արդյունաբերական հասարակության» կառուցումն էր: 
Վերջինիս մշակութացումն արտահայտվեց կրթական, դաստիա-
րակչական և սոցիալական տեղեկույթի փոխանակման համապատաս-
խան մակարդակով, որի առանցքը՝ պահանջմունքների ստանդար-
տացումն ու միևնույն ապրանքների սպառումն էր: Այսինքն, ձևավորվեց 
տիրապետող մոդայի գաղափարը, որը հանգեցրեց միատիպ ապրանք-
ների ստեղծման և սպառման մշակույթին: Ընդ որում, այս միտումներն 
ընդգրկեցին մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտներն ու 
դրսևորումները՝ ձևավորելով քաղաքական, սոցիալական, կենցաղավա-
րության համապատասխան մշակույթ:  

Սակայն, դրանց անընդհատ խորացումը փուլի ավարտին հանգեցրեց 
համապատասխան ճգնաժամի: Պահանջմունքների գերնյութակա-
նացումն առաջ քաշեց նոր տիպի հասարակության ձևավորման և դրա 
մշակութացման պահանջ: Խնդրի լուծումը փնտրվեց սպառողական 
հասարակության վերջնական ձևավորման և մշակույթի մասսայակա-
նացման մեջ: Դրանք՝ սպառող հասարակությունը, մասսայական 
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մշակույթը, դրա գռեհկացումը ձևակերպեցին հաջորդ, այս ցիկլի ընթաց-
քում՝ վերջին, աշխարհամշակութային դարաշրջանի բովանդակությունը:  

 
ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ» 
Վեցերորդ մեծ փուլը բնութագրվեց երկրաբնապահպանական 

իրողությունների բոլորովին նոր մակարդակով, որտեղ առանցքայինը՝ 
մարդ-բնություն փոխազդեցությունների միակողմանիության ակնհայտ 
խորացումն էր: Մասնավորապես, այս դարաշրջանն աչքի ընկավ 
բնության վրա մարդու բացասական ներգործության թե՛ 
աշխարհագրական ընդգրկվածությամբ, և թե՛ բովանդակային 
խորությամբ: Փոխպայմանավորվելով մարդկային կենսագործունեության 
մյուս ոլորտների հետ՝ երկրաբնապահպանական Վեցերորդ 
դարաշրջանում մարդը որպես նպատակ հռչակեց բնության անվերապահ 
տիրապետումը: Արդյունաբերական հեղափոխությունը և արտադրողա-
կան ուժերի կտրուկ զարգացումը մեծացրեցին պահանջը՝ երկրի 
ընդերքից արդյունահանվող օգտակար հանածոների նկատմամբ: Իսկ 
գիտության և տեխնիկայի զարգացումը հնարավորություն տվեց նոր 
հայտնագործությունների շնորհիվ բավարարել այդ պահանջը՝ կտրուկ 
ընդլայնելով բնական ռեսուրսների շահագործման և՛ աշխար-
հագրությունը, և՛ տեսակային կազմը: Տնտեսական շրջանառության մեջ 
մտան բնության նորանոր բազմաթիվ տարրեր: Փուլի ընթացքում, մարդու 
բացասական գործու-նեության թիրախում հայտնվեցին աշխարհագրա-
կան թաղանթի բոլոր ոլորտները, էկոհամակարգերի բոլոր տիպերը, 
տարրերը և ձևերը: 

Այսպիսով, քննարկվող ժամանակաշրջանում, բնությունը սկսեց 
ընկալվել որպես վերափոխման ինտենսիվ գործընթացի օբյեկտ, որն «հա-
ջողությամբ» իրացվեց:  Հետևաբար, Երկրաբնապահպանական վեցերորդ 
դարաշրջանի համար առանձնացնում ենք «Բնության յուրացման» 
տիպը 72 : Այն առավել արտահայտիչ դրսևորվեց համաշխարհային 
քաղաքակրթության քարշակի դերը ստանձնած Արևմտաքրիստոնեական 
ու Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունների աշխարհագրությու-
նում: Սակայն, ենթարկվելով համաշխարհային քաղաքակրթության 
շարժընթացի տրամաբանությանը, էկոլոգիական ճգնաժամերում 
տիրապետող դարձան համաշխարհայնացման միտումները: Այսինքն, 

                                                           
72 Կարելի է օգտագործել նաև «Բնության շահագործման» եզրույթը։ 
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բնության վրա ներգործության բացասական հետևանքներն, իրենց 
բնույթով և խորությամբ, դուրս եկան լոկալ մասշտաբներից և 
դրսևորվեցին համաշխարհային մասշտաբով: Ըստ այդմ, փուլի ավարտը 
մարդկության համար բացահայտեց գլոբալ էկոլոգիական ճգնաժամերի 
փաստը, որոնց բազմաձև դրսևորման մեջ ակնառու էին՝ 

•Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և կլիմայի գլոբալ 
տաքացումը, 
•Դեգրադացիայի պատճառով հողային ֆոնդի նվազումը, 
•Բույսերի և կենդանիների առանձին տեսակների իսպառ 
վերացումը կամ վերացման եզրին հայտնվելը, 
•Հանքային ռեսուրսների սպառման վտանգը, 
•Բնական առավել բարձրակարգ լանդշաֆտների վերափոխումն 
առավել ցածրակարգերի  և այլն: 
• 

Այսպիսով, դարաշրջանի ավարտը նշանավորվեց բնապահպանական 
ճգնաժամերի համաշխարհայնացման փաստով: Ճիշտ է, բնապահպանա-
կան ճգնաժամերի, դրանք առաջացնող պատճառների շարունա-
կականությունն արտահայտվեց նաև հաջորդ դարաշրջանում: Սակայն, 
վերջինիս սահմանազատման առանցքը դարձավ բնապահպանական 
ճգնաժամերի հստակ ֆիքսումը, դրանց հետևանքների ամբողջական 
գիտակցումը, վերացման և կանխարգելման մեխանիզմների կիրառումը: 
Այսինքն, տիրապետած ճգնաժամի հաղթահարման համար այլընտրանք 
չունեցող ուղի համարվեց բնության նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի 
արմատական վերարժևորումը, որն էլ դարձավ հաջորդ դարաշրջանին 
բնորոշ կարևոր միտումներից մեկը: 

Ամփոփելով վերը քննարկվածը՝ կարող ենք արձանագրել. «Կայու-
նացման» փուլի իրացման արդյունքում ձևակերպվեցին բոլոր նա-
խադրյալները՝ համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի ամ-
բողջական սպառման համար: Ինչն արտահայտվեց արդեն հաջորդ՝ ցիկ-
լային շարժընթացի վերջին փուլում: Հատկանշական է նաև, որ Վեցերորդ 
մեծ փուլում ակնհայտ կերպով դրսևորվեցին համամարդկային քաղա-
քակրթության վերջնական ձևավորման նախադրյալները, որոնք արտա-
հայտվեցին մարդկային կենսագործունեության ոլորտների համաշխար-
հայնացման խորքային դրսևորումներով: Վերջիններիս ազդեցությամբ է 
բացատրվում նաև լոկալ քաղաքակրթությունների ինքնատիպ շարժըն-
թացը, որին համապատասխանեց Վեցերորդ սերնդի կյանքի ամբող-
ջական ցիկլը:   
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Է) ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ– ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԻՊ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի  

«Սպառման» փուլ – լոկալ քաղաքակրթությունների Յոթերորդ սերունդ 
 

Յոթերորդ Մեծ փուլի շարժընթացը համապատասխանում է մարդ-
կության ժամանակակից սերունդների կենսագործունեությանը: Ըստ մեր 
կողմից առաջ քաշված գիտական վարկածի՝ այն ընդգրկում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժընթացի 
վերջին փուլը, որը սկզբնավորվել է XX դարի երկրորդ կեսին և մոտ 
ապագայում կթևակոխի (արդեն թևակոխել է) ճգնաժամային հանգրվան: 
Ըստ այդմ, ամբողջանում է նաև համամարդկային քաղաքակրթության 
երկրորդ՝ «Ձևավորման» փուլի իրացումը, որի հանգրվանում իրենց 
կյանքի ամբողջական ցիկլի սպառման հնարավորություն ստացան լոկալ 
քաղաքակրթությունների Յոթերորդ սերնդի ներկայացուցիչները:  

Այսպիսով, ընդհանրանում է «Քաղաքակրթություն» բուրգի ենթակար-
գային ողջ կառուցվածքը, որի գագաթի եռաշերտ հատվածում ամբող-
ջապես կներդաշնակվեն «Գեր», «Մեծ» և «Լոկալ» փուլային շարժըն-
թացները: Այսինքն, երկրորդ գերփուլի ավարտով ամբողջանում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի յոթ մեծ փուլերի ընթացքը, 
որն իր հերթին ավարտին կհասցնի լոկալ քաղաքակրթությունների յոթ 
սերունդների լոկալ ցիկլերի հերթափոխը:  

Ըստ այդմ, կարող ենք արձանագրել, որ Յոթերորդ մեծ փուլում 
համաշխարհային քաղաքակրթությունը կսպառի իր կյանքի ողջ ներուժը, 
որի ավարտին տիրապետած ճգնաժամի հաղթահարումն արդեն 
ենթադրում է բոլորվին նոր կյանքի ցիկլ՝ ամբողջացած սեփական 
փուլերի շարժընթացով: Հետևաբար, քննարկվող ժամանակաշրջանի 
համար կարող ենք առանձնացնել «Քաղաքակրթական» տիպը: Հետևաբար, 
հաջորդ ցիկլը, իր բնույթով, լինելու է հետքաղաքակրթական, 
վերքաղաքակրթական։  

Յոթերորդ փուլում, նոր վերադասավորումներով ներկայացավ լոկալ 
քաղաքակրթությունների եռաշերտ կառուցվածքը, որն էլ իր հերթին 
բոլորովին նոր վարքագիծ պարտադրեց Յոթերորդ սերնդի ներկա-
յացուցիչներին: Դրա բնութագրման համար կարելի է առանձնացնել 
ներքոհիշյալ տեսանկյունները. 
• Նախ շեշտենք, որ առաջին շերտը կրկին կազմեցին կրոնական՝ 

Քրիստոնեական, Մահմեդական և Արևելյան քաղաքակրթությունները: 
Գուցե նման պնդումը տարակարծության պատճառ դառնա, քանի որ 
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ժամանակակից իրականությունում մարդկային համակեցությունների 
միավորումը միահենք կրոնական բաղադրիչով չի կատարվում: Ավելին, 
այդ միավորման կամ տարանջատման մեջ առավել արտահայտիչ են 
դարձել տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային բնույթի 
այլ բաղադրիչներ: Սա տրամաբանական է, քանի որ համաշխարհայնաց-
ման միտումները, պայմանավորված համամարդկային քաղաքակրթու-
թյան վերջնական ձևավորման պարտադրանքով, վերարժևորում, ավելի 
հաճախ համահարթեցնում են արժեքային տարբերությունները: Իսկ այս 
պարագայում գլխավոր թիրախը կրոնական արժեքներն են: Չնայած այդ 
ամենին, մենք կարծում ենք, որ, այնուամենայնիվ, ժամանակակից 
իրականությունում համակեցությունների նույնականացման (իդենտիֆի-
կացիայի) առանցքը մնում է կրոնական պատկանելությունը: Այսինքն, և՛ 
անհատի, և՛ համակեցության տարբեր տիպերի ինքնանույնացման 
կատեգորիաների մեջ կրոնականն առաջինն է, գուցե հավասար այլ 
բաղադրիչների ամբողջությունում: Ըստ այդմ, Յոթերորդ սերնդի համար 
նույնպես առաջին շերտում առանձնացնում ենք Քրիստոնեական, 
Մահմեդական և Արևելյան կրոնական քաղաքակրթությունները: 
• Հաջորդ տեսանկյունը վերաբերում է կրոնական քաղաքակրթու-

թյունների ներքին կառուցվածքին, որն այս փուլում ներկայացավ 
ավանգարդային սուբյեկտների հստակեցման ակնհայտ միտումներով: 
Այսպես, օրինակ,  յուրաքանչյուր կրոնական քաղաքակրթություն հանդես 
եկավ երեք ավանգարդային միավորումներով: Այսինքն, լոկալ քաղա-
քակրթությունների երկրորդ շերտը նույնպես առանձնացավ եռահիմք 
սուբյեկտներով: Քրիստոնեականի պարագայում դրանք կազմեցին 
Արևմտաքրիստոնեական, Արևելաքրիստոնեական և Հայկական քաղա-
քակրթությունները: Մահմեդականի պարագայում՝ Թուրքական, Արաբա-
կան և Իրանական քաղաքակրթությունները: Իսկ Արևելյանի պարա-
գայում՝ Հնդկական, Չինական և Ճապոնական քաղաքակրթությունները:  

Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթությունների Յոթերորդ սերունդը 
ներկայացավ վերը թվարկված կազմով, որոնք նախ առաձին-առաձին 
իրացնում են սեփական ներուժը, բայց միաժամանակ մասնակցում՝ 
կրոնական քաղաքակրթական ներուժի իրացմանը, ըստ այդմ, 
ապահովելով համաշխարհային քաղաքակրթական ներուժի 
ամբողջական սպառումը: Ճիշտ է, վերջինիս պարագայում լոկալ 
քաղաքակրթությունների մասնակցությունը չի կարելի բնութագրել 
միանման, միաչափ և համաժամանակյա ընթացքով: Սակայն, 
յուրաքանչուրն իրացնում է իրեն վերապահված գործառույթը, որը փուլի 
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տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր չափաբաժիններով է հադես 
գալիս: Պատկերավոր բնութագրմամբ, համաշխարհային քաղաքակրթա-
կան գնացքում յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հանդես է գալիս 
առաձին վագոնի տեսքով, որոնց կցումն ընդհանուր գնացքին, տարբեր 
հանգրվաններում, տարբեր ժամանակահատվածում է տեղի ունեցել: 
Պարզ է, որ գնացքում առանձնանում են և՛ քարշակները, և՛ 
ծայրամասային վագոնները, սակայն բոլորով միասին են ձևավորում 
քաղաքակրթական ընդհանուր գնացքը: Այս փուլի ընթացքում քարշակի 
դերը ստանձնեցին Արևմտաքրիստոնեական և Արևելաքրիստոնեական 
քաղաքակրթությունները, իսկ գնացքին վերջինը միացան Իրանական 
(1979) և Հայկական (1991) քաղաքակրթությունները:  

•Մյուս առանձնահատկությունը վերաբերում է վերը թվարկված լոկալ 
քաղաքակրթությունների ներքին բովանդակությանը, որտեղ քննարկվող 
ժամանակաշրջանը բացահայտում է բազմաշերտ կառուցվածք: Այսինքն 
լոկալ քաղաքակրթությունների շարժընթացում նկատելի է համեմատա-
բար ինքնուրույն թևերի՝ ենթատիպերի կենսագործունեություն: Ընդ 
որում, կախված ընդհանուր համակազմում ունեցած դիրքից, այդ 
կառուցվածքը տարբեր հիմքեր ունի: Օրինակ, Քրիստոնեականի 
առաջնային սուբյեկտները հանդես են գալիս եռահիմք, 
Մահմեդականինը՝ երկհիմք, իսկ Արևելյանինը՝ միահիմք կառուցվածքով: 
Ըստ այդմ, լոկալ քաղաքակրթություների ներքին կառուցվածքի համար 
կարող ենք բացահայտել հետևյալ պատկերը:  

Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության կազմում առանձնանում 
են Եվրոպական, Հյուսիսամերիկյան և Լատինամերիկյան ենթատիպերը, 
որտեղ՝ Հյուսիսամերիկյանը առաջատարի, Եվրոպականը՝ համակեցու-
թյան էներգիայի արտահանման  կենտրոնի, իսկ Լատինամերիկյանը՝ 
ապագաղութացման արդյունքում ձևավորված պետությունների միջոցով՝ 
համակեցության նոր ենթատիպի գործառույթներն իրականացրեցին: 
Քանի որ Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, փուլի ընթաց-
քում, հանդես է գալիս որպես երկրորդ շերտի տիրապետող սուբյեկտ, 
ապա նշյալ ենթատիպերը համապատասխան կարգավիճակ ձեռք 
բերեցին լոկալ քաղաքակրթությունների ողջ համակազմում: 

Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության հիմնական կրողը 
Ռուսական ենթատիպն է, որը փուլի սկզբում հանդես եկավ Խորհրդային 
Միության, իսկ ընթացքում՝ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության միջոցով: 
Բացի Ռուսականից, Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության 
ինքնուրույն միավոր են հանդիսանում նաև Արևելյան Եվրոպայի 
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ուղղափառ պետությունների (Ուկրաինա, Բելառուս, Սերբիա, Վրաս-
տան) ընդհանուր ենթատիպը և Հունական ենթատիպը: Ճիշտ է, վերջինս 
մտնում է Եվրոմիության մեջ, սակայն իր համակեցության տիպով 
հանդիսանում է Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության կրող:   

Հայկական քաղաքակրթության պարագայում կարելի է առանձնացնել 
հայաստանյան, արցախյան և սփյուռքահայ շերտերը: Ճիշտ է, վերջին-
ներիս համար հստակ ենթատիպի կարգավիճակ դժվար է, նույնիսկ 
պետք չէ առանձնացնել, բայց, այնուամենայնիվ, այդ շերտերը Հայկական 
միասնական քաղաքակրթությանը ներքին բազմաձևություն են 
հաղորդում: Պետք է ընդծել այն փաստը, որ Արցախի պարագայում, 
առանձին շերտի առանձնացումը խիստ արհեստական է կատարվել, իր 
բոլոր բացասական հետևանքներով հանդերձ։ Հետևաբար, ապագայում 
Արցախը լինելու է միասնական Ազգային պետության անբաժանելի 
բաղադրիչը։ Ինչ վերաբերում է սփյուռքին, ապա այն ապագայում Ազգային 
պետության հետ ամբողջանալու է մեկ միասնական ազգակեցական 
հիմքով՝ Ազգապետությամբ։ 

Մահմեդական քաղաքակրթության կազմում Թուրքականը ներկա-
յանում է Անատոլական և Կենտրոնասիական ենթատիպերով, վերջինս 
ներառում է Կենտրոնական Ասիայի թյուրքական պետությունները: 73 
Իրանականի պարագայում սահմանազատումը պետք է կատարել Պարս-
կական և Ոչ պարսկական ենթատիպերի միջև: Վերջինիս մեջ են ներառվ-
ում Տաջիկստանի, Աֆղանստանի պարսկալեզու և Իրանի ոչ 
պարսկալեզու համակեցությունները: 74  Արաբական քաղաքակրթության 
համար հստակ է Աֆրիկյան և Ասիական ենթատիպերի առանձնացումը:75 

Ինչ վերաբերում է Արևելյան կրոնական քաղաքակրթության ավան-
գարդային սուբյեկտներին, ապա ինչպես արդեն նշել ենք, այստեղ առկա 
է միահիմք կառուցվածք: Ըստ այդմ՝ և՛ Չինական, և՛ Ճապոնական, և՛ 

                                                           
73  Այս խմբի մեջ կարելի ներառել նաև Ադրբեջանը: Սակայն, թյուրքալեզու այս էթնիկ 
միավորը, միաժամանակ, շիա ուղղության հետևորդ է: Հետևաբար, քաղաքակրթական 
տեսանկյունից ադրբեջանցիների համար անհասկանալի և անտրամաբանական իրավի-
ճակ է ստեղծվել: 
74  Իրանի պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է՝ ֆարսի, որը պատկանում է հնդեվրո-
պական լեզվաընտանիքի հնդիրանական լեզվախմբին: Նրա արևմտյան ճյուղով խոսում 
են Իրանում, իսկ Արևելյան ճյուղով՝ Տաջիկստանում և Աֆղանստանում: Իրանում կան 
նաև համակեցություններ, որոնք չեն խոսում պարսկերեն: Օրինակ, քրդերը և ազարիները 
(բնիկ իրանցիներ, պատմական Ատրպատական նահանգի՝ ներկայիս Արևելյան և 
Արևմտյան Ադրբայջան և Արդաբիլ նահանգների բնակիչներ):  
75 Ներկայումս Արաբական քաղաքակրթությունը ներկայացված է 23 պետություններով, 
որոնք միասին ընդգրկում են մոտ 13 մլն կմ2 տարածք՝ 350 մլն բնակչությամբ: 
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Հնդկական քաղաքակրթություններն իրենց սեփական ներուժն իրացնում 
են համանուն պետությունների միջոցով: 
• Լոկալ քաղաքակրթությունների եռաշերտ կառուցվածքի հաջորդ 

առանձնահատկությունը վերաբերում է երրորդ շերտին: Համաշխար-
հային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի վերջին փուլն այս շերտում 
բացառեց ռելիկտային քաղաքակրթությունների գոյությունը: Սակայն, 
այն ներկայացավ կրոնական քաղաքակրթությունների ենթամշա-
կույթներով: Այսինքն, այս շերտի մեջ պետք է ներառել այն 
համակեցությունները, որոնք ինքնուրույն քաղաքակրթական միավորի 
կարգավիճակ ձեռք չբերեցին, բայց առանձնացան սեփական մշակույթի 
համեմատաբար ինքնուրույնությամբ: Ըստ այդմ, կարող ենք 
առանձնացնել Ավստրալո-Զելանդական ենթամշակույթը՝ Քրիստոնեա-
կանի պարագայում, Մալայան ենթամշակույթը՝ Մահմեդականի 
պարագայում և Կորեական ենթամշակույթն՝ Արևելյանի պարագայում: 
Բացի նրանցից, երրորդ շերտի մեջ պետք է ներառել նաև Աֆրիկյան 
(Սահարայից հարավ) և Օվկիանիայի ենթամշակույթները: 
• Բացի վերոհիշյալից, աշխարհի քաղաքակրթական բաժանման 

ժամանակակից պատկերում մենք առանձնացնում ենք ևս մեկ սուբյեկտի 
գոյություն: Խոսքը վերաբերում է Հրեական քաղաքակրթությանը, որը, 
դուրս գտնվելով ընդհանուր օրինաչափություններից, այնուամենայնիվ, 
ներկայանում է ինքնատիպ քաղաքակրթական դիմագծով: Մասնավորա-
պես, 1948-ից հետո ձևավորված Իսրայել պետությունը հրեական 
համակեցությանը հնարավորություն տվեց ինստիտուցիոնալացնել 
սեփական մշակույթը, և, ըստ այդմ, հենադաշտ բացվեց 
քաղաքակրթական ներուժի իրացման համար: Արդեն նկատեցինք, որ 
Հրեական քաղաքակրթությունը դուրս է գտնվում ընդհանուր 
օրինաչափություններից, այսինքն միակն է, որը չի հանդիսանում 
տիրապետող կրոնական քաղաքակրթությունների ավանգարդային 
սուբյեկտ: Բացի դրանից, այն լոկալ քաղաքակրթությունների Յոթերորդ 
սերնդում միակն է, որը առաջին անգամ է ներկայանում 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացում: Այս ամենը 
համադրվում է Հրեական քաղաքակրթության ժամանակակից հզոր դիրքի 
ու ազդեցիկ սփյուռքի հնարավորությունների հետ, և միաժամանակ 
պատճառ դառնում, որպեսզի և՛ հասարակական, և՛ քաղաքական, և 
մասնագիտական որոշ շրջանակներում, հիմնավորվի նրա առաջնային, 
բայց թաքուն դերակատարությունը համաշխարահային ու համամարդ-
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կային քաղաքակրթությունների շարժընթացում: 76 Ընդունելով ժամանա-
կակից աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական իրո-
ղություններում հրեական լոբբիի բացառիկ ազդեցության փաստն, 
այնուամենայնիվ, մենք Հրեական քաղաքակրթությունը դիտարկում ենք 
միայն լոկալ քաղաքակրթությունների Յոթերորդ սերնդի գործունեության 
համատեքստում, որտեղ այն ապահովում է ընդհանուր բազմազա-
նության գուցե կարևոր, բայց  միայն մեկ բաղադրիչը: 

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք արձանագրել. 
Յոթերորդ Մեծ փուլը համապատասխանեց համաշխարհային քաղա-
քակրթության վերջին՝ «Սպառման» ընթացքին: Այն իր հերթին համընկավ 
Երկրորդ գերփուլի ավարտուն հատվածին՝ փաստելով համամարդկային 
քաղաքակրթության վերջնական ձևավորումը: Այս բարդ իրողություն-
ները պայմանավորեցին լոկալ քաղաքակրթությունների Յոթերորդ 
սերնդի շարժընթացը, ըստ այդմ՝ պարտադրելով բավականին բարդ ու 
հակա-սական ընթացք՝ մարդկային կենսագործունեության բոլոր 
ոլորտների համար:  

 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՆԵՈԳԱՂՈՒԹԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՐՀ» 
Այս դարաշրջանի բովանդակությունն ամբողջացնում է աշխարհա-

քաղաքական ժամանակակից իրողությունները, որոնք իրենց արմատ-
ներով հասնում են XX դարի 50-ական թվականներ, երբ Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված նոր աշխարհա-
կարգով ձևակերպվեցին միջազգային քաղաքականության «խաղի 
կանոնները»:  

Աշխարհաքաղաքական այս դարաշրջանին հատուկ է մեկ կարևոր 
առանձնահատկություն. այն է՝ տեղի ունեցող պրակտիկ գործընթացները 
գրեթե բացառապես կառուցվում էին նախօրոք մշակված տեսությունների 
և հայեցակարգերի վրա: Այսինքն, հաստատված աշխարհակարգի 

                                                           
76   Խոսքը վերաբերում է հրեամասոնականությանը վերաբերող տեսություններին: 
Համաձայն դրանց՝ գոյություն ունի հրեաների կամ հուդայականների և մասոն-
ների գաղտնի միություն, որն ուղղորդում է համաշխարհային կարևորագույն 
իրադարձությունները: Նրա նպատակն է համաշխարհային տիրապետություն հաստա-
տել, որի ժամանակ աշխարհը բացարձակապես կկառավարվի հրեաների և մասոնների 
կողմից: Քանի որ, այդ տեսությունները չունեն հստակ ապացուցելիություն, ապա դրանք 
անվանվում են նաև «Դավադրության տեսություն» (անգլ.՝ Conspiracy theory) 
հասկացությամբ։   
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ուժային կենտրոնները համապատասխան դոկտրինների միջոցով 
փաստում էին սեփական հավակնություններն ու ազդեցության գոտիների 
շրջանակը և անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով փորձում իրականացնել 
դրանք: Ըստ այդմ կարող ենք նշել, որ ժամանակակից աշխարհաքաղա-
քական տեսություններն իրենց արմատներով նույնպես հասնում են 
նախորդ դարի երկրորդ կեսը, երբ ձևավորված աշխարհաքաղաքական 
նոր իրողու-թյունների պայմաններում համաշխարհային գիտական և 
պրակտիկ շրջանակները սկսեցին նորովի վերաարժևորել ինտելեկտուալ 
այս ուղղության նշանակությունը:  

Հատկանշական է այն փաստը, որ XX դարի երկրորդ կեսին 
աշխարհաքաղաքական տեսությունների զարգացումն առավել հաջող էր 
ընթանում Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթության Հյուսիսամե-
րիկյան ենթատիպում, որը ներկայացնում էր անգլո-սաքսոնական 
աշխարհաքաղաքական դպրոցը: Պատճառը՝  Հ. Մաքինդերի, Ա. Մեհենի 
և Ն. Սպիկմենի կողմից մշակված տեսական հիմքերն էին, որոնք 
ապացուցեցին իրենց կենսունակությունը: Դրան հակառակ` 
Արևմտաքրիստոնեականի Եվրոպական ենթատիպում, որը 
ներկայացնում էր ցամաքային (կոնտինենտալ) աշխարհաքաղաքական 
դպրոցը, գտնվում էր հաղթող երկրների և հասարակական կարծիքի մեծ 
ճնշման ներքո՝ «Երրորդ Ռայխի» 77  հետ համագործակցելու համար: 

                                                           
77  «Երրորդ Ռայխ-Drittes Reich» գերմաներենից թարգմանաբար նշանակում է «Երրորդ 
կայսրություն»: Այն գերմանական պետության ոչ պաշտոնական անվանումն է, որը 
գոյություն է ունեցել 1933-ի մարտի 24-ից մինչև 1945-ի մայիսի 23-ը, երբ ձերբակալվեց 
Կարլ Դյոնիցի կառավարությունը և պաշտոնապես դադարեց գոյություն ունենալ: 
«Երրորդ Ռայխը» կապված է Գերմանիայի նացիոնալ-սոցիալիստական աշխատա-
վորական կուսակցության իշխանության գալու հետ, որի ղեկավարը՝ անփոխարինելի 
ռայխկանցլեր Ադոլֆ Հիտլերն էր: Հավելենք, որ «Երրորդ Ռայխ» հասկացության 
հեղինակը գերմանացի ազգայնական գրող Արթուր վան դեն Բրուկն է, որն այդպես է 
անվանել 1923-ին հրատարակած իր գիրքը: Ըստ հեղինակի տեսության` «Առաջին 
Ռայխը» եղել է գերմանական ազգի Հռոմեական սրբազան կայսրությունը, որը գոյատևել է 
962-ից (Օտտո I Մեծի թագադրումը Հռոմում) մինչև 1806-ը, երբ կայսրությունը մի շարք 
պարտություններ կրեց Նապոլեոն Բոնապարտից: «Երկրորդ Ռայխ» համարվում է 1871-ից 
Վիլհելեմ Առաջինի կողմից ստեղծված կայսրությունը, որը գոյատևեց մինչ 1918-ը: Ըստ 
տրամաբանության` «Երրորդ Ռայխը» պետք է փոխարիներ բավականին թույլ Վեյմարյան 
Հանրապետությանը և պետք է հանդիսանար բոլոր գերմանացիների միակ «տունը»: 
Այսպիսով` Ա. Հիտլերը, այս հասկացությունը վերցնելով Ա. Բրուկից, ցույց էր տալիս իր 
իշխանության հիմնական նպատակները: «Երրորդ Ռայխ»-ը հաճախ անվանում են նաև 
«Հազարամյակի Ռայխ», որը շրջանառության մեջ է դրել Հիտլերը 1933-ին Նյուրնբերգում 
կայացած կուսակցության ժողովում: Այսպես, նա փորձում էր իր իշխանությունը 
հիմնավորել նաև քրիստոնեական միստիկայով:  Պատմագիրները «Երրորդ Ռայխի» 
փոխարեն օգտագործում են նաև «Նացիստական Գերմանիա» կամ «Ֆաշիստական 
Գերմանիա» հասկացությունները: Նկատենք, որ վերջին տերմինն օգտագործվում է միայն 



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
 

- 182 - 

Արդյունքում, եթե աշխարհաքաղաքականության թալլասոկրատական 
ուղղությունը, անընդ-հատ զարգանալով, կազմեց ԱՄՆ-ի միջազգային 
քաղաքականության տեսական հիմքը, ապա եվրոպական աշխարհա-
քաղաքականությունն ընդհուպ մինչև 1950-ական թվականների վերջը 
պրակտիկորեն դադարեց գոյություն ունենալուց: Սակայն, հետագայում 
պատմական իրադարձու-թյունների տրամաբանությունը եվրոպացիների 
աշխարհաքաղաքական մոտեցումների համար նոր սոցիալական 
պատվեր ձևավորեց:  

Բացի վերոհիշյալից, այս փուլի աշխարահաքաղաքական ընդհանուր 
պատկերացումներում, պետք է առանձնացնել նաև Արևելաքրիստո-
նեական (Ռուսական) քաղաքակրթության հատուկ կարգավիճակը, որը 
և՛ խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում աչքի ընկավ կտրուկ ակտի-
վացման փուլերով: 

Վերը քննարկվածն ամբողջությամբ տեղավորվում է համաշխարհային 
քաղաքակրթության շարժընթացի տրամաբանությունում, քանի որ լոկալ 
քաղաքակրթությունների աշխարհագրությունում առաջնային դերը 
ստանձնեցին հենց այս կենտրոնները: Հետևաբար տրամաբանական է, որ 
նրանք կազմեցին երկրագնդի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի 
ուժային բևեռները՝ քննարկվող ժամանակաշրջանում ներկայանալով 
համապատասխան տեսությունների և հայեցակարգերի միջոցով: 

Այսպիսով, Աշխարհաքաղաքական յոթերորդ դարաշրջանը, ենթարկ-
վելով համաշխարհային քաղաքակրթության «Սպառման» փուլի ազդե-
ցությանը, ներկայացավ բոլորովին նոր բովանդակությամբ, որտեղ տիրա-
պետողը՝ «Նեոգաղութացվող Աշխարհի» տիպն էր: Նրա բնութագրման 
համար պետք է առանձնացնել հետևյալ աշխարհաքաղաքական հանգու-
ցային պահերը՝ 

•Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտ և նոր՝ երկբևեռ աշխարհակարգի 
հաստատում: Այն նշանավորվեց Յալթայի և Պոտսդամի 
պայմանագրերով, որոնք ոչ միայն փաստեցին Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի արդյունքները, այլև հիմք հանդիսացան 
աշխարհաքաղաքական Յոթերորդ դարաշրջանի սկզբնավորման համար: 
Ձևավորված երկբևեռ աշխարհաքաղաքական կառուցվածքում 
հակադրվեցին Արևմտաքրիստոնեական և Արևելաքրիստոնական 
քաղաքակրթությունների շահերը, որն արտահայտվեց Հյուսիսատ-
                                                                                                                                                    
խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում լույս տեսած գրականության մեջ: Դա, սակայն, 
սխալ է, քանի որ Իտալիայում Բենիտո Մուսոլինիի ստեղծած ֆաշիստական ռեժիմի և 
հիտլերյան ռեժիմի միջև կան և՛ բովանդակային, և՛ գաղափարական տարբերություններ: 
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լանտյան դաշինքի և Վարշավայի պայմանագրի երկրների խորը 
հակադրությամբ: 

•Գաղութային համակարգի փլուզում և նեոգաղութային իրողու-
թյունների հաստատում: 

Դարաշրջանի սկզբում հաստատված նոր աշխարհակարգը պար-
տադրեց աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններ, որոնց 
արդյունքում փլուզվեց նախկին գաղութային համակարգը: Լատինական 
Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում այդ գործընթացն արտահայտվեց 
բազմաթիվ նորանկախ պետությունների առաջացմամբ: Ըստ այդմ 
ձևավորվեցին համապատասխան քաղաքակրթությունների ենթատի-
պերն ու ենթամշակույթները, որոնք հաստատված աշխարհակարգում 
ձևավորեցին «Երրորդ աշխարհը»:78  

Սակայն, այս պարագայում պետք է հատուկ ընդգծել, որ գաղութային 
համակարգի փլուզումը չէր ենթադրում աշխարհաքաղաքական 
նվաճումների դադարեցում: Ընդհակառակը, փոխվեց այդ նվաճումների 
բնույթը, երբ տարածքների տիրապետումը ոչ միայն և ոչ այնքան 
ֆիզիկական բռնագրավմամբ արտահայտվեց, որքան գաղափարական, 
մշակութային, բարոյաարժեքային, տնտեսական և այլ նվաճումների 
միջոցով: Ձևավորվեցին նեոգաղութային աշխարհաքաղաքական իրո-
ղություններ, որոնց հիմքում տեղի ունեցավ բուն աշխարհաքաղա-
քականության փիլիսոփայության փոփոխում` տարածության 
գեոպոլիտիկայից դեպի մարդու գեոպոլիտիկա: Աշխարհաքաղաքական 
տեսություններում սկսվեցին շեշտադրվել ոչ այնքան աշխարհագրական 
գործոնները, որքան մարդուն և հասարակությանը շրջապատող տարա-
ծական իրողությունները: Այսպիսով` գեոպոլիտիկների ուշադրության 
կենտրոնում հայտնվեց մարդը, որը կարող է փոփոխել տարածության և 

                                                           
78  Ժամանակակից նշանակությամբ «Երրորդ աշխարհ» հասկացությունն առաջին 

անգամ օգտագործել է ֆրանսիացի գիտնական Ալֆրեդ Սովինը, իսկ եզրույթը 
քաղաքական շրջանառության մեջ առաջին անգամ դրվել է ՄԱԿ–ի գլխավոր 
քարտուղար Դագ Համմարշելդի (1953–1961) կողմից՝ բնորոշելու  

համար Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի աղքատ երկրները։ Սակայն, հետագայում 
այս հասկացությամբ բնորոշեցին երկբևեռ աշխարհի պայմաններում ինքնուրույն 
դիրքորոշում ունեցող երկրները։ ԱՄՆ–ի ազդեցության տակ գտնվող արևմտյան 
ժողովրդավարական ու զարգացած երկրների խմբավորումը ստացավ առաջին աշխարհ 
կամ արևմտյան խմբավորում անվանումը։ ԽՍՀՄ–ի ազդեցության տակ գտնվող սոցիա-
լիստական երկրները միավորող ճամբարը ստացավ երկրորդ աշխարհ կամ արևելյան 
խմբավորում անվանումը։ Իսկ աշխարհի բնակչության մեծ մասը կազմող՝ երկու 
բևեռներին կամ խմբավորումներին չհարող մյուս բոլոր երկրները որակվեցին իբրև 
երրորդ աշխարհ: Տե՛ս First, second and third worlds, http://www.worldwidewords org/qa/qa-
wor3.htm 
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քաղաքականության միջև առկա ներքին կապերի բովանդակությունը: 
Մասնավորապես` XX դարի երկրորդ կեսին, գերմանացի գեոպոլիտիկ Ռ. 
Հինդերն ընդգծեց «մարդու իրավունք» հումանիտար հայեցակարգի 
առանցքային դերն Արևմուտքի կողմից աշխարհաքաղաքական նոր 
տարածություններ նվաճելու հարցում:79 Նկատենք նաև, որ «մարդու իրա-
վունքը», ողջ փուլի ընթացքում, դարձավ Արևմտաքրիստոնեական քաղա-
քակրթությունը կրող գերտերությունների աշխարհաքաղաքականության 
գլխավոր կարգախոսը՝ «գործիքը»: 

•Սոցիալիստական ճամբարի փլուզում և միաբևեռ աշխարհակարգի 
հաստատում: 

Դարաշրջանի ընթացքում տեղի ունեցավ աշխարհաքաղաքական 
կառուցվածքի փոփոխություն, երբ սոցիալիստական ճամբարի 
փլուզմամբ, XX դարի վերջին հաստատվեց միաբևեռ աշխարհակարգ: 
Այստեղ առաջնային դիրք դուրս եկան Արևմտաքրիստոնեական 
քաղաքակրթությունը կրող սուբյեկտները՝ Հյուսիսամերիկյանը և 
Եվրոպականը: Իսկ նրանցում բացարձակ դոմինանտ դիրք ձեռք բերեց 
ԱՄՆ կենտրոնը:  

Սոցիալիստական ճամբարի փլուզումից հետո շոշափելիորեն 
վերարժևորվեց Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության ընթացքը և 
հստակեցվեցին նրա երկու ենթատիպերի  արեալները: 

Այս պարագայում աշխարհաքաղաքական տեսություններում ձևա-
կերպվեց հիմնական հարցը՝ քաղաքակրթությունների երկխոսություն, 
թե՞ բախում: 

Քաղաքակրթությունների երկխոսության պարագայում դիտարկվում 
էր երկու սցենար: Համաձայն առաջին սցենարի` ապագայում տեղի 
կունենա բոլոր արժեհամակարգերը պայմանավորող գաղափարախո-
սությունների կոնվերգենցիա մեկ միասնության մեջ: Իսկ երկրորդ 
սցենարի համաձայն, քաղաքակրթական հակասություններում 
Արևմուտքը վերջնական հաղթանակ կտանի, որի արդյունքում կձևա-
վորվի «Համաշխարհային իշխանություն»: Տարածական դիֆերենցիայի 
բոլոր ձևերը` մշակութային, ազգային, կրոնական, գաղափարական, 
պետական և այլն, ապագայում կհաղթահարվեն, և լիբերալիզմի ու 
ժողովրդավարության սկզբունքների վրա կկառուցվի միասնական 
հասարակության քաղաքակրթական տիպը: 

                                                           
79 Տե'ս  R. Hinder Der Begrifdes Politischen // Zeitschrift fur Geopolitik.1958. H. 1. p. 42. 
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Քաղաքակրթությունների բախման հայեցակարգը ձևակերպվեց Սա-
մուել Հանթինգտոնի կողմից: Ըստ հեղինակի` XXI դարում լոկալ և գլոբալ 
մասշտաբի հակամարտությունների ծագման պատճառ կհանդիսանան ոչ 
թե տնտեսությունների կամ գաղափարախոսությունների, այլ քաղա-
քակրթությունների տարբերությունները: Հանթինգտոնը կանխատեսում 
էր, որ քաղաքակրթությունների բախումը կհանդիսանա դոմինանտ 
գործոն միջազգային հարաբերություններում, իսկ դրանց շփման գոտի-
ները կհամապատասխանեն հակամարտությունների հիմնական արեալ-
ներին:  

•Քաղաքակրթական արմատականության աճ։ 
Դարաշրջանի ավարտին տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական 

իրողությունների հիմքում պետք է փնտրել պատճառների երկու խումբ: 
Առաջինը բխում է ողջ փուլի տրամաբանությունից, երբ համաշխարհային 
քաղաքակրթության «Սպառման» տիպը պարտադրեց լոկալ քաղա-
քակրթություններին ամբողջապես իրացնելու սեփական ներուժը: Իսկ դա 
ենթադրում է սեփական քաղաքակրթական արժեքների իրացման համար 
առավելագույն տիրույթի ձևավորում: Դա հանգեցրեց քաղա-
քակրթությունների միջև հակասությունների խորացման, որն արտա-
հայտվեց ուժային կենտրոնների կողմից համապարփակ ճնշման ու 
վերահսկման գործընթացների կտրուկ ակտիվացման և դրանց 
հակազդեցության միջոցով:  

Պատճառների հաջորդ խումբը պայմանավորվեց համաշխարհային 
քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացի վերջին փուլի տրամաբա-
նությամբ, երբ հանգրվանային ընթացքը պարտադրեց նույնականացման 
միտումների ուժեղացում: Այսինքն, անհատների և համակեցությունների 
մոտ կտրուկ ուժեղացան արժեքային բաղադրիչների նույնականացման 
միտումները: Դրան նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ համա-
մարդկային քաղաքակրթության վերջնական ձևավորման հիմքում ընկած 
համաշխարհայնացման գործընթացները պարտադրում էին քաղա-
քակրթական արժեքների համահարթեցում, ինչն իր հերթին առաջ էր 
բերում հակազդեցության դրսևորումներ:  Այս ամենն առավել խորքային 
բնույթ հաղորդեց աշխարհաքաղաքական հակասություններին: 
Ժամանակակից իրողություններում դրա արտահայտման ցայտուն 
տարբերակը՝ շրջանառվում է «միջազգային ահաբեկչություն» եզրույթով, 
որը առաջին հերթին խարսխվում է իսլամի արմատականության վրա:  

Այսպիսով, Աշխարհաքաղաքական յոթերորդ դարաշրջանը, որը 
մոտենում է (արդեն մոտեցել է) իր ճգնաժամային շրջանին, 
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առանձնացավ լոկալ քաղաքակրթությունների լիարժեք իրացման համար 
անհրաժեշտ քաղաքական միջավայրի ձևավորմամբ: Վերջինս 
արտահայտվեց (արտահայտվում է) ուղեկցվող աշխարհաքաղաքական 
հակասություններով ու հակամարտություններով, որոնք ակնհայտ 
խորանալու միտում ունեն և պայմանավորելու են (արդեն 
պայմանավորում են) մարդկային կենսագործունեության այս ոլորտում 
սպասվող աղետալի ճգնաժամի բոնվանդակությունը։  

Վերլուծելով մարդկային կենսագործունեության այս ոլորտում 
սպասվող (արդեն տիրապետող) ճգնաժամի էությունը, կարող ենք 
ընդգծել գլխավոր առանցքը, այն է՝ գործընթացների օբյեկտի 
արմատական փոփոխությունը։ Մասնավորապես, եթե նախկինում 
աշխարհաքաղաքական տիրապետման գլխավոր թիրախը համարվում 
էր աշխարհագրական միջավայրի տարրերը՝ սկզբում՝ ցամաք, 
այնուհետև՝ ջուր (ծով-օվկիանոս), հետո՝ օդ (տիեզերք), ապա ներկայումս 
պայքարը գնում է ժամանակի՝ ապագայի, տիրապետման համար։  

Հետևաբար, ապագայի համար կարելի է հստակորեն վերաձևակերպել 
աշխարհաքաղաքականության հիմնական դրույթը․ նա, ով կկարողանա 
ներկայում տիրապետել ապագային, նրա գործիքներին, նա էլ կկառա-
վարի աշխարհը։ 

 
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ՀԵՏԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԻՊ» 
Այս դարաշրջանը, որը ձևավորվել է նախորդ դարի կեսերին և ձգվում է 

մինչև ժամանակակից իրականություն, բնութագրվեց «Հետարդյունա-
բերական»  տիպի իրացմամբ: Նրա սկզբնավորումը նշանավորվեց 
գիտատեխնիկական հեղափոխությամբ, որի ազդեցությամբ էլ ամբող-
ջապես վերարժևորվեցին արտադրողական ուժերի և արտադրական 
հարաբերությունների բնույթը: Ընդհանրապես, գիտատեխնիկական 
հեղափոխությունը բնութագրվում է որպես արմատական, որակական 
հեղաշրջում մարդկության արտադրողական ուժերի մեջ, երբ 
գիտությունն ինքն է դառնում անմիջական արտադրողական ուժ՝ 
փոխելով արտադրության ողջ դեմքը, աշխատանքի պայմանները, բնույթն 
ու բովանդակությունը, արտադրողական ուժերի, աշխատանքի հասարա-
կական բաժանման ճյուղային և տարածքային կառուցվածքը:  

Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը (ԳՏՀ) ներառեց մարդկային 
հարաբերությունների բոլոր ոլորտները և ապահովեց աննախադեպ 
առաջընթաց: Վերջինս մասնագիտական գրականության մեջ բնորոշվում 
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է որպես գիտատեխնիկական առաջընթաց (ԳՏԱ), որն էլ, ըստ էության, 
պայմանավորեց Աշխարհատնտեսական յոթերորդ դարաշրջանի բովան-
դակությունը: Վերջինիս համար շեշտենք մի քանի առանձնահատ-
կություններ. 

Առաջին – բովանդակային և տարածական համապարփակությունը: 
Այսինքն, գիտատեխնիկական առաջընթացն ընդգրկեց կյանքի բոլոր 
ոլորտներն ու բնագավառները՝ արտադրությունը, կենցաղը, մշակույթը, 
մարդկային բազմաձև փոխհարաբերությունները։ Այն համապարփակ է 
նաև աշխարհագրական առումով, քանի որ ընդգրկեց բոլոր քաղա-
քակրթությունների ենթատիպերն ու ենթամշակույթները, աշխարհագրա-
կան թաղանթի բոլոր ոլորտները։ 

Երկրորդ - գիտատեխնիկական վերափոխումների արտակարգ 
արագացում: Գիտական հայտնագործության և արտադրության մեջ նրա 
ներդրման ժամանակն անընդհատ կրճատվում է:  

Երրորդ - արտադրության գործընթացում մարդու դերի արմատական 
փոփոխություն՝ կտրուկ բարձրացնելով մտավոր աշխատանքի 
նշանակությունը։ Մարդը դարձավ արտադրության գլխավոր գործող 
անձը: Ըստ այդմ, կտրուկ բարձրացավ պահանջարկն աշխատանքային 
ռեսուրսների որակի նկատմամբ: 

Գիտատեխնիկական հեղափոխության և առաջընթացի արդյունքում 
ձևավորվեց տնտեսության հետարդյունաբերական տիպը, որը 
բնութագրվեց ոչ արտադրական ոլորտի՝ երրորդային սեկտորի արագ 
զարգացմամբ: Ի տարբերություն նախորդ տիպերի, հետարդյունա-
բերական տնտեսության ընդհանուր կառուցվածքում և զբաղվածների 
մասնաբաժնում առաջնային դիրք դուրս եկավ սպասարկման ոլորտը, 
որի արդյունքը կոչված էր բավարարելու մարդկանց ոչ նյութական 
պահանջմունքները: Վերջին տարիներին երորրդային սեկտորից 
անջատվում և առանձնանալով ձևավորվում են չորրորդային և 
հինգերորդային սեկտորները։ Դրանք ներառում են գործունեության այն 
բոլոր տեսակները, որոնք կապված են կառավարման, քաղաքական, 
սոցիալական, տնտեսական և մշակութային առումով պլանավորող ու 
հսկողություն սահմանող ծառայությունների հետ: 

Դարաշրջանի ավարտին աշխարհատնտեսական իրողությունների 
հիմքը դարձավ այսպես կոչված «Գիտելիքահենք տնտեսությունը» 
(knowledge economy), որտեղ հարստությունը ստեղծվում է գիտելիքի 
տնտեսական շահագործման միջոցով։ Վերջինիս բնութագրման համար 
կիրառվում են մի շարք հասկացություններ: Մասնավորապես, 
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«Գիտելիքի տնտեսություն» հասկացությունը վերաբերում է ինչպես 
տնտեսության շրջանակներում գիտելիքների արտադրության և 
կառավարման վրա կենտրոնացող գիտելիքի տնտեսությանը (economy of 
knowledge), այնպես էլ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությանը 
(knowledge-based economy)։ Գլխավոր տարբերությունն այն է, որ գիտելիքի 
տնտեսության մեջ գիտելիքն արդյունք է, իսկ գիտելիքի վրա հիմնված 
տնտեսության մեջ` գործիք։ Իր երկրորդ` ավելի հաճախ գործածվող 
իմաստով դա վերաբերում է տնտեսական օգուտ ստեղծելու նպատակով 
գիտելիքի տեխնոլոգիաների` համակարգչային ծրագրերի 
տեխնաբանության (knowledge engineering) և գիտելիքի կառավարման 
(knowledge management) կիրառմանը։ Գիտելիքի տնտեսությունը 
հետարդյունաբերական տնտեսության և նորարարական տնտեսության 
զարգացման բարձրագույն փուլն է: Գիտելիքի տնտեսության հիմնական 
գործոններն են գիտելիքը և մարդկային կապիտալը:80 

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ աշխարհատնտեսական 
Յոթերորդ դարաշրջանում տեղի ունեցած և ներկայում էլ տեղի ունեցող 
իրողությունների հիմքում ընկած է համաշխարհային և համամարդկային 
քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացի տրամաբանությունը, 
երբ քաղաքակրթական տիպի սպառման արդյունքում պետք է 
ձևավորվեր միասնական համամարդկային քաղաքակրթության 
տնտեսական հիմքը: Այն այսօր ներկայանում է համաշխարհային 
տնտեսության աշխարհագրական պատկերով, որը բնութագրվում է 
մարդկային կենսագործունեության բոլոր ձևերի փոխկապակցված, խիստ 
բարդ ու բազմաշերտ կառուցվածքով:  

Սակայն, ակնհայտ է, որ այս ոլորտը նույնպես հայտնվելու է (արդեն 
հայտնվել է) խորքային ճգնաժամում։ Չխորանալով արտահայտման 
ձևերի մեջ, միայն ընդգծենք առանցաքայինը․ այն է՝ արդյունաբերական 
չորրորդ՝ թվային հեղափոխությամբ, արմատապես փոխվելու է ոչ միայն 
արտադրողական ուժերի բնույթը, այլև՝ տնտեսական գործունեության ողջ 
էությունը։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է արհեստական 
բանականության կիրառման հնարավորություններին ու հեռանկարներին։  

Եվ այստեղ պետք է ընդգծել աշխարհատնտեսական ճգնաժամի 
աննախադեպությունն ու խորությունը պայմանավորող գլխավոր 

                                                           
80Մանրամասն տե՛ս, Խաչատրյան Կ., Տեղեկատվության տնտեսություն, գիտելիքահենք 
տնտեսություն և սոցիալական քաղաքականություն, Տնտեսական զարգացման արդի 
խնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատ., 2014, 
էջ 3-5  
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առանցքը։ Եթե արդյունաբերական (տնտեսական) նախկին հեղափո-
խությունների գլխավոր օբյեկտները հանդիսանում էին շրջակա 
միջավայրի տարրերը, իսկ նպատակը՝ դրանց նորովի օգտագործմամբ 
մարդկային կյանքի բարելավումը, ապա չորրորդ արդյունաբերական 
հեղափոխության գլխավոր թիրախը բուն մարդն է, արհեստական 
բանականությամբ նրա գիտակցության ու վարքագծի կառավարումը։ Սա 
աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծում ընդհանրապես տնտեսական և 
մասնավորապես՝ արտադրողական ուժերի գործունեության համար։  

 
 

ԱՇԽԱՐՀԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 
«ՀԵՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ՏԻՊ» 

(Աշխարհի քաղաքակրթական պատկերի ստեղծում) 
Յոթերորդ մեծ փուլի ընթացքում համաշխարհային  քաղաքակրթական 

ներուժի լիարժեք «սպառման» համար կարևոր նախապայման հանդի-
սացան նաև մարդկային կենսագործունեության հոգևոր-մշակութային 
ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումները: Քննարկվող շրջանում 
աշխարհամշակութային իրողությունների ձևավորման համար պետք է 
առանձնացնել պատճառների  մի քանի խումբ: Առաջինը վերաբերում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության վերջին փուլի տրամաբա-
նությանը, երբ հանգրվանային ընթացքը պարտադրեց մարդկության 
հոգևոր-մշակութային ներուժի ամբողջական սպառման միտում: Դա իր 
հերթին ժամանակի մշակութացման մակարդակին հաղորդեց 
մասսայական բնույթ, որն արտահայտվեց հոգևոր ոլորտի գերնյութա-
կանացման և գռեհկացման ակնհայտ տարրերով: 

Պատճառների հաջորդ խումբը թելադրված էր համամարդկային 
քաղաքակրթության ձևավորման հիմքով, որը պարտադրեց մարդկության 
միասնականության, ընդհանուր ճակատագրի և հեռանկարի համապա-
տասխան հիմնավորում՝ փիլիսոփայական տեսությունների և առաջարկ-
վող աշխարհայացքների միջոցով:   

Բացի վերոհիշյալից, աշխարհամշակութային իրողությունների 
հիմքում պետք է փնտրել նաև մարդկային կենսագործունեության մյուս 
ոլորտների առաջընթացի ազդեցությունը: Մասնավորապես, 
գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և գիտության ու տեխնիկայի 
աննախադեպ արագացումը հնարավորություն ընձեռեցին կտրուկ 
բարձրացնել աշխարհաճանաչողության մակարդակը: Դա իր հերթին 
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ազդեց ժամանակի փիլիսոփայական աշխարհըմբռնման և տիրապետող 
աշխարհայացքների վրա:  

Այս ամենի արդյունքում Աշխարհամշակութային յոթերորդ 
դարաշրջանի բովանդակությունն առանձնացավ ինքնատիպ ընթացքով, 
որտեղ տիրապետողը՝ «Հետմոդեռնիստական» 81  տիպն է: Այն 
բնութագրվեց աշխարհի քաղաքակրթական պատկերի ստեղծմամբ: 
Մասնագիտական գրականության մեջ այս եզրը օգտագործվում է 
բնութագրելու համար ժամանակակից մշակույթի վիճակը, շեշտադրելու 
փիլիսոփայական այն տեսակետը, որն ամբողջացնում է մինչմո-
դեռնիստական ու զանգվածային մշակույթները:82  

Նկատենք, որ հասկացությունը, որը բնութագրվում է որպես 
ժամանակակից հասարակության հոգևոր-մշակութային և մենթալ 
վիճակի դիտարկման հայեցակետ, ունի գիտական ու հասարակական 
մեկնաբանման բազմաթիվ, բազմաշերտ ու երբեմն հակադիր 
տեսանկյուններ: Այդ ամենը տրամաբանական է, քանի որ 
ժամանակակից իրականության մեկնաբանման կարևորարագույն 
հայեցակարգը դեպի իրեն է ձգել (շարունակում է ձգել) տարբեր ոլորտներ 
ներկայացնող, տարբեր աշխարհայացք ունեցող բազմաթիվ 
հետազոտողների, որոնց դիտարկման տեսանկյունը բազմասպեկտր է: 
Նրանցից յուրաքանչյուրն ունենալով հետազոտական սեփական խնդիրը՝ 
շեշտադրել կամ կարևորել է ընդհանուր հասկացության առանձին 
բաղադրիչներ:  

Չխորանալով բազմաշերտ կարծիքների վերլուծության մեջ՝ միայն 
նշենք, որ  մենք այս հասկացությամբ բնորոշում ենք Յոթերորդ՝ վերջին  
դարաշրջանին հատուկ աշխարհամշակութային տիպը, որն ամբողջու-
թյամբ տարբերվում է նախորդից և առանձնանում է մի շարք 
հանգուցային կետերով. 

                                                           
81  Պոստմոդեռնիզմ եզրը առաջին անգամ կիրառվել է 1870-ական թվականներին։ Ջոն 
Ուաթքինս Չեփմենը առաջարկել է «Նկարելու պոստմոդեռն ոճը», որպես ֆրանսիա-
կան իմպրեսիոնիզմին փոխարինող ոճ։ The Hibbert Journal-ն այս եզրը օգտագործել է 
բնութագրելու համար արեւմտյան աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհայացքային և 
հավատքի փոփոխությունները՝ կրոնի նկատմամբ: 1947-ին Ա. Թոյնբին պոստմոդեռ-
նիզմին հաղորդում է լայն մշակութաբանական նշանակություն: 1970-ականներին 
ֆրանսիացի փիլիսոփա Ժան-Ֆրանսուա Լիոտարը «պոստմոդեռնիզմ» եզրույթով 
բնութագրում է հետարդյունաբերական հասարակությանը բնորոշ գիտության, մշակույթի 
և ընդհանուր հասարակության մենթալ վիճակը:  
82  Цендровский О. Ю., Культурно-мировоззренческие основания глобального сетевого 
общества XXI в. // Человек и культура. № 5. М., 2015, с. 1-57 
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•Գիտական գիտելիքի կուտակման աննախադեպ արագացումն իր 
ազդեցությունն է թողել աշխարհի գիտական պատկերի ձևավորման վրա: 
Աշխարհաճանաչողության անընդհատ խորացումը, օբյեկտիվ 
իրականության մեկնաբանման բազմաթիվ շերտեր է բացել: Արդյունքում, 
այսօր առկա է ընդհանուր կասկածելի (սկեպտիկ) վերաբերմունք և՛ 
տիրապետող աշխարհայացքների, և՛ մարդկության ընդհանուր 
հեռանկարի վերաբերյալ: Այս ամենը համադրվում է նաև 
համամոլորակային բազմաբնույթ ժամանակակից հիմնախնդիրների 
օբյեկտիվ գոյության հետ: Ըստ այդմ, առավել ուժեղանում և խորանում են 
կասկածելի մոտեցումների բովանդակությունը: Սակայն, այնուամե-
նայնիվ, գիտական գիտելիքի դիֆֆերենցիայի և համախմբման 
դիալեկտիկական միասնության անընդհատ գործընթացի արդյունքում 
ձևավորվել է աշխարհի գիտական պատկերի անհրաժեշտ մակարդակ, 
որը բավարար հիմք է ստեղծել փաստարկելու և՛ համամարդկային 
քաղաքակրթության վերջնական ձևավորումը, և՛ ապահովելու նրա 
հետագա շարժընթացի գիտատեսական հիմքը:  

•Հաջորդ հանգուցային կետը վերաբերում է մարդկության հոգևոր, 
զգայական, էթնիկ պահանջմունքների բավարարման ներկայիս 
միտումներին և մշակութացման ժամանակակից մակարդակին: Այստեղ 
նկատելի են երկու հակադիր միտումներ, որոնք համաշխարհային քաղա-
քակրթության հանգրվանային փուլում ձեռք են բերում առավել հստակ 
հատկանիշներ: Առաջինը պայմանավորված է համաշխարհայնացման 
հիմքով, որի հետևանքները ռեալ վտանգ են պարունակում աշխարհի 
քաղաքակրթական բազմազանության կործանման համար: Մասնավորա-
պես, ռուս փիլիսոփա Ա. Զինովևեի բնորոշմամբ, լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների ժամանակն անցել է, քանի որ նրանք աստիճանաբար 
տարալուծվում են գլոբալ գերհասարակության մեջ և իրենց տեղը զիջում 
են այլ, առավել բարձր սոցիալական կառույցի՝ այդպես ձևավորելով 
«համաշխարհային մասշտաբի նոր սոցիալական կազմակերպվածու-
թյուն»:83  

Սակայն մեր կարծիքով, արժեքային բազմազանության համահարթե-
ցում տեղի է ունենում ոչ թե լոկալ քաղաքակրթությունների, այլ առավել 
ցածր համակեցությունների պարագայում: Ճիշտ է, աշխարհամշակութա-
յին ժամանակակից իրողություններում ակնհայտ դոմինանտ դիրք ունեն 

                                                           
83 Մանրամասն տե՛ս, Зиновьев А. А., На пути к сверхобществу. – М.: Центрполиграф, 
2000. с. 152 
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Արևմտաքրիստոնեական արժեհամակարգի բաղադրիչները` ժողովրդա-
վարական մոդել, շուկայական հարաբերություններ, արևմտյան կենցա-
ղավարություն և այլն: Վերջիններիս տարածմանը և տիրապետմանը 
նպաստում են նաև` համաշխարհային տեղեկատվական միասնական 
տարածությունը (համացանց, հեռուստահաղորդակցման համակարգ) և 
անգլերեն լեզվի միջազգայնացումը՝ շաբլոնացումը: Դրանց միջոցով 
պարտադրվում է կրթության, դաստիարակության, սոցիալական տեղե-
կատվության փոխանակման համապատասխան համակարգ, որը մա-
տուցվում է ավելի բարձր կենսամակարդակի և առավել բարեկեցիկ կեն-
ցաղավարության փաթեթավորմամբ: Վերջինիս անհասանելիությունը 
շատ հասարակություններում առաջ է բերում թերլիարժեքության 
զգացում, ինչն իր հերթին կասկածելի վերաբերմունք է ձևավորում 
սեփական արժեհամակարգի նկատմամբ:  Այս պարագայում ակնհայտ 
ճնշում կա նաև լոկալ քաղաքակրթությունների ներքին բազմազանության 
վրա, ինչն արժեքային տարբերությունների վերջնական 
համահարթեցման վերաբերյալ տեսակետներին գոյության իրավունք է 
տալիս: Սակայն, արդեն նկատել ենք, որ համաշխարհային 
քաղաքակրթության հանգրվանային շրջանում, այս ամենին զուգահեռ 
ուժեղանում են լոկալ քաղաքակրթությունների նույնականացման 
դրսևորումները, որի արդյունքում համաշխարհայնացմանը զուգահեռ 
ուժեղանում են նաև տեղական՝ լոկալ գործընթացները:  

Ակնհայտ է, որ վերոհիշյալ երկու միտումները կհակադրվեն նաև 
ապագայում և առավել խորությամբ կարտահայտվեն աշխարհամշակու-
թային դարաշրջանի ավարտին տիրապետող ճգնաժամային շրջանում: 
Ըստ էության, հենց այդ հակադրությունն էլ կպայմանավորի համապա-
տասխան ճգնաժամի բովանդակությունը: Սակայն, կասկած չկա, որ 
համապատասխան ճգնաժամի հաղթահարումն անխուսափելի է և միա-
ժամանակ պարտադրված համաշխարհային ու համամարդկային քաղա-
քակրթությունների ցիկլային նոր շարժընթացի տրամաբանությամբ: 
Հետևաբար, ապագայում տիրապետող կդառնան քաղաքակրթություն-
ների և մշակութային բազմազանության պահպանման ձգտումները: 
Այսօր արդեն մասնագետները նկատում են, որ ապագայում 
կհաղթանակի «բազմազանությունը միասնության մեջ է, միասնությունը՝ 
բազմազանության» սկզբունքը: Համաշխարհային հասարակությունն 
երբեք չի վերածվի անդեմ, շաբլոն զանգվածի84:  

                                                           
84 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., «Цивилизация: прошлое и будущее», М; 2008, с. 57 
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Այսպսով, հստակ կարող ենք ընդգծել, որ մարդկությունը մտնում է 
(արդեն մտել է) աշխարհամշակութային խորը ճգնաժամի մեջ, որի 
աննախադեպությունը պայմանավորված է այն հանգամաքով, որ կրկին 
արդիական է դառնում այս ոլորտի առացքային հարցը․ ո՞րն է լինելու 3-
րդ հազարամյակում մարդ-անհատի, մարդկային համակեցությունների և 
ընդհանրապես՝ ողջ մարդկության կյանքի իմաստը, այսինքն՝ գոյության 
կենսիմաստները։ 

 
ԵՐԿՐԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ 

«ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈւՄ» 
Ինչպես արդեն նշել ենք, երկրաբնապահպանական նախորդ 

դարաշրջանի ավարտը նշանավորվեց բնապահպանական ճգնաժամերի 
համաշխարհայնացման փաստով: Դրանց շարունակականությունն 
արտահայտվեց նաև Երկրաբնապահպանական յոթերորդ դարաշրջա-
նում: Ավելին, գիտատեխնիկական հեղափոխության և առաջընթացի 
պայմաններում, տնտեսական ցուցանիշների սրընթաց աճն ապահովվում 
էր ի հաշիվ բնական կապիտալի անխնա օգտագործման՝ անտեսելով 
հատկապես բնապահպանական գերակայությունները: 

Փուլի ընթացքում մարդկության զարգացման վերոհիշյալ 
գերակայությունների միջև հակասության խորացումը հարցականի տակ 
դրեց ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքակրթության ներուժի 
արդյունավետ իրացման հնարավորությունը: Ստեղծված իրավիճակը 
պարտադրեց վերանայել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների 
բնույթը, ըստ այդմ, համապատասխան սոցիալական պատվեր 
ձևակերպել հասարակական, գիտական և քաղաքական շրջանակների 
համար: Հենց այս հանգամանքն էլ դարձավ սահմանազատման առանցքը 
երկրաբնապահպանական ներկա և նախորդ դարաշրջանների բաժան-
ման համար: 

Դարաշրջանի սկզբում կուտակված տեսական պատկերացումները85 
ստիպեցին համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին 
իրականացնել պրակտիկ քայլեր, որոնց արտահայտությունն, առաջին 

                                                           
85 Այս ոլորտում նշվում է «Հռոմեական ակումբ» հասարակական կազմակերպության 
(գիտավերլուծական կենտրոն) դերը, որը հիմնադրվել է իտալացի հայտնի գործարար 
Աուրելո Պեչչիի  կողմից: Ակումբի նպատակն էր միավորել համաշխարհային գիտական, 
քաղաքական, ֆինանսական և մշակութային վերնախավի ներկայացուցիչներին՝ ի 
նպաստ համամոլորակային հիմնախնդիրների լուծման:  
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անգամ, խտացվեց 1992-ի Ռիոյի գագաթաժողովում:86 Այստեղ ընդունված 
«Օրակարգ 21-րդ դարի» կոնվենցիան փաստեց, որ համաշխարհային 
տնտեսության զարգացման նվաճումները սոսկ պատրանք են, քանի որ 
այն ապահովում է միայն տնտեսական ցուցանիշների քանակական աճ, և 
մարդկային կենսագործունեության տնտեսական, սոցիալական և 
էկոլոգիական ոլորտների միջև հավասարակշռությունը խախտված է: 

Մասնագետների կողմից համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման նման ձևը բնորոշվեց տեխնոգեն: Այն բնութագրվում է 
որպես զարգացման բնատար տեսակ, հիմնվում է արտադրության 
արհեստական միջոցների օգտագործման վրա, որոնք ստեղծվել են 
առանց հաշվի առնելու էկոլոգիական սահմանափակումները: Զարգաց-
ման տեխնոգեն տեսակի բնութագրիչներն են չվերականգնվող բնական 
ռեսուրսների շատ արագ սպառումը և վերականգնվող բնական 
ռեսուրսների գերշահագործումը, ընդ որում՝ շահագործման այնպիսի 
տեմպերով, որոնք գերազանցում են դրանց ինքնավերականգման 
հնարավորությանը: Այս ամենի արդյունքը՝ շրջակա միջավայրի որակի 
կտրուկ վատթարացումն է: 

Այսպիսով, բնապահպանական այս դարաշրջանում փաստվեց, որ 
մարդ-բնություն փոխհարաբերության ներկա հանգրվանը պարտադրում 
է ապահովել բնապահպանական նոր ռազմավարություն, որի հիմքում 
պետք է լինի բոլորովին նոր մոտեցում, այն է՝ վերանայել մարդկային 
կենսագործունեության տնտեսական ոլորտի զարգացման նպատա-
կայնությունը, և անցում կատարել տնտեսական աճից դեպի «Կայուն 
զարգացում»: Վերջինս իր մեջ խտացնում է ոչ միայն բնապահպանական, 
այլև մարդկային կենսագործունեության մյուս ոլորտների զարգացման 
տրամաբանությունը:  

Սակայն, պետք է նաև ընգծել այն հանգամանքը, որ 
բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը և 
դրա պարտադրանքը՝ «Կայուն զարգացման» տրամաբանությամբ, 
զարգացած երկրների ձեռքում դարձել է հզոր գործիք և պետությունների 
կառավարման նոր հնարավորություններ է ընձեռում։ Այսինքն, բնապահ-

                                                           
86  1992-ին Ռիոյում տեղի ունեցած գագաթնաժողովին մասնակցեցին 178 երկրների 
պատվիրակներ՝ ամենաբարձր մակարդակով: Գագաթնաժողովի արդյունքների 
պրակտիկ կիրառման արդյունավետությունը գնահատելու, ինչպես նաև 
բնապահպանական ռազմավարությանը նոր անհրաժեշտ տարրեր ավելացնելու 
նպատակով հետագայում նույնպես կազմակերպվեցին գագաթ-նաժողովներ: 
Մասնավորապես պետք է նշել` Ռիո + 10 – Յոհանեսբուրգ, Ռիո + 20 – Կոպենհագեն, 
գագաթնաժողովները: 
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պանական ոլորտում ձևավորված վերպետական ու վերազգային 
կառույցների միջոցով ձևակերպված օրակարգերն ու խնդիրները, դրանց 
ծայրահեղականացումը դարձել են պետությունների ու հասարա-
կությունների վարքագիծը կառավարելու միջոց։ 

Մեր կածիքով, վերոհիշյալ խնդրի գոյությունն իրականության մեջ 
լիովին հնարավոր է, ավելին այն ամբողջապես տեղավորվում է լոկալ 
քաղաքակրությունների յոթերորդ սերնդի ներկայիս ընթացքի 
տրամաբանության մեջ, քանի որ այն թևակոխում է ճգնաժամային 
հանգրվան, որն արտահայտվելու է կենսագործունեության ոլորտներում 
քաոսային իրավիճակների փոխկապակցված դրսևորմամբ։ 

Այնուամնայնիվ, Երկրաբնապահպանական յոթերորդ դարաշրջանի 
բովանդակությունը ներկայացնելիս, անհրաժեշտություն ենք տեսնում 
մանրամասն դիտարկել «Կայուն զարգացում» հայեցակարգի բովան-
դակությունն ու խնդիրները, որի տրամաբանության ըմբռումը հնարա-
վորություն կտա գնահատել սպասվող (արդեն առկա) երկրաբնապահ-
պանական ճգնաժամի բնութը և հաղթահարման մեխանիզմները։ 

Մասնագիտական բնորշմամբ, «Կայուն զարգացումը» – դա զարգացում 
է, որը երաշխավորում է ներկա և ապագա սերունդներին պատշաճ, առա-
վելագույնս հնարավոր մեկնարկային հավասար պայմաններ՝ իրենց 
ընդունակությունները դրսևորելու և կենսական պահանջները բավարա-
րելու համար:87 

Ավելի հակիրճ` «Կայուն զարգացումը» կարելի է բնութագրել որպես 
տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական գերակայությունների միջև 
կոնսեսուս կամ փոխզիջում ապահովելու ձգտում:  

Պետք է նկատել, որ կայունության հունով զարգացումը հնարավոր չէ 
վայրկենական իրականացնել, դա բազմափուլ գործընթաց է: Այսինքն, 
«Կայուն զարգացումը», համամարդկային քաղաքակրթության վերջնա-
կան ձևավորումից հետո, հանդիսանալու է նրա շարժընթացի 
նպատակային հիմքը և ըստ էության պայմանավորելու է համաշ-
խարհային քաղաքակրթության կյանքի հաջորդ ցիկլի բովանդակությունը 
(գծապատկեր 5): 

Սկզբում անհրաժեշտ է ճգնաժամից դուրս գալ, հատկապես հոգեբա-
նական ճգնաժամից, այնուհետև աստիճանաբար մոտենալ 1, 2, 3 սեգ-
մենտներին, որն ի վերջո, մեզ կմոտեցնի 4-րդ նպատակային սեգմենտին: 

                                                           
87 Մանրամասն տե՛ս, Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը` 
կուտակված փորձը, մարտահրավերներն ու ձեռքբերումները, - Եր.: Լուսակն, 2006, էջ 5-6: 
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Այս գործընթացը դինամիկ է և կարիք ունի անընդհատ ճշգրտման՝ 
տեղային, ազգային և գլոբալ մակարդակներում: 

Կայուն զարգացման չափանիշները բազմաթիվ են, սակայն կայուն զար-
գացում հասկացությունը պետք է սահմանափակել հետևյալ պայման-
ներով՝ 

1. Անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովումը բնակչության թվաքա-
նակի համեմատ, 

2. Սպառվող, չվերականգնվող ռեսուրսների փոխարինումն 
այլընտրանքային ռեսուրսներով: 

Հասարակության կողմից երկարաժամկետ պարտավորության ընդու-
նումը գլոբալ էկոհամակարգերի համալիր և արդյունավետ 
կառավարման նկատմամբ՝ նպատակ ունենալով համամարդկային 
քաղաքակրթության անընդհատականությունը` ինչ-որ տնտեսական 
արդյունավետության և էկոլոգիական ներդաշնակության միջոցով: 

Պետք է նկատել նաև, որ «Կայունություն» ինչ-որ չափով նշանակում է 
նաև «պահպանել», հետևաբար առանձնացնում են «թույլ և ուժեղ 
կայունություն» հասկացությունները, որոնց քննարկման համար որպես 
մոտավոր համարժեք ընկալվում է բնական կապիտալի ծավալը: 

Այսպես կոչված «թույլ կայունությունը» թույլատրում է այդ կապիտալի 
նվազումը մարդու կողմից ստեղծված համապատասխան ակտիվների 
ընդլայնման պայմաններում: Դրան հակառակ «ուժեղ կայունությունը» 
ենթադրում է բնական բարիքների անհրաժեշտ մակարդակի 
պահպանումը, քանի որ այնպիսի բնական ռեսուրսներ, ինչպիսիք են օդը, 
ջուրը, հողը և այլն, հնարավոր չէ փոխարինել անթրոպոգեն 
այլընտրանքային ակտիվներով: 

Այսինքն, պետք է համաձայնվել դրանցից յուրաքանչյուրի քանակի և 
որակի պահպանության անհրաժեշտության հետ: Կայուն զարգացման 
երկու չափանիշներն էլ էկոլոգիական ռազմավարության ժամանակ 
պետք է հաշվի առնել: 

Եզրափակելով Երկրաբնապահպանական յոթերորդ դարաշրջանի 
բովանդակության վերլուծությունը, կարող ենք արձանագրել, որ փուլի 
ավարտին սպասվելիք ճգնաժամը հիմնականում արտահայտվելու է 
առկա միտումների խորացման արդյունքում: Վերջինիս հաղթահարումը 
կարևոր է քաղաքակրթությունների ողջ եռամիասնության փուլային 
շարժընթացի հերթափոխն ապահովելու գործում 
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Գծ. 5  Կայուն զարգացման համակարգ88   
 
 
Ամփոփելով, առաջինը բաժինը, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ 

ժամանակակից աշխարհը գտնվում է քաղաքակրթական խորը, 
համակարգային և համընդհանուր ճգնաժամի մեջ, որը պայմանավորված է 
քաղաքակրթությունների կյանքի հերթական փուլի (ցիկլի) իրացման 
ավարտուն ընթացքով։ Առկա ճգնաժամն իր բնույթով աննախադեպ է 
համամարդկային պատմության մեջ և արտահայտվում է երկակի 
շերտերով։ 
                                                           
88 Գծապակերը ներկայացվել է ըստ` «Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը 
և Հայաստանը` կուտակված փորձը, մարտահրավերներն ու ձեռքբերումները» աշխա-
տության, տե՛ս էջ 5 

1, 2, 3  
ՄԱՍՆԱԿԻ ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ 

Սահմանակարագային վարչական 
կառույցներ 

Տնտեսական 
խնդիրներ 

Բնապահպանական 
խնդիրներ 

 

1 2 

3 

           ՏԵՂԱԿԱՆ 
      ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԳԼՈԲԱԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ 

Մշակութային 
տեսակետներ 

4 
ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ 

Խաղաղություն,  
անվտանգություն 

Սոցիալական 
խնդիրներ 

4 
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Մի կողմից, արդեն սպառվել, մաշվել են աշխարհի ժամանակակից 
իրողությունները պայմանավորող քաղաքական (ժողովրդավարություն), 
տնտեսական (լիբերալ տնտեսություն), մշակութացման (մարդու 
իրավունքների բացարձակացում) և երկրաբնապահպանական 
տիրապետող հայեցակարգերը, որոնք չեն կարող ապահովել մարդկության 
հետագա կենսազարգացումը։ 

Մյուս կողմից, տեխնոլոգիական նոր գործիքները (թվայնացում, 
արհեստական բանականություն և այլն) նոր, անսահման 
հնարավորություններ են բացում մարդկության կենսազարգացման 
համար։ Սակայն, ինչպես ողջ պատմության ընթացքում, այնպես էլ հիմա, 
ցանկացած գործիք կարող է օգտագործվել և՛ բարի, և ՛ ոչ բարի 
նպատակներով, ունենալ՝ և՛ դրական, և՛ բացասական ազդեցություն։ 

Հետևաբար, ներկա ճգնաժամի ողջ բնույթը և հանգուցալուծումը 
գտնվում է մարդկության հետագա զարգացման էության մեջ, բուն 
«զարգացում» հասկացության մեկնաբանման, նախագծման, 
ծրագրավորման և ճարտարապետման մեջ, այսինքն ապագան այսօր 
իրականություն դարձնելու մեջ։  

Ի հակադրություն, համամարդկային քաղաքակրթության ապագայի 
վերաբերյալ կասկածամիտ մոտեցումների ու «փաստարկների», մենք 
վստահաբար տեսնում ենք ներկա, թեկուզև աննախադեպ, եռաչափ 
ճգնաժամի հաղթահարման հեռանկարը, որն արդեն ապահովելու է 
համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի նոր՝ կայացման փուլի 
լիարժեք ընթացքը։ Այն, իր հերթին, պայմանավորելու է համաշխարհային 
քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային նոր շարժընթացը, հետքաղա-
քակրթական նոր տիպերի հաստատմամբ։ Իսկ վերջիններս արդեն ընթացք 
են ապահովելու լոկալ քաղաքակրթությունների նոր սերունդների համար, 
որոնց կենսագործունեությունը ոչ թե ամբողջանալու է 
աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային 
նախկին գործելավոճով ու գործիքակազմով, այլ բոլորովին նոր՝ 
կենսաքաղաքական, կենսատնտեսական և կենսամշակութային 
բանձևերով ու ալգորիթմներով։ 

Իսկ այս ամենն ուրվագծում է արդեն նոր՝ տրամաբանորեն հաջորդ, 
հետազոտական խնդրի բովանդակությունը։ 

 
 
 

  



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության» տեսություն 
 

- 199 - 

 
  

Ա
ղյ

ու
սա

կ 
8 

   
  Հ

Ա
Մ

Ա
ՇԽ

Ա
ՐՀ

Ա
ՅԻ

Ն
 Ք

Ա
Ղ

Ա
Ք

Ա
Կ

ՐԹ
Ո

Ւ
Թ

ՅԱ
Ն

 Պ
Ա

ՏՄ
Ա

Կ
Ա

Ն
 Յ

Ո
Թ

Ե
ՐՈ

ՐԴ
 Տ

ԻՊ
Ի 

ՀԱ
Ն

Գ
Ո

Ւ
ՑԱ

ՅԻ
Ն

 Կ
Ե

ՏԵ
ՐԸ

 



ԳԼՈՒԽ III    Քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացը տարածության և ժամանակի մեջ  
 

- 200 - 

 

 

Ն
կ.

 7
   

 Յ
Ո

Թ
Ե

ՐՈ
ՐԴ

 Ս
Ե

ՐՆ
Դ

Ի 
ԼՈ

Կ
Ա

Լ 
Ք

Ա
Ղ

Ա
Ք

Ա
Կ

ՐԹ
Ո

Ւ
Թ

ՅՈ
Ւ

Ն
Ն

Ե
ՐԻ

 Ա
ՇԽ

Ա
ՐՀ

Ա
Գ

ՐԱ
Կ

Ա
Ն

 Տ
Ե

Ղ
Ա

Բ
Ա

ՇԽ
Ո

Ւ
Մ

Ը 



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ   Հայկական քաղաքակրթության աշխարհագրական հիմքերը 
 

- 201 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 
 
 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ  
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ԳԼՈւԽ I 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Աշխատության նախորդ բաժնում առաջ քաշված տեսությունները 

բավարար հիմք են ստեղծում դիտարկելու յուրաքանչյուր 
համակեցության ինչպես ենթակարգային աստիճանն, այնպես էլ 
նույնականացման արժեքային հարթությունն ու շարժընթացը՝ կոնկրետ 
ժամանակի և տարածության մեջ: Սակայն, պետք է փաստել նաև, որ 
անհնար է մեկ հետազոտության շրջանակներում սպառել մարդկային 
համակեցության ողջ բազմազանության ամբողջական ուսումնասիրումը, 
հատկապես՝ նրա գոյության բազմադարյան պատմության համա-
տեքստում: Այդ իսկ պատճառով, մենք որպես հեռտազոտական խնդիր 
առաջադրել ենք սեփական համակեցության տեսակի դիտարկումը, որը 
միաժամանակ կարող է մեթոդական հիմք հանդիսանալ համակեցության 
նմանատիպ միավոր-ների հետագա ուսումնասիրման համար: 

Այսպիսով, աշխատանքի այս հատվածում հստակորեն կարող ենք 
առանձնացնել գիտական երկու պարադիգմ. առաջինը՝ տարբեր համակե-
ցությունների ուսումնասիրման անհրաժեշտությամբ պարտադրված 
գիտական նոր հետազոտությունների հնարավորության ստեղծումն է: 
Այն իր հերթին բացահայտում է աշխարհաճանաչողության ու գիտական 
գիտելիքի կուտակման նոր, բազմաշերտ հարթություն, որը 
միաժամանակ գիտական բանավեճի նոր տեսանկյուններ է 
բացահայտում: Իսկ երկրորդը` համապատասխան մեթոդաբանության 
ամրագրումն է, որը հնարավոր է ամբողջացնել առանձին 
համակեցության հետազոտության միջոցով:  

Ինչպես նախորդ բաժնում արդեն քննարկել ենք, մենք հայկական հա-
մակեցության էվոլյուցիայի արդյունքում առանձնացնում ենք քաղա-
քակրթական ինքնուրույն միավորի ենթակարգային աստիճան, որը 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի տարբեր փուլերում 
արտահայտման տարբեր ձևեր է ունեցել: Ըստ այդմ, աշխատանքի այս 
հատվածում առանձնացնում ենք հետազոտական խնդիրների հետևյալ 
հարթությունները.  

Առաջին - հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպությունն 
արտահայտող հիմնական բաղադրիչներ: Այս համատեքստում պետք է 
բացահայտել հայկական ինքնուրույն քաղաքակրթական միավորի 
սահամանազատման  չափանիշները: Նախորդ բաժնում մեր կողմից 
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առաջ քաշված մոտեցման համաձայն՝ լոկալ քաղաքակրթությունների 
սահմանազատման համար պարտադիր են էթնոաշխարհագրական 
տարածքի, լեզվամտածողության, հավատքի, մշակույթի 
յուրահատկությունն ու դրանց ինստիտուցիոնալությունը: Դրանք 
առանձին-առանձին հանդիսանում են անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար 
պայման: Այդ ինքնատիպ տարրերի միաժամանակյա ներդաշնակումն է 
հնարավորություն տալիս ստեղծել համամարդկային քաղաքակրթական 
արժեքներ, որոնց կրողն ու իրացնողը՝ լոկալ քաղաքակրթություններն են: 
Հետևաբար, հետազոտական խնդիրների առաջին հարթությունում 
անհրաժեշտ է բացահայտել Հայկական քաղաքակրթության և՛ համա-
կեցության բաղադրիչի, և՛ արժեքային բաղադրիչի ուղղաձիգ ու հորիզո-
նական ենթակարգությունը: Համա-ձայն այս տրամաբանության, մենք 
առանձնացնում ենք հայկական քաղա-քակրթության սահմանազատման 
հետևյալ 7 բաղադրիչները՝ 

1. տարածքային ինքնատիպություն,  
2. ծագումնաբանական ինքնատիպություն,  
3. լեզվամտածողական ինքնատիպություն,  
4. հավատքային ինքնատիպություն, 
5. մշակութային ինքնատիպություն, 
6. մշակութային ինստիտուցիոնալացում, 
7. քաղաքակրթական ինքնատիպություն: 
 
Երկրորդ – հայկական քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժըն-

թաց: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է բացահայտել հայկական քաղա-
քակրթական լոկալ միավորի շարժընթացը՝ տարածության և ժամանակի 
մեջ: Ինչպես արդեն նշել ենք, տարածության ու ժամանակի մեջ լոկալ 
քաղաքակրթություններն ունեն փոփոխական ընթացք, որն արտահայտ-
վում է սերնդափոխությամբ: Յուրաքանչյուր սերունդ ներկայանում է 
լոկալ քաղաքակրթությունների սեփական կազմով, որը համապատաս-
խանում է համաշխարհային քաղաքակրթության կոնկրետ փուլին: Այդ 
ընթացքում լոկալ քաղաքակրթություններն անցնում են սեփական 
կյանքի ցիկլը՝ փուլերի հստակ հերթափոխմամբ: Բացի դրանից, 
յուրաքանչյուր սերունդ, կոնկրետ ժամանակի մեջ, հանդես է գալիս երեք՝ 
«Տիրապետող»,  «Ավանգարդային» և «Ռելիկտային» շերտերով: Այսինքն, 
յուրաքանչյուր լոկալ քաղաքակրթության շարժընթացի ամբողջակա-
նությունը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է և՛ սեփական փուլերով 
ամբողջացած կյանքի ցիկլային շարժընթացի դիտարկումը, և՛ լոկալ 
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քաղաքակրթությունների համապատասխան սերնդի շարժընթացում նրա 
մասնակցության քննարկումը:  Քանի որ, համաշխարհային քաղա-
քակրթության կյանքի կոնկրետ փուլերում հայկական քաղաքակրթու-
թյան շարժընթացը նախորդ բաժնում արդեն քննարկել ենք, հետևաբար, 
հետազոտական խնդիրների այս հարթությունում առաջնային ենք 
համարում հայկական քաղաքակրթության կյանքի փուլերի, և դրանցով 
ամբողջացած կյանքի ցիկլային շարժընթացի բացահայտումը: 
Հետազոտական խնդիրների լուծման հերթականությունն էլ 
պայմանավորել է աշխատության այս բաժնի կառուցվածքը: 
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ԳԼՈւԽ II 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 
 

Ա  
մակարդակ 

 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Համաձայն մեր կողմից նախորդիվ առաջարկված «Քաղաքակրթական 
բուրգի» կառուցման տրամաբանության, լոկալ քաղաքակրթությունների 
ինքնատիպությունն արտահայտող արժեքային բաղադրիչները 
խարսխվում են տարածական հիմքի վրա: Հետևաբար, ակհնայտ է 
դառնում, որ Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպության քննարկ-
ման ժամանակ, առաջնային է դառնում տարածական-աշխարհագրական 
բաղադրիչը:   

 Հայկական քաղաքակրթության տարածական հիմքը՝ Հայկական 
լեռնաշխարհն է:  

«Հայական լեռնաշխարհ» եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ է 
դրել գերմանացի երկրաբան Հ. Աբիխը: Մասնավորապես, նրա կողմից 
1887-1888 թվականներին հրատարակած «Երկրաբանական հետազոտու-
թյուններ Կովկասյան երկրներում» եռահատոր աշխատության երկրորդ և 
երրորդ հատորներում, որոնք նվիրված են Հայկական լեռնաշխարհին, 
առաջին անգամ օգտագործվում է «Հայկական լեռնաշխարհ» ֆիզիկաաշ-
խարհագրական եզրույթը:1  

Չնայած այն հանգամանքին, որ բուն «Հայկական լեռնաշխարհ» 
եզրույթը միայն XIX դարից սկսվեց օգտագործվել և հիմնականում՝ 
գիտական բնույթի աշխատություններում, այնուամայնիվ, մինչ այդ էլ 
աշխարհագրական այս տարածքն ընկալվում էր որպես հայ համակե-
ցության ձևավորման միջավայր, որի վրա էլ, ըստ էության, հիմնվել է 
գերմանացի գիտնականը: Ընդ որում, դա փաստարկվում է թե՛ նախկին 
քարտեզագրական ու հանրագիտարանային տեղեկություններում, 2  թե՛ 
ժամանակակից գիտական ու տեղեկութային աղբյուրներում: 3  Այսպես 
օրինակ, Հայկական լեռնաշխարհի ժամանակակից տարածքը զբաղեցնող 

                                                           
1 Տե՛ս Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, - Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1974, էջ 25։ 
2 Տե՛ս Գաբրիելյան Հ. Կ. Հայկական լեռնաշխարհ, -Եր., 2000, էջ 10-11: 
3 Տե՛ս Поспелов Е. М., Топонимический словарь., -М.: Астрель-АСТ. 2005, с. 64. 
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բոլոր ազգերի ու ազգությունների մոտ այն մատնանշվում է հենց այդ 
անվամբ՝ ադրբեջաներեն՝ Erməni yaylası, պարսկերեն՝  سرزمين کوهستانی
 թուրքերեն՝ Ermeni platosu: Չնայած, պետք է նշել, որ թուրքերը , ارمنستان
բազմապիսի փորձեր են կատարել Հայկական լեռնաշխարհը ներառել 
Անատոլական բարձրավանդակի մեջ՝ այն անվանելով Արևելյան Անա-
տոլիա: Սակայն, միջազգային քարտեզագրության, հետևաբար նաև 
գիտական ու հասարակական ընկալման համար վճռորոշ նշանա-
կություն ունեցավ Բրիտանական աշխարհագրական ընկերության 
կողմից լեռնաշխարհի կոնկրետ «Հայկական» անվանման փաստումը: 

 Եվ այսպես, համաձայն Բրիտանական Հանրագիտարանի (Encyclopa-
edia Britannica) «Հայկական լեռնաշխարհն (Armenian Highland) Արևմտյան 
Ասիայում գտնվող լեռնային շրջան է: Այն ներկայումս հիմնականում 
գտնվում է Թուրքիայում, ներառում է ողջ Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը, Վրաստանի հարավը, Ադրբեջանի արևմուտքը և Իրանի հյուսիս-
արևմուտքը: Տարածքը ներառում է գրեթե 154 000 քառ մղոն (400 հզ. կմ2): 
Միջին բարձրությունը կազմում է 5000 – 6500 ֆուտ (1500-2000 մ), սակայն 
մի քանի գագաթներ գերազանցում են 14 000 ֆուտը (4000 մ): Լեռնաշ-
խարհն իրենից ներկայացնում է Միջերկրածովյան ալպյան հրաբխային 
գոտու մի սեգմենտ ունի մերձարևադարձային ցամաքային կլիմա: Այն 
հարուստ է հանքանյութերով, ներառյալ՝ քրոմիտ, ոսկի և երկաթ»:3F

4  
Պետք է շեշտել, որ հայրենի մատենագրության մեջ «Հայկական 

լեռնաշխարհ» եզրույթին զուգահեռ շրջանառվում է նաև «Պատմական 
Հայաստան» հասկացությունը: Դրանք երբեմն նույնացվում են, երբեմն 
հստակորեն տարանջատվում: Վերջինիս պարագայում մատնանշվում է 
հասկացությունների ֆիզիկաաշխարհագրական և պատմական 
բովանդակությունների տարբերությունը: Եթե առաջինն ունի ակնհայտ 
ֆիզիկաաշխարհագրական բովանդակություն, ապա երկրորդ հասկա-
ցությամբ փորձ է կատարվում ներկայացնել այն աշխարհագրական 
միջավայրը, որի սահմաններում ձևավորվել է հայ էթնոսը: Այս 
պարագայում խնդրահարույց է դառնում միասնական սահմանների և 
տարածքի հստակ մակերեսի փաստումը: Խնդրի շուրջ առկա է 
միակարծության բացակայություն, քանի որ ըստ առանձին 
հետազոտողների, հայ էթնոսի ձևավորման ու զարգացման 
աշխարհագրական արեալը միշտ չէ, որ համընկել է Հայկական 
                                                           
4  Տե՛ս ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, Armenian Highland, REGION, WESTERN ASIA, 
WRITTEN BY: The Editors of Encyclopædia Britannica, LAST UPDATED: 8-28-2017, 
https://www. britannica.com/ place/Armenian-Highland  
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լեռնաշխարհի սահմանների հետ: Մասնավորապես՝ Հ. Գաբրիելյանը 
հստակ նշում է «…Պարզվում է, որ ֆիզիկաաշխարհագրական իմաստով 
Հայկական լեռնաշխարհը Հայաստան ընդարձակ աշխարհի մի խոշոր 
մասը՝ այն է՝ Թետիս օվկիանոսի գեոսինկլինալում ծալքաբեկորված և 
կղզու ձևով վեր բարձրացված հատվածն է ներկայացնում: Մինչդեռ նրա 
հարևանությամբ կան տարածքներ, որոնք տեկտոնական իջեցում են 
ապրում և ծագումնաբանորեն նման չեն լեռնաշխարհին. Բայց այդտեղ 
վաղ անցյալում հայեր են ապրել և դրանք պատմական Հայաստանի 
բաղադրամասերն են եղել»:5 

Չխորանալով գոյություն ունեցող և դեռ շարունակվող գիտական այս 
բանավեճի մեջ՝ միայն նշենք. մեր դիտարկմամբ՝ Հայկական 
լեռնաշխարհը, չնայած որ հանդիսանում է ֆիզիկաաշխարհագրական 
կարգաբանական միավոր՝ իր երկրաբանական կառուցվածքով և 
աշխարհագրական հստակ սահմաններով, միաժամանակ հանդիսացել է 
հայ քաղաքակրթության ձևավորման ու զարգացման տարածական 
արեալը: Այստեղ խոսքը չի վերաբերում այն խնդրին, թե արդյո՞ք հայ 
էթնոսի ձևավորման կամ հայկական պետականության տարածական 
սահմաններն ամբողջությամբ համընկել են Հայկական լեռնաշխարհի 
ֆիզիկաաշխարհագրական սահմանների հետ, թե ոչ: Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթությունը որպես հասարակական ինքնուրույն համակարգ 
ունի իրեն համապատասխան բնական համակարգը, որի հետ 
ընդհանրանալով ձևավորում է մեկ ամբողջություն՝ դառնալով ավելի 
բարձր միավորի/ների (համաշխարհային քաղաքակրթություն, համա-
մարդկային քաղաքակրթություն) ինքնուրույն բաղադրիչ՝ միաժամանակ 
ընդհանրացնելով համակեցության ավելի ցածր միավորների կենսագոր-
ծունեությունը: Այսպիսով,  

Հայկական լեռնաշխարհ ֆիզիկաաշխարհագրական միավորը որպես 
տարածական հիմք, ձևավորում և ամբողջացնում է Հայկական լոկալ 

քաղաքակրթության աշխարհագրական բովանդակությունը: 
Այն իր ինքնատիպությամբ ու ամբողջականությամբ ապահովում և 

բավարարում է ինքնուրույն քաղաքակրթական միավորի սահմանազատ-
ման համար անհրաժեշտ (ոչ բավարար) տարածական հիմքը: Այսինքն, 
Հայկական քաղաքակրթության պարագայում բուրգի համակարգաստեղծ 
ողջ հիերարխիան կառուցվել է (կառուցվում է) հենց այս տարածքում՝ 
աշխարհագրական միջավայրում: Հայկական լեռնաշխարհն իր ֆիզի-

                                                           
5 Տե՛ս Գաբրիելյան Հ. Կ., նշվ աշխ., էջ 9 
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կաաշխարհագրական պայմաններով ապահովել է մեր համակեցության 
էվոլյուցիոն զարգացումը և հանդիսանում է հայ տեսակի քաղաքակրթա-
կան նույնականացման տարածքային բաղադրիչը:  

Ըստ այդմ, անհրաժեշտություն ենք նկատում հստակորեն փաստել 
Հայկական լեռնաշխարհի տարածական սահմանները և համառոտակի 
վերլուծել ֆիզիկաաշխարհագրական այն պայմանները, որոնք իրենց 
ազդեցությունն են թողել Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպու-
թյան վրա: 

Հայկական լեռնաշխարհի, որպես ինքնուրույն ֆիզիզկաաշխար-
հագրական «կարգաբանական մարզ», առանձնացման խնդիրը  և 
սահմանների հարցը ուսումնասիրող տարբեր հեղինակների մոտ 
սահմանազատված  է տարբեր կերպ, որի պատճառով նույնիսկ 
միասնական կարծիք չկա լեռնաշխարհի մակերեսի չափերի վերաբերյալ: 
Հեղինակների մի մասի մոտ այդ ցուցանիշը տատանվում է 340-400 հզ. 
կմ²-ի  միջակայքում, 6  իսկ որոշ հետազոտողների մոտ այն նույնիսկ 
հասնում է 500 հզ. կմ²-ի:7  

 Հայկական լեռնաշխարհի սահմանների վերաբերյալ8 ժամանակակից 
մոտեցումներն ամփոփված են Գ. Թ. Շիրինյանի «Հայկական լեռնաշ-

                                                           
6 Տե՛ս Գաբրիելյան Հ. Կ., նշվ աշխ., էջ 10 
7 Տես Շիրինյան Թ. Գ., Հայկական լեռնաշխարհ, -Եր., 2008, էջ 18 
8  Մասնավորապես, դեռ XIX դարից Հայկական լեռնաշխարհի սահմանների հարցով 
զբաղվել են Ղ. Ինճիճյանը, Ղ. Ալիշանը, է. Ռեկլյուն, Կ. Ռիտերը, XX դարում՝ Լևոն Գ. 
Մեսրոպը, Դոլենսը, Ս. Երեմյանը, Թ. Հակոբյանը, Ս. Մելիք-Բախշյանը, Բ. 
Հարությունյանը և այլք: Ժամանակակից գիտական աշխատանքներում հղումները 
հիմնականում ընդգրկում են հետևյալ հեղինակներին. Հ. Աբիխին, ով գտնում էր, որ 
Հայկական լեռնաշխարհի  մեջ ներառված են Կոլխիդայի և Կուր-Արաքսյան 
դաշտավայրերը, հարավում այն սահմանազատվում է Միջագետքի 
դաշտավայրից, արևմուտքում Փոքրասիական բարձրավանդակն է, իսկ 
արևելքում՝  Իրանական սարահարթը (Տե՛ս Абих Г. В. Геология Армянс-кого нагорья. 
Западная часть. Орографическое и геологическое описание. Зап. Кавк. отд. Русск. геогр. 
общ., кн. XXI, 1899, Абих Г. В. Геология Армянского нагорья. Восточная часть. 
Орографическое и геологическое описание. Зап. Кавк. отд. Русск. геогр. общ., кн. XXIII, 
1902), Ս. Պ. Բալյանին, ում կարծիքով  սահմանն անցնում է Ուրմիա լճի հյուսիսարևելյան 
ծայրից դեպի հարավարևմտյան ծայրը, ապա Կորդվաց լեռների հարավով ու Տավրոսի 
հարավային ստորոտով անցնում է  Եփրատ գետին: Ըստ այդ սահմանազատման՝ Ուրմիա 
լճի մի մասը մտնում է Հայկական լեռնաշխարհի կազմի մեջ, մյուս մասը ոչ (Տե'ս, Балян С. 
П. Структурная геоморфология Армянского нагорья и окаймляющих областей, - Ер., 1969, 
Ս. Պ. Բալյան Морфоструктурная локализация сейсмических очагов Армянского Нагорья, 
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 123-132):  
 Հայկական լեռնաշխարհի սահմանների վերաբերյալ ինքնուրույն տեսակետներով 
հանդես եկել նաև պրոֆեսոր Խ. Նազարյանը (Տե'ս Նազարյան Խ. Ե. Հայաստանի 
աշխարհագրություն, դասագիրք, VII դասարան, - Եր., 1992), պրոֆ. Հ. Գաբրիելյանը (Տե՛ս 
Գաբիելյան Հ. Կ. Հայկական լեռնաշխարհ, ուսումնական ձեռնարկ, - Եր. 2000), Դ. 
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խարհ» աշխատությունում, որտեղ հեղինակը ֆիզիկաաշխարհագրական 
սահմաններն անցկացրել է մաթեմատիկական մոդելավորման և 
ֆիզիկաաշխարագրական այլ համալիր մեթոդների համադրմամբ 
ստացված դիտարկումների արդյունքով: Մենք կհիմնվենք սույն 
մոտեցման վրա, 9  որի համաձայն Հայկական լեռնաշխարհը, գտնվելով  
հյուսիսային կիսագնդի միջին լայնություններում, ունի ներքոհիշյալ 
կոորդինատները՝ հս. լ. 35⁰40՛ և 42⁰10՛ և  արլ. ե. 35⁰48՛և 49⁰56՛: Ըստ 
հեղինակի, Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային սահմանը սկսվում է 
Գայլ (Եշիլըրմակ) գետի գետաբերանից և Սև ծովի հարավային ափով 
ձգվում  մինչև Ճորոխի գետաբերանը: Ապա ծովի մակարդակից սկսած 
Մեսխեթի լեռնաշղթայի հյուսիսային ստորոտներով, աստիճանաբար 
100-200 մ լայնության շերտով բարձրանում մինչև Սուրամի լեռնանցքը 
(910 մ): Սուրամի լեռնանցքից հետո սահմանաշերտը կտրուկ իջնում է 
Կուր գետը ու որպես բնական սահման ընթանում է այդ գետով մինչև նրա 
աջ վտակ Աղստևի գետախառնուրդը: 

Հյուսիս-արևելքում, Աղստևի գետախառնուրդից անմիջապես հետո, 
սահմանը շարունակվում է  Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգի լեռնա-
լանջերի ստորոտներով, ապա Կուր-Արաքսյան դաշտավայրի արևմտյան 
եզրով  շարունակվում է  դեպի Արաքս գետը, որից հետո ընթանում է 
Թալիշի լեռների  արևելյան ստորոտներով ու Լենքորան քաղաքի մոտ 
հպվում է Կասպից ծովին: 

Արևելքում լեռնաշխարհի սահմանը Կասպից ծովի ծովափով ձգվում է 
մինչև Սեֆիդռուդի գետաբերանը, հետո այդ գետով ձգվելով հասնում 
Կըզ-լուզեն գետի ակունքը ու բարձրանում է Արմածին լեռնագագաթ 
(3173 մ): Այդ լեռնագագաթի մատույցներում սահմանաշերտն ունի 30-50 
մետր լայնություն: Հարավում սահմանը Շահբերդ Գուռտակ և Զագրոս 
լեռնաշղթաների   լեռնահանգուցային  Արմածին գագաթից իջնում է փոքր 
Զաբի հովիտ, ընթանում մինչև նրա արևմուտքի ծնկադարձը, հետո այդ 
տեղից 80-160 մ լայնության շերտով շարունակվում է փոփոխելով 
սահմանաշերտի լայնությունը (110-200 մ) Չայենիար-Աբյադ կուլիսաձև 
ձգվող լեռնաշղթաների հարավային ստորոտներով ծ.մ.-ից 500 մ 
բարձրություն-ներով մինչև Տիգրիս գետը: Այնուհետև լղոզված 
սահմանաշերտով (150-350մ) ընթանալով Մարդինի, Վերանշեհիրի, 
Ուռհայի (Եդեսիա) սարահարթերի հարավային եզրամասերով (ծ.մ. 450-
                                                                                                                                                    
Պողոսյանը և Ա. Խոեցյանը (Տե՛ս Պողոսյան Դ., Խոյեցյան Ա., Հայկական լեռնաշխարհի 
լանդշաֆտները և ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանները, - Եր., 2008, 230 էջ): 
9 Տես Շիրինյան Թ. Գ., Հայկական լեռնաշխարհ, -Եր., 2008, էջ 11-18 
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500 մ բարձրություններով) Եփրատի Բիրեջիկ քաղաքի մոտ  կտրում է 
Եփրատը և նրա աջ վտակ Սաջուր գետահովտով հասնում է Պազարջիկի 
գոգավորություն: 

Արևմտյան սահմանաշերտը Պազարջիկի գոգավորությունից շարու-
նակվում է Մարաշի գոգավորությունով, հետո Ջահանի (Ջեյհան) հովտով 
բարձրանում է Ալբիստանի գոգավորություն, շրջանցելով Բինբողա և 
Թախտասար գագաթները մտնում է Պազարվիրանի գոգահովիտ: Այդ 
տեղից Թեջերի լեռնաշղթայի Խնձր (Խնձոր, Խնզր)  գագաթի հարավային 
ստորոտով (150-200 մ ժապավենով) շարունակվելով ձգվում է դեպի 
Կզըլըրմակ գետի Գեմերեկի (Կամարակի) գոգհովիտ ու Կզըլըրմակի 
հոսանքով վեր բարձրանալով հասնում է Սվազի գոգավորության 
արևմտյան եզրին: Ապա այդ տեղից ընթանում է Չռչռ վտակի 
ակունքամաս ու կտրելով Ակդաղ և Ելիլըրմակ լեռնաշղթաների միացման 
լեռնանցքը՝ մտնում է Թոքատի գոգավորություն: Այնուհետև 
լեռնաշխարհի արևմտյան սահմանաշերտը (50-80 մ և մինչև 120 մ 
լայնքով) Եշիլըրմակ գետահովտով ընթանում է մինչև Սև ծով:  

Նշված սահմաններով ներփակված Հայկական լեռնաշխարհը բնակա-
նից եզրավորված է ծալքաբեկորավոր լեռնաշղթաներով և միաձույլ ամբող-
ջությամբ հարակից տարածքների նկատմամբ բարձրադիրք է: Այն Փոքր-
ասիական (Անատոլական) բարձրավանդակից բարձր է 500 մ, իսկ Իրա-
նականից՝ 700 մ: Նրա միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից 1850 մ է: 

Լեռնաշխարհի տարածքն ունի բարդ, բազմազան ու ինքնատիպ 
ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններ, որն իր ազդեցությունն է թողել 
այստեղ ձևավորված համակեցության տարբերի ձևերի շարժընթացի 
վրա, ինչպես տարածության ու ժամանակի մեջ, այնպես էլ՝ էվոլյուցիոն 
զարգացման աստիճանակարգում: Այդ ազդեցությունը կարելի է 
քննարկել երկու տեսանկյունից. 

•Հայկական լեռնաշխարհի մակերևույթը կտրտված է տարբեր 
ուղղություններով ձգվող լեռնաշղթաներով և լեռնաբազուկներով, որոնց 
միջև տարածվում են երկրագործության համար բարենպաստ 
պայմաններ ունեցող գոգավորություններ և սարահարթեր, որոնք 
հայկական սկզբնաղբյուրներում կոչվում են «դաշտեր» և որոնք էլ 
հանդիսացել են (հանդիսանում են) բնակեցման գլխավոր արեալները: 
Աշխարհագրական այդպիսի մեկուսացվածությունն իր ազդեցությունն է 
թողել հայ էթնոսի տարածաժամակային ողջ ընթացքի վրա: Դա, 
առանձին ժամանակներում, ակնհայտորեն խոչընդոտել է արժեքային 
նույնականացման ընդհանրա-ցումներին: Այսինքն, մեկուսացվածության 
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պատճառով՝ տարածական, ծագումնաբանական, լեզվամտածողական, 
հավատքային, մշակութային ընդհանրացումները ոչ միայն 
դժավարությամբ են տեղի ունեցել, այլև երբեմն հակադրվել են 
համակեցության առավել ցածր աստիճաններում: Խնդիրը ցայտուն 
կերպով արտահայտվում է նաև ժամանակակից իրականությունում՝ և՛ 
Հայկական պետականության ներսում, և՛ հայկական սփյուռքի ներքին 
սահմանազատման պարագայում:10 Մեր կարծիքով, հենց այս գործոնն է 
եղել հայկական քաղաքակրթության ռելիկտային վիճակի մեջ 
հայտնվելու պատճառներից մեկը, երբ հնարավոր չի եղել արժեքային 
համատարած նույնականացման բարձր աստիճաններ ապահովել, ինչի 
պատճառով հայտնվել ենք համակեցության առավել ցածր 
աստիճաններում (առանձին ժամանակների) և ամբողջապես չի իրացվել 
կյանքի փուլային շարժընթացը: Սակայն, պետք է ընդունենք նաև, որ 
աշխարհագրական համեմատական մեկուսացվածությունը հնարավո-
րություն է տվել պահպանել և վերարտադրել արժեքային հիմնային բա-
ղադրիչները, որի շնորհիվ հայ քաղաքակրթական տեսակը չի ձուլվել այլ 
քաղաքակրթությունների կողմից և ուղղակի հայտնվել է ռելիկտային վի-
ճակում: 

•Հաջորդ տեսանկյունը վերաբերում է բազմազան ֆիզիկաաշխար-
հագրական պայմաններին, որոնց ազեդցությամբ համակեցության զար-
գացման ինքնատիպ ընթացք է ապահովվել: Բացարձակ նպատակ չունե-
նալով վերարժևորել աշխարհագրական դետերմինիզմի գիտականորեն 
մերժված դրույթները՝ միայն ցանկանում ենք նկատել, որ Հայկական 
լեռնաշխարհի բնակլիմայական պայմաններն ապահովում են 
մարդկային ամբողջական-լիարժեք կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ աշխարհագրական հիմքը: Այսինքն, եղանակների 
սեզոնականության հստակ արտահայտությունը, հարթավայրային ու 
լեռնային ռելիեֆի համադրությունները տեղաբնիկներին 
հնարավորություն են տվել ամբոջապես իրացնել սեփական ներուժը՝ ըստ 
այդմ ապահովելով համակեցության ենթակարգային բոլոր 
աստիճանների զարգացումը՝ մարդ-անհատ-ընտանիքից մինչև լոկալ 
քաղաքակրթություն:  

                                                           
10 Խնդրին առավել մանրամասն անրադարձել ենք մեր նախորդ մենագրությունում, որտեղ 
հայկական սփյուռքի ներքին սահմանազատման ժամանակ շատ բարձր է դիտարկվում 
աշխարհագրական պատկանելիության գործոնը: Տե՛ս Ներսիսյան Ա. Հ. Հայկական 
սփյուռ-քի աշխարհագրություն, - Վանաձոր, 2014, էջ 39-44 
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Հայկական լեռնաշխարհի սահմանների և ֆիզիկաաշխարհագրական 
պայմանների մանրամասն նկարագրությունը նպատակ ունի համա-
պարփակ ամբողջության մեջ փաստել Հայկական քաղաքակրթության 
տարածական հիմքը և միաժամանակ պնդել այն տեսակետը, որ լոկալ 
քաղաքակրթությունների հաջորդ սերունդներում, երբ նախադրյալններ 
կստեղծվեն Հայկական քաղաքակրթական ներուժի լիարժեք իրացման 
համար, ապա այն օրգանապես ձգտելու է իր տարածական ամբող-
ջությանը: Այսինքն, Հայկական քաղաքակրթության հերթական սերնդի 
կյանքի ցիկլային շարժընթացն ապահովելու համար, յուրաքանչյուր փուլ 
պահանջելու է համապատասխան տարածական հիմք, որի վրա 
խարսխվելու է Հայկական լոկալ քաղաքակրթության կենսագործունեու-
թյունը: 

Նման տեսակետի հիմքում ընկած է, մեր կողմից նախորդիվ առաջ 
քաշված այն պնդումը, որ լոկալ քաղաքակրթությունների պարագայում 
տարածքային նույնականացման հիմնային աստիճանն արտահայտվում 
է համայնքի և հայրենիքի հետ ուղղակի կապով: Վերջիններս համա-
կեցության բոլոր տիպերի արժեքային բաղադրիչների ձևավորման 
համար ունեն խիստ կարևոր նշանակություն: Համայնքը և հայրենիքը, 
ապահովում են համակեցության բոլոր ձևերի (այդ թվում անհատից 
մինչև լոկալ քաղաքակրթություններ) կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ տարածական հիմքը: Հետևաբար, համայնքի ու հայրենիքի 
կապերը դառնում են կարևոր ցուցիչ՝ բնորոշելու լոկալ 
քաղաքակրթությունների զարգացման մակարդակը: Մասնավորապես, 
ճգնաժամերի պարագայում, թուլանում է համակեցության խմբերի կապը 
այս բաղադրիչների հետ, որն արտահայտվում է մարդկանց 
զանգվածային տեղաշարժերով: Հակառակ տրամաբանությունը նույնպես 
գործում է՝ համայնքի և հայրենիքի հետ կապի թուլացումը և միգրացիոն 
երևույթների ինտենսիվացումը պատճառ են դառնում քաղա-
քակրթությունների ճգնաժամի համար: Հետևաբար կարող ենք պնդել, որ 
համայնքի և հայրենիքի հետ ուժեղ կապը հնարավորություն է տալիս 
լիարժեք իրացնել քաղաքակրթությունների ներուժը: 
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Բ  
մակարդակ 

 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Լոկալ քաղաքակրթությունների արժեքային նույնականացման ենթա-
կարգությունում հաջորդ աստիճանը համապատասխանում է ծագումնա-
բանական ինքնատիպությանը: Ըստ այդմ, ձևակերպվում է հաջորդ 
հետազոտական խնդիրը՝ բացահայտել Հայկական քաղաքակրթության 
գենետիկ-ծագումնաբանական ինքնատիպությունը: Միանգամից նշենք, 
որ հայագիտության մեջ այս խնդիրն առավել արծարծվածներից է, 
սակայն ընդհանրության մեջ այն ունի մի շարք վիճահարույց դրվագներ: 
Վերջիններիս հանգուցային կետերը վերաբերում են հետևյալ հարցերին՝ 
որտեղի՞ց է ծագում հայը, ո՞րն է նրա բնօրրանը, ե՞րբ է ձևավորվել իբրև 
ինքնուրույն էթնիկ միավոր և ո՞ր ժամանակներից է հիշատակվում 
հնագույն գրավոր հուշարձաններում: 

Ինչպես ժամանակակից մասնագետներն են նշում, այս հարցերի կամ 
դրանց առանձին կետերի խնդրահարույց լինելը պայմանավորված է ոչ 
միայն սկզբնաղբյուրների տեղեկությունների բազմազանությամբ, այլև 
երբեմն դրանցով զբաղվողների քաղաքական ու այլաբնույթ շահագրգռու-
թյուններով, թեպետ առկա փաստերն ու ուսումնասիրության այսօրվա 
մակարդակը լիովին թույլ են տալիս պատասխանելու հայի ծագմանն ու 
կազմավորմանը վերաբերող հիմնական հարցերին: 11  Հետևաբար, 
սկզբնաղբյուրների վերլուծությունը և տարակարծությունների 
բացահայտումը համարում ենք մեր հետազոտական խնդրից դուրս: Այս 
խնդրում, մեր հիմնական նպատակը՝ Հայկական քաղաքակրթության 
գենետիկ նույնականացման բաղադրիչի դիտարկումն է, որի համար 
տարբեր ոլորտների հեղինակավոր մասնագետների կողմից արդեն 
փաստարկված է բավարար հիմք: Ըստ այդմ, Հայկական 
քաղաքակրթության ծագումնաբանական ինքնատիպության համապար-
փակ վերլուծության համար առանձնացնում ենք երկու տեսանկյուն՝ 

• Հայագիտության մեջ առկա մոտեցումների ժամանակակից 
ընդհանրացումը՝ պատմագիտական-պաշտոնական տեսան-
կյուն: 

                                                           
11 Տե՛ս Հայոց պատմություն, դաս. բուհերի համար, պրոֆ. Հր. Սիմոնյանի խմբագր., - Եր.: 
ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 17  
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• Հայկական գենոֆոնդի-գենետիկ ուսումնասիրությունների ժա-
մանակակից ընդհանրացումը՝ գիտական բարձր ապա-
ցուցելիության տեսանկյուն: 

Պետք է նկատել նաև, որ էթնիկ խմբերի ծագումնաբանության 
հետազոտություններում, սկսած XIX դարից, առանցքային մեթոդաբանա-
կան ուղղություն համարվեց համեմատական լեզվաբանությունը, որն 
այսօր էլ բավականին ազդեցիկ դիրք ունի համապատասխան ուսում-
նասիրություններում: Հետևաբար, Հայկական քաղաքակրթության 
ծագումնաբանական ինքնատիպության քննարկման ժամանակ անհնար 
է անտեսել մեթոդական այս տեսանկյունը, որին մանրամասնորեն կանդ-
րադառնանք ենթակարգային հաջորդ՝ լեզվամտածողական 
ինքնատիպության մակարդակը քննարկելիս:  Չնայած այս բաժնում 
քննարկվող որոշ հարցերի պարագայում անհնար է շրջանցել 
համապատասխան գիտական հետազոտությունների արդյունքները: 

 Ըստ այդմ, Հայկական քաղաքակրթության ծագումնաբանական 
ինքնատիպությունը բացահայտելիս կհիմնվենք մեթոդաբանական վերո-
հիշյալ տեսանկյունների համադրման վրա: 

Ժամանակակից հայագիտությունը խնդրի ամբողջականության առա-
ջին մակարդակը համարում է սկզբնաղբյուրային արժեք ներկայացնող 
ավանդազրույցների վերլուծությունը: 12  Մասնավորապես` գիտական ու 
հասարակական ուշադրության են արժանացել հայերի ծագման 
վերաբերյալ հին ու միջին դարերում գրի առնված հինգ՝ հայկական, 
հունական, հին եբրայական, վրացական և արաբական ավանդապա-
տումները:13  

Մեր հետազոտական խնդրից ելնելով՝ առավել հանգամանալից կդի-
տարկենք առաջին երկու ավանդազրույցները՝ հայկականը և հունականը, 
որոնց հիմքի վրա է կառուցվել հայերի ծագումնաբանությանը վերաբերող 
հակադիր գլխավոր տեսակետները: Դրանց ընդհանրացմամբ հնարավոր 
է բացահայտել և՛ հայագիտության պաշտոնական դիրքորոշման 
հիմնավորվածության, և՛ հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպ 
ծագումնաբանության հիմքերը: 

Պետք է հատուկ ընդգծել, որ V դարից մինչև XIX դարի կեսերը, հայերի 
ծագման հարցում անառարկելիորեն ընդունվում էր հայկական 

                                                           
12 Տե՛ս, Մովսիսյան Ա., ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,  Հայոց պատ-
մության հանրագիտարան, Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը, http://www. 
Historyo-farmenia.am 
13 Տե՛ս Հայոց պատմություն, նշվ. աշխ., էջ 18 
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ավանդությունը, որը համարվել է հայ տեսակի համար ծագումնա-
բանության վկայագիր: Մասնագետների դիտարկմամբ, հայկական 
ավանդապատումը գոյություն է ունեցել վաղնջական ժամանակներից և 
իր ամբողջական ձևակերպումը ստացել է Մովսես Խորենացու «Հայոց 
պատմություն» աշխատությունում: Նկատենք, որ ավանդության 
առանձին դրվագներ հիշատակվում են նաև միջնադարի այլ 
մատենագիրների՝ Սեբեոսի, Անանիա Շիրակացու, Ջիվանշիրի, 
Վանական Վարդապետի և ուրիշների երկերում, ինչպես նաև 
ժողովրդական զրույցներում: 

Մասնագիտական բնորոշմամբ՝ ավանդության մեջ որոշակիորեն 
առանձնանում է երկու շերտ: Առաջին` հնագույն շերտը ստեղծվել և 
գոյություն է ունեցել նախաքրիստոնեական ժամանակներում, որի 
համաձայն՝ հայերը սերվել են աստվածազուն Հայկ նահապետից: Մովսես 
Խորենացու բնութագրմամբ. «Աստվածներից առաջիններն ահեղ էին և 
երևելի, և աշխարհի մեծամեծ բարիքների պատճառ, աշխարհի ու 
բազմամարդության սկիզբ: Սրանցից առաջ եկավ հսկաների սերունդը... 
Սրանցից մեկն էր և Հապետոսթյան Հայկը...»:14 

 Քրիստոնեական ժամանակաշրջանում հայկական ավանդությունը 
ենթարկվում է որոշ ձևափոխության` հարմարեցվելով Աստվածաշնչի 
պատկերացումներին, որոնց համաձայն համաշխարհային ջրհեղեղից 
հետո ողջ մարդկությունը սկզբնավորվեց Նոյի երեք որդիներից (Հաբեթ, 
Քամ և Սեմ): Ըստ ավանդության նորացված, քրիստոնեացված տարբերա-
կի` Հայկ նահապետը համարվում է Հաբեթի ժառանգներից Թորգոմ 
նահապետի որդին. այդտեղից էլ միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում 
Հայաստանին տրված «Թորգոմա տուն» և հայերին տրված «Թորգոմյան 
ազգ» անվանումները: 

  Ավանդության հիմքում հայերի նահապետ՝ Հայկի և Միջագետքի 
բռնակալ Բելի ճակատամարտն է, որն ըստ, Ղևոնդ Ալիշանի հաշվարկի, 
տեղի է ունեցել Ք.ա. 2492 թ. օգոստոսի 11-ին, որից էլ սկզբնավորվում է 
Բուն Հայոց թվականը:15  

 Հայկական ավանդության համաձայն, Հայկ նահապետի անունով նրա 
սերունդները կոչվեցին «հայ» և երկիրը` «Հայաստան», իսկ նրա ժառանգ-
ներից Արամ նահապետի անունից առաջացան Հայաստանի «Արմենիա» 
և հայերի «արմեն» անվանումները: Ըստ նույն ավանդության՝ Հայկի ու 

                                                           
14 Տե՛ս, Մովսիսյան Ա., նշվ. աշխ.: 
15 Տե՛ս Ղևոնդ Ալիշան, Յուշիկք հայրենեաց հայոց, Բ տպ., Վենետիկ, 1921, էջ 89 
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հայկազուն նահապետների անուններով կոչվեցին Հայկական 
լեռնաշխարհի բազմաթիվ տեղանուններ: 

Ինչ վերաբերում է մյուս՝ հունական ավանդապատումին, ապա, ըստ 
ժամանակակից մասնագիտական բնորոշման, դրա վրա ակնհայտորեն 
նկատելի է քաղաքական շահագրգռվածության ազդեցությունը: Այսպես 
օրինակ, հունական ավանդության համաձայն հայերի նախահայր և 
«Հայաստանի» անվանադիր է համարվում Արմենոս Թեսալացին, ով 
նախապես բնակվել է Հունաստանի Թեսալիայի մարզի Արմենիոն 
քաղաքում: Հետագայում նա Յասոնի և մյուս արգոնավորդների հետ մաս-
նակցել է Ոսկե գեղմի համար կատարված նավարկությանը, հաստատվել 
Հայաստանում, որն էլ նրա անվամբ կոչվել է «Արմենիա»: Ավանդությունն 
առավել հանգամանորեն պատմում է Ք.ա. I դարի հույն մատենա-
գիր Ստրաբոնը. նա հաղորդում է, թե իր տեղեկությունների սկզբնաղ-
բյուրները Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորավարների պատմություններն 
են: Ավելին, հունական ավանդազրույցը XIX դարում զուգորդվեց 
համեմատական լեզվաբանության մեջ լայն տարածում ստացած այն 
տեսակետի հետ, ըստ որի հնդեվրոպական նախահայրենիքը 
Հարավարևելյան Եվրոպան է, որի պատճառով սկսվեց ակտիվորեն 
շրջանառվել հայերի եկվոր լինելու տեսությունը՝ նրանց բալկանյան 
ծագման «հիմնավորումով»: Ըստ այդմ, հայերը գաղթելով Բալկանյան 
թերակղզուց` Ք.ա. VIII-VI դարերում մուտք են գործել Ուրարտու, նվաճել 
այն և վերջինիս անկումից հետո Ք.ա. VI դարում ստեղծել իրենց պետու-
թյունը՝ Երվանդունյաց թագավորությունը:16  

Նկատենք, որ այս վարկածն, ավելի կոնկրետ՝ հայերի փռյուգիական 
ծագման մասին տեսակետներն ակտիվ  շրջանառվեցին 19-րդ դարից՝ և՛ 
օտարազգի, և՛ նույնիսկ հայ հեղինակների կողմից: Պատճառն ըստ Ռ. 
Իշխանյանի, այն էր. «… որ եվրոպացի մի քանի, այն ժամանակ հայտնի, 
լեզվաբաններ հնդեվրոպական նախահայրենիքը հակված էին տես-
նել Եվրոպայում, ուստի վերոհիշյալ հայ գիտնականները և ուրիշներ 
սկսեցին պաշտպանել հայերի՝ Եվրոպայից գալու վարկածը»:17 Նման են-
թադրությունների համար որպես սկզբնաղբյուր նշվում էին հույն հեղի-
նակներ Հերոդոտոսը (Ք.ա. V դ.) և Եվդոքսոսը (Ք.ա. IV դ.): Վերջիններիս 
տեղեկություններում բերված փաստարկները վերաբերում են 
փռյուգիացի և հայ զինվորների նման հագնված լինելուն և հայերենում 
                                                           
16 Տե՛ս Հայոց պատմություն, նշվ. աշխ., էջ 19 
17 Տե՛ս Իշխանյան Ռ., Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության հարցեր, - Եր.: 
Հայաստան հրատ., 1988, էջ 20 
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փռյուգերեն շատ բառերի առկայությանը: Այսպես, օրինակ, Ք.ա V դարում 
Հերոդոտոսի մոտ հանդիպում ենք հետևյալ ձևակերպմանը «… Հայերը ևս 
լինելով վերաբնակիչներ Փռյուգիական երկրից՝ զինված էին 
փռյուգիացիների նման»,18 իսկ Ք.ա. IV դարի պատմիչ Եվդոքոսը գրել է 
«...Իսկ հայերը ծագումով Փռյուգիայից են, և նրանց լեզվում փռյուգերենից 
շատ բան կա»:19 

Հունական ավանդապատումների և տեղեկությունների վրա հիմնված 
հայերի բալկանյան ծագման մասին վարկածի վերաբերյալ հայագի-
տության ժամանակակից պաշտոնական տեսակետը բավականին հստակ 
է և ապացուցված: Այն առավել ամբողջական ներկայացնելու համար 
առանձնացնենք երեք հանգուցային կետեր. 

•Նախ, հայ ժամանակակից պատմագիտության մեջ արդեն առկա է 
պատմական իրադարձություններով փաստարկված բավականաչափ 
հիմնավորում՝ ապացուցելու վերոհիշյալ տեսակետի քաղաքական 
հստակ ենթատեքստը կամ կեղծ մեկնությունը: Հաշվի առնելով առկա ողջ 
փաստական նյութի վերլուծության և դրա ներկայացման անհնարի-
նությունը՝ որպես առավել ամբողջական տարբերակ մատնանշենք Ռ. 
Իշխանյանի տեսակետը, որն ամփոփված է դեռևս 1988-ին 
հրատարակված «Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության 
հարցեր» աշխատությունում: Հեղինակը գիտական հստակ 
տրամաբանությամբ վերլուծում է առկա խնդրի բոլոր դրվագները 
պատմական տարբեր դիտակետերից, որը հնարավորություն է տալիս 
կատարել հիմնավորված եզրակացություն. «… իրականում սա հույն 
վերոհիշյալ պատմիչների (Հերոդոտոս, Եվդոքսոս ընդգծումը Ա. Ն.) 
գրածի մտածածին, սարքովի մեկնությունն է»: 20   Բացի դրանից, 
պատմագիտության կողմից արդեն ապացուցված փաստ կարելի է 
համարել այն հանգամանքը, որ հայերը և նրանց նախնինները Հայկական 
լեռնաշխարհում ապրել են քննարկվող պատմական իրադարձություն-

                                                           
18  Մեջբերումն ըստ` Ռ. Ա. Նահապետյանի, Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» 
աշխատությունը` հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր, ՀՀ ԳԱԱ 
«Լրաբեր հաս.գիտությունների», -Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, թիվ 3(645), էջ 
138 
19 Տե՛ս. Նահապետյան Ռ. Ա, նշվ. աշխ. էջ 139, ինչպես նաև Մանանդյան Հ., Քննական 
տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, սկզբից մինչև Արշակունիների հաստատումը 
Հայաստանում (66 թ. մ.թ.), Երկեր, հ. Ա, - Եր., 1977, էջ 19 
20 Տե՛ս Իշխանյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 22 
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ներից ոչ միայն շատ ավելի շուտ, այլև ունեցել են սեփական պետա-
կանությունը:21   

• Երկրորդ հանգուցային կետը վերաբերում է Հնդեվրոպական հավա-
քականության նախահայրենիքը որոշելու հարցին, որն էլ, ըստ էության, 
պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի տարբեր կերպ մեկնաբանվի հին 
էթնոսների՝ այդ թվում հայերի, ծագումնաբանությունն ու ձևավորման 
աշխարհագրական միջավայրը:  Ինչպես արդեն նշել ենք, այս խնդիրը 
երկար ժամանակ հանդիսացել է գիտական սուր բանավեճի առարկա, 
որտեղ անմասն չի եղել քաղաքական ենթատեքստը: Տարբեր 
ժամանակներում Հնդեվրոպական նախահայրենիք կամ մայր հայրենիք 
են համարել՝ Մերձբալթյան տարածքը, Հյուսիսային Գերմանիան, 
Հարավային Ուկրաինան, Արևելյան Ռուսաստանը, Բալկանյան 
թերակղզին, Միջին Ասիան և այլն։  

Սակայն, անցյալ դարի 80-ական թվականների սկզբներից, համաշ-
խարհային գիտական մտքում առավել ակտիվ սկսեց շրջանառվել այն 
տեսակետը, համաձայն որի՝ հնդեվրոպական նախահայրենիքը 
ժամանակագրական առումով ընդգրկում է  Ք.ա. 9-8-
րդ հազարամյակները, իսկ տարածական առումով՝ Առաջավոր Ասիայի 
հյուսիսում, ավելի կոնկրետ` Հայկական լեռնաշխարհում, Փոքր Ասիայի 

                                                           
21  Այս ուղությամբ առկա բազմաթիվ ու բազմաբնույթ գիտական տեղեկատվության 
ներկայացումը համարում ենք մեր հետազոտական խնդրից դուրս, սակայն, 
այնուամենայնիվ, ցանկանում ենք մատնանշել մի քանի աշխատություններ, որտեղ 
խնդրո առարկա հարցն առավել հիմնավորված կերպով է ներկայացված: Տե՛ս Գրիգորի 
Ղափանցյան, Հայասա՝ հայերի բնօրրան (ռուսերեն), 1947, Երեմյան Սուրեն, Հայ ժողովրդի 
ծագման պատմական միջավայրը, http://aybuben.com/st1, Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի 
պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան,-Եր., 1987, Առաքելյան, Բ. Ն.,  Ջահուկյան. 
Գ. Բ., Սարգսյան, Գ. Խ. Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ, Պատմաբանասիրական 
հանդես, № 1. - Եր. 1987, էջ. 25-28, Մովսիսյան, Ա. Ե. Շումերական էպոսի Արատտա երկրի 
տեղադրության հարցի շուրջ, Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7, - Եր., 1990, 
էջ 69-74, Մովսիսյան Ա. Ե. Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ) 
մեհենագրությունը, - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., 1998,. Գաբրիելյան Յու Հայերենը և 
նախահընդեվրոպական լեզուն, - Եր., 2001, Մովսիսյան Ա. Ե. Հայաստանը Ք.ա. երրորդ 
հազարամյակում, ըստ գրավոր ազբյուրների, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2005, Մուշեղյան 
Ա. «Արամ» անունը հայ ժողովրդի երկրորդ ցեղանուն, Պատմաբանասիրական հանդես, № 
1, - Եր. 2007, էջ 226-248: Թովմաս Սամուէլեան Հայոց ծագումը, Հին ու նոր աղբյուրների և 
տեսու-թյունների ակնարկ http://www.arak29.am /PDF_PPT/7 -History/Armenian% 
20origins.htm, Արմեն Պետրոսյան Հայոց ազգածագման հարցեր, «Նորավանք» գիտակրթա-
կան հիմնադրամ, - Եր., 2006, 146 էջ, Ն. Քոչար, Արմենոիդ ռասայական տիպի 
ծագումնաբանական խնդիրները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», -Եր., 2012, №1, էջ 287-300, Արամ Քոսյան  
Մ.թ.ա. XIV դարի խեթա-հայասական միջպետական պայմանագրերը, -Եր., «Զանգակ» 
հրատ., 2016, 176 էջ + 32 էջ և այլն: 
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արևելյան շրջաններում, Հյուսիսային Միջագետքում և Իրանական 
սարահարթի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող տարածքները: Գիտական 
այս պնդումը կառուցվեց խորհրդային գիտնականներ Թ. Գամկրելիձեի և 
Վ. Իվանովի առաջարկած գիտական այն հիպոթեզի վրա, ըստ որի 
Հնդեվրոպական նախահայրենիքը` Հայկական լեռնաշխարհն է:22  

Ակնհայտ էր, որ Հնդեվրոպական նախահայրենքի գերլոկալացումը, 
այն էլ կոնկրետ Հայկական լեռնաշխարհում, գիտական տարբեր 
շրջանակների կողմից առաջ բերեց բազմապիսի քննադատություններ,23 
որոնք զերծ չէին նաև քաղաքական ենթատեքստից: Իհարկե, 
քննադատությունների հիմնական թիրախ դարձավ այն թեզը, ըստ որի, 
հայերը միակ չարտագաղթած էթնոսն են, որոնք լավագույնս են 
պահպանել նախահնդեվրոպական լեզուն: 24  Որպես հիմնական փաս-
տարկ նշվում էր այն հանգամանքը, որ Հայկական լեռնաշխարհում չկան 
բուսական ու կենդանական աշխարհի այն ներկայացուցիչների մեծ 
մասը, որոնք, ըստ հիպոթեզի հեղինակների, վերակազմակերպվել են 
ընդհանուր հնդեվրոպական լեզվում (օրինակ՝ կապիկ, փիղ, բրինձ և 
այլն): 25  Բացի դրանից, քննադատվում էր նաև ընդհանուր 
հնդեվրոպական նախահայրենիքից մարդկանց միգրացիոն սխեման, որն, 
ըստ քննադատների, չէր ապացուցվում հնէագիտական փաստարկ-
ներով:26  

                                                           
22  Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси: 
Изд-во Тбил. ун-то, 1984, 1328 с 

23Գիտական այս թեզի քննադատության ալիքը կառուցվեց խորհրդային (հետագայում) 
ռուսական գիտական դպրոցի ներկայացուցիչ, պատմաբան-արևելագետ, լեզվաբան Իգոր 
Դյակոնովի տեսակետների վրա (Տե՛ս Дьяконов И. М. О прародине индоевропейских 
диалектов // Вестник древней истории. Наука. М. 1982. № 3—4., с. 3-30): Հետագայում, 
ռուսական գիտական դպրոցի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Սաֆրոնովը, սուր քննա-
դատության ենթարկեց տեսության այն դրույթը, որով հնդեվրոպական նախահայրենիքը 
գերլոկալացվում է Հայկական լեռնաշխարհում: Ըստ այդմ, նա առաջ քաշեց հնդեվրո-
պացիների չորս միաժամանակյա նախահայրենիքի գոյության վարկածը (Տե՛ս Сафронов 
В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989):  

Այս տրամաբանությունում, Արևմտյան գիտական դպրոցից առանձնանում են ամերի-
կացի (ծագումով հյուսիսիռլանդացի) հնէաբան, Բելֆաստի համալսարանի պրոֆեսոր 
Ջեմս Պատրիկ Մելլորիի (անգլ. James Patrick Mallory) և ամերիկացի լեզվաբան Հարոլդ 
Գրեգ Մելչերթի (անգլ. Harold Craig Melchert.) տեսակետները: Տե՛ս համապատաս-
խանաբար՝ Mallory J.P. In search of the Indo-Europeans: language, archaeology, and myth. 
Thames and Hudson. London, 1989. p. 288 և Melchert H.  Anatolian Historical Phonology. 
Amsterdam: Rodopi, 1994, p. 457 աշխատությունները: 
24 Տե՛ս Дьяконов И. М. նշվ. աշխ. էջ 11-24 
25 Տե՛ս Mallory J.P. նշվ. աշխ. էջ 182 
26Տե՛ս Сафронов В.А. նշվ. աշխ. էջ 7-55 
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Չնայած սուր քննադատություններին՝ այնուամենայնիվ Գամկրելիձեի 
և Իվանովի առաջարկած տեսությունը հետագայում զարգացավ՝ 
հարստանալով տարբեր հեղինակների լրամշակումներով: 
Ժամանակակից գիտական բանավեճում, այս տեսակետն ավելի է 
ամրապնդվում՝ շնորհիվ նոր ի հայտ եկող փաստերի և այսօր ընդունվում 
է մասնագետների մեծ մասի կողմից:27  

•Երրորդ հանգուցային կետը վերաբերում է գիտական ժամանակակից 
մեթոդների կիրառման արդյունքներին, որոնք կտրուկ բարձրացնում են 
հետազոտությունների ապացուցելիության աստիճանը: Ինչպես արդեն 
նշել ենք, դա հայերի գենետիկ ուսումնասիրությունների արդյունքներն 
են: Այսպես, օրինակ, նմանատիպ հետազոտություններում, հիմք 
ընդունելով գիտական այն պնդումը, ըստ որի՝ կոնկրետ էթնիկական 
խմբի առաջնային գենետիկական հատկանիշները ժամանակի 
ընթացքում հիմնականում պահպանվում են, առաջնային նշանակություն 
տրվեց հայերի ժամանակակից և հին խմբերի գենետիկ 
ուսումնասիրություններին: 

Մասնավորապես, հայ գիտնական Ն. Քոչարը, համեմատելով 
Հայկական բարձրավանդակում հնագիտական պեղումներով ձեռք 
բերված ու տարբեր դարաշրջաններից վկայված ոսկրանյութի 
բաղադրության վերլուծությունները և ժամանակակից հայերի 
համապատասխան տվյալների հետ՝ ապացուցում է, որ անտիկ շրջանից 
սկսած՝ ժամանակակից հայերի և նրանց հնադարյան խմբերի 
գենետիկական բնութագրերը համարյա չեն փոխվել, որն ապացուցում է 
բոլոր համեմատվող խմբերի չափազանց սերտ ազգակցական կապը28:  

Գիտական այս պնդումը հաստավում է արյան իմունոլոգիական 
հետազոտությունների արդյունքներով: Ըստ այդմ, արյան բոլոր հատկա-
նիշներից ելնելով, արձանագրվում է այն փաստը, որ հայկական բոլոր 
արյան խմբերն ունեն միատեսակ բնույթ:29 

                                                           
27 Տե՛ս, Մովսիսյան Ա., ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,  Հայոց պատ-
մության հանրագիտարան, Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը, 
http://www.historyo-farmenia.am 
28  Տե՛ս Ն. Քոչար, Արմենոիդ ռասայական տիպի ծագումնաբանական խնդիրները 
Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», 2012, №1, էջ 287-300, ինչպես նաև Кочар Н.Р. Aнтропогенетическая 
характеристика армян, ՀՀ ԳԱԱ Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 3 (64), 2012, էջ 26-
33 
29 Нерсесян В. М. Распределение антигенов системы НЛА в популяции армян //«Генетика», 
т. 38, 7, 2002, էջ 1001-1005 
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Այս համատեքստում բացառիկ են պրոֆ. Լևոն Եպիսկոպոսյանի 
ղեկավարությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի 
էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի կատարած ժամանակակից հետազո-
տությունները, որոնք հիմնականում իրականացվում են օտարազգի 
գիտնականների հետ համատեղ և արդյունքները պարբերաբար հրապա-
րակվում են միջազգային հեղինակավոր գիտական ամսագրերում:30  

Պրոֆ. Եպիսկոպոսյանի գլխավորությամբ իրականացման փուլում է 
գտնվում նաև «Պատմական Հայաստանի գենետիկական 
քարտեզագրման» աշխատատար նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի 
ամբողջապես բացահայտել և քարտեզագրել Պատմական Հայաստանի 
գենետիկ կազմը: Չնայած աշխատանքի արդյունքները դեռևս ավարտուն 
չեն, բայց այնուամենայնիվ, գիտնականի մոտ 20 տարվա 
հետազոտությունների արդյունքում առկա են գիտական բարձր արժեք 
ներկայացնող որոշ եզրահանգումներ: Նկատենք, որ վերջիններս 
հաստատվում են միջազ-գային գիտական խմբերի կատարած 
հետազոտություններով: Կարելի է առանձնացնել Օկլանդի համալսա-
րանի գիտաշխատողների կատարած ուսումնասիրությունները՝ դոկտոր 
Քուենթին Աթկինսոնի ղեկավարությամբ: Նրանք կիրառել են վարակիչ 
վիրուսային հիվանդությունների քննության մեթոդաբանությունը, որի 
համաձայն՝ պարզվում է, թե ինչքան գենետիկ տեղեկություններ կան 
նույն ընտանիքի կենդանիների DNA-ի մեջ ու դրա հիման վրա պարզ է 
դառնում կենդանի էակների խմբերի զարգացման հոլովույթն ու 
հարաբերությունները 31 : Ըստ այդմ, դոկտոր Քուենթին Աթկինսոնի 
պնդմամբ, Հնդեվրոպական նախահայրենիքը գտնվել է ժամա-նակակից 
                                                           
30  Մասնավորապես կարելի է առանձնացնել միջազգային գիտական խմբերի կողմից 
հրատարակված հոդվածները տարբեր գիտական առցանց ամսագրերում: Տե՛ս.  
Kristian J Herrera, Robert K Lowery, Laura Hadden, Silvia Calderon, Carolina Chiou, Levon 
Yepiskoposyan, Maria Regueiro, Peter A Underhill and Rene J Herrera- Neolithic patrilineal 
signals indicate that the Armenian plateau was repopulated by agriculturalists, Human Genetics 
(2012) 20, 313–320, Macmillan Publishers Limited All rights reserved 1018-4813/12, 
www.nature.com/ejhg:  
Anahit Hovhannisyan, Zaruhi Khachatryan, Marc Haber, Peter Hrechdakian, Tatiana Karafet, 
Pierre Zalloua and Levon Yepiskoposyan - Different waves and directions of Neolithic migrations 
in the Armenian Highland, Investigative Genetics 2014, 5:15, http://www.investigativegenetics. 
com/content/5/1/15 
Ashot Margaryan, Miroslava Derenko, Hrant Hovhannisyan, Levon Yepiskoposyan, Eske 
Willerslev, Morten E. Allentoft, Eight Millennia of Matrilineal Genetic Continuity in the South 
Caucasus, 2017, Current Biology 27, 2023–2028, July 10, 2017 
31 Տե՛ս Հայաստանը՝ Հնդեվրոպական ցեղերի ու լեզուների օրրան, Ռուբինա Օհանյանի 
խմբագրությամբ, Հայագիտարան-Հայաստան վերտուալ հանդես, https://www.hayagita-
ran.am /2013/08/id-2373.html 
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Թուրքիայի տարածքում: Հեղինակը մատնանշում է Անատոլիան: 32 
Սակայն ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը վերաբերում է ժամանակակից 
տեղագրությանը, որն ամբողջապես տեղավորվում է Հայկական 
լեռնաշխարհի միջավայրում: Նման պնդումները, ինչպես նախորդիվ 
նշեցինք, հաստատվել են շատ գիտնականների կողմից: Պետք է հավելել 
մեկ կարևոր հանգամանք ևս. փաստարկված տարածքում հիմա բնակվող 
թուրքերը խոսում են ոչ Հնդեվրոպական, այլ՝ Ալթայան լեզվաընտանիքին 
պատկանող թուրքերենով: 

Մեր աշխատանքում առաջադրված հետազոտական խնդրից ելնելով 
կներկայացնենք միայն այս ոլորտում առկա եզրահանգումները, քանի որ 
դրանց իրականացման մեթոդաբանությունը, գիտական փորձաքննու-
թյունն ու գիտական հավաստիությունն արդեն փաստարկված է, և 
գտնվում է ոչ մեր մասնագիտական իրավասության տիրույթում: 

Եվ այսպես, գենետիկական ժամանակակից հետազոտությունների 
արդյունքները թույլ են տալիս փաստել ներքոհիշյալ առանցքային դրույթ-
ները.33 

Ա) Հայկական լեռնաշխարհը, վերջին սառցապատման ընթացքում, 34 
լքված է եղել բավականին երկար ժամանակ` մոտ 10 000 տարի, քանի որ 
սառցապատումն ընդգրկել է նաև Հայկական լեռնաշխարհի հարավային 
շրջանները: Այս տարածքը վերաբնակեցվել է մոտավորապես 12-15 
հազար տարի առաջ: Դա նշանակում է, որ առնվազն 12-15 հազար տարի 
հայերի անմիջական նախնիներն արդեն ապրել են այստեղ։ Բացի 
                                                           
32 Տե՛ս Quintin D. Atkinson, Maping the Origins and Expanson of the Indo-European Language 
Family. Science 24 August 2012 
33Առկա ընդհանրացումների համար, բացի գիտական հրապարակումներից (Տե՛ս Епископосян Л. М. 
Когда генетика и история сталкиваются. - Ер., 2008, Епископосян Л. М. Генетика ростовых процессов в 
армянской популяции, Ер., 2000 Епископосян Л. М. Генетическая история этноса с позиции современной 
науки. ips.ras.ru), հիմք են հանդիսացել նաև պրոֆ. Լ. Եպիսկոպոսյանի հրապարակային ելույթները 
խնդրո առարկա թեմայով: Հատկապես կարելի է առանձնացնել 2015-ի ապրիլի 20-ին «Պատմական 
Հայաստանի գենետիկ քարտեզագրումը» նախաձեռնության շնորհանդեսին պրոֆեսորի ներկա-
յացրած դասախոսությունը: Տե՛ս նաև «Հայի գենը 4-5 հզ տարվա պատմություն ունի» 13:28 12. 06. 
2016, https://armeniasputnik.am/, «Հայերի ձևավորման պրոցեսն իրականացել է Հայկական 
լեռնաշխարհում 5-7 հազար տարի առաջ» 14:08 , 30.11. 2012 http://blognews.am/arm/news/ 
34 Երկրաբանական տեսանկյունից սառցապատման ժամանակաշրջանները երկրագնդի 
պատմության մեջ պարբերաբար կրկնվող իրադարձություններ են, երբ կլիմայի խիստ ցրտեցումն 
ուղղեկցվել է ցա-մաքային սառցային ծածկույթների ձևավորմամբ: Ցուրտ կլիմայի միջակայքերը, 
որոնց ընթացքում ձևավորվում են մայրցամաքների սառցային ծածկույթները և որոնք տևում են 
հարյուր միլիոնավոր տարիներ, անվանվում են սառցապատման էրաներ: Վերջիններիս ընթացքում 
առանձնանում են սառցապատման ժամանակաշրջանները (տասնյակ միլիոնավոր տարիներ), որոնք 
իրենց հերթին կազմված են սառցապատման դարաշրջաններից՝ արտահայտված սառցապատման-
գլյացիալ և միջ-սառցապատման-ինտերգլյացիալ դարաշրջաններից: Ըստ մասնագետների, ներկա 
ժամանակը-հոլիոցենը, հաշվարկվում է ավելի քան 10 հզ. տարի և դասակարգվում է որպես 
միջսառցապատման դարաշրջան: Տե՛ս Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая 
геология, изд-о Академия, - М., 2006.  
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դրանից, ապացուցված է նաև, որ Արևելյան Հայաստանի գենոֆոնդի 40-
50%-ը հիմնականում ձևավորվել է վերջին սառցապատումից հետո` 
նախանեոլիթյան և նեոլիթյան ժամանակաշրջանում: Ժամանակակից 
գենետիկական մեթոդներով արված ուսումնասիրությունները փաստում 
են, որ հայերի ձևավորման գործընթացն իրականացվել է Հայկական 
լեռնաշխարհում 5-7 հազար տարի առաջ:  

Բ) Ժամանակակից գենետիկան ապացուցում է նաև, որ հայերի գենո-
ֆոնդում օտար հոսքը չի գերազանցում 1-2 %-ը, որն ակնհայտորեն չէր 
կարող լուրջ գենետիկական փոփոխությունների պատճառ դառնալ: 
Մասնավորապես, ըստ մասնագիտական դիտարկման, այսօր 
Հայաստանում ամենատարածված հապլոխմբերը J-ն և R-ն են, որոնք 
միասին մոտավորապես 70 % են կազմում: Գենետիկայի տեսանկյունից 
կարևորագույն ապացույց է համարվում նաև այն փաստը, որ հայերի մոտ 
համարյա բացակայում է վերջին նվաճողների` արաբների, թուրքերի, 
մոնղոլների գենետիկական հետքը:  

Ըստ էության, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հայ-
կական քաղաքակրթությունը սեփական ծագումնաբանական նույնա-
կանացման աստիճանը վաղուց է իրացրել: Դրա արդյունքում այն ձեռք է 
բերել ինքնամաքրման և՛ բնազդ, և՛ մշակույթ, ինչն իր հերթին թույլ է տվել 
նույնիսկ քաղաքակրթության ռելիկտային վիճակներում պահպանել սե-
փական գենոֆոնդն օտար ներխուժումներից-հոսքերից:  

Գ) Հայկական քաղաքակրթության ծագումնաբանական հիմքն առանձ-
նանում է գենետիկական մեծ բազմազանությամբ: Վերջինս արտահայտ-
վում է աշխարհագրական տարբերի խմբերի միջև առկա գենետիկական 
տարբերություններով, որը համեմատելի է Եվրոպայում տարբեր ժողո-
վուրդների միջև գոյություն ունեցող գենետիկական տարբերությունների 
հետ: Նկատենք, որ Եվրոպայի ժողովուրդները ձևավորվել են հազարից 
երեք հազար տարի առաջ, այնինչ հայերի մոտ ծագումնաբանական 
ընդհանրացումներն ավելի վաղ են տեղի ունեցել: Այսպիսով, կարող ենք 
եզրակացնել, որ քաղաքակրթական տեսանկյունից գենետիկ բազմա-
զանությունը ենթադրում է լոկալ քաղաքակրթության շրջանակներում 
գենետիկորեն տարբեր միավորների համախմբում, որոնք լրացվում, 
անընդհատ հարստացվում և ներդաշնակվում են համակեցության բարձր 
աստիճաններում: 

Ընդհանրացնելով առաջադրված հետազոտական խնդրի լուծման 
համար ընտրված մեթոդական՝ պատմագիտական, համեմատական 
լեզվաբանական և գենետիկական ուղղությունների արդյունքները՝ կարող 
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ենք փաստել. Հայկական քաղաքակրթությունն առանձնանում է ծագում-
նաբանական ինքնատիպությամբ, ինչն ամբողջապես բավարարում է լոկալ 
քաղաքակրթության ձևավորման համար անհրաժեշտ պահանջները: 

Որպես լոկալ քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչ՝ 
ծագումնաբանական նույնականացումը-գենետիկ իդենտիֆիկացիան, 
հայկական քաղաքակրթությունում շատ ամուր է արտահայտված և 
իրացվել է վաղուց, ոչ ուշ, քան 5-7 հզ. տարի առաջ: Դրա շնորհիվ (ոչ 
միայն), հայկական քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժընթացի 
սպառման փուլերում, երբ հնարավոր չի եղել վերարտադրվել և իրացնել 
քաղաքակրթական ներուժը, այն չի ձուլվել այլ քաղաքակրթությունների 
կողմից, այլ հայտնվել է ռելիկտային վիճակում: Ընդ որում, 
ինքնամաքրման բնազդի շնորհիվ, այն մաքուր և կայուն է պահել 
սեփական գենոֆոնդը, ինչի արդյունքում հայկական 
քաղաքակրթությունը համակարգաստեղծ բուրգի աստիճանակարգում 
երբեք ավելի ցածր աստիճանի չի իջել:  

Հայկական քաղաքակրթության ծագումնաբանական նույնակա-
նացման բաղադրիչի ամրությունը պայմանավորված է նաև գենետիկ 
բազմազանությամբ: Սակայն, ինչպես տարածական մեկուսաց-
վածությունը, այնպես էլ գենետիկ բազմազանությունը, որքան որ 
հնարավորու-թյուններ է բացում, այնքան էլ խոչընդոտներ է ստեղծում 
սեփական ներուժի իրացման համար: Այսինքն, եթե գենետիկ 
բազմազանությունը չի ընդհանրանում առավել բարձր արժեքային 
բաղադրիչներով, այն կարող է արգելակել համակեցության ավելի բարձր 
աստիճանների ձևավորումը:  

Հետևաբար, ապագայում Հայկական քաղաքակրթության հերթական 
սերնդի կյանքի ցիկլային շարժընթացն ապահովվելու է գենետիկ տարբեր 
խմբերի արժեքային՝ լեզվամտածողական, հավատքային, մշակութային, 
պետական ընդհանրացումների միջոցով: Այսինքն, Հայկական քաղա-
քակրթության գենետիկ տարբեր խմբերը սեփական լիարժեքությունը 
բավարարելու պահանջով պարտադրված՝ պետք է նույնականանան 
ավելի բարձր արժեքային բաղադրիչներով: Ձգտելու են լեզվի, հավատքի, 
մշակույթի և պետական արժեքների միասնական իրացման:  
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Գ  
մակարդակ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպության բացահայտման 
հաջորդ պայմանը մեզ պարտադրում է որոնել լեզվամտածողության այն 
յուրօրինակ ու առանձնահատուկ բաղադրիչները, որոնք թույլ կտան ամ-
բողջացնել արժեքային նույնականացման համապատասխան 
աստիճանը: Այստեղ հատուկ ընդգծենք, որ խոսքը չի վերաբերում միայն 
հայոց լեզվի ծագումնաբանությանն ու ինքնատիպությանը, այլ ընգրկում 
է հայկական ողջ լեզվամտածողության ինքնատիպությունը: Գիտական 
ժամանակակից մեկնաբանմամբ՝ լեզվամտածողությունը սահմանվում է 
որպես. «...մտածողության ձևավորման ու արտահայտման այն 
յուրահատկությունների ամբողջությունը, որը պայմանավորված է տվյալ 
լեզվի քերականական կառուցվածքով, ինչպես և հասկացություններ 
կազմելու այն յուրահատկությունները, որոնք պայմանավորված են լեզվի 
առանձնահատկություններով»:35 

Համառոտ ներկայացնելով հայոց լեզվի ծագման խնդիրը՝ նկատենք, որ 
այսօր գիտական շրջանառության մեջ են գտնվում մեր լեզվի 
պատմության թե՛ գրային, թե՛ նախագրային շրջանների ամենատարբեր 
հարցերի վերաբերյալ գիտական, տեսական մենագրություններ, 
ուսումնական ձեռնարկներ և աշխատություններ: Վերջիններս ներառում 
են հայոց լեզվի ավելի քան հինգհազարամյա պատմության ողջ ընթացքը 
և փաստական հարուստ նյութի օգտագործման շնորհիվ աչքի են ընկնում 
գիտական ապացուցելիության բարձր մակարդակով: Չխորանալով այս 
ոլորտի գիտական տեղեկատվության ողջ բազմազանության մեջ՝ 
առանձնացնենք մի քանի հիմնային աշխատանքներ: Առաջինը՝ Գ. 
Ջահուկյանի «Հայոց լեզվի պատմություն. Նախագրային ժամանա-
կաշրջան» կոթողային աշխատությունն է, որտեղ ամբողջացած է հայոց 
լեզվի նախագրային շրջանի ողջ պատմությունը:36  

                                                           
35 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Հրաչյա Աճառյանի անվան 
Լեզվի Ինստիտուտ, - Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱԱ հրատ.,  1969 էջ 393 
36 Տե՛ս Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. Նախագրային ժամանակաշրջան, - Եր., 
1987 
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Գրային շրջանի առավել ամբողջական բնութագրությանն էր միտված 
Ս. Ղազարյանի «Հայոց լեզվի համառոտ պատմությունը», 37  որը երեք 
հրատա-րակություն է ունեցել:  

Հայոց լեզվի գրային շրջանի վերլուծության բնագավառում առանձնա-
հատուկ տեղ ունի Հ. Աճառյանի «Հայոց լեզվի պատմություն»38 երկմասյա 
մենագրությունը, որն, ըստ մասնագետների, առաջինն է իր տեսակի մեջ:39  

Պետք է առանձնացնել նաև ԵՊՀ հրատարակված «Հայոց լեզվի պատ-
մություն» բուհական դասագիրքը,40 որն ամբողջական կերպով ներկայաց-
նում է ոչ միայն հայոց լեզվի զարգացման պատմական ընթացքը, այլև 
համակարգում է քերականական ու լեզվաբանական այն առանձնահատ-
կությունները, որոնք էլ, ըստ էության, ձևավորում են հայկական լեզ-
վամտածողության ինքնատիպ հիմքը: 

Այսպիսով, հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպությունն 
արտահայտող լեզվամտածողական բաղադրիչի քննարկման ժամանակ 
զերծ կմնանք հայերի և հայերենի  ծագման, ինքնատիպ ընթացքի 
կրկնակի դիտարկման անհրաժեշտությունից և մեր ուշադրության 
կենտրոնում կպահենք միայն հայկական լեզվամտածողության 
ինքնատիպ առանձնահատկությունները: Ինչպես արդեն նշել ենք, 
լեզվամտածողական ինքնատիպությունը համակեցության ենթա-
կարգությունում ապահովում է տոհմային կարգավիճակից անցում 
առավել բարձր՝ ցեղային աստիճանի: Եվ այսպես ցեղի պարագայում, 
անհատների միավորման համար, բացի տարածքային, 
ծագումնաբանական ընդհանրություններից կարևոր նախապայման է 
դառնում ընդհանուր խոսակցական հաղորդակցումը: Այսինքն, տարբեր 
ցեղերի հետ անհատների ինքնանույնացումն արտահայտվում է նաև 
ընդհանուր լեզվամտածողությամբ, քանի որ այն հիմք է հանդիսանում 
իրականության միասնական ինտերպրետացիայի (ընկալման և մեկնա-
բանման) համար: Այսինքն, լեզուն դառնում է աշխարհաճանաչողության 
հիմնական բանալին: Այն ինքն է ստեղծում աշխարհի նկատմամբ 
պատկերացումները և զարգանալով սեփական օրենքների համաձայն՝ իր 
ազդեցությունն է թողնում այն կրողների մտածողության վրա:  

                                                           
37 Տե՛ս Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, - Եր., 2006 
38 Տե՛ս Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս I-II, - Եր., 2013 
39 Տե՛ս Աբաջյան Ա. Դիբարյան Ն. Յուզբաշյան Ա. Հայոց լեզվի պատմություն, - Եր.: ԵՊՀ 
հրատ, 2017, էջ 8 
40 Տե՛ս Աբաջյան Ա. Դիբարյան Ն. Յուզբաշյան Ա. Հայոց լեզվի պատմություն, - Եր.: ԵՊՀ 
հրատ, 2017, 444 էջ 
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Իհարկե կա նաև հակառակ տեսակետը, որի համաձայն, լեզուն չի 
հանդիսանում ինքնուրույն (ինքնաբավ) ֆենոմեն և կոչված է միայն 
վերարտադրելու մտածողության արդյունքները: Ժամանակակից գիտա-
կան մոտեցումը չի բացարձականացնում հակադիր վերոհիշյալ 
տեսակետներից և ոչ մեկը, այլ առանձնացնում է մտածողության 
երկմակարդակ՝ բինար կառուցվածք, որը ներդաշնակում է 
տրամաբանական և իմաստասիրական մտածողության ձևերը: 
Վերջիններս նույն մտածողության տարբեր մակարդակներն են: 
Իմաստասիրական՝ լեզվական մտածողությունը դա բուն մտածողության 
արտաքին շերտն է, որը վերարտադրում է խորքային՝ տրամաբանական 
մտածողությունը: Ըստ Ա. Կրովոնոսովի պատկերավոր բնութագրման. 
«...մտածողության այս երկու ձևերը՝ այսբերգի տեսանելի և ոչ տեսանելի 
հատվածներն են: Մտածողության իմաստասիրական մակարդակը 
բնական լեզվի տեսանելի և լսելի մասն է, որ արտահայտվում է 
նախադասության իմաստաքերականական ձևերով, իսկ տրամա-
բանական հատվածն այսբերգի անտեսանելի մասն է, որն 
անմիջականորեն մենք չենք տեսնում, սակայն այն ապրում է 
յուրաքանչյուր բառի (հասկացության) և յուրաքանչյուր նախադասության 
(դատողության) մեջ»:41  

Այսպիսով լեզվամտածողությունը դառնում է իրականության 
ընկալման և մեկնաբանման ինքնատիպ գործիք, որը «քաղաքակրթության 
բուրգի» համակարգաստեղծ բաղադրիչների ենթակարգությունում 
ապահովում է նույնականացման ավելի բարձր մակարդակ: Այսինքն, 
լոկալ քաղաքակրթությունների ձևավորման ընթացքում, ինքնատիպ 
լեզվամտածողությունը հանդիսանում է կարևոր (ոչ բավարար) պայման, 
որն իր բացառիկ ազդեցությունն ունի քաղաքակրթական ինքնատիպ 
արժեքների ստեղծման և իրացման գործում: 

Այն, որ հայերենն իր բառամթերքով ապահովում է իրականության 
մեկնաբանման որոշակի (անհրաժեշտ) ինքնատիպություն, հետևաբար՝ 
այն կրողների մտածողության, կենսակերպի և ստղծվող արժեքների 
ինքնատիպություն, շեշտադրվել ու ապացուցվել է բազմաթիվ հայ և 
օտարազգի գիտնականների կողմից: Իհարկե, այս պնդումը կարելի է 
ընդհանրացնել յուրաքանչյուր լեզվի, նույնիսկ բարբառի վրա: Սակայն, 
նման թյուրըմբռնումից խուսափելու համար նորից շեշտադրենք, որ 

                                                           
41 Кривоносов А.Т. Философия языка. – Москва - Нью-Йорк, 2012. с. 340-341 
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խոսքը վերաբերում է լեզվի զարգացման ներքին, ինքնատիպ օրենքներին, 
այլ ոչ թե բառարտասանության տարբերություններին: 

Ըստ այդմ, առաջարկվող պնդումը՝ հայերենի և հայկական լեզվամտա-
ծողության ինքնատիպությունը, հիմնավորելու համար առաջարկում ենք 
երկու մեթոդական մոտեցում՝ 

Ա) Դիտարկել հայերենի և հայկական լեզվամտածողության դիրքն ու 
փոխառնչություններն այլ լեզուների ու լեզվամտածողական խմբերի հետ: 

Բ) Դիտարկել հայկական լեզվամտածողության հիմքը հանդիսացող 
հայոց լեզվի, նրա ներքին օրենքների զարգացման տարածաժամա-
նակային շրջանացումը: 

Փաստենք, որ այս պարագայում մենք կհիմնվենք արդեն 
մատնանշված՝ ԵՊՀ հրատարակած «Հայոց լեզվի պատմություն» 
բուհական դասագրքի վրա, որտեղ ներդաշնակորեն համակարգված են 
հայոց լեզվի զարգացման պատմական, քերականական ու լեզվաբա-
նական առանձնահատկությունները, որոնք էլ, ըստ էության, ձևավորում 
են հայկական լեզվամտածողության ինքնատիպ հիմքը:  

Հայերենի կապն այլ լեզուների հետ և նրա ցեղակցական բնույթի 
հարցը գիտական ուսումնասիրության նյութ է դառնում միայն XVI 
դարից: Այդ շրջանից սկսած բազամաթիվ հայ և օտարազգի 
հետազոտողներ, ուսումնասիրելով հայոց լեզվի բառաշերտը, 
հնչյունաբանական և շարահյուսական կառուցվածքը, կատարում են 
տարաբնույթ եզրակացություններ:  

Մասնավորապես, սկզբնական շրջանում տիրապետող է դառնում 
հայերենի և լատիներենի փոխառնչությունների դիտարկումը: 1538 թվա-
կանին նորմանդացի Գ. Պոստելիոսը գրում է «Լեզուների մերձակ-
ցություն» աշխատությունը, որտեղ, համեմատելով 12 լեզուներով գրված 
Տերունական աղոթքի տեքստերը, որոնց թվում նաև գրաբար տարբերակն 
էր, հանգում է այն եզրակացության, որ հնագույն լեզուն եբրայերենն է, 
հայերենն էլ որոշակի ընդհանրություններ ունի ինչպես եբրայերենի, 
այնպես էլ լատիներենի հետ: Այս հանգամանքի ազդեցությամբ, ինչպես 
նաև հայերի շրջանում կաթոլիկ եկեղեցու գործունեության ընդլայնմանը 
զուգահեռ, XVII դարում սկսում են տպագրվել հայերեն-լատիներեն, 
լատիներեն-հայերեն բառարաններ, քերականական աշխատություններ:42  

                                                           
42 Այսպես` 1621 թվականին, ապա 1633 թվականին հրատարակվում են Միլանի Ամբրո-
սյան դպրոցի հայագետ Ֆրանցիսկոս Ռիվոլայի «Հայ-լատիներեն», իսկ 1714 թվականին` 
Հռոմի Հիսուսյան դպրոցի վարդապետ Հակոբ Վիլլոտի «Լատիներեն-հայերեն» բառա-
րանները: Հ. Վիլլոտի բառարանն ունի «Հայոց լեզվի ներածություն» հավելվածը, որտեղ 
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Հաջորդիվ ուժեղանում է հայերենի և պարսկերենի ընդհանրություն-
ների բացահայտումը: 43  Մասնավորապես, XIX դարում, գերմանական 
արևելագիտական դպրոցի մի շարք ներկայացուցիչներ, իրենց աշխա-
տություններում առաջ էին քաշում հայերենն իրանական լեզու 
համարելու գաղափարը: 1837 թվականին Հ. Պետերմանը հրապարակում 
է «Հայոց լեզվի քերականություն» աշխատությունը, որտեղ շուրջ 100 
հայերեն բառ համեմատության էր ենթարկում: Դրանից հետո, Լ. 
Դիֆենբախը, ելնելով Հ. Պետերմանի կողմից հնդեվրոպական մի շարք 
լեզուների հետ հայերեն մոտ 100 բառի համեմատությունից, եզրա-
կացնում է, որ հայերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի 
իրանական ճյուղին: Նույն եզրակացությանն է հանգում գերմանացի մեկ 
այլ լեզվաբան՝ Ֆ. Վինդիշմանը: 1846 թվականին տպագրված «Հայերենի 
տեղը արիական լեզվաբնի մեջ» աշխատությունում նա պնդում է, որ 
հայերենի բնույթը որոշելու համար պետք է վերականգնել ավելի հին մի 
հայկական բարբառ, որը միջանկյալ դիրք է գրավում զենդի և սեպագիր 
արձանագրություններով վկայված հին պարսկերենի միջև: Միաժամա-
նակ, սակայն, Վինդիշմանը փաստում է, որ ամենավաղ շրջանից իսկ 
հայերենի վրա մեծ է եղել այլ լեզուների, ի մասնավորի` սեմական և 
կովկասյան տարբեր լեզուների ազդեցությունը, որոնց տարրերը նա 
հայտնաբերում է ինչպես բառապաշարում, այնպես էլ քերականության 
մեջ: 

Հայերենն իրանական լեզու համարելու և միաժամանակ այլ լեզուների 
հետ ընդհանրություններ տեսնելու միտումը շարունակում են ժամանակի 

                                                                                                                                                    
ընդհանուր տեղեկություններ են տրված հայերենի հնչյունաբանության, ուղղագրության և 
ձևաբանության վերաբերյալ: Ավելի վաղ` 1645 թվականին, Հռոմում տպագրվել էր Կղեմես 
Գալանոսի «Քերական եւ տրամաբանական ներածութիւն» աշխատանքը, որը հայերենի 
լատինատիպ գործնական քերականության առաջին օրինակներից էր: 1769 թվականին, 
հայագիտության մեջ իր անգնահատելի վաստակով հայտնի Մխիթար Սեբաստացին 
«Բառգիրք հայկազեան լեզուի» աշխատության մեջ մատնանշում է հայերենի և 
լատիներենի քերականական համակարգերի, ինչպես նաև բառապաշարի ընդհան-
րությունները: Տե՛ս Աբաջյան Ա., Դիբարյան Ն., Յուզբաշյան Ա. Հայոց լեզվի պատմություն, 
-Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2017 էջ 32: 
43 Առաջիններից մեկն, ով անդրադարձել է հայերենի և պարսկերենի փոխառնչություն-
ներին, Գևորգ Դպիր Պալատացին էր: Նա պարսկերեն-հայերեն իր բառարանում քննում է 
այս 2 լեզուների համար ընդհանուր 433 բառ, որոնց զգալի մասը համարում է ոչ թե 
փոխառություն, այլ մի հնագույն սկզբնաղբյուրից եկող ընդհանուր բառաշերտ: 
Հետագայում Գ. Լայբնիցը, կատարելով լեզուների ծագումնաբանական դասակարգում՝ 
հայերենը համարում է խառը լեզու, որը պարսկերենի և վրացերենի հետ գտնվում է 
սկյութական և արամեական լեզուների միջև: Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 33 
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նաև այլ գիտնականներ՝ Ռ. Գոշեն, Ֆ. Բոպպը, Պոլ Լագարդը 44 և այլոք:  
Այսպիսով` մինչև XIX դարը տարածված էր այն տեսակետը, ըստ որի՝ 

հայերենը իրանյան այնպիսի մի յուրահատուկ լեզու է, որն առաջացել է 
հին պարսկերենի դեռևս չվերականգնված մի տարբերակից, որն առավել 
մոտ է հունարենին, սլավոնական լեզուներին ու լիտվերենին:  

Սակայն, տիրապետող այս տեսակետը վերաիմաստավորում է Հայն-
րիխ Հյուբշմանը:45 1875 թվականին նա հրապարակում է «Հայերենի դիրքը 
հնդեվրոպական լեզուների մեջ» աշխատությունը, որն ամբողջացնում է և 
ավարտին է հասցնում հայերենի բնույթի վերաբերյալ գիտական 
հետազոտությունները` վերջնականապես հաստատելով այն իրո-
ղությունը, որ հայերենը իրանյան լեզու չէ, այլ արևելյան և արևմտյան 
հնդեվրոպական լեզուների միջև գտնվող ինքնուրույն լեզվաճյուղ: 
Գիտնականն այս կարծիքին է հանգում՝ համեմատելով հայերենի բնիկ և 
փոխառյալ բառաշերտերը՝ սահմանելով հնչյունական և ձևաբանական 
այն օրինաչափությունները, որոնց միջոցով հնարավոր դարձավ հստակ 
տարանջատել բնիկ շերտը փոխառյալից: 

Հյուբշմանը հիմնավորում է, որ նախնական ժամանակաշրջանում 
արիացիները, հայերը և սլավոնալիտվացիները միմյանց հետ առանձնա-
պես սերտ հարաբերությունների մեջ են եղել: Հայերենն իր լեզվական 
համակարգով միջանկյալ դիրք է գրավում արիական և սլավոնալիտ-
վական լեզուների միջև, ուստի այն որպես ինքնուրույն լեզվաճյուղ պետք 
է տեղադրել իրանականի և սլավոնալիտվականի միջև:  
                                                           
44  Ռ. Գոշեն այս խնդրին անդրադարձել է իր «Նախագիտելիք արիական լեզվի և 
հայկական ցեղի մասին» աշխատության մեջ (Բեռլին, 1847): Նա հայերենը համարում է 
իրանական լեզու, բայց այն կապում է նաև փռյուգերենի հետ: Ֆ. Բոպպը հայերենին 
անդրադառնում է հնդեվրոպական հիմնական լեզուների համեմատական քերակա-
նության իր եռահատոր աշխատանքի երկրորդ` լրամշակված տարբերակում (1857-1861), 
որտեղ հայերենը համարում է հնդեվրոպական իրանյան ճյուղի լեզու` տեղադրելով այն 
զենդից հետո: Պոլ Լագարդն իր «Հայկական ուսումնասիրություններ» (1877) ստուգաբա-
նական-բառագիտական հետազոտությունում պնդում է, որ հայերենում առկա են 
իրանական մեծ թվով բառեր, սակայն բառապաշարի շատ այլ տարրերով հայերենը 
մերձենում է հունական, բալթյան և սլավոնական բարբառներին` տարբերվելով 
իրանական լեզուներից: Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 33-35 
45  Հայնրիխ Հյուբշմանը  ծնվել է 1848 թվականին Պրուսիայում: Մասնագիտացել է 
համեմատական լեզվաբանության և արևելյան լեզուների ուսումնասիրության մեջ: 
Հայերենի վերաբերյալ առաջին գիտելիքները ստացել է Ենայի համալսարանում: Առաջին 
հայագիտական աշխատանքը վերաբերում էր հայերենի հոլովումներին: 1875 թվականին 
Հյուբշմանը Լայպցիգի համալսարանում արիական լեզուների դասախոսի պաշտոն է 
ստանձնում: Դասախոսություններ է կարդում պարսկերենի, ավեստայի և հայերենի 
հոլովման համակարգերի համեմատական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ: 1877 
թվականից մինչև կյանքի վերջը՝ 1908 թվականը, նա աշխատում է Ստրասբուրգի համալ-
սարանում: Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 35-36   
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Հյուբշմանի տեսությունը սկզբում առաջ է բերում սուր բանավեճեր: 
Բայց կարճ ժամանակ անց այն լայն ճանաչում է գտնում և խորացվում է 
այլ հետազոտողների, հատկապես՝ Անտուան Մեյեի կողմից:46 

Այսպիսով, գիտականորեն ապացուցված փաստ կարելի է համարել 
այն պնդումը, որ հայերեն լեզուն, ըստ այդմ նաև՝ հայկական 
լեզվամտածողությունն, ինքնուրույն և ինքնատիպ տիրույթում են 
գտնվում, որն իր զարգացման տրամաբանությամբ կապող, 
կենտրոնական (ոչ միջանկյալ) օղակ է հանդիսանում մի շարք լեզուների 
և լեզվամտածողությունների միջև: 

Հաջորդ մոտեցումը, ինչպես արդեն նշել ենք, վերաբերում է Հայոց 
լեզվի տարածաժամանակային ընթացքի գիտական շրջաբաժանմանը: 
Ժամանակակից գիտական մոտեցումը խարսխվում է Գ. Ջահուկյանի 
կողմից առաջարկված չորս սկզբունքների վրա, 47  որոնց կիրառումն 
ամբողջական է դարձնում հայերեն լեզվի և հայերեն լեզվամտածո-
ղության տարածաժամանակային ընթացքի շրջանացումը: 

Հայոց լեզվի ինքնուրույն զարգացումը սկսվում է Ք.ա. III 
հազարամյակի սկզբներից: Գ. Ջահուկյանը հնդեվրոպական միաս-
նության շրջանում հայերենի բարբառային վիճակը բնութագրելու համար 
օգտագործում է նախահայերեն եզրույթը: Իսկ նախագրային հայերենի 
համար առանձնացնում է Վաղնջական շրջանը (վաղնջահայերեն` Ք.ա. 
III հազարամյակի սկզբներից մինչև Ք.ա. XIII դար) և Հնագույն շրջանը 
(հնագույն հայերեն` Ք.ա. 12-րդ դարից մինչև Ք.ծ. IV դար): 48  Հաջորդն 

                                                           
46 Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 38 
47 Այդ սկզբունքներն են՝ ա) լիակատար ընդգրկման սկզբունք. լեզվի պատմությունը պետք 
է ընդգրկի լեզվի բոլոր տարատեսակները` չսահմանափակվելով գրական լեզուներով, 
այն պետք է վերաբերի և՛ գրային, և՛ նախագրային շրջաններին, և՛ բարբառներին, և՛ 
խոսվածք-ներին, և՛ ժարգոններին ու հանրության տարբեր շերտերի լեզուներին, բ) լեզվի 
պատմության դիալեկտիկայի բացահայտման սկզբունք. լեզվի պատմությունն այնպիսի 
քանակական փոփոխությունների պատմություն է, որն, ի վերջո, հանգեցնում է 
որակական անցումների, գ) լեզվի և այն կրող ժողովրդի պատմության սերտ 
փոխկապակցվածության սկզբունք. լեզուն հասարակական հաղորդակցման միջոց է, 
ուստի ենթակա է լեզվակիրների կյանքի զարգացման օրինաչափություններին. ազգային 
լեզուն մեծ կախման մեջ է այդ ազգի քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր 
պատմությունից, դ) լեզվական փաստերի առաջնայնության սկզբունք. ըստ այդմ` լեզվի 
պատմությունը չի կարող լինել ժողովրդի պատմության պարզ վերարտադրությունը: 
Լեզվի պատմության նկարագրությունը և շրջանաբաժանումը պետք է հիմնվեն 
բազմահատկանիշ դասակարգումների վրա, արտացոլեն լեզվի կառուցվածքի և 
բառապաշարի հիմնական բոլոր փոփոխությունները, համակարգային տեղաշարժերը: 
Տե՛ս նշվ աշխ. էջ 19: 
48 Վաղնջական շրջանում առանձնացվում է երկու ենթաշրջան`ա) սկզբնային վաղնջա-
կան` Ք.ա. III հազարամյակ, 
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արդեն գրական լեզվի շրջանաբաժանումն է, որտեղ առանձնանում են 
երեք` Հին, Միջին և Նոր շրջաններ: 

Հին շրջանի (հին հայերեն` V դարից մինչև XI դար) գրական լեզուն 
կոչվում է գրաբար: Այն ձևավորվել է Տուրուբերանի (Տարոնի աշխարհի) և 
Բարձր Հայքի ու Այրարատի` Տուրուբերանին հարող տարածքների խոս-
վածքների հիման վրա: Թեև Գ. Ջահուկյանը հին հայերենի շրջանը 
սկսում է V դարից, բայց նոր դասագրքի հեղինակները հիմնվելով Հ. 
Հյուբշմանի հնչյունաբանական բնութագրիչների վրա, գրաբարի՝ որպես 
ինքնուրույն լեզվի սկիզբ համարում են III դարասկիզբը, իսկ V 
դարասկզբին այն գրավոր է դարձել:49  

Միջին շրջան` XII-XVI դարեր: Այս շրջանում հայոց գրական լեզուն 
դառնում է միջին հայերենը, որը ձևավորվել էր ժողովրդախոսակցական 
լեզվի, գրաբարյան բարբառների հիմքի վրա, բայց նրան զուգահեռ՝ դեռ 
բավական երկար շարունակվում է գրաբարի կիրառությունը, հատ-
կապես՝ իբրև գրավոր լեզու:50  

Նոր կամ աշխարհաբարի շրջան` XVII-XX դարեր: Այս շրջանում հան-
դես է գալիս նոր գրական հայերենը կամ աշխարհաբարը, թեև 
աշխարհաբարի առաջին ենթաշրջանում գրաբարը դեռ պահպանում էր 
իր դիրքերը՝ որպես գրավոր հաղորդակցման միջոց: Այս իրավիճակը 
տևում է մինչև գրապայքարի ավարտը:51  

Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ մոտեցումների արդյունքները՝ 
հիմնավորապես կարող ենք փաստել մեր պնդման՝ հայկական 
լեզվամտածողության (հայոց լեզվի) ինքուրույնության և ինքնատի-
պության ապացուցվածությունը: 

Այսպիսով, հայոց լեզվի ինքնուրույն զարգացման ավելի քան հինգ հա-
զարամյա ընթացքն ապացուցում է, որ այն կրողները հնարավորություն 

                                                                                                                                                    
բ) ուշ վաղնջական` Ք.ա. II հազարամյակի սկզբներից մինչև Ք.ա. XIII դար: Հնագույն 
շրջա-նում նույնպես առանձնանում է երկու ենթաշրջան. ա) վաղ հնագույն` Ք.ա. XII 
դարից մինչև Ք.ա. IV դար, բ) ուշ հնագույն` Ք.ա. III դարից մինչև Ք.ծ. IV դար: Տե՛ս նշվ. 
աշխ. էջ 20 
49 Հին շրջանը բաժանվում է երեք ենթաշրջանի. ա) վաղ, հին կամ դասական գրաբար` V 
դար, բ ) ուշ հին կամ հետդասական գրաբար` VI-VII դարեր, գ) նախամիջին` VIII-XI 
դարեր: Տե՛ս նույն տեղը 
50  Միջին շրջանում առանձնացվում է 2 ենթաշրջան. ա) վաղ կամ կիլիկյան 
նորմավորման` XII-XIV դարեր, բ ) ուշ միջին կամ աշխարհաբարացման` XV-XVI դարեր: 
Տե՛ս նույն տեղը 
51 Նոր շրջանում տարբերակվում է երեք ենթաշրջան. ա) վաղ աշխարհաբարի` XVII դարի 
սկզբներից մինչև XIX դարի կեսը, բ) ուշ կամ երկճյուղ աշխարհաբարի` XIX դարի կեսից 
մինչև 1920 թվականը, գ) արդի կամ ժամանակակից` XX դարից ցայսօր: Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 
21 
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են ունեցել ինքնատիպ ձևով կառուցել և արտահայտել սեփական 
մտածողությունը: Իսկ դա իր հերթին հնարավորություն է տվել 
համակեցության զարգացման ենթակարգային համապատասխան աստի-
ճանում ապահովել նույնականացման անհրաժեշտ բաղադրիչ: Այսինքն, 
հայկական ինքնատիպ լեզվամտածողության շնորհիվ է, որ հայ էթնիկ 
միավորը տարածքային և ծագումնաբանական ընդհանրության հիմքի 
վրա բարձրանում է նոր մակարդակի: Հետևաբար, կարող ենք պնդել, որ   

Հայկական քաղաքակրթությունն առանձնանում է լեզվամտածողական 
ինքնատիպությամբ, ինչն ամբողջապես բավարարում է լոկալ 

քաղաքակրթության ձևավորման համար անհրաժեշտ պահանջը: 
Հայոց լեզվի և հայկական լեզվամտածողության հզորությունն արտա-

հայտվում է նաև ներքին բազմազանությամբ: Ըստ Լ. Եպիսկոպոսյանի, 
քանի որ հայերը ձևավորվել են շատ վաղ ժամանակներում, դա նշա-
նակում է, որ մենք էթնոգենեզի մեջ ներառել ենք տարբեր ցեղախմբեր, 
որոնք ժամանակին խոսել են ազգակից լեզուներով: Դրանով է բա-
ցատրվում հայերենի 50-ից ավելի բարբառների գոյությունը: Հետաքրքիրն 
այն է, որ հայերենն ունեցել է այնպիսի հատկություն, որ շատ արագ 
ընդլայնել է իր սահմանները:52 

Մասնագետների պատկերավոր բնութագրմամբ՝ հայերենում բարբառ-
ների առկայությունը և փոխադարձ գոյակցությունը համեմատելի է եվրո-
պական լեզուների և համապատասխան լեզվամտածողությունների զար-
գացման տրամաբանությանը: Ուղղակի հայերեն լեզվի և հայկական 
լեզվամտածողության բացառիկ ինքնատիպությունն ու կատարյա-
լությունը հնարավորություն են տալիս մեկ ընդհանուր տիրույթում 
պահել բոլոր բարբառների գոյակցությունը: 

Ակնհայտ է նաև, որ լեզվի և լեզվամտածողության ներքին բազամազա-
նությունը, ինչպես նույնականացման նախորդ՝ տարածքային, ծագումնա-
բանական, բաղադրիչների պարագայում, որքան որ հնարավո-
րություններ է բացում, այնքան էլ խոչընդոտներ են ստեղծում սեփական 
ներուժի իրացման համար: Այսինքն, եթե լեզվական և 
լեզվամտածողական բազմազանությունը չի ընդհանրանում առավել 
բարձր արժեքային բաղադրիչներով, այն կարող է արգելակել 
համակեցության ավելի բարձր աստիճանների ձևավորումը:  

                                                           
52 Տե՛ս Լ. Եպիսկոպոսյան, նշվ. աշխ.՝  «Հայերի ձևավորման պրոցեսն իրականացել է Հայ-
կական լեռնաշխարհում 5-7 հազար տարի առաջ» 14:08 , 30.11. 2012 http://blognews.am 
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Խնդիրը շատ առավել ցայտուն կերպով արտահայտվում է ներկայումս, 
հզոր սփյուռքի գոյության պայմաններում: Ակնհայտ է, որ սերնդափո-
խության ընթացքում ճնշող մեծամասնությունը կտրվում է լեզվամտածո-
ղական նույնականացման հիմքից: Նկատենք նաև, որ երբեմն պահպա-
նելով նույնականացման տարածքային (պատմական հայրենիք), ծագում-
նաբանական արժեքային բաղադրիչները, փորձ է կատարվում հայ 
համակեցության հետ ինքնակատեգորիզացվել այլ, ավելի բարձր 
արժեքային բաղադրիչներով՝ կրոնական, մշակութային, քաղաքական ու 
նույնիսկ քաղաքակրթական: Սակայն, շրջանցելով լեզվամտածողական 
հիմնային աստիճանը, ցանկացած պարագայում ապահովվում է 
ժամանակավոր, ոչ կայուն էֆֆեկտ: Քանի որ էթնիկ նույնականացում 
տեղի է ունենում ոչ ավելին, քան տոհմային մակարդակի վրա: 

Հետևաբար, ապագայում Հայկական քաղաքակրթության հերթական 
սերնդի կյանքի ցիկլային շարժընթացում պարտադիր է դառնում լեզվա-
մտածողական ընդհանրացումը: Դրա վրա է կառուցվելու արժեքային 
մյուս՝ հավատքային, մշակութային, պետական ու քաղաքակրթական 
նույնականացման բաղադրիչները, ինչը պարտադրվելու է սեփան լիար-
ժեքությունը բավարարելու պահանջով: 
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Դ  
մակարդակ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏՔԱՅԻՆ 
ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ըստ առաջարկվող մեթոդական մոտեցման՝ լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների ձևավորման համակարգաստեղծ ենթակարգությունում 
հաջորդ բաղադրիչը վերաբերում է հավատքային-կրոնական 
ինքնատիպությանը: Մինչ բառերի բովանդակային և ձևաբանական 
իմաստներին անդրադառնալը, ընդգծենք, որ այս բաղադրիչը 
հանդիսանում է հանգուցային աստիճան ինչպես «Քաղաքակրթության 
բուրգի» ողջ հիերարխիայում, այնպես էլ լոկալ և համաշխարհային 
քաղաքակրությունների տարածաժամակային շարժընթացում: Մասնա-
վորապես, արժեքային նույնականացման ենթակարգությունում, այն 
զբաղեցնելով չորրորդ մակարդակը, միաժամանակ պայմանավորում է 
համակեցության առավել բարձր աստիճանի՝ «ժողովուրդ» մարդկային 
ընդհանրության ձևավորումը: Իսկ քաղաքակրթությունների տարածա-
ժամանակային շարժընացում այն համապատասխանում է «Զարգաց-
ման» փուլին: Այսինքն, հավատքային նույնականացումը մարդկային 
էվոլյուցիայի ընթացքում միշտ հանդիսացել է և այսօր էլ հանդիսանում է 
այն կարևորագույն նշաձողը, որը մարդկային համակեցություններին 
բարձրացրել է (բարձրացնում է) բոլորովին նոր մակարդակի՝ ձևավոր-
վում են ժողովուրդները:  

Արժեքային նույնականացման այս բաղադրիչի առանցքն այնքան հզոր 
է, որ երբեմն այն թվացյալ կերպով փոխհատուցում է ենթակարգային 
առավել բարձր աստիճանների բացակայությունը: Նույնիսկ այսօր, թե՛ 
հասարակական, և թե՛ գիտական լեզվամտածողությունում ժողովուրդ 
եզրույթով նույնականացվում են համակեցության առավել բարձր 
աստիճաններ՝ ազգություններ, ազգեր և նույնիսկ լոկալ քաղա-
քակրթություններ: 

Բացի դրանից, հավատքային բաղադրիչը կարևոր հանգրվանային կետ 
է հանդիսացել նաև համաշխարհային քաղաքակրթության ցիկլային 
շարժընթացում, քանի որ այն համապատասխանել է Չորրորդ մեծ փուլի 
ժամանակագրությանը, որի ընթացքում ոչ միայն ամբողջապես իրացվել է 
համաշխարհային քաղաքակրթության «Զարգացման» փուլի ներուժն, 
այլև հստակեցվել է նրա ներքին կազմը՝ լոկալ քաղաքակրթությունների 
եռաշերտ կառուցվածքը՝ Տիրապետող, Ավանգարդային և Ռելիկտային 
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սուբյեկտների գոյակցությամբ: Վերջիններս իրենց հերթին 
պայմանավորեցին լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդի 
տարածաժամանակային շարժընթացը: Ինչպես նախորդիվ փաստել էինք, 
այն սկզբնավորվեց Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական 
կրոն հռչակվելուց հետո և ըստ էության սկզբնակետ հանդիսացավ նաև 
Հայկական լոկալ քաղաքակրթության ներուժի իրացման համար:  

Տեսական վերոհիշյալ եզրակացություններն առանձնահատուկ 
կերպով պարտադրում են, որպեսզի գիտական բարձր ապացուցե-
լիություն ապահովվի Հայկական քաղաքակրթության ինքնատի-
պությունն արտահայտող հավատքային բաղադրիչի վերլուծության 
ժամանակ: 

Այս համատեքստում փաստենք, որ նման խնդրի առաջ քաշումն 
ածանցվում է նաև մեր կողմից առաջադրված գիտահետազոտական 
հիմնական նպատակի բովանդակությունից. այն է՝ վերարժևորել մարդ-
կությանը սպառնացող եռաչափ ճգնաժամերի հաղթահարման ուղիները: 
Իհարկե, խնդրին առավել հիմնավորված կարող ենք անդրադառնալ 
միայն Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպությունն արտահայտող 
բոլոր բաղադրիչների և տարածաժամակային շարժընթացի վերլուծու-
թյունից հետո: Հետևաբար այս պարագայում միայն նկատենք, որ, մեր 
պատկերացմամբ, Հայկական քաղաքակրթության հավատքային-
կրոնական բաղադրիչի վերագնահատումը կարող է հիմք հանդիսանալ 
ողջ քրիստոնեական քաղաքակրթության շարժընթացի վերարժևորման 
համար: Իսկ վերջինս՝ որպես լոկալ քաղաքակրթությունների նոր սերնդի 
առաջնային սուբյեկտ, հնարավորություն կունենա ապահովելու ինչպես 
լոկալ, այնպես էլ համաշխարհային և համամարդկային քաղաքակրթու-
թյունների շարժընթացները նոր ցիկլի տրամաբանությունում: Իսկ դա 
հնարավոր է, երբ հաղթահարվեն սպասվող եռաչափ ճգնաժամերի 
բովանդակությունը:  

Սկսելով հայ համակեցության հավատքային բաղադրիչի քննարկումը՝ 
նախ պարտադրված ենք անդրադառնալ հավատ-հավատք-կրոն 
եզրույթների (հասկացությունների) բովանդակային իմաստներին: 

Ակնհայտ է, որ այս հասկացություններն աթեիստական և ոչ 
աթեիստական աշխարհընկալումներում՝ հիմնված թե՛ գիտական, և թե՛ 
հասարակական մեկնության վրա, ունեն իրարամերժ բովանդակություն, 
ընկալում և մեկնաբանություն: Դրանց առանձին-առանձին 
հիմնավորումը համարելով մեր հետազոտական խնդրից դուրս՝ միայն 
կանդրադառնանք առկա տեսակետներին: Մեր կարծիքով դա թույլ կտա 
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ոչ միայն հստակեցնել մեր վերաբերմունքը հասկացությունների 
նկատմամբ, այլև հնարավորություն կընձեռի առավել հիմնավորված և 
նպատակային կիրառել դրանք: 

Եվ այսպես, խորհրդային տարիներին տիրապետող աստվածամերժ 
գաղափարախոսության ազդեցությամբ, մեր գիտական (նաև հասարա-
կական) ընկալումներում «կրոն» հասկացությունը մեկնաբանվում էր 
որպես «…գիտական աշխարհընկալման հետ անհամատեղելի 
հասարակական գիտակցության ձև, աշխարհայացք, որը հիմնված է 
գերբնական ուժերի, աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի 
վրա»: 53  Իսկ «հավատ» և «հավատք» հասկացությունները նույնակա-
նացվելով, մեկաբանվում էին որպես «…հաստատուն համոզմունք, 
անխախտ վստահություն որևէ բանի նկատմամբ»:54  

Նկատենք, որ խորհրդայնացումից առաջ և հետո չենք հանդիպում 
հասկացությունների իրարամերժ կտրուկ բացատրությունների, առավել 
ևս կրոնը չի դիտարկվում որպես գիտական աշխարհընկալմանը 
հակասող աշխարհայացք: Մասնավորապես, Ս. Գաբամաճեանի 1910-ին 
հրատարակած «Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի» աշխատությունում 
կրոնը սահմանվում է որպես «…կարգ, կանոն, օրենք, հավատ: 
Հավատալիքների ամբողջություն»:55 Հասկացությունները նման կերպ են 
սահմանվում նաև ժամանակակից բացատրական բառարաններում:56  

Ինչ վերաբերում է «կրոն» բառի հայերեն ստուգաբանությանը, ապա 
ըստ Հ. Աճառյանի՝ «կրոն» բառն առաջացել է կիր (կրել) արմատից – ոն 
(օն) մասնիկով և ստուգաբանվում է որպես՝ կարգ, կանոն, վարք, օրենք, 
սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ 57  Ըստ «Հայկազյան բառա-
րանի»՝ կրել և պահել կամ կրելի օրենք։ 58  Ղ. Ալիշանի բացատրությամբ՝ 

                                                           
53 Տե՛ս Աղայան Է. Բ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան, - Եր.; Հայաստան հրատ., 
1976, էջ 770: Տե՛ս նաև, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Հրաչյա 
Աճառյանի Անվան Լեզվի Ինստիտուտ, -Եր.; ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրա-
տարակչություն, 1974, էջ 233 
54 Տե՛ս նույն տեղը էջ 834-835 
55 Սիմոն Գաբամաճեան, Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի, - Կ. Պօլիս: Տպագրութիւն Ռ. 
Սագաեան, 1910 էջ 754 
56  Օգտվել ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայք էջում տեղադրված 
էլեկտրոնային բառարանների շտեմարանից: Տե՛ս Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան և 
ուրշներ, Հայոց լեզուի նոր բառարան,  - Պէյրութ: Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչա-
տուն, 1992, էջ 1081: Տե՛ս նաև՝ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Բառգիրք հայերէն լեզուի, - 
Պէյրութ, 1998, Էջ 226։ 
57 Հրաչեայ Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, -Եր.: ԵՊՀ հրատ., 1926, էջ 685։ 
58 Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան, Նոր 
բառգիրք հայկազեան լեզուի, Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, - Վենետիկ, 1836, էջ 1138 
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կիրք բառից իբրև «ներքին զգացում»։  
Հավատ բառն, ըստ Գ. Ջահուկյանի, մեկնաբանվում է որպես «…կրոն, 

հավատարմություն, ստուգություն»: Ստուգաբանելով բառը՝ Ջահուկյանը 
սկզբում ընդունում է նրա ծագման հնդեվրոպական, իսկ հետագայում՝ 
իրանական վարկածը:59 

Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ մոտեցումները՝ կարող ենք փաստել, որ 
հավատը, հավատքը, կրոնը և՛ որպես բառ, և՛ որպես հասկացություն 
տարաբնույթ մեկնաբանությունների և ընկալումների պատճառ են 
հանդիսացել, որը պայմանավորված է նրանց բովանդակային 
տարողունակության և իմաստային խորության հանգամանքով: 

Մենք, զերծ մնալով բառերի բացատրության և ստուգաբանության 
խնդրից (համարելով այն մեր մասնագիտական իրավասությունից դուրս), 
դրանք կդիտարկենք աշխատանքում առաջադրված հետազոտական 
խնդրի համատեքստում, այն է՝ բացահայտել Հայկական քաղաքակրթու-
թյան հավատքային ինքնատիպությունը՝ որպես արժեքային նույնակա-
նացման հակարգաստեղծ բաղադրիչ: Ըստ այդմ, մեր մոտեցումը հանգում 
է հետևյալին. 

«Հավատը» որպես զգացում արտահայտվում է անհատական մակար-
դակում: Այս պարագայում՝ այն Աստծո գոյությունը (հաճախ՝ առանց 
ապացույցի) ընդունելու համոզմունքն է: Քանի որ, հավատը որպես 
ներքին, խորքային-հիմնային զգացում արտահայտվում է անխախտ 
վստահությամբ, ապա պայմանավորում է ներքին համոզմունքների ողջ 
համակարգը, որն իր հերթին փոխպայմանավորվածության մեջ է 
գտնվում արտաքին աշխարհընկալման՝ աշխարհայացքի, վարքագծի և 
կենսակերպի հետ: Այս տեսանկյունից, անհատների հավաքականության 
ժամանակ, այն ենթադրում է վերաբերմունքի և վարվելակերպի որոշակի 
կարգ, կանոն, օրենք՝ կազմակերպվածություն: Այս իմաստով արտա-
հայտվում են արդեն կրոնի և հավատքի բովանդակությունը, որոնք, ըստ 
էության, նույնականանում են: Քանի որ, ինչպես գիտենք, –ք–ն 
գրաբարյան հոգնակիակերտ վերջածանց է, ինչն էլ թույլ է տալիս 
«հավատք» բառը մեկնաբանել որպես «հավատների» ամբողջություն, 
համակարգ, այսինքն՝ Աստծո նկատմամբ «հավատներից» կազմված 
համակարգ:  

Այսպիսով, ճիշտ է կիրառել հավատքային կամ կրոնական ինքնատի-
պություն արտահայտությունը, որն ենթադրում է մարդկային համակե-

                                                           
59 Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2010, էջ 454 
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ցության ժողովուրդ մակարդակում բնորոշել արժեքային նույնակա-
նացման բաղադրիչը: Այն ներառում է տվյալ համակեցության հավատում 
առկա դավաբանական ինքնատիպությունների ամբողջությունը, որով 
նախ՝ պայմանավորվում է տվյալ համակեցության ներքին և արտաքին 
աշխարհընկալման առանձնահատկություններն, ապա նաև համապա-
տասխան կենսակերպի ու ներուժի իրացման հնարավորությունը: Այս 
ամենով ընդհանրանում է տվյալ համակեցության տարբերությունը, 
ինչպես մյուս նմանատիպ համակեցություններից, այնպես էլ ենթակար-
գային մյուս աստիճաններից: 

Հետևաբար, հիմնավորապես կարող ենք պնդել, որ հավատքային 
ինքնատիպությունը հանդիսանում է անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար 
պայման քաղաքակրթությունների համակարգաստեղծ ենթակարգությու-
նում: 

Հենց այս տրամաբանությունն էլ պարտադրում է առավել խորությամբ 
քննարկել հայի նույնականացման հավատքային բաղադրիչը: 

Միանգամից նշենք, որ մենք հայ համակեցության հավատքային 
բաղադրիչ միայն համարում ենք Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու 
դավաբանական ողջ համակարգը: Նման համարձակ պնդումն ակնհայտ 
տարակարծությունների և թյուրըմբռնումների կանխատեսելի պատճառ 
կարող է դառնալ: Գնահատելով վերջիններիս՝ այս պահին իրակա-
նության մեջ գոյություն ունենալու իրավունքը՝ այնուամենայնիվ, մենք 
վերահաստատում ենք մեր համոզմունքը, որի հիմնավորման համար 
ներքոհիշյալ տեսանկյուններն ենք առանձնացնում. 

• Առաջին տեսանկյունը հավատքային միասնականության պահանջն 
է, որպես լոկալ քաղաքակրթության ձևավորման անհրաժեշտ նա-
խադրյալ։ Լիովին գիտակցում ենք, որ միայն Հայ Առաքելական եկեղեցու 
դավանաբանական ամբողջությունը համարելով հայ համակեցությունը 
նույնականացնող բաղադրիչ, կարող է թյուրիմացություն առաջացնել այն 
պատճառով, որ քիչ չեն այլ հավատքի դավանող հայերը` կաթոլիկներ, 
ուղղափառներ, ավետարանականներ, մահմեդականներ, աղանդավոր-
ներ և աթեիստներ: Հետևաբար` վերջիններիս հավաքական ամբող-
ջությունից դուրս թողնելը, մեղմ ասած, ընդունելի չէ: Սակայն, ինչպես 
արդեն նկատել ենք, մեր համոզմամբ, հավատքային նույնականացումը 
հանդիսանում է այն կարևոր հանգրվանը, որը մարդկային 
ընդհանրություններին բարձրացնում է  ժողովուրդ համակեցության 
մակարդակի: Հետևաբար, եթե չկա այս բաղադրիչն, ապա էթնիկ 
նույնականացումը կատարվում է ավելի ցածր մակարդակներում. 
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այլադավան հայերի նույնականացումը տեղի է ունենում տարածքի, 
ծագումնաբանության և լեզվամտածողության բաղադրիչներով: Իհարկե, 
վերջիններս բավարար են էթնիկ պատկանելիության ինքնագիտակցում 
ձևավորելու համար: Ավելին, երբեմն (առանձին ժամանակներում 
հաճախ) նրանք նույնականանում են արժեքային նույնիսկ ավելի բարձր 
բաղադրիչներով՝ մշակութային, պետական և այլն: Սակայն, նորից պետք 
է շեշտադրենք, որ այդ պարագայում ժամանակավոր և թվացյալ 
ազդեցություն է ստեղծվում, քանի որ ենթակարգության խախտումը 
հնարավորություն չի տալիս ամբողջացնել համակեցության ողջ ներուժը 
և ըստ այդմ՝ լիարժեք չի իրացվում նրա կյանքի ցիկլային շարժընթացը:  

Այսպիսով, լոկալ քաղաքակրթությունների համապատասխան սերնդում 
Հայկական միավորի ձևավորման կարևորագույն հիմքերից մեկը 
հավատքային միասնականության և դրանով նույնականացվելու 
անհրաժեշտ պահանջն է: Ընդ որում, դա ոչ թե արհեստականորեն պետք է 
արտահայտվի, այլ այն համընդհանուր տրամաբանությամբ, որ արժեքային 
նույնականացման հավատքային բաղադրիչը համակե-ցության 
յուրաքանչյուր օղակի (մակարդակի) լիարժեքության նախա-պայմաններից 
մեկն է. սկսած անհատ-ընտանիքից մինչև քաղաքակրթա-կան միավոր: 

• Վիճահարույց հաջորդ տեսանկյունը վերաբերում է այն հարցին, թե 
արդյոք Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու դավաբանությունն է 
հանդիսանում մեր համակեցության միակ և ճշմարիտ հավատքային 
բաղադրիչը։ Խնդիրն առավել է բարդանում հայ համակեցության 
ժամանակակից բազմադավան հանրությունների գոյության 
պայմաններում։ Ավելին, այսօր փորձ է կատարվում նույնիսկ էթնիկ 
ինքնությունը կառուցել հակաքրիստոնեության հիմքի վրա։ Փորձելով 
վերարժևորել հայ համակեցության պատմական վաղ ընթացքի 
հավատքային տարրերը (հեթանոսական շրջանի)՝ դրանք ներկայացվում 
է որպես ազգայնականության առանցք։ Ենթադրվում է, որ մեր 
համակեցության անհաջողությունների պատճառը «թույլի» կրոնի մեջ է 
ամփոփվում: Սակայն դա, մեղմ ասած, մոլորություն է, եթե ոչ 
պատվիրված աշխարհաքաղաքական մարտահրավեր: Որպես 
փաստարկ նշենք, որ հետքրիստոնեական բոլոր ժամանակներում 
աշխարհի գեոպոլիտիկ կառուցվածքի դոմինանտ խաղացողները եղել են 
քրիստոնյա պետությունները։60   

                                                           
60  Խնդրին առավել մանրամասն անդրադարձել ենք  նախորդ աշխատությունում։ Տե՛ս 
Ներսիսյան Ա․Հայաստանն աշխարհաքաղաքական մեծ խաղատախտակում, - Վանա-
ձոր, 2013, էջ 302-308 
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Մեր կարծիքով, հայ համակեցության՝ որպես հասարակական ինքնու-
րույն համակարգ, կյանքի համապատասխան ցիկլային շարժընթացում, 
քրիստոնեության ընդունումը պայմանավորված էր քաղաքակրթական 
անհրաժեշտությամբ։ Վերջինս մենք դիտարկում ենք հետևյալ տրամա-
բանական հիմքով․ ժամանակի իրողությունների համատեքստում պե-
տականության պահպանման, ենթագիտակցորեն նաև՝ քաղաքակրթա-
կան ինքնուրույն միավորի գոյատևման գերխնդիրը, Տրդատ Մեծին 
ստիպեց փնտրել արժեքային նույնականացման նոր և համարժեք 
բաղադրիչ, ինչն ապահովվեց քրիստոնեության ընդունմամբ: Վերջինս ոչ 
միայն ապահովեց Հայկական քաղաքակրթության ինքնուրույնությունը և 
վերածնունդը՝ լոկալ քաղաքակրթությունների տվյալ սերնդում, այլև 
սկզբնակետ դարձավ համաշխարհային քաղաքակրթության համապա-
տասխան փուլի շարժընթացի համար։ Դա ժամանակի միակ պահանջն 
էր` ապահովելու հայ համակեցության գոյությունը: Լեզվաէթնիկական 
որոշակի ընդհանրություն ունեցող հզոր հարևանի հետ ձուլումը 
կանխելու լավագույն միջոց ընտրվեց հոգևոր-արժեքային նոր տիրույթի 
սահմանումը: Պատահական չէր նաև Պապ թագավորի կողմից Հայ 
Առաքելական եկեղեցու ինքնուրույնության ապահովումը: Դա ժամա-
նակի պահանջն էր, ուղղակի անհրաժեշտություն` ունենալու և 
պահպանելու արժեքային նույնականացման ինքնատիպ և ինքնուրույն 
բաղադրիչ:  

Անկասկած է, որ քրիստոնեության ընդունումը մեր համակեցության 
արժեքային համակարգը  բոլորովին նոր հարթություն տեղափոխեց: 
Բայց պետք է նշել, որ քրիստոնեական բարոյականության 
արժեհամակարգն ամբողջովին համապատասխանում էր հայ 
համակեցության բարոյակա-նության  արժեհամակարգին, և ժամանակի 
ընթացքում համաշխարհային կրոնը մեր ինքնագիտակցության մեջ 
ձևավորվեց որպես հայոց (ազգային) կրոն61: 

                                                           
61  Աշխատանքում առաջարկվող մոտեցման համաձայն՝ համակեցության «ազգ» 
մակարդակը գտնվում է առավել բարձր աստիճանում և ունի նույնականացման այլ 
բաղադրիչ։ Հետևաբար, առաջին հայացքից «ազգային կրոն» հասկացության օգտագործելն 
այս մակարդակում ճիշտ չէ։ Սակայն, հասկացության կիրառումով մենք ի նկատի ենք 
առնում հավատքային բաղադրիչի ինքնատիպությունը, միայն տվյալ համակեցությանը 
բնորոշ լինելը, որի վրա արդեն կառուցվում են արժեքային նույնականացման մյուս 
բաղադրիչները։ Հետևաբար, կոնկրետ այս համատեքստում, «ազգային կրոն», «ազգային 
եկեղեցի» եզրույթներն ունեն և՛ շարահյուսական իմաստ՝ առավել համահունչ են 
հասարակական ընկալման ժամանակակից իրողություններին, և՛ ունեն բովանդակային 
իմաստ՝ արտահայտում են տվյալ կրոնի էթնիկ, ինքնատիպ, միայն տվյալ համակե-
ցությանը բնորոշ լինելու հանգամանքը։ 
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Այսպիսով` Հայ Առաքելական հավատքն ինքնատիպ է անվանվում ոչ 
միայն և ոչ այնքան այն պատճառով, որ  հավատացյալները գրեթե միայն 
հայեր են, այլև այն հանգամանքով, որ այն ժամանակի ընթացքում 
դարձել է մեր համակեցության նույնականացման կարևորագույն գործոն, 
նրա բարոյաարժեքային տիրույթի գլխավոր պաշտպան, մեր 
համակեցությանը հարիր կենցաղավարության հիմնական չափորոշիչ: 
«Ազգային կրոն» բնորոշումը ենթադրում է նաև, որ այն իր 
դավանաբանական դոգմատիկայով փոխազդեցության մեջ է գտնվում 
ազգային կենսափիլիսոփայության հետ: Այսինքն` այն իր դավանա-
բանական առանձնահատկությունների զարգացման մեջ կրում է էթնիկ 
մտածելակերպի ու կենցաղավարության ազդեցությունը, և ուղղակի ու 
անուղղակի կերպով պայմանավորում է վերջիններիս զարգացումը: 
Հետևաբար` Հայ Առաքելական հավատքից դուրս ցանկացած այլ 
դավանաբանական ձև կարող է ոչ միայն խաթարել համակեցության 
լիարժեքությանն անհրաժեշտ մտածելակերպի և կենցաղավարության 
հիմքերն, այլև զրկել քաղաքակրթական ինքնատիպությունից։ 

Պետք է փաստենք նաև, որ լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ 
սերնդում Հայկական ինքնուրույն քաղաքակրթական ներուժն իրացվեց 
հենց քրիստոնեության հիմքով՝ արտահայտվելով հայ միջնադարյան 
արվեստի ու դպրության միջոցով։ Ընդ որում, այն իր մեջ ներառել է 
անգամ նախաքրիստոնեական շրջանի բոլոր այն տարրերը, որոնք 
կենսունակ էին և շարունակեցին գոյատևել նոր դավանաբանության 
շրջանակում: 

Խնդիրն առավել դիպուկ է բնութագրել Նիկոլ Աղբալյանը` «…եթե չոր-
րորդ դարում Հայաստանը քրիստոնեացավ, ապա հինգերորդ դարում 
քրիստոնեությունը հայացավ»։62 

•Եվ վերջապես անդրադառնանք Հայ Առաքելական եկեղեցու ինքնա-
տիպության վիճահարույց խնդրին: Պարզ է, որ «ազգային կրոն»,  «ինքնա-
տիպ կրոն» բնորոշումները կարող են միանշանակ չընկալվել քրիս-
տոնեության՝ համամարդկային կրոնի պարագայում: Սակայն, նման 
խնդրի առաջադրումը բխում է մեր կողմից առաջադրված ընդհանուր 
գիտական պարադիգմի63 բովանդակությունից: Այն է՝ եթե ապացուցվում է 
                                                           
62 . Անանյան Գ., Նիկոլ Աղբալյան, կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործու-
նեությունը, - Եր., 2002, էջ 59 
63  Պարադիգմ (հուն. paradiegma – օրինակ, նմուշ) եզրույթը փիլիսոփայության և 
գիտության մեջ առաջին անգամ կիրառել է ամերիկացի գիտնական Թոմաս Կունը: Ըստ 
նրա՝ պարադիգմը տվյալ պահին կուտակված գիտական գիտելիքների, մոտեցումների ու 
գնահատականների այն ամբողջությունն է, որը որոշակի ժամանակում մասնագետների 
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քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչների ինքնատիպու-
թյունը, ապա լոկալ քաղաքակրթության գոյության գիտական վարկածը 
հաստատվում է:  

Քրստոնեությունն (ըստ էության բոլոր կրոնները) իր ընդհանրության 
մեջ ունի ներքին բազմաձևություն: Այն հիմնականում պայմանավորված է 
դավանաբանության մեկնաբանման առանձնահատկություններով: Վեր-
ջիններիս օբյեկտիվ գոյությունն իր հերթին բխում է այն կրող տարբեր 
համակեցությունների (ժողովուրդների) ինքնատիպությունից: Մեր 
կողմից արդեն փաստվել են հայ համակեցության տարածքային, 
ծագումնաբանական և լեզվամտածողական ինքնատիպության հանգա-
մանքները: Հետևաբար, այս պարագայում անհրաժեշտ խնդիր է դառնում  
նաև հավատքի ծագումնաբանության և դավանաբանության մանրամասն 
դիտարկումը՝ պարզելու դրանց ինքնուրույնության և ինքնատիպության 
աստիճանը:64 

Ընդհանրապես եկեղեցիների (կրոնական ուղղության) ծագման 
համար ընդունվում է երկու մոտեցում: Առաջինն ընդունում է ուղղակի, 
ինքնուրույն ծագումը, երբ որևէ եկեղեցի ուղղակիորեն առաքյալներից 
մեկի քարոզչությամբ է սկիզբ առել: Իսկ մյուսի պարագայում ընդունվում 
է նրա անուղղակի, ոչ ինքնուրույնաբար սկզբնավորումը, երբ ծագումն 
առաջ է եկել առաքյալների հաստատած մի ուրիշ եկեղեցու միջնոր-
դությամբ: Նկատենք, որ եկեղեցիների, կրոնական ուղղությունների 
ծագումնաբանական խնդիրը կարևոր է և՛ նրանց ինքնուրույնության, և՛ 
դավանաբանության ձևավորման տեսանկյունից, քանի որ Առաքելական 

                                                                                                                                                    
կողմից օգտագործվում է որպես պատկերացում, «շաբլոն», նմուշ գիտական խնդիրներ 
դնելու և լուծելու համար: Այլ կերպ ասած՝ պարադիգմը տվյալ ժամանակահատվածում 
գիտական հանրության մեջ տիրապետող այն սխեման է, որի ներսում դրվում և լուծվում 
են գիտական հիմնախնդիրները: Տե՛ս Վալեսյան Լ. Աշխարհագրական գիտությունների 
մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ, -Եր., 2004, էջ 65: Ըստ այդմ, քաղաքակրթու-
թյունների աշխարհագրական տեսության շրջանակներում մեր կողմից առաջադրվել է 
Հայկական լոկալ քաղաքակրթության հիմնավորման հետազոտական խնդիրը, որի շրջա-
նակներում նաև՝ հավատքային ինքնատիպության ապացուցելիության խնդիրը: Եթե, 
խնդրի լուծումը՝ համապատասխան մեթոդաբանության կիրառման դեպքում, ապացու-
ցելի արդյունքներով է արտահայտվում, ապա առաջադրված գիտական վարկածները 
հաստատվում են:  
64 Աշխատանքի այս հատվածում կհիմնվենք Մաղաքիա արք. Օրմանյանի Ազգապատում. 
Հայ ուղղափառ եկեղեցիոյ անցքերը սկիզբէին մինչեի մեր օրերը յարակից ազգային 
պարագաներով պատմուած, Հատոր Ա, Բ, Գ, Պեյրութ, տպ. Սեիան, 1959 և Աստվածա-
բանության դոկտոր Եզնիկ քահանա Պետրոսյանի «Հայ եկեղեցու պատմություն» Մաս Ա 
(Սկզբից մինչև 1441 թ.), «Հաղբատավանք», 1990, աշխատությունների վրա: Այստեղ 
քննարկվող տեսակետների համակարգվածությունն ու հիմնավորվածությունն ապացուց-
ված են բազմաթիվ հոգևորական, գիտական հոդվածների հղումների միջոցով: 
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ծագումը, յուրաքանչյուր քրիստոնեական եկեղեցուց որպես պայման է 
պահանջվում՝ հաստատելու համար Քրիստոսի` եկեղեցու Երկնավոր 
Հիմնադրի հետ միավորված ու կապակցված լինելը:65  

Հայոց Եկեղեցու ծագման հարցում պետք է հիմնվել նրա նախնական և 
հաստատուն ավանդության վրա, որը որպես իր առաջին հիմնադիրներ է 
ճանաչում Ս. Թադեոս և Ս. Բարդուղիմեոս առաքյալներին, որոնք 
հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի Առաջին Լուսավորիչներ։ 
Ընդ որում, Հայ եկեղեցու ավանդության վավերականությունն ընդունվում 
է բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների կողմից՝ ըստ այդմ հաստատելով նրա 
սկզբնավորման ինքնուրույնությունը:66  

Ինչ վերաբերում է աթեիստական դիրքերից Հայ եկեղեցու ավանդա-
պատման քննադատությանը, ապա դրանք առավել համոզիչ ու փաս-
տարկված չեն, քան այլ եկեղեցիների պարագայում: Հետևաբար, դրանց 
առանձին վերլուծությունը համարում ենք մեր հետազոտական շրջա-
նակներից դուրս: 

Անդրադառնալով Հայոց Եկեղեցու անվանման խնդրին, նախ 
նկատենք, որ ընդհանրապես տարածված սովորության համաձայն, 
յուրաքանչյուր մասնավոր եկեղեցի ներկայանում է իր անվամբ, որն 
արտահայտում է ազգային և վարդապետական առանձնահատկությունը՝ 
արտահայտելով եկեղեցու ազգային ծագումը կամ վերջինիս հետևած 
վարդապետական սկզբունքը: Օրինակ` Հույն Օրթոդոքս եկեղեցի, Ռուս 
ՈՒղղափառ եկեղեցի, Լատին Կաթոլիկ եկեղեցի, Անգլիկան 
Եպիսկոպոսական եկեղեցի, Ամերիկյան Ավետարանական եկեղեցի և 
այլն։ Հայոց Եկեղեցին, սովորաբար, ազգային անվանումն է գործածել և 
վարդապետական անվան կիրառման սովորություն չի ունեցել։ 

Ինչպես պնդում է Եզնիկ քահանա Պետրոսյանը. «... Հայոց Եկեղեցուն 
տրվող վարդապետական կոչումները (ուղղափառ, օրթոդոքս և այլն) ի 
հայտ են եկել միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսական կայսրությունն իր 
ազդեցության տակ գտնվող Էջմիածնից պահանջեց Հայոց Եկեղեցու 
կանոնադրությունը («Պոլոժենիեն») գրելիս` իրենց ընդունված սովորու-
թյան համաձայն, անվան մեջ ամրագրել այն։ Այստեղից էլ` հիմք ընդու-

                                                           
65 Տե՛ս Եզնիկ քահանա Պետրոսյան, նշվ աշխ, էջ 17: Ինչպես նաև՝ Հայոց եկեղեցին եւ 
հավատ, Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան և պատմությունը, 2012/04/09, 
http://akunq.net 
66  Ս. Թադեոս և Ս. Բարդուղիմեոս առաքյալների գերեզմանները ծառայել են որպես 
նվիրական սրբավայրեր և գտնվում են պատմական Հայաստանի հարավարևելյան 
կողմերում գտնվող Արտազի (Մակու) և Աղբակի (Պաշքալե) վանքերում։ Տե՛ս Քրիստոնեա 
Հայաստան Հանրագիտարան,  1 հատոր, - Եր., 2002, էջ 169 



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ   Հայկական քաղաքակրթության աշխարհագրական հիմքերը 
 

- 245 - 

նելով Ս. Գրիգոր Լուսավորչի անունը, առաջ եկավ Լուսավորչական կամ 
Գրիգորյան անվանումը, որն առաջին անգամ գործածվեց 1836թ-ին` 
«Պոլոժենիեում»` «Հայ Գրիգորյան»-ը ռուսերեն և «Հայ Լուսավորչականը» 
հայերեն տեքստում։ Սակայն այն չընդունվեց ժողովրդի կողմից, քանզի 
հեռացնում էր Հայոց Եկեղեցին իր առաքելական արմատներից ու նկա-
րագրից` հասցնելով այն IV դար։ Իսկ Հռոմեակաթոլիկներն իրենց հերթին 
ջանում են Ս. Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնել իբրև հռոմեադավան, 
ուստի և չէին ընդունում այդ անվանումը, որի պատճառով Հայ կա-
թոլիկները Հայոց Եկեղեցին կոչում էին Էջմիածնական»67։ 

Հայոց Եկեղեցու կողմից Առաքելականության կնիքի օգտագործումը 
պաշտոնական գրագրության մեջ, մի կողմից հաստատում է նրա սկզբնա-
կան ու նախնական ծագումը, և մյուս կողմից հավաստում է նրա ուղղակի 
և ինքնուրույն սկզբնավորությունը` առանց ուրիշ հնագույն եկեղեցու հետ 
առնչելու։ 

Նկատենք, որ այսօր թե՛ գիտական, և՛ թե հասարակական ընկալում-
ներում ու գրագրության մեջ հաճախակի է դարձել Հայոց եկեղեցին 
Ուղղափառ վարդապետական կոչումով գործածելը: Այս պարագայում 
այն դասում են Արևելյան Ուղղափառ եկեղեցիների շարքին: Սակայն, մեր 
կարծիքով, խնդրո առարկա հարցում առկա է որոշակի անճշտություն և 
նույնիսկ միտում: Բայց մեր տեսակետի ամբողջականության համար, 
անհրաժեշտ է քննարկել նաև Հայոց Եկեղեցու վարդապետական-դոգմա-
տիկ առանձնահատկությունները: 

Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակումից հետո սկսվում 
են հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի կառուցարկման, գոր-
ծառման ու պահպանման գործընթացները, որի ձևավորման ու 
կայացման փուլը ընդգրկում է Ք.ծ IV-VI դարերը: Այնուհետև տեղի են 
ունենում քրիստոնեական արժեքների ներմշակութացման, քրիստո-
նեության հետ նույնականացման, գիր ու գրականության (ինքնուրույն ու 
թարգմանական) ստեղծման, քրիստոնեական հաստատությունների 
հիմնադրման, վարքագծի քրիստոնեական նմուշների օրինականացման, 
եկեղեցու ինքնուրույնացման (ազգայնացման) ու եկեղեցական կանո-
նադրության ու դավանաբանության հաստատման շարժընթացներ:68  

Այս ամենի անհրաժեշտությունը մենք դիտարկում ենք Հայկական 
քաղաքակրթական միավորի կյանքի ցիկլային շարժընթացի տրամա-

                                                           
67 Տե՛ս Եզնիկ քահանա Պետրոսյան, նշվ աշխ, էջ 17 
68 Մանրամասն տե՛ս Զաքարյան Ս. Ա., Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը 
(ձևավորման ու կայացման փուլ), «Հայոց ինքնության հարցեր», Եր., 2014, էջ 6-24 
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բանության մեջ, երբ քրիստոնեությամբ սկզբնավորվեց լոկալ քաղա-
քակրթությունների չորրորդ սերնդի և համաշխարհային քաղա-
քակրթության «Կրոնական» տիպի շարժընթացը: Այսինքն, միայն 
քրիստոնեության հայկականացումը հնարավորություն կտար Հայկական 
քաղաքակրթությանն ինքնուրույնաբար շարժվել: 

Եվ այսպես, Հայ եկեղեցու քրիստոնեական սկզբունքները, որոնք կազ-
մում են նրա դավանաբանական հիմքը, ամբողջացած են միայն առաջին 
երեք Տիեզերական ժողովների հիմքով՝69  Ա. Նիկիայի (Ք.ծ  325), Բ. Կոս-
տանդնուպոլսի (Ք.ծ 381) և Գ. Եփեսոսի Գ (Ք.ծ 431): Այդ ժողովները 
վճռել են Քրիստոսի Աստվածությունը, այսինքն՝ Հայր Աստծուն համագո 
և էակից լինելը, Որդու մշտնջենավորությունը, Ս.Հոգու Աստվածությունը, 
Ս.Երրորդության խորհուրդը, Մարդեղության իսկությունը, որն է 
Աստվածության և մարդկության միավորությունը, Քրիստոսի 
բնությունների փոխհարաբերությունների և Անձնավորության, 
Աստվածամարդու և նրանում Աստվածայինի առաջնայնության հարցը: 
Այսպիսով, երեք ժողովների վճիռներով ամբողջացել են քրիստոնեական 
կրոնի գլխավոր սկզբունքները, որոնք կազմում են ուղղափառ (բուն 
հավատքի-մեջբերումը Ա.Ն.) հավատքի հիմքը, այն է՝ Սուրբ Երրոր-
դություն, Մարդեղություն և Փրկա-գործություն: Հայ եկեղեցու Հավատո 
հանգանակը կամ Հավատամքը այդ դավանաբանական վճիռների 
բյուրեղացումն է:70  

Այսպիսով, Հայ եկեղեցին ճանաչել է միայն առաջին երեք ժողովների 
տիեզերական հեղինակությունը, իսկ VI դարի կեսից արդեն հայ 
դավանաբանական գրվածքներում այդ երեք ժողովները հիշվում են 
միասին՝ որպես սուրբ ժողովներ, իսկ նրանց վճիռները՝ որպես 
ուղղափառ դավանության սահման և Քրիստոսի Ընդհանրական եկեղե-
ցու հավատքի արտահայտություն: 

Նկատենք նաև, որ Տիեզերական, և այդպիսին անվանված ժողովները, 
մինչև VIII դ. կոչվել են նաև Արևելյան, քանի որ գումարվել են Արևելքի 
քաղաքներում, և մասնակից եպիսկոպոսներն էլ ճնշող մեծամաս-
                                                           
69  Տիեզերական ժողովները (հունարեն՝ Σύνοδοι Οικουμενικαί, լատ.՝ Oecumenicum 
Concilium) քրիստոնեական եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականության ընդհան-
րական ժողովներն են, որոնց ընթացքում քննարկվում և որոշումներ են ընդունվում 
դավանաբանական ու եկեղեցական կյանքի այլ բնագավառներին առնչվող տարբեր 
հարցերի վերաբերյալ։ Տիեզերական ժողովները նվիրված են եղել դավանության, 
հավատքի մաքրության և ուղղափառության պաշտպանության, աղանդավորների դեմ 
պայքարի խնդիրներին։ Տիեզերական ժողովների որոշումները պարտադիր են կատար-
ման դրանց հեղինակությունն ընդունող բոլոր եկեղեցիների համար։  
70 Տե՛ս Քրիստոնեա Հայաստան Հանրագիտարան,  1 հատոր, -Եր., 2002. Էջ 296-298 
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նությամբ կամ բացառապես եղել են Արևելքից և Արևելքի եկեղեցիներն են 
ներկայացրել: Մյուս ժողովները կոչվել են Արևմտյան, քանի որ միայն 
Արևմուտքում են գումարվել, և մասնակիցներն էլ բացառապես արմտյան 
կաթոլիկ եկեղեցիների եպիսկոպոսներն են եղել: Ուղղափառ երկաբնակ 
եկեղեցիները ճանաչում են առաջին յոթ ժողովների տիեզերական 
հեղինակությունը: Լատին և Հույն եկեղեցիների բաժանումից (1054) հետո 
Հռոմի պապերը վերականգնել են Կաթոլիկ եկեղեցու բարձրագույն 
հոգևորականության հավաքները՝ շարունակելով դրանք անվանել 
Տիեզերական ժողովներ:71  

Այսպիսով, Հայոց Եկեղեցուն Ուղղափառ վարդապետական կոչում 
տալը չի կարող միանշանակ գնահատվել, քանի որ այն նույնականանում 
է Քրիստոնեության ընդհանուր Ուղղափառ ուղղության հետ: Սակայն 
ակնհայտ է, որ Հայոց եկեղեցին արդեն Ք.ծ V-րդ դարից սկսել է ամբողջա-
պես ինքնուրույն հանդես գալ: Այստեղ խնդիրն այն է, որ V դ. վերջին կամ 
VI դ. սկզբին Զենոն կայսրի «Հենոտիկոնի» ընդունումով, հիշվում և 
ուղղափառ են ճանաչվում միայն երեք ժողովները, հետևաբար դրանց 
Տիեզերականությունն ընդունող եկեղեցիները: Սակայն, այսօր քրիստո-
նեության ուղղափառ հատվածը ներկայացնող Եկեղեցիներն ընդունում 
են առաջին յոթ ժողովների Տիեզերականությունը, հետևաբար նաև՝ 
վերջիններումս հաստատված աստվածաբանական դոգմատիկան: 
Ավելին, Հայոց եկեղեցու ինքնուրույնությունն ու ինքնատիպությունը 
նվազում է, երբ նրան դասում են Ուղղափառ հատվածի արևելյան 
ենթախմբում: Եվ այստեղ խնդիրը միայն ինքնուրույնության և 
ինքնատիպության հավակնությունները բավարարելու ձգտումը չէ: Մենք 
խնդիրը դիտարկում ենք քաղաքակրթական տեսության համատեքստում: 

Հայոց եկեղեցին (կրոնը) հստակ հանդես է գալիս որպես քրիստո-

                                                           
71 Ըստ այդմ առանձնացվում են քրիստոնյա եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորակա-
նության ընդհանրական հետևյալ ժողովները: Տիեզերական ժողովներ. I – Նիկիայի Ա Տիե-
զերական ժողով 325, II – Կ. Պոլսի Բ Տիեզերական ժողով 381, III – Եփեսոսի Գ Տիեզերա-
կան ժողով 431: 
«Տիեզերական» անվանված ժողովներ IV – Քաղկեդոնի ժողով (451), V – Կ. Պոլսի II ժողով 
(553), VI – Կ. Պոլսի III ժողով (680–681), VII – Նիկիայի II ժողով (787), VIII – Կ. Պոլսի IV 
ժողով (869–870), IX – Լատերանի I ժողով (1123) , X – Լատերանի II ժողով (1139), XI – 
Լատերանի III ժողով (1179), XII – Լատերանի IV ժողով (1215), XIII – Լիոնի I ժողով (1245), 
XIV – Լիոնի II ժողով (1274), XV – Վիենի ժողով (1311–12), XVI – Կոստանցի ժողով (1414–
18), XVII – Բազելի ժողով (1431–49) – (երբեմն կաթոլիկ պատմագրությունը տիեզերական 
է համարում Ֆլորենցիայի ժողովը, իսկ Բազելի ժողովի առաջին 25 նիստերը դիտում է 
որպես նրա սկիզբ) XVIII – Լատերանի V ժողով (1512–17), XIX – Տրիդենտի (Տրիենտի) 
ժողով (1545–1563), XX – Վատիկանի I ժողով (1869–70), XXI – Վատիկանի II ժողով (1962–
65): Տե՛ս նույն տեղը:  
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նեական քաղաքակրթության ինքնուրույն և ինքնատիպ բաղադրիչ: Այն 
այսօր, իր կարգավիճակով լրացնում է քրիստոնեության երրորդ՝ ինքնու-
րույն ուղղության բովանդակությունը՝ Կաթոլիկ և Ուղղափառ հատված-
ներից հետո: Քրիստոնեական քաղաքակրթության հետագա շարժը-
նթացում կարող է (պետք է) նրան վերապահվել առաջնային գործառույթ՝ 
որպես քրիստոնեական արժեքների վերաիմաստավորման ու 
վերարժևորման հնարավոր միակ միջոց: Ինչպես արդեն նկատել ենք, 
այժմ տիրապետող և ապագայում ահագնացող քաղաքակրթական 
եռաչափ ճգնաժամերի հաղթահարման ելքը մենք տեսնում ենք լոկալ 
քաղաքակրթությունների Տիրապետող (կրոնական) սուբյեկտների 
շարժընթացների վերարժևորման հնարավորությամբ, որտեղ առանց-
քային դեր պետք է խաղան վերջիններիս Ավանգարդային սուբյեկտները:   

Հավելենք նաև, որ Հայ քաղաքակրթական միավորի հավատքային 
բաղադրիչի բյուրեղացումը շարունակվել  է գրեթե անընդհատ, երբ 
նույնիսկ այն հայտնվել է ռելիկտային վիճակում: Այսպես օրինակ, VI 
դար-ին հաջորդած ողջ ժամանակահատվածում մշակվում, հղկվում են 
ինքնության քրիստոնեական հարացույցի խորհրդանշանները, ավանդա-
կանացվում՝ արարողությունները, ծեսերը: Ամենակարևորը՝ ինքնության 
կառուցվածքում ուրույն տեղ են սկսում գրավել մի կողմից Հայաստանի և 
հայերի հետ կապված աստվածաշնչյան թեմաները, մյուս կողմից՝ 
քրիստոնեության տարածման հետ կապված պատմական դեպքերը, 
ավանդազրույցները (առաքյալների ու սրբերի, նահատակների, մարտի-
րոսների, եկեղեցու հայրապետների գործունեությունը), տեսիլքներն ու 
«հայկականացված» քրիստոնեական այլևայլ արժեքները: Բացի 
դավանաբանական-ծիսական ավանդույթից, հայոց ինքնության 
քրիստոնեական հարացույցում աստիճանաբար հայտնվում են այլ 
խորհրդանշաններ ու փաստեր, աստվածաշնչյան եղելությունների 
մեկնություններ, Աստծուց՝ հայ ազգին տրված, այսպես կոչված, 
առանձնական պարգևների կամ բարությունների մասին մտքեր։72 

                                                           
72Ս. Զաքարյանը մեջ է բերում Գրիգոր Տաթևացու հիմնավորումները. Աստված հայոց 
ազգին շնորհել է հետևյալ «բարությունները»՝ ա) հրաշքով Դարձը, բ) եկեղեցու շինության 
ս. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքը, գ) տասներկու առաքյալներից երեքը քարոզել ու 
վախճանվել են հայոց աշխարհում, դ) «Աբգարու թագաւորին նախընծայ ի Քրիստոս 
հաւատալն», ե) աստվածապարգև գիրը, զ) Արարատի վրա Նոյի տապանի կանգնելը, է) 
եդեմաբուխ երեք գետերի գտնվելը Հայքում, ը) Արևելյան կողմը կոչվել է Հայք, թ) 
աստվածատունկ դրախտը Հայքում գտնվելը, ժ) Լուսատուների շարժի սկսվելը Հայքի 
կողմից, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ուղին («այսմ կողմանէ 
շարժին լուսաւորքդ ի յընթացս իւրեանց. Որ են կարապետ մեծին լուսոյ ծագմանն: Վասն 
զի արեգակն արդարութեան Քրիստոս հայրական փառօք և աստուածագումար դասուք և 
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Ավելին, ինչպես փաստարկում է Ս. Զաքարյանը,  հայ ողջ գիտական, 
հատկապես փիլիսոփայական միտքը դարձավ հայոց ինքնության 
քրիստոնեական հարացույցի կարևոր բաղադրատարր և գրեթե միշտ 
կատարել է պահպանիչ գործառույթներ՝ փիլիսոփայական հասկա-
ցություններով ու փաստարկներով հիմնավորել հայոց եկեղեցու ինքնու-
րույնությունը, նրա դավանաբանության սկզբունքները, ավանդույթներն 
ու ծեսերը, արծարծում հավատացյալների գործնական-երկրային 
պահանջմունքներից բխող կենսական հարցեր: Այդ միտումը հատկապես 
ցայտուն է դրսևորվել XIV դարում, երբ խիստ սրվում են իշխանություն-
եկեղեցի հարաբերությունները, երբ օրակարգում հայտնվում է 
եկեղեցիների միության խնդիրը: Եթե ձևավորման փուլում 
քրիստոնեական տեսության մշակողները (Ագաթանգեղոս, Բուզանդ, 
Կորյուն, Մաշտոց, Եղիշե, Ղազար Փարպեցի, Մովսես Խորենացի և այլք) 
առաջնորդվում էին «Մենք, հայերս, քրիստոնյա ենք, կաթողիկե 
(ընդհանրական) եկեղեցու անդամ և ոչ ոք չի կարող մեզ այդ հավատքից 
ու եկեղեցուց զատել» նշանաբանով, ապա երկրորդ փուլի կարգախոսն 
էր՝ «Մենք քրիստոնյա ենք, Հայաստանեայց եկեղեցու, նրա 
դավանաբանության ու ավանդույթների հետևորդ»: Այդ ավանդույթները, 
ըստ Հովհան Որոտնեցու՝ «մեք ունիմք գրեալ ի սիրտս և ի ճակատս 
հաւատոյ՝ անշարժ հաստատութեամբ», և՝ ըստ Ստ. Օրբելյանի՝ 
«պատրաստ ենք տանջանքների, աքսորի, բանտի և մեռնելու՝ հանուն 
սուրբ և առաքելական հայրերի ավանդների»:73 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը, կարող ենք 
արձանագրել.  

Հայկական քաղաքակրթությունն առանձնանում է հավատքային բա-
ղադրիչի ինքնատիպությամբ, ինչն ամբողջապես բավարարում է լոկալ 
քաղաքակրթության ձևավորման համար անհրաժեշտ համապատասխան 
պահանջը:  

                                                                                                                                                    
կարապետեալ աստուածային նշանն անտի գալոց է ըստ տեառն…») (Գրիգոր Տաթևացի, 
Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729, էջ 555): Տե՛ս Զաքարյան Ս. XIV-XV դարերի հայ 
փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատքստում, 
http://ysu.am/files/01S  
73 Տե՛ս նույն տեղը 
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Ե-Զ  
մակարդակներ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ  
ԻՆՔՆԱՏԻՊ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Հայկական քաղաքակրթության համակարգաստեղծ հաջորդ երկու 
բաղադրիչները կդիտարկենք միասնաբար, քանի որ դրանք վերաբերում 
են համակեցության մշակութային նույնականացմանը և վերջինիս 
ինստիտուցիոնալացման հնարավորությանը: Մեթոդական տեսանկյու-
նից դա ավելի հիմնավոր է. այսպես օրինակ՝ եթե առկա է մշակութային 
ինքնատիպություն, ապա նրա ինստիտուցիոնալացումը չափելի է 
դառնում, քանի որ համակեցության կողմից պետության ձևավորումը՝ և՛ 
տարածության, և՛ ժամանակի մեջ հստակ տեսանելի է: Տվյալ 
պարագայում կոնկրետանում են փոխկապակցված երկու հետա-
զոտական խնդիրներ. բացահայտել հայկական համակեցության 
մշակութային նույնականացման ինքնատիպ հիմքերը և դրանք քննարկել 
ինստիտուցիոնալացման հնարավորության տեսանկյունից:  

Ինչպես նախորդիվ արդեն նկատել ենք, մշակութային նույնակա-
նացումը հնարավորություն է տալիս որպեսզի ձևավորվի մարդկային 
համակեցության զարգացման հաջորդ հանգրվանային աստիճանը՝ ազգը: 
Վերջինս իր մեջ խտացնելով նախորդ ձևերի առանձնահատկությունները, 
միաժամանակ հանդես է գալիս մարդկային հավաքականության բոլորո-
վին նոր որակով, այն է՝ գիտակցված-գաղափարական աշխարհընկալում 
և մշակույթի ստեղծում: Այս մակարդակի համար բնութագրական են 
համակեցության անդամների ընդհանուր պատմական հիշողության, 
ամբողջական հոգեկերտվածքի և զարգացման միասնական տեսլականի 
գիտակցումը, հաստատումն ու իրականության մեջ գործառնումը: Ըստ 
այդմ, «Ազգ» հանրույթը մեր կողմից արդեն սահմանվել է որպես 
մարդկանց կայուն հավաքականություն, որի անդամները 
նույնականանում են աշխարհագրական տարածքի (հայրենիքի), ծագում-
նաբանության (ընդհանուր գենետիկայի), լեզվի (լեզվամտածողության), 
կրոնի (արժեքային կողմնորոշման) և սեփական առաքելության 
գիտակցման ընդհանրու-թյամբ:  

Այս ամենի արդյունքում են ձևավորվում մշակութային ինքնատիպ 
արժեքները: Նկատենք, որ «Մշակույթ» հասկացությունն ինքնին աչքի է 
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ընկնում խիստ տարողունակությամբ, որով բնորոշվում են մարդկային 
կենսագործունեությունը՝ նրա արտահայտման ամենատարբեր դրսևո-
րումներով՝ մարդկային ինքնաճանաչման և ինքնաիրացման բոլոր 
ձևերով: Քանի որ մշակույթը ձևավորվում է ազգային համակեցության 
մակարդակում, որտեղ կայացած մարդկային օբյեկտիվիզմի հիմքով 
իրացվում է նույն մարդկային սուբյեկտիվիզմը, ապա ստեղծվող 
արժեքները կրում են ազգային ինքնատիպության կնիքը: Իսկ դրանց 
ինստիտուցիոնալացումն արդեն նախապայման է ստեղծում 
քաղաքակրթական արժեքների ինքնատիպության համար: Սակայն, 
պետք է հատուկ ընդգծել, որ այս պարագայում խոսքը չի վերաբերում 
բոլոր պետությունների կողմից մշակութային արժեքների ինստիտուցիո-
նալացմանը, այլ միայն ինքանտիպ մշակույթին, որն ամբողջանում է 
տարածքի, ծագման, լեզվամտածողության, կրոնի ինքնատիպության 
տարրերով և իրացվում՝ դրանց հիմքով ստեղծված ինքնատիպ 
արժեքներով: Այսինքն, քաղաքակրթական արժեքները, հետևաբար՝ լոկալ 
քաղաքակրթությունները, պարտադրաբար հանդես չեն գալիս 
յուրաքանչյուր պետության պարագայում: Եթե դրանց հիմքում ընկած են 
միևնույն տարրերը, ապա ներառվում են միևնույն քաղաքակրթության 
մեջ՝ հանդիսանալով ընդհանուրի բաղկացուցիչ մասը: 

Այսպիսով, կարող ենք ձևակերպել հետևյալ գիտական պարադիգմը. 
հայ համակեցության տարածաժամանակային շարժընթացում մշակու-
թային նույնականացումը հանդիսացել է անհրաժեշտ նախապայման հայ 
ազգի, իսկ դրա ինստիտուցիոնալացումը՝ Հայկական լոկալ քաղա-
քակրթության ձևավորման ու զարգացման գործում: Այսինքն, հայկական 
մշակույթի ինքնատիպության բացահայտումը ոչ միայն թույլ կտա 
ընդհանրացնել հայ ազգի ձևավորման հիմքերը, այլև հերթական 
հետազոտական պահանջն է ձևակերպում՝ Հայկական քաղա-
քակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչների բացահայտման 
համատեքստում: 

Մինչ հայ մշակույթի ինքանատիպության բացահայտումը, կրկին 
նկատենք, որ այս հասկացությունն ունի խիստ բազմիմաստ կիրառում: 
Ընկալման ամենալայն իմաստով մշակույթի մեջ ներառվում են հետևյալ 
ենթահամակարգերը և բաղադրամասերը. Նյութական մշակույթ` ար-
տադրողական ուժեր (արտադրության միջոցներ, գործիքներ, տեխնո-
լոգիա, հաղորդակցություն, գիտություն, կադրերի պատրաստում), ար-
տադրական հարաբերություններ, սպառման առարկաներ (բնակարան, 
հագուստ, սնունդ և այլն), մարդու կողմից վերափոխված` կուլտու-
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րականացված լանդշաֆտ: Հոգևոր մշակույթ` լեզու, գիր, գրականություն, 
բարոյականություն, սովորույթներ, էթիկա, կրոն, գաղափարախո-
սություն, փիլիսոփայություն, իրավունք, արվեստ, կրթություն: Վերջինը 
վերաբերում է հասարակական ինստիտուտներին՝ առողջապահություն, 
սոցիալական ապահովագրություն, քաղաքական խմբեր, կուսակ-
ցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, զինված ուժեր, 
կառավարություն, կառավարման համակարգ: 

Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ սույն հետազոտության շրջանակ-
ներում հայ մշակույթի ինքնատիպության ապացուցելիությունն անհնար 
է իրականացնել փաստական կոնկրետ տվյալների հիմքի վրա: Նման 
պնդման հիմնավորման համար առանձնացնենք երկու կարևոր հան-
գամանք. նախ, ժամանակագրական գերմեծ լայնույթը՝ հազարամյակների 
ընթացքը և ստեղծված ինքնատիպ արժեքների բազմաձևությունն ու 
բազմաքանակությունը, սույն հետազոտության շրջանակներում մեթոդա-
պես անհնար է դարձնում դրանց ճշգրիտ  և ամբողջական համատեղումը: 
Այսինքն, նրա յուրաքանչյուր ոլորտ, յուրաքանչյուր ձև, յուրաքանչյուր 
շերտ, նույնիսկ՝ ենթաոլորտ, ենթաձև ու ենթաշերտ պահանջում է խիստ 
մասնագիտական մոտեցում: Ակնհայտ է, որ այն մեր մասնագիտական 
իրավասությունից դուրս է: Սակայն, միաժամանակ կարող ենք արձա-
նագրել, որ յուրաքանչյուր ուղղության համար առկա են մասնագիտական 
բարձրարժեք աշխատություններ, որոնց տեսական ընդհանրացումը բա-
վարար հիմք է հայ մշակույթի ինքնատիպ առանձնահատկությունները 
փաստարկելու համար:  

Բացի դրանից, մեր կողմից առաջադրված հետազոտական պահանջը 
չի ենթադրում ստեղծված մշակութային յուրաքանչյուր արժեքի 
ինքնատիպության փաստարկում: Մենք մշակութային ինքնատի-
պությունը դիտարկում ենք քաղաքակրթության համակարգաստեղծ 
բաղադրիչների համատեքստում: Հետևաբար, տարածության և ժամանա-
կի մեջ ստեղծված կոնկրետ արժեքների ընդհանրացված գնահատականը 
բավարար է համապատասխան եզրակացություններ կատարելու համար: 

Ըստ այդմ, ժամանակի ու տարածության մեջ հանդես եկող հայկական 
խիստ տարողունակ  մշակույթի ինքնատիպությունը բնորոշելու համար 
առանձնացնենք հետևյալ հայեցակետերը. 

•Հայկական ինքնատիպ մշակույթը բացառիկ դեր է կատարել հայ 
համակեցության ինչպես էվոլյուցիոն զարգացման (ժողովրդից` ազգի 
ձևավորում), այնպես էլ կյանքի ցիկլային շարժընթացի համատեքստում: 
Նրա ինքնատիպության ձևավորման ու զարգացման համար վճռորոշ են 
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եղել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին գործոնները: Ներքինի 
պարագայում դա համակեցության հասունացման անհրաժեշտ 
աստիճանն է: Մասնավորապես, երբ տվյալ համակեցությունն արդեն 
նույնականանում է ենթակարգային մյուս ինքնատիպ բաղադրիչներով՝ 
տարածքի, գենետիկ, լեզվամտածողական և կրոնական, ապա 
հնարավորություն է ստեղծվում ինքնատիպ կերպով ստեղծել և իրացնել 
մշակութային արժեքները: Տարօրինակ է, բայց վերջիններս առավել 
ամբողջական ու արտահայտիչ են դարձել (դառնում), երբ առկա է նաև 
արտաքին սպառնալիք, երբ գերխնդիր է դրված պաշտպանվել օտար 
համակեցությունների տարաբնույթ ռազմակալումներից: Արդյունքում, 
աստիճանաբար ձևավորվել է նաև հայկական մշակութային ավանդույթը, 
որը թույլ է տվել բյուրեղացնել այդ մշակույթի առավել բնորոշ գծերը և 
հաղորդել հաջորդ սերունդներին: 

•Հայկական մշակութային ավանդույթի անընդհատ կայունացման 
համար վճռորոշ նշանակություն է ունեցել (այսօր էլ շարունակում է ունե-
նալ) երևելի գործիչների առաքելությունը, ովքեր ունենալով սեփական 
մշակութային ավանդների հստակ գիտակցում, նկատի առնելով նախորդ 
սերունդների վաստակը և ժառանգությունը՝ կարողացել են իրենց ստեղ-
ծագործություններով միանգամայն մաքրել, բյուրեղացնել և ամբողջապես 
ազգայնացնել մշակութային գործունեության առանձին ոլորտներ: Դա 
հատկապես ցայտուն է արտահայտվել անկյունադարձային պահերին, 
երբ ուծացման ակնհայտ սպառնալիք է նկատվել մշակույթի առանձին 
ոլորտների նկատմամբ՝ սկսած լեզվամտածողական ու հավատքային 
ինքնատիպությունից, վերջացրած՝ ազգային ինքնություն արտահայտող 
մշակութային ամենաբազմազան ձևերով՝ երգ, պար, թատրոն, ճարտա-
րապետություն և այլն:74 

•Միաժամանակ, գրեթե բոլոր ժամանակաշրջաններում, երբ հայ 
մշակույթը բախվել է սպառնալի նվաճումների հետ, երբ կտրուկ ու 
համակողմանի փոփոխություններ են տեղի ունեցել ողջ տարածաշրջանի 
ռազմաքաղաքական, տնտեսական և հոգևոր-մշակութային կյանքում, այն 
ի հայտ է բերել նորացման, արտաքին միջավայրից բխող երևույթներին 
համարժեք արձագանքելու զարմանալի կարողություն: Ժամանակին 
հարմարվելով հարափոփոխ արտաքին պայմաններին՝ հայկական 

                                                           
74 Այս տեսանկյունից բացառիկ են Մաշտոցի, Ներսես Շնորհալու, Նարեկացու, Մխիթար 
Գոշի, Կոմիտասի, Հրաչյա Աճառյանի, Ալ. Թամանյանի և այլոց պատմական ներդրումը: 
Ժամանակակից իրականությունում այս տրամաբանության մեջ են մտնում  Գագիկ 
Գինոսյանի, Անի Նավասարդյանի գործունեությունները: 
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մշակույթը չափազանց կարևոր դեր է կատարել առհասարակ 
էթնոպահպանման մեխանիզմները կատարելագործելու առումով: 
Մշակութային նորամուծությունները հայկական միջավայրին 
հարմարեցնելուց և խորապես յուրացնելուց հետո, դրանք իրենց արժանի 
տեղն են գրավել ավանդական մշակութային արժեքների կողքին:75 

•Մասնագետների դիտարկմամբ՝ հայկական մշակույթն իր 
զարգացման ընթացքում հանդես է բերել բարդ ու ճկուն համակարգի 
բացառիկ հատկանիշներ, որը ճշգրտորեն արտացոլելով դարաշրջանի 
էական խնդիրները՝ արձագանքել է ժամանակի ու միջավայրի 
պահանջներին: Ինչպես արժեքային նույնականացման նախորդ 
բաղադրիչների, այնպես էլ ազգային մշակույթի շնորհիվ Հայկական 
քաղաքակրթությունը կապող օղակ է հանդիսացել (ոչ ենթակա) տարբեր 
քաղաքակրթությունների միջև՝ իրացնելով քաղաքակրթական դարպասի 
(հաղորդակցություն ապահովողի) սեփական բացառիկ գործառույթը: Այն 
մշտապես գտնվել է տարբեր ժողովուրդների փոխազդեցությունների 
ոլորտում՝ միաժամանակ պահպանելով իր ինքնատիպությունը և 
եզակիությունը: Հետևաբար, ինչպես նկատում է Հ. Մարգարյանը 
«...Հայաստանն անհնար է համեմատել, ասենք, Արևելքի ներամփոփ 
երկրների (Չինաստան, Ճապոնիա) հետ, որոնք իրենց մշակութային 
յուրահատկությունները (հատկապես ուշ միջնադարում) պահպանում 
էին մնացած աշխարհից առանձնանալու միջոցով: Հայկական ազգային 
մշակույթն ընդհանրապես երբևիցե չի խուսափել շրջակա և նույնիսկ 
հեռավոր երկրների հետ նյութական և հոգևոր արժեքների փոխառումից: 
Փոխներթափանցումները և փոխշփումները՝ թելադրված լինելով 
մշակույթի զարգացման ներքին պահանջներով, ոչ միայն ապահովել են 
հայկական մշակույթի հարատև առաջընթացը, այլև նպաստել 
մշակութային համակարգի ճկունացմանը և նորացմանը»:76  

•Հայկական մշակույթն ուշագրավ երևույթ է նաև համաշխարհային 
մշակույթի հայեցակետից: Այն, խնամքով պահպանելով ու 
հարստացնելով սեփականը, և արժանի ավանդ ներդնելով 
համաշխարհային մշակութային գանձարանում, միաժամանակ 
ապահովել է Հայկական լոկալ քաղաքակրթության մասնակցությունը 

                                                           
75 Տե՛ս Մարգարյան Հ. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,  Հայ մշա-
կույթի հանրագիտարան, Հայկական մշակույթի զարգացման առանձնահատկություն-
ները, http://www.armeniaculture.am/am/Encyclopedia_haykakan_mshakuyti_zargatsman_ 
arandznahat-kutyunnery 
76 Տե՛ս նույն տեղը 
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համաշխարհային քաղաքակրթական շարժընթացին: Դա հատկապես 
արտահայտվել է, երբ հնարավորություն է եղել մեր մշակութային 
արժեքներն ինստիտուցիոնալացնել: Վերջինիս բացակայության 
պայմաններում, Հայկական քաղաքակրթությունը հայտնվել է 
ռելիկտային վիճակում և չի կործանվել նաև մշակութային ինքնա-
տիպության շնորհիվ: Ըստ այդմ, մասնագետները փաստում են, որ 
հայկական ազգային մշակույթին, որպես կանոն, խորթ է եղել այլ, 
թեկուզև ճոխ ու բազմակողմանիորեն զարգացած մշակույթների 
նմանակող լինելը: Առավելապես տիրապետող է եղել բուն ազգային 
մշակութային արժեքների անձնվեր պահպանման և հաջորդ 
սերունդներին ժառանգություն թողնելու ձգտումը:  

•Հայկական մշակույթին վերաբերող հաջորդ առանձնահատկությունն 
արտահայտվում է նրա աշխարհագրական մեծ ցրվածությամբ: 
Սեփական աշխարհագրական միջավայրում լիարժեք իրացվելու 
հնարավորությունից զրկվելով, հաճախ հայկական մշակութային 
կենտրոններ են ձևավորվել ոչ հայկական տարածքներում: Այս երևույթն 
առավել արտահայտիչ է եղել հայկական պետականության 
բացակայության պայմաններում, որն ինքնաբերաբար ենթադրել է 
Հայկական քաղաքակրթության ռելիկտային վիճակ: Մասնավորապես, 
սեփական աշխարհագրական տարածքում օտար համակեցության 
ճնշումը միևնույն է դարձրել մշակութային իրացման տարածական 
հիմքը, որի պատճառով առավել հզոր մշակութային կենտրոններ են 
ձևավորվել հայկական աշխարհագրական տարածությունից դուրս: 
Սակայն, այս պարագայում հայ համակեցության կյանքի ցիկլն 
արձանագրել է բավականին ինքնատիպ ընթացք: Այսպես օրինակ, հայ 
մշակույթի կենտրոնները (դեռևս միջնադարից) ցրված լինելով վիթխարի 
տարածքում, գործունեություն են ծավալել տարատեսակ և նույնիսկ 
խայտաբղետ աշխարհագրական, էթնիկական և մշակութային 
միջավայրում: Նման պայմաններում հայկական մշակույթը թեև 
անխուսափելիորեն ենթարկվել է օտարածին ազդեցությունների, և նրա 
շրջանակներում դրսևորվել են զարգացման այլազան միտումներ, 
այնուամենայնիվ, մշակութային ավանդույթի կարգավորիչ գործառույթն 
ի վիճակի է եղել ապահովել մշակութային համակարգի 
ամբողջականությունը ու նրա խորապես ազգային դրոշմը: Բոլոր 
կենտրոնները, գրեթե առանց բացառության, կտրված լինելով սեփական 
կենսամիջավայրից հետագայում քայքայվել են: Սակայն, այնտեղ 
ստեղծված ազգային մշակույթն՝ իր արժեքներով և զարգացման մակար-
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դակով, ժամանակին տեղափոխվել է հայկական աշխարհագրական 
միջավայր: Ըստ այդմ, ապահովվել է հայ համակեցության կյանքի 
համապատասխան ցիկլին անհրաժեշտ մշակութային զարգացումը:   

• Հայկական ինքնատիպ մշակույթի առանձնահատկություններից 
փաստենք նաև ներքին բազմաշերտության ու բազմատիպության ռեալ 
գոյությունը: Սակայն, ինչպես արժեքային նույնականացման նախորդ 
բաղադրիչների պարագայում, այնպես էլ ազգային մշակույթի դեպքում,  
բազմաշերտությունն ու բազմատիպությունն հնարավորություններին 
զուգահեռ որոշակի արգելքներ է առաջադրում սեփական ներուժի 
իրացման համար: Մասնավորապես, հայ համակեցության տարբեր 
հատվածների մշակութային համեմատաբար ինքնատիպ, բազմազան 
դրսևորումներն իրենց ազդեցությունն են ունեցել հայ էթնոսի տարա-
ծաժամակային ողջ ընթացքի վրա: Դա, առանձին ժամանակներում, 
ակնհայտորեն խոչընդոտել է արժեքային նույնականացման ընդհան-
րացումներին: Այսինքն, մշակութային բազմատիպության պատճառով՝ 
պետական և քաղաքակրթական ընդհանրացումները ոչ միայն 
դժվարությամբ են տեղի ունեցել, այլև երբեմն հակադրվել են 
համակեցության առավել ցածր աստիճաններում: Մեր կարծիքով, դա 
պատճառներից մեկն է, որպեսզի հայկական քաղաքակրթությունը 
ռելիկտային վիճակի մեջ հայտնվի: Այսինքն, հնարավոր չի եղել 
ապահովել արժեքային համատարած նույնականացման բարձր 
աստիճան, ինչի պատճառով հայտնվել ենք համակեցության առավել 
ցածր աստիճաններում (առանձին ժամանակների) և ամբողջապես չի 
իրացվել կյանքի փուլային շարժընթացը: Սակայն, պետք է ընդունենք 
նաև, որ մշակութային բազմատիպությունը հնարավորություն է տվել 
պահպանել և վերարտադրել արժեքային հիմնային բաղադրիչները, որի 
շնորհիվ հայ քաղաքակրթական տեսակը չի ասիմիլացվել այլ քաղա-
քակրթությունների կողմից և ուղղակի հայտնվել է ռելիկտային 
վիճակում: Հետևաբար, եթե մշակութային բազմատիպությունը չի 
ընդհանրանում առավել բարձր արժեքային բաղադրիչներով, այն կարող 
է արգելակել համակեցության ավելի բարձր աստիճանների ձևավորումը: 
Ապագայում, Հայկական քաղաքակրթության հերթական սերնդի կյանքի 
ցիկլային շարժընթացն ապահովվելու է նաև մշակութային բազմատի-
պության ու բազմաշերտության միասնական ինստիտուցիոնալացման 
միջոցով: Այսինքն, Հայկական քաղաքակրթության մշակութային տարբեր 
հատվածները սեփական լիարժեքությունը բավարարելու պահանջով 
պարտադրված պետք է նույնականանան ավելի բարձր արժեքային բա-
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ղադրիչներով: Ձգտելու են պետական և քաղաքակրթական արժեքների 
միասնական իրացման: 

Ինչ վերաբերում է հաջորդ խնդրին՝ հայկական մշակույթի 
ինստիտուցիոնալացմանը, ապա անհրաժեշտ ենք համարում կրկին 
նկատել, որ «ինստիտուցիոնալացում» եզրույթի օգտագործմամբ մենք 
փորձում ենք բնութագրել այն հասարակական ինստիտուտների 
ձևավորման գործընթացը, որոնք ստեղծվում են ապահովելու համա-
կեցության տեսակի արժեքների, փոխհարաբերությունների և ընդհան-
րապես մարդկային գործունեության ոլորտների վերարտադրության ողջ 
համակարգը: Այսինքն, խոսքը վերաբերում է մարդկանց կենսագործու-
նեությունն ապահովող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կառույցների ձևավորման ու 
զարգացման գործընթացին: Ակնհայտ է, որ այդ գործընթացը հիմնակա-
նում տեղի է ունենում պետության գոյության պայմաններում: Հետևաբար, 
պետության ձևավորումը մենք համարում ենք համակեցության էվոլյու-
ցիայի հերթական աստիճան, որը կապող օղակ է հանդիսանում համա-
կեցության «Ազգ» և «Քաղաքակրթություն» աստիճանների միջև՝ գտնվելով 
առաջինից բարձր, իսկ երկրորդից` ցածր մակարդակում: Համակե-
ցության պետական ձևը հնարավորություն է տալիս արժեքային նույնա-
կանացման բոլոր բաղադրիչներին (տարածքայինից մինչև մշակութային) 
համակարգված ձևով զարգանալ և իրացվել: Տեղի է ունենում 
համակեցության արժեքային նույնականացման ողջ համակարգի ինստի-
տուցիոնալացում` անհրաժեշտ (ձևավորված ու ձևավորվող) ինստի-
տուտների միջոցով:  

Եթե ապահովվում է ճիշտ, ամբողջական, լիարժեք ինստիտուցիոնա-
լացում, ապա ստեղծվող արժեքները վերաճում են քաղաքակրթական 
մակարդակի: Ըստ այդմ, համակեցությունը բարձրանում է ենթակար-
գային ամենաբարձր` քաղաքակրթական մակարդակի, որի արժեքային 
նույնականացումն արդեն կատարվում է քաղաքակրթական մակար-
դակով: Այսինքն, հնարավորություն է ստեղծվում մասնակցել համաշ-
խարհային քաղաքակրթության համապատասխան փուլի շարժընթացին` 
ներառվելով լոկալ քաղաքակրթությունների համապատասխան սերնդի 
կազմում: 

Վերոհիշյալի տրամաբանության համաձայն, եթե արժեքային նույնա-
կանացման ինքնատիպ բաղադրիչների զարգացման արդյունքում 
ձևավորվում է համակեցության պետական տիպը, այսինքն, ազգային 
պետական տիպը, ապա ինստիտուցիոնալացման միջոցով հնարավո-
րություն է ստեղծվում դրանք բարձրացնել քաղաքակրթական 

          



Գլուխ  II     Հայկական  քաղաքակրթության ինքնատիպությունն արտահայտող հիմնական բաղադրիչները 
 

- 258 - 

մակարդակի: Հետևաբար, հայ համակեցության պարագայում հստակ 
գործում է հետևյալ տրամաբանությունը.  

Հայ համակեցությունն, ունենալով արժեքային նույնականացման 
ինքնատիպ բաղադրիչներ (տարածք, ծագումնաբանություն, լեզվամտա-
ծողություն, հավատք, մշակույթ), սեփական պետականության պայման-
ներում հնարավորություն է ստացել դրանք համակարգված ձևով վերար-
տադրել և լիարժեքորեն իրացնել: Արդյունքում, այն բարձրացել է համա-
կեցության առավելագույն աստիճանի՝ լոկալ քաղաքակրթության 
մակարդակի:  

Այսպիսով, Հայկական պետականության գոյության տարածաժա-
մանակային տրամաբանության մեջ պետք է փնտրել նաև Հայկական 
լոկալ քաղաքակրթության ինքնուրույն գոյությունը: Վերջինիս կյանքի 
ցիկլային շարժընթացն ու քաղաքակրթական արժեքների իրացման 
մակարդակը ոչ միայն հանդիսացել է լոկալ քաղաքակրթությունների 
համապատասխան սերնդի կենսագործունեության անհրաժեշտ 
բաղադրիչ, այլև ապահովել է համաշխարհային քաղաքակրթական տվյալ 
տիպի ամբողջականությունը:  
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Է  
մակարդակ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈԿԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ  
Մարդկային համակեցության զարգացման բարձրագույն տիպը լոկալ 

քաղաքակրթություններն են: Իհարկե այս պարագայում խոսքը վերաբե-
րում է միայն քաղաքակրթություն բուրգի համակեցություն բաղադրիչի 
ընթացքին, քանի որ, ինչպես արդեն նախորդիվ դիտարկել ենք, 
հասարակական համակարգերի ձևավորման տեսանկյունից առավելա-
գույն մակարդակները համապատասխանում են համաշխարհային, ապա 
նաև համամարդկային քաղաքակրթություններին: Հետևաբար, լոկալ քա-
ղաքակրթությունների ձևավորումն ու տարածաժամանակային շարժըն-
թացը պետք է դիտարկել միասնաբար, երբ համաշխարհային ու համա-
մարդկային քաղաքակրթությունների շարժընթացների տրամաբա-
նությունում կամբողջանան համակարգաստեղծ բոլոր բաղադրիչները: 
Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթության ինքնատիպության փաստարկման և ցիկլային 
շարժընթացի բացահայտման միասնաբար քննարկելու անհրաժեշ-
տությունը: Ըստ այդմ, աշխատանքի այս հատվածում հստակ կարելի է 
առանձնացնել երեք հետազոտական փոխկապակցված խնդիրներ. 
առաջինը՝ Հայկական լոկալ քաղաքակրթության գոյության 
փաստարկումն է, երկրորդը՝ նրա ցիկլային շարժընթացների 
ուսումնասիրությունն է, իսկ երրորդը՝ նրա հաղորդակցման 
հնարավորությունը՝ լոկալ, համաշխարհային և համամարդկային 
քաղաքակրթություններում: 

•Առաջին խնդրի համար առանձնացնենք ներքոհիշյալ հայեցակետը. 
Ապացուցված կարելի է համարել այն փաստը, որ Հայ համակեցության 

նույնականացման արժեքային բաղադրիչներն ինքնատիպ են, առանձնա-
հատուկ և չեն կրկնվում այլ քաղաքակրթությունների պարագայում: 
Հետևաբար, դրանք առանձին-առանձին ապահովել են քաղաքակրթու-
թյան համակարգաստեղծ ենթակարգության անհրաժեշտ մակարդակ-
ները: Իսկ դրանց համաժամանակյա փոխգոյակցության ու փոխազդե-
ցության արդյունքը բավարար պայման է հանդիսացել Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթության ձևավորման համար: Այսինքն, համակարգաստեղծ 
բոլոր բաղադրիչները՝ տարածք (Տ), ծագումնաբանություն (Ծ), 
լեզվամտածողու-թյուն (Լ), հավատք (Հ), մշակույթ (Մ) պետականություն 
(Պ) և՛ օբյեկտիվ իրականության, և՛ սուբյեկտիվ գիտակցության մեջ 
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հանդես են գալիս հայկական ինքնատիպությամբ՝ ձևավորելով 
Հայկական քաղաքակրթությունը (ՀՔ): Հետևաբար, Հայ համակեցության 
պարագայում հստակ գոր-ծում է լոկալ քաղաքակրթությունների 
ձևավորման բանաձևը՝ 

ՀՔ = ՀՊ77 (ՀՏ x ՀԾ x ՀԼ x ՀԿ x ՀՄ), 
Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթությունը ֆունկցիա է համակար-

գաստեղծ բաղադրիչներից՝ արգումենտներից: Բանաձևում յուրա-
քանչյուր արգումենտ ունի իր հստակ տեղը, որի գործառույթները հստակ 
են նաև իրականության մեջ՝ տարածաժամանակային ռեալ արտահայտ-
մամբ: Քանի որ բանաձևում արգումենտների արտադրյալ է ներկայաց-
ված, ապա նրանք գտնվում են փոխկախվածության մեջ, որն արտահայտ-
վում է երկակի բնույթով:  

Առաջին փոխկախվածությունն արտահայտվում է արժեքների մեծու-
թյամբ: Յուրաքանչյուր արգումենտ՝ որպես արտադրիչ, ունի իր արժեքը, 
հետևաբար, որքան բարձր է այդ արժեքը, այնքան բարձր է ընդհանուր 
հանրագումարը: Այսինքն, Հայկական քաղաքակրթությունը՝ որպես 
արտադրյալ, ուղղակի կախման մեջ է գտնվում իր արտադրիչների 
(համակարգաստեղծ բաղադրիչների) արժեքից: Որքան բարձր են դրանք, 
այնքան հզոր է Հայկական քաղաքակրթությունը, և ընդհակառակը՝ 
նրանց թուլությունը (ցածր արժեքը) նվազեցնում է Հայկական 
քաղաքակրթության ներուժը: 

Հաջորդ փոխկախվածությունը պարտադրում է արգումենտների ռեալ 
գոյություն, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրի բացակայությունը 
միաժամանակ փաստում է ընդհանուր արտադրյալի բացակայությունը. 
ցանկացած արտադրիչ, եթե զրո է, ապա ողջ արտադրյալն է զրո դառնում: 

Հատուկ ընդգծենք, որ նման պնդումներն իրական են ամբողջության 
մեջ, և գործում են միայն քաղաքակրթության պարագայում: Այսինքն, 
վերջինիս բացակայության պայմաններում, համակարգաստեղծ բա-
ղադրիչները (արգումենտները) կարող են գոյություն ունենալ ինքնու-
րույնաբար, նույնիսկ մեկուսի: Բայց այդ դեպքում, ապահովվում է համա-
կեցության միայն ռելիկտային վիճակը՝ երբ սեփական 
քաղաքակրթության բացակայության ժամանակ այն չի ասիմիլացվում 
մյուս քաղաքակրթությունների կողմից: 

                                                           
77 Այս պարագայում պետք է հստակ ընդգծել, որ խոսքը վերաբերում է հայկականության 
նույնականացման բաղադրիչների լիարժեք կենսագործումն ապահովող պետական 
համակեցությանը, այսինքն Ազգային պետությանը-Ազգապետությանը, այլ ոչ թե 
պետական շաբլոնային մոդելներին։   
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Ինչպես ցույց է տալիս բանաձևը, համակարգաստեղծ առաջին հինգ 
բաղադրիչներից առանձնանում է պետականության բաղադրիչը: Եթե 
առաջինները հանդես են գալիս որպես սովորական արգումենտներ, 
ապա պետականությունն առանձնանում է, և դիտվում է որպես դրանք 
ընդհանրացնող, համընդհանուր օրինաչափության ենթարկող օրենք: 
Այսինքն, պետականությունն ինքն է կախված է մյուս արգումենտներից: 
Ընդ որում, նրանց թե՛ առաձին-առանձին, և թե՛ միասնական 
մեծությունից: Հետևաբար, իրական է նաև ներքոհիշյալ բանաձևերի 
գոյությունը.  

ՀՊ = ՀՊ (ՀՏ x ՀԾ x ՀԼ x ՀԿ x ՀՄ) և միաժամանակ՝  
ՀՊ = ՀՊ (ՀՏ),    ՀՊ = ՀՊ (ՀԾ),   ՀՊ = ՀՊ (ՀԼ),  ՀՊ = ՀՊ (ՀԿ),   ՀՊ = ՀՊ (ՀՄ): 

Հայկական պետականության համար նման ընթացքը ժամանակին 
պարտադիր է դարձնում վերոհիշյալ բանաձևերում բաղադրիչների 
հետևյալ փոփոխությունը, որ քննարկված ֆունկցիաների համար 
գոյություն ունեն և ռեալ իրականության մեջ գործում են նրանց 
հակադարձ ֆունկցիաները: Օրինակ՝ վերոհիշյալ ֆունկցիաները 
զուգորդվելու են ՀՏ = ՀՏ (ՀՊ), ՀԾ = ՀԾ (ՀՊ), ՀԼ = ՀԼ (ՀՊ), ՀԿ = ՀԿ (ՀՊ), ՀՄ = ՀՄ (ՀՊ)-
ի հետ: Այսինքն, Հայկական պետականության յուրաքանչյուր ֆունկցիա 
զարգացման որոշակի մակարդակում ինքն է դառնում կարևոր 
հենադաշտ իր արգումենտների զարգացման համար: 

Նույն տրամաբանությունը գործում է քաղաքակրթության պարա-
գայում, բայց միայն պետականության բաղադրիչի կտրվածքով: Քանի որ, 
ինչպես նախորդիվ նշել ենք, պետականությունն է թույլ տալիս համա-
կարգաստեղծ բաղադրիչները ինստիտուցիոնալացնել և բարձրացնել 
քաղաքակրթության մակարդակի: Այսպիսով, կիրառելի են նաև հետևյալ 
բանաձևերը.  

ՀՔ = ՀՔ (ՀՊ) - երբ հայկական քաղաքակրթությունն ուղղակի կախման 
մեջ է պետականության հզորությունից: Միաժամանակ գործում է նաև՝ ՀՊ 
= ՀՊ (ՀՔ) բանաձևը, որտեղ Հայկական քաղաքակրթությունը հենադաշտ է 
դառնում իր բաղադրիչի (արգումենտի) զարգացման համար: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք արձանագրել, որ հայ համակեցության 
պարագայում հստակ կիրառելի է լոկալ քաղաքակրթությունների 
ձևավորման բանաձևը, որն ապացուցում է Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթության գոյությունը (գոյության հնարավորությունը): 

Անհատի ինքնակատեգորիզացիան Հայկական քաղաքակրթության 
հետ հնարավոր է միայն բոլոր բաղադրիչների միաժամանակյա 
նույնականացման դեպքում: Հակառակ պարագայում նույնականացումը 
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տեղի է ունենում ավելի ցածր մակարդակներում՝ ազգի, ժողովրդի, ցեղի, 
տոհմի, ընտանիքի մակարդակներում: Այսինքն, յուրաքանչյուր 
բաղադրիչի բացակայություն նվազեցնում է նույնականացման 
մակարդակը: Ընդ որում, մեր պնդմամբ, դա արտահայտվում է հստակ 
ենթակարգությամբ՝ տարածքայինց մինչև պետական: Իհարկե այսօր, և 
պատմության ընթացքում ոչ հազվադեպ, առկա են դեպքեր, երբ 
անհատները, խմբերը նույնականացվել են ավելի բարձր մակարդակում 
չունենալով նվազագույն համապատասխան ենթակարգերը: Օրինակ, 
առանց տարածքի, լեզվի, հավատքի միասնականացման կրել հայ 
մշակույթ, ինքնակատեգորիզացվել ազգի մակարդակում կամ 
նմանատիպ այլ դրսևորումներ: Սակայն, ժամանակը հստակ ապացուցել 
է (այսօր էլ ապացուցում է), որ դա ոչ միայն ժամանակավոր բնույթ է 
կրում (առավելագույնը մեկ-երկու սերունդ), այլև խոչընդոտում է 
(խոչընդոտել է) քաղաքակրթական միասնականացմանը: Հետևաբար, 
Հայկական քաղաքակրթության ապագա շարժընթացում պետք է բացառել 
նմանատիպ խնդիրների գոյությունը՝ ապահովելու համար այդ 
շարժընթացի հնարավորությունը:   

 Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է Հայկական քաղաքակրթության 
տարածաժամանակային շարժընթացին: Մեր կողմից առաջարկվող 
տեսության համաձայն՝ Հայկական լոկալ քաղաքակրթությունը 
ձևավորվել է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի 
երրորդ՝ «Կայացման» փուլում, որտեղ իրացվել է լոկալ 
քաղաքակրթությունների երրորդ սերունդը: Ամբողջապես սպառելով 
սեփական ներուժը՝ փուլի ավարտին, Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթությունը, հաղթահարելով համապատասխան ճգնաժամը, 
վերարտադրվում է համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի 
հաջորդ՝ «Զարգացման» փուլում, որտեղ գործառնել են լոկալ 
քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդի ներկայացուցիչները: 
Համաձայն առաջարկվող տեսության՝ Հայկական լոկալ քաղաքակրթու-
թյունն, այս փուլում  իրացնելով սեփական ներուժը, չի կարողանում 
հաղթահարել համապատասխան ճգնաժամերը, որի պատճառով 
հայտնվում է ռելիկտային վիճակում: Նման իրավիճակ տիրապետում է 
մինչև ժամանակակից իրողությունները՝ ընդհուպ մինչև 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի յոթերորդ՝ 
«Քաղաքակրթական» ավարտուն փուլը: Վերջինիս ընթացքում իրենց 
կյանքի ցիկլը սպառելու հնարավորություն ստացան լոկալ 
քաղաքակրթությունների յոթերորդ սերնդի ներկայացուցիչները, որոնց 
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ավանգարդային շերտում ներկայացավ նաև Հայկական քաղա-
քակրթությունը: Ըստ այդմ, անհրաժեշտություն է առաջանում 
մանրամասնորեն դիտարկել Հայկական քաղաքակրթության երեք 
սերունդների կյանքի ցիկլային շարժընթացները, ինչպես նաև՝ 
ռելիկտային վիճակն ապահովող իրողությունները, որոնք թույլ չեն տվել 
ասիմիլացվել այլ քաղաքակրթությունների կողմից: Հայկական քաղա-
քակրթության կյանքի ցիկլի մոդելավորումը ներկայացված է 
գծապատկեր 5-ում: 

Եվ այսպես, Հայկական քաղաքակրթության աշխարհագրության 
սկզբնակետ կարելի է համարել Ք.ա. IX դարը, երբ արդեն ձևավորված 
ինքնատիպ բաղադրիչներն ինստիտուցիոնալացվեցին Հայկական 
պետականության միջոցով: Այսինքն, այն ժամանակ, երբ հայկական 
աշխարհագրական տարածքում՝ Հայկական լեռնաշխարհում, ավարտվել 
էին հայ համակեցության գենետեիկ, լեզվական, հավատքային 
ընդհանրացնող գործընթացները, որոնց արդյունքում հնարավորություն 
էր ընձեռնվել ստեղծել ժամանակին համապատասխանող մշակութային 
արժեքներ: Այդ ամենն ինստիտուցիոնալացվեց Արարատյան 
(Ուրարտական, Վանի) պետության կողմից, որի արդյունքում հայ 
համակեցությունը բարձրացավ լոկալ քաղաքակրթության մակարդակի: 

Լիովին գիտակցում ենք, որ նման պնդումն օբյեկտիվ քննադատման 
թիրախ կարող է դառանալ, այսօր գիտական շրջանակներում առկա, 
իրարամերժ երկու տեսակետների կողմից: Դրանցից առաջինը՝ 
Արարատյան թագավորությունից առաջ, Հայկական հնագույն 
պետության գոյության ընդունումն է: 78  Այս պարագայում հատուկ 
ընդգծենք, որ մեր կողմից Հայկական քաղաքակրթության սկզբնակետ 
Արարատյան թագավորության ընդունումը վերաբերում է միայն 
համաշխարհային քաղաքակրթության երրորդ փուլի, ըստ այդմ նաև՝ 
լոկալ քաղաքակրթությունների երրորդ սերնդի ժամանակագրությանը: 
Այսինքն, եթե ապագայում, բավարար ապացույցները թույլ կտան 
                                                           
78 Խոսքը վերաբերում է Արատտա պետական կազմավորման գոյությանը: Մասնավորա-
պես՝ Հայկական լեռնաշխարհի մասին վաղագույն տեղեկությունները պահպանվել են 
հնագույն միջագետքյան (շումերական և աքքադական) արձանագրություններում: Շումե-
րական բնագրերում՝ Ք.ա. XXVIII- XXVII իրադարձություններում հիշատակվում է Արատ-
տա երկիրը, որն ուսումնասիրողները նույնացնում են Աստվածաշնչի Արատտա-
Հայաստանի հետ: Արատտան եղել է աստվածապետական (կրոնապետական կամ 
թեոկրատական) կարգեր ունեցող երկիր: Մանրամասն տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, Հովհան-
նիսյան Պ. Գ., Մինասյան Է. Գ. և ուրիշներ, Հայոց Պատմություն (հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը), պրոֆ. Հր. Ռ. Սիմոնյանի խմբագրությամբ, - Եր.: ԵՊՀ 
հրատ., 2012, էջ 26 
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փաստելու այն հանգամանքը, որ հայ համակեցության արժեքային 
բաղադրիչները ինստիտուցիոնալացվել են ավելի վաղ գոյություն 
ունեցած պետական կազմավորումների կողմից, ապա կարելի է խոսել 
Հայկական քաղաքակրթության ավելի վաղ սերնդի (սերունդների) 
գոյության մասին: Այս պահին, տվյալ խնդիրը դուրս է գտնվում մեր 
հետազոտության շրջանակներից:  

Հաջորդ տեսակետը վերաբերում է Ուրարտական պետության 
ծագման, նրա էթնիկ պատկանելիության խնդրին, որի վերաբերյալ մինչև 
այսօր առկա է գիտական սուր բանավեճ: 79  Ընդ որում, այդ դիսկուրսը 
ծավալվել է ոչ միայն միջազգային մակարդակով, այլև նախկինում՝ 
խորհրդային պատմագիտական դպրոցի ազդեցությամբ, խնդրո առարկա 
հարցի վերաբերյալ տարակարծություն է եղել նույնիսկ հայ 
գիտնականների մոտ:80 

Գիտական այս բանավեճի մանրամասն դիտարկումը համարելով մեր 
հետազոտության շրջանակից դուրս՝ միայն նկատենք, որ խնդրին մենք 
հիմնավորապես անդրադարձել ենք հայ համակեցության ծագումնաբա-
նական բաղադրիչը դիտարկելիս: Ըստ այդմ, Արարատյան 
(Ուրարտական) պետության գոյությունը համարում ենք որպես 
Հայկական քաղաքակրթության ծագման և ձևավորման հանգրվանային 
                                                           
79  Խնդիրն առավել է բարդանում այն պատճառով, որ հնագիտական պեղումների 
լիարժեքությունը՝ նույնիսկ այսօր, չի ապահովվում: Մասնավորապես, ժամանակակից 
Իրանի տարածքում, Իսլամական հեղափոխությունից հետո երկար ժամանակ պեղումներ 
չէին իրականացվում, չնայած վերջին շրջանում խնդիրը կարծես շտկվում է: Իսկ 
ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում գտնվող ուրարտական բնակավայրերը 
հիմնականում տեղաբաշխված են թուրք-քրդական բախման գոտում, որտեղ անհնար է 
իրականացնել պեղումներ: Մանրամասն տե՛ս Stone E. C., Zimansky P. The Urartian 
Transformation in the Outer Town of Ayanis. Archaeology in the Borderlands. Investigations in 
Caucasia and beyound. Los Angeles: University of California Press, 2003 աշխատությունը: 
Հնագիտական հայտնագործությունների տեսանկյունից, թերևս, բացառություն է Հայաս-
տանի Հանրապետության ներկայիս տարածքը, որն ընդգրկել է Ուրարտական 
պետության հյուսիսարևելյան հատվածը: 1939 թվականից մինչ այսօր,  Կարմիր-Բլուր 
կոչվող հնավայրում համակարգված ձևով իրականացվել են հնագիտական պեղումներ, 
որն, ըստ էության, ապահովել է Ուրարտուի հետազոտության ամենահարուստ 
փաստական նյութը: Կարմիր-Բլուրի պեղումներում մեծ է խորհրդային գիտնական Բ. 
Պիատրովսկու ներդրումը, ում կողմից 1959-ին հեղինակած «Վանի թագավորություն» 
մենագրությունը, մինչ այսօր, համարվում է Ուրարտուի վերաբերյալ դասական 
աշխատություններից մեկը: 
80  Խոսքը վերաբերում է այն հանգամանքին, որ որոշ հայ պատմաբաններ հայկական 
ցեղերի միավորման, հայ ժողովրդի ծագման ու ձևավորման ժամանակաշրջանը 
համապատասխանեցնում էին հետուրարտական շրջանին, ըստ այդմ՝ այդ ընթացքից 
դուրս էին թողնում Ուրարտական պետությունը: Սակայն, այսօր պաշտոնական 
պատմագիտությունը բոլորովին այլ տեսակետ ունի, որի ապացուցվածությանն 
անդրադարձել ենք մեր համակեցության ծագումնաբանությունը դիտարկելիս: 
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կետ, երբ հայ համակեցությունը, ինստիտուցիոնալացնելով սեփական 
արժեքային բաղադրիչները, կարողացավ բարձրանալ լոկալ 
քաղաքակրթության մակարդակի: Իսկ էթնիկ պատկանելիության 
վիճահարույց դրվագների գոյությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, 
որ և՛ պետականության, և՛ քաղաքակրթության ծագման ու ձևավորման 
ընթացքները համապատասխանում են իրար: Հետևաբար, սկզբնական 
շրջանի համար հնարավոր է դառնում ոչ հայկական տարրերի 
ժամանակավոր գոյությունը:  

Սակայն, Հայկական քաղաքակրթության հետագա շարժընթացում 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների հայկականությունն ամբողջովին 
բյուրեղանում է: 
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Գծապատկեր 5 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈԿԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՑԻԿԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 
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ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ՀԻՆԳԵՐՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ՉՈՐՐՈՐԴՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ԵՐՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԵԾ ՓՈՒԼ 

 Համամարդկային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը 

Համաշխարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը 

Հայկական լոկալ քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացը 

Հայկական լոկալ քաղաքակրթության ռելիտային շրջաններ 
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ԳԼՈւԽ I I I 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 

ՇԱՐԺԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 
 
3.1 Հայկական լոկալ քաղաքակրթության առաջին սերունդ 
Համաշխարհային քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացում, 

Հայկական լոկալ քաղաքակրթությունն իր մասնակցությունը բերում է 
երրորդ փուլից, որի ընթացքում սպառվում է լոկալ քաղաքակրթություն-
ների երրորդ սերնդի ներկայացուցիչների կյանքի լրիվ ցիկլը՝ 
ամբողջացած յոթ փուլերի հերթափոխմամբ (աղյուսակ 9):  

Ինչպես վերը արդեն փաստարկեցինք, Հայակական լոկալ քաղա-
քակրթության ծագման ու ձևավորման առաջին երկու փուլերը համապա-
տասխանում են Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին: 
Ըստ այդմ, առաջին փուլը` ծննդյան շրջանը, ժամանակագրական 
առումով ընդգրկում է Ք.ա. IX-VIII դարերը և համապատասխանում է 
Արարատյան (Ուրարտական) պետության ձևավորման ընթացքին: 
Մասնավորապես, ըստ պատմագիտության, Այրարատ միջնաշխարհում՝ 
պատմական վաղ շրջանում ստեղծված քաղաքական կազմավորումը, ի 
տարբերություն Նաիրյան ազգակից եզրաշխարհների, ապրելով 
համեմատաբար անխաթար և բնականոն զարգացում, արդեն Ք.ա. IX 
դարի 1-ին կեսին հասել է ռազմաքաղաքական և տնտեսական այնպիսի 
հզորության, որ, ի դեմս Արամե արքայի (Ք.ա. 852-835), ոչ միայն 
հաջողությամբ դիմագրավել է Ասորեստանի հարձակումներին, այլև, 
գլխավորելով Հայկական լեռնաշխարհի բնիկների՝ հայերի համախմբման 
ընթացքը, կերտել է Արարատյան միասնական տերության հիմքերը՝ 
ծնունդ տալով հայկական քաղաքակրթությանը: Վերջինիս ընթացքը 
ներառում է ընդհուպ մինչև Մենուայի (Ք.ա. 810-786) գահակալության 
տարիները, երբ ավարտվում է Հայկական լեռնաշխարհի ազգակից 
ցեղերի ու «աշխարհների» միավորումը (մեծամաամբ) Արարատյան 
միասնական տերության մեջ:1 

Հայկական քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի երկրորդ փուլը՝ ձևավոր-
ման շրջանը, ժամանակագրական առումով ընդգրկում է Ք.ա. VIII դարի 
                                                           
1Այդ ընթացքը համապատասխանում է Արամե արքայի (Ք.ա. 852-835),  Սարդուր Ա-ի 
(Ք.ա. 835-825), Իշպուինիի (Ք.ա. 825-810)  և Մենուայի (Ք.ա. 810-786) գահակալության 
տարիները: Տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, Հովհաննիսյան Պ. Գ., Մինասյան Է. Գ. և ուրիշներ, 
Հայոց Պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը), պրոֆ. Հր. Ռ. 
Սիմոնյանի խմբագրությամբ, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 31-33  
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կեսերից մինչև - Ք.ա. VI դարի կեսերը ընկած ժամանակաշրջանը: Այն 
սկզբնավորվում է Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի կառավարման ժամա-
նակներում, երբ Արարատյան թագավորությունը հասնում է իր հզորու-
թյան գագաթնակետին: 

Վերոհիշյալ թագավորների արձանագրություններում պահպանված 
տեղեկությունների համաձայն՝ Արարատյան թագավորության բուն սահ-
մանները հյուսիս-արևելքում հասնում էին Խալիտա (Խալտիք) և Կուլխա 
(Կողքիս) «երկրներ», հյուսիսում և հյուսիս-արևելքում՝ Կուրի, արևմուտ-
քում՝ Եփրատի գետահովիտների «երկրները», հարավ-արևմուտքում՝ 
Մելի-տա (Մելիտինե), Կումմախա (Կոմմագենե), Քիլակու (Կիլիկիա), 
Արմե կամ Ուրմե և դրանց մերձակա այլ «երկրներ», հարավում՝ Կորդվաց 
լեռնաշղթան, իսկ հարավ-արևելքում Կապուտան լճի մերձափնյա 
շրջանը կազմող Մանա «երկիրը»:2 

 
Աղյուսակ 9 

 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆԴԻ ԿՅԱՆՔԻ ՑԻԿԼԻ 
ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 

 
Ձևավորման փուլը ձգվում է ընդհուպ մինչև Արարատյան թագավո-

րության անկումը՝ Ք.ա. VI դարի կեսերը,3 որի ընթացքում ամբողջապես 

                                                           
2 Տե՛ս նշվ աշխ. էջ 34 
3 «...Պատմագիտության մեջ Ք.ա. 640-590 ական թվականները ներկայացվում են որպես 
Արարատյան թագավորության այսպես կոչված «վերջնական քայքայման և կործանման 
ժամանակշրջան»: Այդ վարկածն առաջացել է այն կանխակալ պատկերացման հիման 
վրա, որ «եկվոր» հայերը «օրինաչափորեն», իբր, պիտի հաստատվեին «անխուսափե-
լիորեն կործանման դատապարտված» Արարատյան թագավորության «փլատակների 
վրա»:  Հակառակ այդ միտումնավոր վարկածի՝ Ք.ա. 590-580-ական թթ Արարատյան 
թագավորությունը Մերձավոր Արևելքում դեռևս ուներ այնպիսի հզորության և 
քաղաքական ազդեցության, որ Հին Հրեաստանի հոգևոր առաջնորդ Երեմիան (Ք.ա. 629-

 ՓՈւԼ ԸՆԹԱՑՔ ԺԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1 I – փուլ Ծնունդ Արարատյան թագավորության շրջան 

(Ք.ա. IX-VI դարեր) 2 II – փուլ Ձևավորում 

3 III – փուլ Կայացում 
Երվանդունիների հարստության շրջան 

(Ք.ա. VI-III դարեր) 
4 IV – փուլ Զարգացում 

Արտաշեսյան հարստության շրջան 
(Ք.ա. III-I դարեր) 

5 V – փուլ Կայունացում 
6 VI – փուլ Հասունացում 

7 VII - փուլ Իրացում-
սպառում 
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ավարտվում է Հայկական քաղաքակրթության ձևավորումը, որը հիմք է 
հանդիսանում ցիկլային շարժընթացի հաջորդականությունն ապահո-
վելու համար:  

Հայկական քաղաքակրթության առաջին սերնդի երրորդ փուլը՝ 
կայացման շրջանը, ընդգրկում է Ք.ա. VI – III դարերը: Համաձայն Մար 
Աբաս Կատինայն վերագրող «Նախնյաց պատմության»-ը, որի 
պատառիկները բանաքաղությամբ ավանդել է Մ. Խորենացին, Ք.ա. VI-III 
դդ. Հայաստանում շարունակել են գահակալել Արամի հիմնադրած 
Հայկազյան արքայատան ներկայացուցիչները: Սակայն, մերօրյա 
պատմագիտության մեջ այդ արքայատանը պայմանականորեն հաճախ 
անվանում են Երվանդունի կամ Երվանդական՝ Ք.ա. 570-ական 
թվականներին քիչ տարիներ գահակալած Երվանդ I Հայկազյանի 
անունով: 4  Ավելին, տևական ժամանակ, հայ պատմագիտության մեջ՝ 
հայոց առաջին պետականությունը համարվում էր հենց Երվանդունիների 
հարստությունը: Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ քննարկվող 
ժամանակաշրջանը համապատասխանում է Հայկական քաղա-
քակրթության կայացման փուլին, որտեղ գրեթե ամբողջապես բյուրեղա-
նում են համակարգաստեղծ բաղադրիչների հայկականությունը: 
Հետևաբար, Երվանդունիների պետականության շրջանն առավել 
հայկական է դիտվել (դիտվում), քան նախորդ ընթացքը: Սակայն, կրկին 
փաստենք, որ այդ ամենն ամբողջապես բխում է Հայկական 
քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժընթացի տրամաբա-
նությունից: Նկատենք նաև, որ Երվանդունիների լիակատար 
անկախության փաստը, որոշ հետազոտողներ, կասկածի տակ են դնում: 
Մասնավորապես, Ք.ա. VI դարի 70-ական թթ. Հայոց թագավո-
րությունը, բախվելով Իրանում մեծ հզորության հասած և Մերձավոր 
Արևելքում ահեղ ուժ դարձած մարա-պարսկական տերությանը, 
հարկադրված եղավ ճանաչել նրա գերիշխանությունը` տարեկան որոշ 
հարկագումար վճարելու և պատերազմի ժամանակ զորամասեր 
տրամադրելու պայմանով: Սակայն, ինչպես փաստում է ժամանակակից 

                                                                                                                                                    
586) Արարատյան թագավորությանը հորդորում էր զորավիգ լինել հրեաներին՝ ընդդեմ 
ժողովուրդների պատուհաս դարձած Նոր Բաբելոնի թագավորության...». մեջբերումն ըստ 
նշվ աշխ. էջ 34-35: Ըստ այդմ, ձևավորման փուլի ընթացքում առանձնացնում ենք 
Արարատյան թագավորության հետևյալ թագավորների գահակալության տարիները՝ 
Արգիշտին Ա (Ք.ա. 786-764), Սարդուր Բ (Ք.ա. 764-735), Ռուսա Ա (Ք.ա. 735-714), Արգիշտի 
Բ (Ք.ա. 714-685), Ռուսա Բ (Ք.ա. 685-645),  Սարդուրի Գ (Ք.ա. 639-625), Սարդուրի Դ (Ք.ա. 
625-620), Էրիմենա (Ք.ա. 620-605) Ռուսա Գ (Ք.ա. 605-695) և Ռուսա Դ (Ք.ա. 595-585): 
4 Նշվ աշխ. էջ 35 
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պատմագիտությունը. «... Այդ շրջանում Հայաստանը լիովին պահպանում 
էր իր պետական անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, 
հոգևոր-մշակութային ինքնուրույնությունն ու կենսունակությունը, որոնք 
հաստատուն հիմքերի վրա էին դրվել նախընթաց դարերում: Հայաստանի 
պետական տարածքները համընկնում էին Արա-րատյան տերության և 
հայ ժողովրդի էթնիկական սահմաններին»:5 

Այսպիսով, Երվանդունիների ժամանակաշրջանում՝ Ք.ա. VI-III դարե-
րում, լիովին կայանում է Հայկական քաղաքակրթությունը, որն էլ իր հեր-
թին հիմք է հանդիսանում նրա հետագա շարժընթացի համար: Իսկ 
վերջինիս ներառում է Հայկական քաղաքակրթության առաջին սերնդի 
ավարտուն ընթացքը, որը ժամանակագրական առումով համապա-
տասխանում է Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանին՝ Ք.ա. III-I դարեր:6 
Այդ ընթացքում իրացվում են Հայկական քաղաքակրթության չորրորդ-
զարգացաման, հինգերորդ-կայունացման, վեցերորդ-հասունացման և 
յոթերորդ-իրացման փուլերը: 

Մասնավորապես, Հայկական քաղաքակրթության առաջին սերնդի 
զարգացման շրջանն ամբողջովին համապատասխանում է Արտաշես Ա-ի 
գործունեության տրամաբանությանը, որն արտահայտվեց համահայկա-
կան պետության ձևավորման ու զարգացման բացառիկ ընթացքով: 
Վերջինս փաստարկված է բազմաթիվ հետազոտություններով ու վերլու-
ծություններով, որոնց կրկնությունն անտեղի համարելով հանդերձ, 
առանձնացնենք մեկ կարևորագույն դրվագ: Խոսքը վերաբերում է Արտա-
շես Ա-ի կողմից համահայկական պետության հիմքերի ամրապնդմանը 
միտված «հողային բարեփոխման» էությանը: Այն բացառիկ է նրանով, որ 
գործնականում լուծեց համայնքների և ագարակների միջև գոյություն 
ունեցող հողի սեփականաշնորհման հակասական խնդիրը: Մասնագետ-
ների կարծիքով, այն բացառիկ է, առաջին հերթին, հայ էթնիկ կենսափի-

                                                           
5 Տե՛ս նույն տեղը: 
6  Արտաշեսյան արքայատոհմը Հայաստանում կառավարել է 2 դար։ Նրա հիմնադիրը՝ 
Արտաշես Առաջինն է՝ Աշխարհակալ, Բարեպաշտ տիտղոսները կրելով: Ուշագրավ է, որ 
Սևանա լճի ափին գտնված արամեերեն արձանագրությունում Արտաշես Ա արքան իրեն 
ներկայացնում է Երվանդունի: Հետևաբար, պատմաբանները չեն բացառում, որ և՛ Արտա-
շեսը, և՛ Ծոփքի արքա Զարեհը սերում են Հայկազյան-Երվանդունի հնամենի արքայա-
տոհմի ճյուղերից: Այնուամենայնիվ, պատմագիտության մեջ Արտաշեսյանները ներկայա-
նում են որպես նոր, առանձին թագավորական հարստություն, որի ներկայացուցիչներն 
են՝ Արտաշես Ա (Ք.ա. 189- 160), Արտավազդ Ա (Ք.ա. 160 –115), Տիգրան Ա (Ք.ա. 115 – 95), 
Տիգ-րան Բ (Ք.ա. 95- 55), Արտավազդ Բ (Ք.ա. 55- մ. թ. ա. 34), Արտաշես Բ (Ք.ա. 30- 20), 
Տիգրան Գ (Ք.ա. 20-8), Տիգրան Դ և Էրատո (Ք.ա.8- 1) թագավորները: Մանրամասն տե՛ս 
Տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, նշվ. աշխ. էջ 47-60 
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լիսոփայության 7  իրարամերժ սկզբունքների ներդաշնակման տեսան-
կյունից:8 Մենք, վերջինս կարևորում ենք նաև՝ քաղաքակրթության համա-
կարգաստեղծ բաղադրիչների ներդաշնակման տեսանկյունից, որն, ըստ 
էության, հիմնային ազդեցություն ունեցավ Հայկական քաղա-
քակրթության զարգացման համար: Այսպես, օրինակ, ընդհանուր 
տպավորությամբ սոցիալական բնույթ ունեցող այս հակասության 
խորքում թաքնված է գոյատևման անհատական և կոլեկտիվ 
կենսափիլիսոփայությունների գաղափարական հակասությունը, որն 
ամբողջությամբ առնչվում էր հայի էթնիկ կենսաձևի ինքնության հարցին: 
Արտաշես Ա-ի կողմից իրականացված հողային ռեֆորմը փաստորեն 
կարելի է դիտարկել որպես հայ համակեցության ինքնության կոլեկտիվ և 
անհատական կենսափիլիսոփայությունների միավորման առաջին փորձ: 
Նա ամեն կերպ պաշտպանում էր գյուղական համայնքները (նույնիսկ 
օրենքի ուժով արգելվում էր արտահոսքը), որոնք հանդիսանում էին 
                                                           

7 «Կենսափիլիսոփայությունը» նախկինում դիտարկվում էր որպես փիլիսոփայական 
բնագիտական կողմնորոշման տարբերակներից մեկը, որն աշխարհայացքային և բարոյա-
կան հիմնախնդիրների լուծման ժամանակ որպես ելակետ ընդունում էր «կյանքը» և նրա 
գիտակենսաբանական մեկնաբանությունը: Կենսափիլիսոփայությունը այսպիսի ընկալ-
մամբ բավականին հստակ ձևավորվեց XIX դարի վերջին դարվինիզմի ազդեցության և 
հիմքի վրա,  երբ բնական ընտրության տեսանկյունից դիտարկվում էին ոչ միայն մարդու 
և մարդկային հասարակության զարգացումն, այլև զուտ փիլիսոփայությանը վերաբերող 
մի շարք հարցեր (ճշմարտությանը, բարոյականությանը առնչվող խնդիրներ) սկսեցին 
քննարկվել ադապտացիոն էվոլյուցիայի տեսության համատեքստում: 

Ժամանակակից փիլիսոփայական բառարաններում առանձնացվում են հետազոտա-
կան երեք ինքնուրույն բնագավառներ, որոնց վրա խարսխվում է «կենսափիլիսոփայու-
թյան» գիտատեսական բազան` 

1. Կենսաբանության փիլիսոփայական խնդիրների հետազոտման տիրույթ, որտեղ 
առանցքային են համարվում «կյանքի» գիտական ճանաչման առանձնահատկություն-
ները: 

2. Մարդկային հասարակության և մարդկային մշակույթի կենսաբանական հիմքի հե-
տազոտական տիրույթ: Այն խարսխվում է ընդհանուր, մոլեկուլյար և պոպուլյացիոն գենե-
տիկայի, ինչպես նաև էվոլուցիայի տեսության ժամանակակից հարուստ բազայի վրա: 

3. Ազգային կենսաձևի, ազգային մտածելակերպի նատուրալիստական խնդիրները 
ներառող հետազոտական տիրույթ: 

Վերջինս իր գիտատեսական և գիտամեթոդական ներուժով հանդերձ այսօր 
բավականին կարևորվում է հասարակական գիտական շրջանակների կողմից: Խնդիրն 
առավել պահանջված է, այսպես կոչված, «անցումային» հասարակություններում: 
8  Արտաշես Առաջինի կողմից էթնիկ (ազգային) կենսափիլիսոփայության սկզբունքի 
ընտրության հիմնախնդրի լուծումը առավել մանրամասնորեն քննարկված է Է. Ա. 
Հարությունյանի «Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական 
վերլուծություն» աշխատությունում: Տե'ս «Անցումային հասարակության սոցիոմշա-
կութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, -Եր., 2002, էջ 14-19: Մենք խնդրին 
մանրամասն անդրադարձել ենք ազգային աշխարհաքաղաքականության հիմքերի 
բացահայտման անհրաժեշտությունից. տե՛ս Ներսիսյան Ա., Հայաստանն աշխարհաքա-
ղաքական մեծ խաղատախտակում, - Վանաձոր, 2013, էջ 212-217 
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ավանդույթների ծիսական ողջ համակարգի կրողն, այսինքն իր մեջ 
խտացնում էին ազգային ինքնության կոլեկտիվ` «պետական» 
քաղաքացու կենսաձը: Սակայն միաժամանակ նա հողային ռեֆորմով 
չափավոր հնարավորություն ընձեռեց նաև ագարակներին, որոնց 
բնակչությունը կրում էր գոյատևման կենսափիլիսոփայության 
անհատական-անձնային` «ազատ» քաղաքացու կենսաձևը: Խնդրի 
լուծման հանճարեղությունը կայանում է նրանում, որ Արտաշես Ա-ն, 
նպատակ դնելով համահայկական հզոր պետության ձևավորումը, հասա-
րակությանն իրավականորեն պարտադրած կենսաձևում աստիճա-
նաբար արմատավորեց կոլեկտիվ-հավաքական ինքնությունը: Այսինքն, 
ձևակերպվեց անհատների նույնականացման միասնական 
հարթությունը, որտեղ ընդհանրացվեցին քաղաքակրթության համակար-
գաստեղծ ինքնատիպ այն բաղադրիչները, որոնցով առանձնանում էին 
անհատական-անձնային կեսափիլիսոփայություն կրողները: Այլ կերպ 
ասած, հիմնավոր կերպով ընդգծվեց այն կենտրոնաձիգ ուժը, որով 
միասնական համակարգում պահվեցին կենտրոնախույս տարրերը, 
արտահայտված՝ տարածքի, ծագումնաբանության, լեզվամտածողության, 
կրոնի ու մշակութային արժեքների ենթադրյալ տարբերությամբ:  

Հատուկ ընդգծենք, որ Արտաշես Ա-ի կողմից խնդրի լուծումը խիստ 
դրական ազդեցություն ունեցավ հասարակական կյանքի բոլոր բնագա-
վառներում: Այն ոչ միայն ապահովեց հասարակական կյանքի ներքին 
կազմակերպման բնականոն ընթացքն, այլև պատմության ընթացքում 
ուրվագծեց այն բացառիկ հենադաշտը, որի վրա «հասունացավ»՝ կուլիմի-
նացիոն կետին բարձրացավ, Հայկական քաղաքակրթության առաջին 
սերունդը: Այն ներառեց Տիգրան Մեծի գահակալության շրջանը: Պարզ է, 
որ ինչպես նախորդ՝ Արտաշես Ա-ի, այնպես էլ Տիգրան Բ-ի պարագայում, 
անտեղի ենք համարում փաստարկված բազմաթիվ հետազոտություն-
ների ու վերլուծությունների ներկայացումը: Սակայն, միաժամանակ, շեշ-
տադրենք մեկ կարևոր հանգամանք. Տիգրան Մեծ-ի գահակալության 
ընթացքում ոչ միայն իրացվեց Հայկական քաղաքակրթությունն, այլև 
ակտիվ մասնակցություն ունեցավ համաշխարհային քաղաքակրթության 
շարժընթացին: Այսինքն, Տիգրան Մեծի կողմից ստեղծած Հայկական հզոր 
պետության միջոցով, որն իր ժամանակին հանդիսանում էր Ասիայի 
հզորագույն գերտերությունը, Հայկական քաղաքակրթությունը հնարավո-
րություն ստացավ ամբողջապես մասնակցելու համաշխարհային քաղա-
քակրթության Երրորդ Մեծ փուլի իրացմանը: Ավելին, Հայկական 
քաղաքակրթության զարգացման շրջանն ինքնին ենթարկվում է այս 
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փուլի տրամաբանությանը: Ինչպես նախորդիվ նշել ենք,  «Կայացող» 
համաշխարհային քաղաքակրթական տիպը պարտադրում էր 
հաղորդակցման միասնականություն ապահովել Օյկումենայի 
քաղաքակրթական արեալների միջև: Այսինքն, լոկալ քաղա-
քակրթությունների տեղաբաշխման մեջ առկա տարածական 
խզվածքները պետք է հարստանային նոր քաղաքակրթական 
միավորներով, ինչը կարևոր նախադրյալ էր կայացման փու-լում 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացն ապահովելու 
համար: Վերը դիտարկված խզվածքներն ընդգրկում էին Հայկական ու 
Իրանական լեռնաշխարհները և աշխարհագրորեն նրանց «ազդեցության» 
տակ գտնվող հարակից տարածքները (Փոքրասիական բարձրավանդակ, 
Միջագետք): Հենց այս տարածքներում էլ ձևավորվեց ու զարգացավ Հայ-
կական լոկալ քաղաքակրթությունը (Իրանականի հետ մեկտեղ), միաժա-
մանակ ապահովելով քաղաքակրթական դարպասի (հաղորդակցություն 
ապահովողի) իր բացառիկ գործառույթը։ 

Տիգրան Մեծին հաջորդած ժամանակաշրջանում, Հայկական քաղա-
քակրթությունն, իրացնելով սեփական ներուժը, հայտնվեց կյանքի ցիկլի 
ավարտը բնութագրող ճգնաժամային հանգրվանում: Ընդ որում, այն՝ և՛ 
բովանդակային, և՛ ժամանակագրական առումով, լիովին համապատաս-
խանեց համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացին, երբ, մարդ-
կային կենսագործունեության բոլոր չորս ոլորտներում (աշխարհաքաղա-
քական, աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային, երկրաբնա-
պահպանական) տիրապետող դարձան ճգնաժամային երևույթները, 
որոնք ազդարարեցին Երրորդ Մեծ փուլի ավարտը:  

Քաղաքական ոլորտում ճգնաժամն առաջին հերթին արտահայտվեց 
պետականության կորստով. Ք.ա. 8-1 թվականներին գահակալած Տիգրան 
Դ արքան և Էրատո թագուհին համարվում են Արտաշեսյանների 
հարստության վերջին ներկայացուցիչները:9 Այս հանգամանքը պատճառ 
հանդիսացավ, որ հայ համակեցությունը հայտնվի ենթակարգային ավելի 
ցածր մակարդակում: Իսկ դրանից հետո արդեն ակնառու դարձան տա-
րաբնույթ՝ մշակութային, կրոնական, լեզվամտածողական և այլ նվաճում-
                                                           
9  Տիգրան Դ-ն թագավորել է Ք.ա. 8–5 և Ք.ա. 2–1 թվականներին: Գահակալել է քրոջ՝ Էրատոյի հետ։ Նրանց 
գործունեության մասին հայտնի է, որ վարել են Հռոմից անկախ քաղաքականություն: Դրա պատճառով, Օգոստոս 
Օկտավիանոսի կողմից՝ Ք.ա.5 թվականին, Հայաստան ուղարկված հռոմեական բանակը տապալել է Տիգրան Դ–ին 
և Էրատոյին, իսկ հայկական գահը հանձնել նրանց հորեղբորը՝ Արտավազդ Գ–ին։ Սակայն ժողովրդի 
ապստամբության միջոցով Ք.ա. 2 թ–ին գահը հետ է վերադարձվում՝ Տիգրան Դ–ին ու Էրատոյին։ Տիգրան Դ 
սպանվել է Ք.ա. 1 թվականին՝ Հայաստան արշաված կովկասյան լեռնաբնակների ասպատակիչ հարձակումները 
ետ մղելու ժամանակ։ Դրանից հետո Էրատոն հրաժարվեց թագավորելուց։ Սակայն, Հռոմից դժգոհ հայ ավագանին 
Ք.ծ. մոտ 6 թվականին վերստին գահին հաստատում է Էրատոյին, որը, սակայն, Ք.ծ. 12-ին գահազրկվեց: Դրանից 
հետո դադարեց Արտաշեսյանների դինաստիան: 
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ները, որոնք պայմանավորեցին հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում տիրապետած ճգնաժամերի բովանդակությունը: Այդ ճգնա-
ժամերը հաղթահարվեցին արդեն համաշխարհային քաղաքակրթության 
հաջորդ՝ «Զարգացման» փուլում, երբ սեփական կյանքի ցիկլն իրացնելու 
հնարավորություն ստացավ լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ 
սերունդը: Վերջինիս կազմում ներկայացավ նաև Հայկական լոկալ 
քաղաքակրթության համապատասխան սերունդը:   
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3.2 Հայկական Լոկալ քաղաքակրթության երկրորդ սերունդ 
Հաջողությամբ հաղթահարելով նախորդ փուլի ավարտին տիրապետած 

ճգնաժամերը՝ լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդում 
ներկայացավ նաև Հայկական լոկալ քաղաքակրթության երկրորդ 
սերունդը: Վերջինիս կյանքի ցիկլային շարժընթացն ամբողջապես 
համապատասխանում է  համաշխարհային քաղաքակրթության չորրորդ 
Մեծ փուլի տրամաբանությանը: Դա վերաբերում է ինչպես լոկալ 
քաղաքակրթությունների հետ փոխգործակցությանն, այնպես էլ 
համաշխարհային և համամարդկային քաղաքակրթություններում նրա 
լիարժեք մասնակցությանը: Ավելին, ինչպես նշել ենք նախորդիվ, 
համաշխարհային քաղաքակրթության «Զարգացման» ընթացքի 
սկզբնակետ մենք համարում ենք Ք.ծ. 301 թվականը՝ Հայաստանում 
քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելու տարեթիվը: Ճիշտ է, 
փուլի ամբողջական ձևավորման համար առանձնացվում է VII դարը, երբ 
«Կրոնական» տիպի պահանջին համապատասխան՝ ամբողջապես 
ձևավորվեց նաև մահմեդական քաղաքակրթությունը: Սակայն, նորից 
վերահաստատում ենք մեր այն պնդումը, որ փուլի մեկնակետը Ք.ծ. 301 
թվականն է, երբ լոկալ քաղաքակրթությունների չորրորդ սերնդում 
վերջնականապես ձևավորվեց Հայկական միավորի շարժընթացը: 

Հիմնավորումների մեջ պետք է առանձնացնել նաև հետևյալ 
հանգամանքը. նախորդ փուլի ավարտին մարդկային կենսագործու-
նեության բոլոր՝ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, բնապահպա-
նական ոլորտներում տիրապետած ճգնաժամերը, գրեթե բացառապես, 
հաղաթահարվեցին հավատքային բաղադրիչի վերարժևորման միջոցով, 
որը «պարտադրված» էր համաշխարհային քաղաքակրթության 
համապատասխան՝ «Կրոնական» տիպով: Նկատենք նաև, որ վերջինս իր 
ազդեցությունն ունեցավ  և՛ լոկալ, և՛ համաշխարհային, և՛ համա-
մարդկային քաղաքակրթությունների հետագա ողջ շարժընթացների վրա:  

Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթության կողմից տիրապետող ճգնա-
ժամերի հաղթահարումը ոչ միայն ապահովեց սեփական, այլև ողջ 
համաշ-խարհային քաղաքակրթության շարժընթացը: 

Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի շարժընթացում հստակ 
առանձնանում են այն հանգրվանային կետերը, որոնք պայմանավորեցին 
սեփական կյանքի ցիկլի լիրարժեք իրացումը (աղյուսակ 10): Առաջինը՝ 
Տրդատ I-ի գահակալությամբ, Արշակունիների հարստության հիմ-
նադրման հանգրվանն էր, երբ պետականության վերականգնումը 
«ծննունդ» տվեց հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդին: Մեր 
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կողմից առաջարկվող տեսության համաձայն, հենց այս հանգամանքը 
հնարավորություն տվեց ինստիտուցիոնալացնել հայկական քաղա-
քակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչները: Ճիշտ է, նման 
պնդումը կարող է տարակարծությունների պատճառ դառնալ, քանի որ 
պետականության հիմքն ապահովվեց պարթևների՝ ոչ հայերի կողմից:10 
Սակայն, հայ համակեցության պարագայում, քննարկվող ժամանակի 
համար բնութագրական էր քաղաքակրթության համակարգաստեղծ 
տարրերի բացառիկ ինքնատիպությունն ու հզորությունը: Այսինքն, 
չնայած օտար ճնշումներին, հայ համակեցության ինքնատիպությունը 
պայմանավորող բաղադրիչները ոչ միայն չօտարացան, այլև ժամանակի 
մեջ «պարտադրեցին» Արշակունիների բացարձակ «հայկականացումը»: 
Դա պարբերաբար փաստարկվում է Հայկական քաղաքակրթության 
«ծննդյան» փուլի ողջ ընթացքում, ընդհուպ մինչև երկրորդ՝ «ձևավորման» 
փուլի մեկնարկը, Տրդատ Գ-ի գահակալության տարիները: Չնայած 
քննարկվող ժամանակաշրջանի համար պետք է հատուկ ընդգծել, որ 
Հայոց գահին, այնուամենայնիվ, պարբերաբար տիրապետել են օտար, 
կախյալ, ենթակա թագավորներ, որոնց գոյության հիմնավորումը պետք է 
փնտրել քաղաքակրթության «ծննդյան» փուլի տրամաբանության մեջ: 11 

 
 
 
 

                                                           
10  Մասնավորապես՝ Արտաշեսյան արքայատան արական անդամների ընդհատումից 
հետո Հռոմեական կայսրությունը փորձում էր Մեծ Հայքում իր ազդեցությունը պահպանել 
այլազգի դրածո թագավորների միջոցով: Այդ հանգամանքը չեզոքացնելու համար և Մեծ 
Հայքի թագավորության ինքնուրույնությունը վերականգնելու համար, հայերը՝ դրացի 
Պարթևստանի հետ ռազմաքաղաքական փոխշահավետ դաշինք կնքեցին: Համատեղ 
պայքարն ի վերջո պսակվեց հաջողությամբ, երբ Պարթևստանում գահակալեց Վաղարշ I 
Արշակունին (51-76): Նա հայերի օժանդակությամբ 52 թ. հռոմեացիներից ազատագրեց 
Մեծ Հայքը, տապալեց Հռոմի դրածո Հռադամիզդ Իբերացուն և հայոց ավագանու 
աջակցությամբ Արտաշատ մայրաքաղաքում իր կրտսեր եղբայր Տրդատ I-ին օծեց Հայոց 
արքա (52-մոտ 80), որի գահակալմամբ Մեծ Հայքում հիմնադրվեց Արշակունյաց 
արքայաճյուղը (52-428): Ճիշտ է Արշակունիների արքայատոհմի հիմնադրման տարեթիվ 
նշվում է Ք.ծ. 52 թվականը, սակայն, Հռոմը Մեծ Հայքի անկախությունը պաշտոնապես 
ճանաչել է 66 թ-ին, երբ Ներոն կայսրը Հռոմում թագադրել է Տրդատին: Հետևաբար, 
պատմության մեջ Արշակունիների դինաստիայի համար երբեմն նշվում նաև՝ Ք.ծ 66-428 
թվականները: Մանրամասն տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, նշվ. աշխ. էջ 60-65: 
11 Հայկական քաղաքակրթության առաջին՝  «ծննդյան» փուլի համար առանձնացվում են՝ 
Տրդատ Ա (52 թ-ից, պաշտոնապես` 66–88 թթ.), Սանատրուկ (88–110 թթ.), Աշխադար (110–
113 թթ.), Պարթամասիր (113–114 թթ.), Վաղարշ Ա (117–144 թթ.), Բակուր (161–163 թթ.), 
Վաղարշ Բ (186–198 թթ.), Խոսրով Ա Մեծ (198–216 թթ.), Տրդատ Բ (217–252 թթ.), Խոսրով Բ 
(279–287 թթ.) թագավորների գահակալության տարիները: 
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Աղյուսակ 10 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ԿՅԱՆՔԻ ՑԻԿԼԻ 

ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ  

 
Նկատենք մեկ կարևոր հանգամանք ևս. այն է՝ Հայաստանի 

քրիստոնեացման նախնական՝ «ծննդյան» ընթացքը, նույնպես ընդգրկում 
է քննարկվող ժամանակաշրջանը՝ Ք.ծ. I-III դարեր, երբ Ս. Թադեոս և Ս. 
Բարդուղիմեոս առաքյալների կողմից սկիզբ դրվեց քրիստոնեության 
տարածմանը: Իսկ վերջինս, վճռական նշանակություն ունեցավ ոչ միայն 
Հայկական, այլև ողջ Համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի 
համար: 

Այսպիսով, Արշակունիների կողմից Հայոց պետականության վերա-
կանգնումը և Հայաստանի քրիստոնեացման ընթացքն ամուր հիմք 
ստեղծեցին Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի 
«ձևավորման» համար: Ըստ այդմ, Հայկական քաղաքակրթության 
շարժընթացի հաջորդ հանգրվանը՝ Տրդատ Մեծ Արշակունու գահա-
կալության 12  և քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու 
շրջանն է, որը մեկնակետ հանդիսացավ երկրորդ՝ «ձևավորման» փուլի 
համար:  

Ինչպես նախորդիվ նշել ենք, մեր կարծիքով, հայ համակեցության հա-
մար, որպես հասարակական ինքնուրույն համակարգ, քրիստոնեության 

                                                           
12 Տրդատ Գ Մեծ (ծննդյան տարեթիվը հայտնի չէ, նշվում է Ք.ծ. 250-ական թվականներ –
 330), Մեծ Հայքի Արշակունի թագավոր՝ Ք.ծ. 287-330 թվականները: Հայոց թագա-
վոր Խոսրով Բ Արշակունու որդին: 

 ՓՈՒԼ ԸՆԹԱՑՔ ԺԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1 I – փուլ Ծնունդ 

Արշակունիների հարստության շրջան 
(Ք.ծ. I-V դարեր) 

2 II – փուլ Ձևավորում 
3 III – փուլ Կայացում 
4 IV – փուլ Զարգացում 

5 V – փուլ Կայունացում 
Հայկական պետականության դե յուրե 

բացակայության շրջան 
(Ք.ծ.VII-IX դարեր) 

6 VI – փուլ Հասունացում 
Բագրատունիների հարստության շրջան 

( Ք.ծ.IX-XI դարեր ) 

7 VII - փուլ 
Իրացում-
սպառում 

Կիլիկյան Հայաստանի շրջան 
(Ք.ծ.XI-XIV դարեր) 
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ընդունումը պայմանավորված էր քաղաքակրթական անհրաժեշ-
տությամբ։ 

Այն մենք դիտարկում ենք հետևյալ տրամաբանական հիմքով․ 
ժամանակի իրողությունների համատեքստում պետականության 
պահպանման, ենթագիտակցորեն նաև՝ քաղաքակրթական ինքնուրույն 
միավորի գոյատևման գերխնդիրը, Տրդատ Մեծին ստիպեց փնտրել 
արժեքային նույնականացման նոր և համարժեք բաղադրիչ, ինչն 
ապահովվեց քրիստոնեության ընդունմամբ: Դրա շնորհիվ 
վերջնականապես ձևավորվեց Հայկական քաղաքակրթության 
վերարտադրությունը: Այսինքն, դա ժամանակի միակ պահանջն էր` 
ապահովելու հայ համակեցության գոյակցությունը:  

«Ձևավորման» փուլը, ժամանակագրական առումով ընդգրկեց՝ Խոսրով 
Գ Կոտակ (330–338 թթ.), Տիրան (330–350 թթ.), Արշակ Բ (350–368 թթ.) 
թագավորների գահակալության  տարիները: Այդ ընթացքում, հասա-
րակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, վերջնականապես ձևավորվեցին 
համաշխարհային քաղաքակրթության Չորրորդ Մեծ փուլի տրամա-
բանությանը բնորոշ հիմքերը: Մասնավորապես, քաղաքական և 
տնտեսական ոլորտներում ավարտուն տեսք և իրավական ձևակերպում 
ստացան ավատապետական զարգացած հասարակարգին բնորոշ 
ինստիտուտները՝ իշխող ազնվականության ավատատիրական սեփակա-
նության ձևերը, նրանց ժառանգական իրավունքները, արտոնություններն 
ու պարտականությունները, տերունի-վասալ հարաբերությունների և 
կառավարման համակարգի սանդղաձև կառուցվածքը:13 Ավատատերերը՝ 
նախարարները, բդեշխները, իրենց ժառանգական տարածքներում 
ունեին քաղաքական և տնտեսական լիակատար անկախություն, սակայն 
երկրի գերագույն տիրոջն՝ արքային, տված հավատարմության երդման 
համաձայն պարտավոր էին մատուցել ռազմական, վարչական, 
                                                           

13 Նվիրապետական «սանդուղքը» գլխավորում էր երկրի գերագույն միապետը` Հայոց 
Արշակունի արքան: Ւշխող վերնախավի առաջին աստիճանը կազմում էին չորս 
կուսակալ «աշխարհների»՝ Աղձնիքի, Կորճայքի, Նոր Շիրականի և Գուգարքի իշխանները՝ 
բդեշխները, «աշխարհատեր» և գավառատեր նախարարները, ինչպես նաև կրոնի և 
գաղափարախոսության բարձրաստիճան սպասավորները՝ կաթողիկոսական տոհմերը: 

Բդեշխներն ու նախարարներն արքունիքում ժառանգաբար զբաղեցում էին իրենց 
հատկացված «գահերը» կամ «բարձ ու պատիվները», որոնց աստիճանները կամ խիստ 
հերթականությամբ կանոնակարգված տեղերը (րստ նրանց տնտեսական և ռազմական 
հզորության) ամրագրված էին արքունի «Գահնամակում»: Հայոց արքան երկիրը կառա-
վարում էր արքունիքին առընթեր վարչական մարմինների՝ գործակալությունների 
միջոցով: Գործակալական պաշտոնները վարում էին տոհմիկ ազնվականության 
ներկայացուցիչները, հիմնականում՝ ժառանգաբար՝ սերունդներին փոխանցելով իրենց 
հմտությունները: Մանրամասն տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, նշվ. աշխ. էջ 71 
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տնտեսական և այլ ծառայություններ: Փաստենք նաև, որ հաճախ 
արքային տված հավատարմության երդումը խախտվում էր պառակտիչ 
պատերազմներով: Այսինքն, հայկական քաղաքակրթության երկրորդ 
սերնդի ողջ ցիկլի ընթացքում անընդ-հատ առկա էր պետության 
կենտրոնաձիգ ու կենտրոնախույս ուժերի պայքարը, որը բնորոշ էր լոկալ 
քաղաքակրթությունների համապատասխան սերնդի բոլոր 
ներկայացուցիչների շարժընթացին: 

Բացի դրանից, քննարկվող ժամանակաշրջանում ձևավորվեցին հայկա-
կան քաղաքակրթության քրիստոնեական մշակութացման հիմքերը, որը 
բխում էր տիրապետող՝ համաշխարհային քաղաքակրթության «Կրոնա-
կան» տիպի բովանդակությունից: Մասնավորապես, հենց այս շրջանում՝ 
Ք.ծ. 354-ին, Ներսես կաթողիկոսը Աշտիշատում գումարում է Հայոց Ա 

ազգային եկեղեցական ժողովը: Այն, ըստ էության, ամբողջապես ձևավո-
րում է հայկական քաղաքակրթության ապագա մշակութացման հիմքերը, 
որն արտահայտվեց տիրապետող աշխարհայացքի, գաղափարախոսու-
թյան և փիլիսոփայության վերարժևորմամբ: Ըստ այդմ, փաստվեց հայ 
համակեցության հոգևոր, էմոցիոնալ ու էթնիկ պահանջմունքների բավա-
րարման համար անհրաժեշտ բարոյաարժեքային համակարգը, դրա 
ձևավորման գործիքների բնույթը՝ դաստիարակության ու կրթության 
ուղղությունները:14  

 Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման ընթացքին հաջորդեց 
երրորդ՝ «կայացման» փուլը: Ժամանակագրական առումով այն ընդգրկում 
է Ք.ծ. IV դարի վերջին քառորդը՝ Պապ Արշակունու գահակալության 
տարիներից (Ք.ծ. 370-374) մինչև գրերի գյուտն (Ք.ծ. 405/406) ընկած 
շրջանը: Վերջինս համապատասխանում է Պապ, Վարազդատ (Ք.ծ. 374-
378), Արշակ Գ (Ք.ծ. 378-387), Խոսրով Դ (Ք.ծ. 387-389) թագավորների 
գահակալության տարիներին և Վռամշապուհ (Ք.ծ. 389-414) արքայի 

                                                           
14  Ժողովը որոշում է Հայաստանի տարբեր վայրերում հիմնել աղքատանոցներ, որբա-
նոցներ, հիվանդանոցներ, ուրկանոցներ, հյուրանոցներ և այլ բարեգործական հաստա-
տություններ, ինչպես նաև արգելում է հեթանոսական սովորությամբ՝ լաց ու կոծով, հան-
դերձներ պատռելով մեռելներ թաղել, քանի որ քրիստոնյան պարտավոր է հավատալ 
հանդերձյալ կյանքին։ Արգելվում է մերձավոր արյունակիցների ամուսնությունը։ Հանձնա-
րարվում է հեռու մնալ հարբեցողությունից, պոռնկությունից, սպանությունից, գթությամբ 
վարվել ծառաների հետ, ծանր հարկերով չնեղել ժողովրդին և այլն։ Ժողովի որոշումներից 
է նաև վանքեր և պարսպապատ կուսանոցներ հիմնելը, յուրաքանչյուր վանքում դպրոց 
հաստատելը։ Ժողովի որոշումները կարճ ժամանակամիջոցում կյանքի են կոչվում։ 
Ժողովը նաև խիստ պատիժներ է սահմանել արվամոլների, կենդանամոլների և սեռական 
այլ սանձարձակությունների դեմ։ Մանրամասն տե՛ս Հայոց Եկեղեցու Հանրագիտարան, 
Պրակ Ա, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներ, Ս. Էջմիածին, 2008 
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գահակության սկզբնական շրջանին: Բովանդակային առումով այն 
ամբող-ջապես համապատասխանում է քաղաքակրթության 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների կայացման ընթացքին, որտեղ 
կարևորագույն հանգրվանը Պապ թագավորի կողմից Հայոց եկեղեցու 
ինքնուրույնության ապահովման գործընթացն էր: Մասնավարոպաես՝ 
Ներսես Ա Պարթև կաթողիկոսի մա-հից (Ք.ծ. 372) հետո, Պապը Շահակ Ա 
Մանազկերտցուն չի ուղարկել Կեսարիա` օծվելու` դնելով Հռոմից Հայ 
եկեղեցու անկախացման հիմքը: Բացի դրանից, Պապը կատարել է երկրի 
կենտրոնացումն ու հզորացումն ապահովող մի շարք բարեփոխումներ, 
մեծացրել է արքունի բանակը, ընկճել նախարարների և եկեղեցու 
անհնազանդությունները: Պապի սպանությունից հետո 15  հաջորդած 
ընթացքում ակնհայտ է դառնում երկրի բաժանումը պարսկասեր և 
հռոմեասեր հատվածների: Դրա պատճառով, Ք.ծ. 387-ին Մեծ Հայքը 
բաժանվում է երկու մասի: Նախ անդամահատվում են ծայրագավառները, 
մնացած գավառներից մոտ 4/5-ը ճանաչվում է պարսկական 
ազդեցության շրջան, 1/5-ը՝ հռոմեական։ Նրանցում առժամանակ 
պահպանվում են Արշակունի գահակալները։ Պապի որդի Արշակ Գ-ի 
մահով (Ք.ծ. 389) հռոմեական մասը վեր է ածվում պրովինցիայի։ 
Պարսկական մասում մինչև Ք.ծ. 428-ը թագավորում են Արշակունիների 
հարստության ներկայացուցիչները: 

Չնայած ժամանակագրական կարճ և բովանդակային բարդ ընթացքին՝ 
«կայացման» փուլը բավարար հիմք ստեղծեց Հայկական քաղաքակրթու-
թյան հետագա շարժընթացի համար, որտեղ հանգուցային կետը համար-
վում է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից Ք.ծ. 405/406-ին գրերի «գյուտը»: 16 
                                                           
15 Պապ Արշակունու կերպարը V դարի հայ պատմագրության մեջ միտումնավոր աղա-
վաղվել է, քանի որ եկեղեցու նկատմամբ իրականացրած քաղաքականության համար 
արժանացել է եկեղեցիական պատմիչների պարսավանքին: Սակայն հռոմեացի պատմիչ 
Ամիանոս Մարկելինոսը նրան բնութագրել է որպես ժողովրդականություն վայելող, եռան-
դուն, խիզախ ու խելոք իշխողի, որը բանսարկությունների և չարագործությունների զոհ է 
դարձել: Մասնավորապես, Պապը վերականգնել է Հայաստանի տարածքային 
ամբողջականությունը, չափավորել եկեղեցու հզորությունը և ձգտել քաղաքական 
անկախության՝ ձերբազատվելու համար Հռոմեական կայսրության գերիշխանությունից: 
Նրա կող-մից  ինքնուրույն քաղաքականությունն առաջացրել է Հռոմի դժգոհությունը: 
Հայաստանում հռոմեական զորքերի հրամանատար Տրայանոսը կարողացել է շահել 
Պապի վստահությունը, նրան հրավիրել է խնջույքի և դավադրաբար սպա-
նել:  Մանրամասն տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, ութ հատորով, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 
հ. II, 1984, էջ 102-106 
16Հայոց գրերի գյուտի տարեթվի որոշման խնդիրը, մասնագիտական գրականության մեջ, 
բավականին լուրջ բանավեճի պատճառ է դարձել: Հիմնվելով տոմարական հավաստի 
հաշվումների վրա՝ ֆրանսիացի գիտնական Է. Դյուլորիեն որոշել է Մեսրոպ Մաշտոցի 
մահվան թվականը: Ըստ այդմ, Մաշտոցը վախճանվել է 440 թվականին (փետրվարի 17-
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Վերջինս մեկնակետ հանդիսացավ Հայկական քաղաքակրթության 
չորրորդ՝ «Զարգացման» փուլի համար, որը ժամանակագրական առումով 
ընդգրկում է V – VI դարերը: Այս պարագայում պետք է հատուկ 
առանձնացնել այն խնդիրը, որ Հայոց գրերի ստեղծման վերաբերյալ 
առկա են բավականին հակասական կարծիքներ՝ չնայած հիմնականում 
գերակշռում է դասական մոտեցումը, ինչը ենթադրում է, որ Մեսրոպ 
Մաշտոցը հանդիսանում է հայերեն այբուբենի ստեղծողը։ Հետաքրքիր և 
զարգացող մոտեցում է նաև այն, որ Մաշտոցը ոչ թե ստեղծել է հայոց 
այբուբենը, այլ վերականգնել այն։ Շատերը նշում են, որ Մաշտոցից առաջ 
գոյություն է ունեցել նախամաշտոցյան գիր և գրականություն։ Ըստ այդմ, 
նախամաշտոցյան հայ գրերի և նրանցով ստեղծված մատենագրության 
գոյության հարցը հայագիտության ամենակարևոր, միաժամանակ և դեռ 
վիճահարույց խնդիրներից է: Մասնավորապես, նշանավոր հայագետ-
ներից՝ Ղ. Ալիշանը, Ն. Մառը, Մ. Բրոսեն, Հ. Մանանդյանը, Հ. Հյուբշմանը, 
Ք. Պատկանյանը, Հ. Օրբելին, Լեոն, Գ. Սևակը, Ա. Աբրահամյանը, 
Ա.Մուշեղյանը, Ա. Մովսիսյանը և ուրիշներ, ապացույցներ և ծանրակշիռ 
հիմնավորումներ են բերել նախամաշտոցյան գրերի գոյության օգտին:  

Այս տեսանկյունից, հատկապես կարելի է առանձնացնել 
Ա.Աբրահամյանի «Հայոց գիր և գրչություն» աշխատությունը, 17  ինչպես 
նաև՝ Ա. Մովսիսյանի «Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան 

                                                                                                                                                    
ին` շաբաթ), իսկ քանի որ Կորյունի վարքի վերջաբանում, որը համարվում է՝ իր ուսուցչի 
կյանքի և հայոց գրերի գյուտի գլխավոր աղբյուրը, այս կապակցությամբ նշված է, որ 
այբուբենի գյուտը կատարվել է Մաշտոցի մահվանից 35 տարի առաջ, ուրեմն, ենթադրա-
բար, 406 թվականին: Այս թվականի ճշտությունը հաստատվում է նաև Կորյունի 
վերջաբանի մեկ այլ վկայությամբ, որը հայոց դպրության սկիզբ համարում է Հազկերտ Ա-
ի (399-420) թագավորության 8-րդ տարին, այսինքն՝ դարձյալ մոտավորապես 406-ը: 
Սակայն, Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» բնագրի մեջ եղած մի շարք հակասություններ 
մատնանշելով և վեր հանելով, Գ. Տեր-Մկրտչյանը, Ն. Ադոնցը և Հ. Մանանդյանը, իրենց 
եզրակացություններում, կանգ են առնում այլ տարեթվերի վրա: Գ. Տեր-Մկրտչյանը 
կարծում է, որ Կորյունի երկի վերջաբանում նշված 406 թվականին ոչ թե մաշտոցյան 
գրերի գյուտի տարեթիվն է, այլ դանիելյան նշանագրերի՝ Վաղարշապատ բերվելու 
տարեթիվը, իսկ գրերի գյուտը կատարվել է 412-416 թվականներին: Ըստ, Ն. Ադոնցի 
հիմնավորումների, գրերի գյուտի համար պետք է առանձնացվի 383-392 թվականների 
միջև ընկած տասնամյակը: Տե՛ս Ադոնց Ն., Անծանօթ էջեր Մաշտոցի եւ նրա 
աշակերտների կեանքից ըստ օտար աղբիւրների, «Հանդէս ամսօրեայ», թիւ 7-8, 1925, էջ 
440-441: Հ. Մանանդյանի կարծիքով, գրերի գյուտը կատարվել է Վռամ Դ Կրմանի 4-րդ 
տարում, այսինքն՝ 391/2 թվականին: Տե՛ս Մանանդյան Հ., Երկեր, Բ, Եր., 1978, էջ 503-507:  
Չնայած այս ամենին, այսուհանդերձ, այսօր բանասի-րության մեջ ավանդապահորեն 
գրերի գյուտի համար ընդունելի է համարվում 405 թվականը: Մանրամասն տե՛ս Աբաջյան 
Ա. Դիբարյան Ն. Յուզբաշյան Ա. Հայոց լեզվի պատմություն,-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017 էջ 44-49 
17 Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, - Եր., 1973 
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ժա-մանակաշրջանում» դոկտորական ատենախոսությունը: 18 
Աշխատանք-ներում մանրամասնորեն ի մի են բերված տեսական և 
աղբյուրագի-տական այն բազմաթիվ հիմնավորումները, որոնք 
ապացուցում են Մ. Մաշտոցից դարեր առաջ Հայաստանում գրի և 
գրականության առկայությունը: 

Այդ փաստարկումների մեջ հատուկ ուշադրություն է դարձվում օտար 
սկզբնաղբյուրներում առկա հիշատակումներին, որոնց վերլուծությունը 
նույնպես թույլ է տալիս պնդել նախամաշտոցյան գրերի գոյության 
հնարա-վորությունը: 

Նախամաշտոցյան ժամանակշրջանում գրերի ու դպրության 
գոյության վարկածն ընդունելի է նաև մեր կողմից առաջարկվող 
տեսության համատեքստում: Մասնավորապես, և՛ քաղաքակրթության 
համակարգաստեղծ տարրերի ենթակարգության պարագայում, և՛ 
Հայկական քաղաքակրթության առաջին սերնդի կյանքի ցիկլային 
շարժընթացում (ներառյալ երկրորդ սերնդի կյանքի ցիկլի առաջին 
փուլերը) գրերի առկայությունը կարևոր պայման է հանդիսացել 
լեզվամտածողական ինքնատիպության գրավոր հաղորդման համար: 
Այսինքն, բարձր կազմակերպվածություն ունեցող և ժամանակի 
հզորագույն պետություններից մեկը, որը պետք է կարգավորեր 
տնտեսությունը, առևտուրը, հարկեր հավաքեր, մարտունակ բանակ 
պահեր, դիվանագիտական հարաբերություններ զարգացներ հարևան 
պետությունների հետ, չէր կարող իրականացնել այդ կարևորագույն 
նպատակներն առանց իր ժողովրդի համար հասկանալի գրի և գրչության:  

Ճիշտ է, որ Արտաշեսյան շրջանում հայ թագավորները դրամները 
հատել են հունարեն, ոչ թե հայերեն, բայց այդ ժամանակներում 
հունարենը միջազգային լեզու էր, և այդ դրամները շրջանառության մեջ 
էին ոչ միայն Հայաստանում, այլև հարևան պետություններում: Ընդ 
որում, հելլենիստական ազդեցության երկրներում հունարեն դրամներ 
էին հատում նաև Պարսկաստանում, Եգիպտոսում և ամբողջ Փոքր 
Ասիայում:19  

Ընդունելով նախամաշտոցյան գրերի գոյության հնարավորությունը՝ 
այնուամենայնիվ, բացառիկ ենք համարում Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից 
հայոց ժամանակակից այբուբենի ստեղծման փաստը: Ընդ որում, բացա-
ռիկությունը և հանճարեղությունը ոչ միայն վերաբերում են այբուբենի 
                                                           
18  Մովսիսյան Ա., Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան ժամանա-
կաշրջանում, դոկտորական ատենախոսության սեղմագիր, ՀՀ ԳԱԱ, - Եր., 2015 
19 Տե՛ս Աբաջյան Ա. նշվ. աշխ. էջ 39 
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կատարելիությանը, այլև հայկական քաղաքակրթության հետագա ողջ 
շարժընթացի տրամաբանությանը: Այսինքն, բոլոր հնարավոր չափո-
րոշիչներով կատարյալ այբուբենը հնարավորություն տվեց լիակատար 
կերպով իրացնել հայկական բարդ ու ինքնատիպ լեզվամտածողությունը: 
Բացի դրանից, այն դարձավ հայկական քաղաքակրթության ինքնատի-
պությունն արտահայտող կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որի վրա 
կառուցվել է հայկական քաղաքակրթության հետագա ողջ շարժընթացը, 
այդ թվում նաև՝ երկրորդ սերնդի զարգացման փուլը:  

Այսպիսով, Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց այբուբենի ստեղծմանը 
հաջորդած ժամանակաշրջանը, որն առանձնանում է մշակույթի 
աննախադեպ զարգացմամբ և պատմագիտության մեջ բնորոշվել է որպես 
«Ոսկե Դար», ամբողջապես համապատասխանում է Հայկական 
քաղաքակրթության  երկրորդ սերնդի «Զարգացման» ընթացքին: Հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ և՛ պատմագիտության, և՛ 
մասնագիտական այլ աղբյուրներում, քննարկվող ժամանակաշրջանը՝ 
բովանդակային և խրոնոլոգիական իմաստներով, լիակատար 
մեկնաբանված է, մենք կխուսափենք կրկնվելուց և խնդրո առարկա 
հարցը կդիտարկենք միայն քաղաքակրթության տեսանկյունից: 
Մասնավորապես, գրերի գյուտը և նրան հաջորդած ժամանակաշրջանն 
ամբողջացրեց, լիակատար դարձրեց Հայկական քաղաքակրթության 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների ողջ ենթակարգությունը: Դա իր 
հերթին հնարավորություն տվեց լիարժեքորեն զարգացնելու և իրացնելու 
սեփական ներուժը, որի արդյունքում ստեղծվեցին համաշխարհային 
քաղաքակրթական արժեքներ: Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն 
տվյալ զարգացման փուլին, այլև՝ հայկական քաղաքակրթության հաջորդ, 
հինգերորդ՝ «Կայացման» փուլի ողջ ընթացքին: Վերջինս, ժամանա-
կագրական առումով, ընդգրկում է Ք.ծ. VII-IX դարերը՝ ընդհուպ մինչև 
Բագրատունիների հարստության հիմնադրումը: 

Այս պնդումը կարող է միանշանակ չընդունվել, քանի որ մեր կողմից 
առանձնացվող երկու՝ «Զարգացման» ու «Կայացման» փուլերի 
ընթացքում հայկական պետականությունը՝ դե յուրե, դադարել է 
գոյություն ունենալուց: Այսպես, օրինակ, դեռ Ք.ծ. 387-ին Մեծ Հայքը 
բաժանվում է Սասանյան Պարսկաստանի և Հռոմի միջև: Պապի 
որդի Արշակ Գ-ի մահով (Ք.ծ. 389) հռոմեական մասը վեր է ածվում 
պրովինցիայի։ Պարսկական մասում մինչև Ք.ծ. 428-ը հաջորդաբար 
թագավորել են Խոսրով Դ, Վռամշապուհ և Արտաշիր Արշակունի 
արքաները: Վերջինիս գահազրկումից հետո՝ Ք.ծ. 428-ին, Մեծ Հայքի 
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պարսկական հատվածը դառնում է մարզպանություն: Հայկական 
պետականությունը վերականգնվում է միայն Ք.ծ. 885-ին՝ Բագրա-
տունյանց հարստության հիմնադրմամբ: Ըստ այդմ, վիճահարույց է 
դառնում այն եզրակացությունը, որ Հայկական քաղաքակրթության 
երկրորդ սերնդի տվյալ շրջանն ընդգրկող փուլերն օբյեկտիվորեն կարող 
են գոյություն ունենալ, քանի որ պետականության բացակայությունը, 
տվյալ համակեցության համար, ենթադրում է քաղաքակրթական մակար-
դակից անկում: Գուցե հենց այս հանգամանքն է, որ շատ հետազոտողներ 
լոկալ քաղաքակրթությունների ամբողջությունում չեն առանձնացնում 
հայկական միավոր:  

Այսպիսով, խնդրո առարկա հարցում, մենք ունենք երկփեղկված 
իրավիճակ: Մի կողմից, քննարկվող ժամանակաշրջանում պետականու-
թյան բացակայությամբ առաջացած խզվածքը թույլ չի տալիս 
լիարժեքորեն ամբողջացնել Հայկական քաղաքակրթության կյանքի 
ցիկլը: Ընդունելով նման տեսակետի գոյության օբյեկտիվ հիմքը (թե՛ 
ներկայում, և թե՛ ապագայում)՝ այնուամենայնիվ փաստում ենք՝ մյուս 
կողմից առկա է այն իրողությունը, որ տվյալ շրջանում հայ 
համակեցության կողմից ստեղծվել են համամարդկային 
քաղաքակրթական արժեքներ: Ինչպես նկատում են մասնագետները. 
«…V դարը հայոց պատմության մեջ մտավ որպես եզակի ու բացառիկ 
երևույթ և պայմանավորեց հետագա դարերի աշխարհընկալման 
բազմաթիվ կողմերը: Գրերի գյուտին հաջորդած ժամանակաշրջանում 
հեղինակների և թարգմանիչների մի ամբողջ սերունդ անդադրում ջանքե-
րով կերտեց արտասովոր հարուստ ու բազմաբովանդակ մատենագրու-
թյուն, որն իր նշանակությամբ դուրս եկավ ազգային շրջանակներից և 
ձեռք բերեց համամարդկային արժեք»:20 

Ընդունելով Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի փուլային 
շարժընթացի անընդհատությունը՝ ավելին՝ քննարկվող ժամանա-
կաշրջանի համար առանձնացնելով «Զարգացման» և «Կայացման» 
ընթացքը, հիմնավորումների մեջ շեշտադրում ենք հետևյալ 
հանգամանքները. V-IX դարերում մարզպանական Հայաստանը, 
առանձնահատուկ, ինքնավար վարչաքաղաքական միավոր էր, որտեղ 
պահպանվում էին հայ նախարարների և բարձրադաս հոգևորականների 
իրավունքերն ու արտոնությունները, պաշտոնակալությունները, 
                                                           
20  Մարգարյան Հ. ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հանրագի-
տարան,  Հայ մշակույթի հանրագիտարան, Վաղ միջնադարյան մշակույթը Հայաստանում. 
http://www.armeniaculture.am /am/Encyclopedia_vagh_mijnadaryan_mshakuyty_hayastanum 
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հայկական զորաբանակը, հարկային համակարգը և այլն: 
Սասանյաններին տրվում էր այնքան հարկ, որքան վերջին հայ 
Արշակունիներին: Հայ նախարարների քաղաքական միասնությունն 
արտահայտվում էր ընդհանուր զորաբանակով, որը գլխավորում էր 
Հայոց սպարապետը, կառավարման միասնական համակարգով, Հայոց 
կաթողիկոսի նախագահությամբ, ըստ անհրաժեշտության  գումարվող 
համազգային ժողովով:21 

Այսպիսով, Մեծ Հայքի քաղաքական ու տնտեսական ինքնուրույնու-
թյունը, չնայած պետականության՝ դե յուրե բացակայությանը, հայ համա-
կեցության համար ապահովել է քաղաքակրթական ինքնուրույն շարժըն-
թաց: Դա իր բացառիկ արտահայտությունն է գտել նաև հոգևոր-
մշակութային ոլորտում: Մասնավորապես, ինչպես նախորդիվ դիտարկել 
ենք, VI դարին հաջորդած ողջ ժամանակահատվածում մշակվում, 
հղկվում են ինքնության քրիստոնեական հարացույցի խորհրդանշան-
ները, ավանդականացվում՝ արարողությունները, ծեսերը:  

Ամենակարևորը՝ ինքնության կառուցվածքում ուրույն տեղ են սկսում 
գրավել մի կողմից Հայաստանի և հայերի հետ կապված աստվածաշնչյան 
թեմաները, մյուս կողմից՝ քրիստոնեության տարածման հետ կապված 
պատմական դեպքերը, ավանդազրույցները (առաքյալների ու սրբերի, 
նահատակների, մարտիրոսների, եկեղեցու հայրապետների գործու-
նեությունը), տեսիլքներն ու «հայկականացված» քրիստոնեական այլևայլ 
արժեքները: 

Բացի դավանաբանական-ծիսական ավանդույթից, հայոց ինքնության 
քրիստոնեական հարացույցում աստիճանաբար հայտնվում են այլ 
խորհրդանշաններ ու փաստեր, աստվածաշնչյան եղելությունների 
մեկնություններ, Աստծուց՝ հային տրված, այսպես կոչված, առանձնական 
պարգևների կամ «բարությունների» մասին մտքեր: Այս համատեքստում, 
հայ մշակույթի երևելի գործիչների կողմից ստեղծվող արժեքները ոչ 
միայն արտահայտում էին քրիստոնեության հետ հայի նույնականացման 
սուբյեկտիվ վերաբերմունքն, այլև վերարժևորվում էին ընդհանրապես 
կյանքի իմաստավորման փիլիսոփայական հիմքերը: Այսինքն, ստեղծվող 
արժեքները չէին ներփակվում միայն մեր համակեցության տիրույթում: 
Ակնհայտ է, որ դրանք բխում էին համաշխարհային քաղաքակրթության 
շարժընթացի տրամաբանությունից, երբ «Կրոնական» տիպի 
ազդեցությամբ պայմանավորված` վերարժևորման կարիք էր զգում ողջ 

                                                           
21 Մանրամասն տե՛ս Կատվալյան Մ. Ա, նշվ. աշխ. էջ 74 
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մարդկային կենսագործունեությունը: Ըստ այդմ, կարող ենք փաստել, որ 
Հայկական միավորը լիարժեք մասնակցություն է ունեցել լոկալ 
քաղաքակրթությունների համապատասխան սերնդի շարժընթացում: 

Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի կյանքի ցիկլի 
նախավերջին ընթացքը ընդգրկում է Բագրատունյանց հարստության 
ժամանակաշրջանը: Դա համապատասխանում է ցիկլային շարժընթացի՝ 
«Հասունացման» փուլին, որի մեկնակետ պետք է համարել Աշոտ Ա 
Բագրատունու կողմից Հայոց պետականության վերականգնումը: Ք.ծ. 
885-ին, 457 տարվա ընդմիջումից հետո, կրկին միջազգային ճանաչում է 
ստանում Հայաստանի փաստական անկախությունը:22 Ժամանակագրա-
կան առումով այս փուլն ընդգրկում է Ք.ծ. IX-XI դարերը՝ Աշոտ Ա Մեծ 
(885–890), Սմբատ Ա (890–914), Աշոտ Բ Երկաթ (914–929), Աբաս (929–953), 
Աշոտ Գ Ողորմած (953–977), Սմբատ Բ (977–989), Գագիկ Ա (989–1020), 
Հովհաննես-Սմբատ (1020–41), միաժամանակ՝ Աշոտ Դ (1022–40), Գագիկ 
Բ (1042–45) թագավորների գահակալության տարիները: Այդ ընթացքում 
ձևավորված սոցիալ-տնտեսական նպաստավոր պայմանները հիմք հան-
դիսացան Հայկական քաղաքակրթության ողջ ներուժի հասունացման 
համար, որն իր առավելագույն աստիճանին հասավ Գրիգոր Նարեկացու 
գործունեությամբ: Նարեկացին, որպես իր ժամանակի հզոր քրիս-
տոնյա աստվածաբան, միստիկ բանաստեղծ, երաժիշտ և փիլիսոփա, իր 
ստեղծած արժեքներով դուրս է գալիս Հայկական լոկալ քաղաքակրթու-

                                                           
22 Ինչպես արդեն նշել ենք, Արշակունյաց հարստության անկմամբ, չնայած պետակա-
նության դե յուրե կորստին, հայ նախարարները պահպանում էին իրենց ինքնու-
րույնությունը: Այսպես, օրինակ, հենց քննարկվող ժամանակաշրջանում, Աշոտ Բագրա-
տունին, դեռ Ք.ծ. 855-ից,  թ-ից եղել է Հայոց սպարապետ, 862-ին Արաբական 
խալիֆությունից ստացել է Հայոց, Վրաց և Աղվանից իշխանաց իշխանի տիտղոսը: Նրան է 
հանձնվել նաև հարկահանության իրավունքը, որի շնորհիվ հարկերը կրճատվել են երեք 
անգամ: Աշոտ Բագրատունին վերակազմել է բանակը, նրա թվաքանակը հասցրել է 40 հզ-
ի, սպարապետությունը հանձնել է եղբորը՝ Աբասին: Երկրի վարչական, տնտեսական և 
ռազմական իշխանությունը Բագրատունիների ձեռքում էր: 869-ին կաթողիկոս Զաքարիա 
Ա Ձագեցու նախաձեռնությամբ հրավիրված հայ իշխանների ժողովը վճռել է Աշոտին 
հռչակել թագավոր և Հայաստանի թագավորությունը ճանաչելու պահանջով դիմել է 
խալիֆին: Վերջինս 885-ին ստիպված արքայական թագ է ուղարկել Աշոտ Բագրատունուն 
և նրան ճանաչել Հայոց, Վրաց ու Աղվանից արքա: Բյուզանդիայի հայազգի Վասիլ 
(Բարսեղ) I կայսրը նույնպես արքայական թագ է ուղարկել և դաշինք կնքել Հայաստանի 
հետ: Կաթողիկոս Գևորգ Բ Գառնեցին 885 թ-ին երկրի իշխանների ու հյուրերի 
ներկայությամբ Բագարանում Աշոտ Բագրատունուն օծել է Հայոց թագավոր: Տե՛ս 
Ժամկոչյան Հ.Գ., Աբրահամյան Ա.Գ., Մելիք-Բախշյան Ս.Տ., Պողոսյան Ս.Պ., Հայ ժողովրդի 
պատմություն, Սկզբից մինչև 18-րդ դարի վերջը, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 1975թ., էջ 414-419 
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թյան շրջանակներից և դասվում համաշխարհային քաղաքակրթության 
երևելի գործիչների շարքը:23 

XI դարի առաջին կեսի ավարտին, Հայկական քաղաքակրթությունը՝ 
սեփական աշխարհագրական տարածքում իրացնելով ողջ ներուժը, 
հայտնվեց կյանքի ցիկլի ավարտը բնութագրող ճգնաժամային հանգրվա-
նում: Սակայն, ցիկլային շարժընթացի պարտադրանքով՝ Հայկական 
քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի ավարտուն՝ յոթերորդ փուլը 
սպառվեց Կիլիկյան Հայաստանի միջոցով: Այսպիսով, կրկին ստացվում է 
երկփեղկված իրավիճակ: Մի կողմից, բուն հայկական աշխարհագրական 
տարածքում քաղաքակրթական ներուժը գրեթե ամբողջապես սպառվում 
է. իսկ հայ համակեցությունը հայտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում: 
Ավելին, Բագրատունյանց հարստության անկումը (1045) և նրան 
հաջորդած ընթացքը՝ բովանդակային առումով, լիովին համապատաս-
խանում են համաշխարհային քաղաքակրթության տվյալ փուլի ավարտն 
ազդարարող ճգնաժամային շրջանին: Այս պարագայում, առաջին հերթին 
պետք է ընդգծել աշխարհաքաղաքական համապատասխան դարաշրջա-
նի՝ «Կախյալ աշխարհի»  բնորոշ ճգնաժամային երևույթները: Ինչպես 
նախորդիվ դիտարկել ենք, խոսքը վերաբերում է լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների շարժընթացն ապահովող պետություններում ուժեղ կենտրո-

                                                           
23Գրիգոր Նարեկացի (Ք.ծ. 940-ականների 2-րդ կես, հավանաբար` գ. Նարեկ, Մեծ Հայքի 
Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց գավառ - Ք.ծ. 1003՝ Նարեկավանք) ծնվել է եկեղե-
ցական գործիչ, աստվածաբան Խոսրով Անձևացու ընտանիքում: Նարեկավանքի 
դպրոցում աշակերտել է փիլիսոփա, մատենագիր և բանաստեղծ Անանիա Նարեկացուն: 
Եղել է վարդապետ և մինչև կյանքի վերջն ապրել է Նարեկավանքում: Նարեկացին գրել է 
ներբողներ, գանձեր, տաղեր, որոնք, ունենալով կրոնական բովանդակություն, 
արտաքուստ իրական աշխարհի և բնության պատկերներ են: Նարեկացու գլուխգործոցը 
«Մատյան ողբերգության» պոեմն է. բաղկացած է 95 գլխից (բանք): Պոեմում բանաստեղծը 
խոսում է կյանքի ու մահվան, անկման ու փրկության մասին, վերլուծում մարդկային 
կյանքի անկատարությունը, որտեղից էլ սկսվում են նրա ողբերգական ապրումներն ու 
տարակույսները: Այն ողջ համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, բացառիկ է 
համարվում քննարկվող ժամանակաշրջանում մարդկային կյանքի աստվածաբանական և 
փիլիսոփայական իմաստավորման տեսանկյունից: Նարեկացու գեղարվեստական 
մտածողությունն էապես ազդել է հետագա շրջանի, հայ բանաստեղծության վրա: 
Անգերազանցելի է Նարեկացին հայ գրականության մեջ իր  ստեղծած տաղաչափությամբ, 
բանաստեղծական անկրկնելի ռիթմով և երաժշտականությամբ, խոսքի տարերքով ու 
բառագանձով: Նա` նաև որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ 
միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտությանը. մասնավորապես նրա տաղերում 
հաղթահարված են շարականների հին, տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն հնացած 
ձևերը:  

Հայ առաքելական եկեղեցին Գրիգոր Նարեկացուն դասել է սրբերի շարքը, իսկ 2015-
ին՝ Կաթոլիկ եկեղեցին Նարեկացուն դասել է Կաթոլիկ եկեղեցու ուսուցիչների շարքը, 
համարելով համատիեզերական սուրբ: 
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նաձիգ իշխանությունների կորստին, որը հանգեցրեց այդ 
պետությունների մասնատմանը: Հայկական քաղաքակրթությունում 
առաջացան կենտրոնախույս մի շարք՝ Վասպուրականի, 24  Վանանդի 
(Կարսի), 25 Տաշիր-Ձորագետի (Լոռու), 26 Սյունիքի 27 թագավորություններ: 
Արդյունքում, Հայկական քաղաքակրթությունը (ավելի ուշ նաև՝ մյուս 
քաղաքակրթությունները) հայտնվեցին քաղաքական ճգնաժամի մեջ և 
խոցելի դարձան թուրք-սելջուկյան ու մոնղոլական քոչվոր ցեղերի 
հարձակումների համար:  

Այսպիսով՝ բուն Հայաստանում, հայ համակեցությունը շատ ավելի 
վաղ է հայտնվում ճգնաժամային հանգրվանում, մինչդեռ Հայկական 
քաղաքակրթության փուլային շարժընթացն ապահովվում է այլ 
աշխարհագրական տարածքում՝ Կիլիկիայում:  

Այսինքն, Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի «Իրացման» 
փուլը՝ տարածաժամանակային առումով՝ ընդգրկեց Կիլիկյան 
Հայաստանը: 28 Փուլի մեկնակետ պետք է համարել 1080 թվականը, երբ 

                                                           
24Վասպուրականի Արծրունյաց իշխանությունն էր, որը 908-ին՝ Գագիկ Ա Արծրունու կող-
մից, թագավորություն հռչակվեց Ատրպատականի ամիրայության օգնությամբ: Այն 
ընդգրկում էր Վանա և Կապուտան (Ուրմիա) լճերի միջև ընկած ընդարձակ տարածքը: 
Գագիկ Արծրունին կարճ ժամանակ անց ընդունեց Բագրատունյաց գահակալի գերիշխա-
նությունը, որը սակայն երբեմն ձևական բնույթ էր կրում: Գագիկ Արծրունու և նրա հա-
ջորդների օրոք Վասպուրականի թագավորությունը տնտեսական և մշակութային մեծ 
վերելք ապրեց: Տե՛ս Ժամկոչյան Հ.Գ., Աբրահամյան Ա.Գ., Մելիք-Բախշյան Ս.Տ., Պողոսյան 
Ս.Պ., Հայ ժողովրդի պատմություն, Սկզբից մինչև 18-րդ դարի վերջը, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 
1975, էջ 449-450 
25Կարսում Մուշեղ Բագրատունու թագավոր հռչակվելով՝ Ք.ծ. 963-ին ծնունդ առավ Վա-
նանդի կամ Կարսի թագավորությունը: Այն սերտ քաղաքական և տնտեսական 
հարաբերու-թյունների մեջ էր Անիի Բագրատունյաց թագավորության հետ: Գոյատևելով 
մեկ դարից մի փոքր ավելի (963-1065), այն կարևոր դեր կատարեց Հայոց տերության 
կազմում: Աշոտ Գ թագավորը ճանաչեց Մուշեղի գահակալությունը՝ պայմանով, որ նա 
ընդունի իր գերագույն իշխանությունը: Դրանով ստեղծվեց Բագրատունյաց երկրորդ 
թագավորությունը: Տե՛ս նշվ աշխ. էջ 450-451 
26 Բագրատունիների արքայատոհմի մի ճյուղն էլ թագավորություն հիմնեց Տաշիր-
Ձորագե-տում կամ Լոռիում: Տաշիրի կառավարիչ նշանակված Աշոտ Գ-ի որդի Գուրգենը 
Սմբատ Բ թագավորից արքայական տիտղոս ստացավ և Ք.ծ. 982-ին հիմք դրեց Տաշիր-
Ձորագետի թագավորությանը: Այն Գուրգենի տեղական Կյուրիկե անվան պատճառով 
ստացավ Կյուրիկյան թագավորություն անվանումը: Տե՛ս նշվ աշխ. էջ 451 
27 Ք.ծ. 987-ին իրեն թագավոր հռչակեց նաև Սյունիքի իշխան Սմբատը: Մեկ տարի անց նա 
ճանաչեց Հայոց տերության գերագույն իշխանությունը: Այն գոյատևեց շուրջ երկու դար: 
Սկզբում թագավորության կենտրոնը Սյունի ավանն էր (այժմ՝ Սիսիան), սակայն ավելի 
ուշ հյուսիսային գավառների Անիի կենտրոնական թագավորությանը միացվելուց հետո 
մայրաքաղաքը տեղափոխվեց Կապան: Տե՛ս նշվ աշխ. էջ 452 
28 Կիլիկիա անվան ստույգ ծագումնաբանություն չկա, սակայն որոշ գիտնականների 
կարծիքով՝ Կիլիկիա անունը ծագել է եբրայերեն «քելկիմ», «քալեկ» կամ հունական 
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Բագրատունիների շառավիղ հանդիսացող Ռուբինյանների կողմից 
հիմնադրվեց Հայկական իշխանությունը: Չնայած, կտրված լինելով բուն 
հայկական աշխարհագրական տարածությունից և ունենալով 
բնակչության համեմատաբար խայտաբղետ կազմ, 29  այնուամենայնիվ, 
1198-ին Լևոն Բ Բարեգործի թագադրումով Կիլիկյան Հայաստանը 
վերածվեց Կիլիկիայի հայկական թագավորության և կարողացավ ամբող-
ջությամբ իրացնել Հայկական քաղաքակրթության ներուժը: Կիլիկիայի 
հայկական թագավորությունն անկում է ապրում 1375-ին,30 ըստ էության, 
փակելով նաև Հայկական քաղաքակրթության երկրորդ սերնդի կյանքի 
ցիկլը: Զերծ մնալով Կլիլիկյան Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական և 
հոգևոր-մշակութային ոլորտների մանրամասն վերլուծության 
կրկնությունից՝ այնուամենայնիվ, քաղաքակրթական տեսանկյունից 
շեշտադրենք մի քանի առանձնահատկություններ. 

•Բնակչության խայտաբղետությունն ունեցավ իր ազդեցությունը Կիլի-
կիայի մշակույթի վրա:31 Կիլիկիայի հայ ազնվականությունը շատ բաներ 
վերցրեց Ֆրանսիայից, օրինակ ասպետությունն ու շատ ֆրանսիական 
պաշտոնների անվանումներ։ Կիլիկիայի սոցիալական կառուցվածքն 
ավելի նման էր Արևմտյան Եվրոպայի երկրների ֆեոդալական համա-
կարգին, քան Մեծ Հայքի ավանդական նախարարական համակարգին։32 
Ժամանակի ընթացքում հայ բնակչությանը պարտադրվում էր նաև 
ուղղափառություն և կաթոլիկություն: Չնայած այդ ամենին, Կիլիկիայում 
թագավորության ողջ ընթացքում ստեղծվեց հզոր հայկական մշակույթ՝ 
իր ամենաբազմազան դրսևորումներով: Ավելին, մասնագետների բնորոշ-
մամբ, Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթն՝ իր բացառիկ ազդեցությունն է 
ունեցել ողջ համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման վրա: Վ. 

                                                                                                                                                    
«կալիս», «կալիկա» բառերից, որոնք թարգմանաբար նշանակում են «քարքարոտ» Տե՛ս 
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 5, էջ 406 
29Կիլիկիայի քաղաքային բնակչությունը բազմազգ էր, այստեղ հայերից բացի ապրում էին 
հույներ, հրեաներ, ասորիներ, ֆրանկներ և այլն: Տե՛ս Հայոց պատմություն, հատոր II, գիրք 
2-րդ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմութան ինստիտուտ, Երևան, 2014, էջ 429 
30Կիլիկյան Հայաստանն անկում է ապրում մամլուքների պարբերական արշավանքների 
պատճառով, երբ 1375 թվականին նրանց հաջողվում է գրավել մայրաքաղաք Սիսը: 
Սակայն լեռներում դեռևս մնում էին կիսանկախ հայ իշխաններ, որոնց տիրույթները 
վերջնականապես զավթվեցին օսմանյան-թուրքերի կողմից 1515 թվականին։ Կիլիկիայի 
թագավորության անկման վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան Ա., Կիլիկիայի 
Հայկական թագա-վորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-
1375 թթ, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 179-197 
31  Տե՛ս Panossian R., The Armenians: from kings and priests to merchants and commissars։ 
London: Columbia University Press։ 2006, էջեր 63–66 
32 Տե՛ս նույն տեղը 



Գլուխ  III   Հայկական  քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժընթացները 
 

- 290 - 

Բրյուսովի պատկերավոր նկարագրմամբ «…մենք պետք է պատկե-
րացնենք Կիլիկյան Հայաստանը՝ XIII-XIV դարերում, որպես ողջ 
մարդկության հոգևոր կենտրոններից մեկը:33 ...Հայաստանը միջնադարի 
երկրորդ կեսին կարողացավ Արևելքում ստեղծել իրական մշակույթի 
բնօրրան, որը կարողանում էր միայնակ մարտնչել ողջ Ասիայի հետ»:34 

•Կիլիկյան Հայաստանի գոյությունը պետք է կարևորել ոչ միայն 
Հայկական, այլև ողջ համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի 
տեսանկյունից: Մասնավորապես, Կլիկիայի միջոցով Հայկական 
ավանգարդային քաղաքակրթությունը կարողացել է լիարժեքորեն 
մասնակցել տիրապետող Քրիստոնեական քաղաքակրթության 
շարժընթացին: Ավելին, այն տևական ժամանակ եղել է Արևելքի միակ 
քրիստոնյա պետությունը: Կիլիկյան Հայաստանը մասնակցել է նաև 
Խաչակրաց արշավանքներին, որոնք համարվում են Քրիստոնեական 
քաղաքակրթության տվյալ սերնդի կողմից իրականացված աշխարհա-
քաղաքական կարևոր գործընթացներ: Ինչպես նշել ենք, իրենց 
համատեքստում, խաչակրաց արշավանքները պատմականորեն հանդես 
եկան քրիստոնեության համաշխարհային շահերի պաշտպանության 
դիրքերից և սուր ծայրով ուղղվեցին արևելքի մուսուլմանական 
իշխանությունների դեմ։ Ճիշտ է, խաչակիրները մեծ մասամբ 
ներկայացնում էին Արևմտաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, 
սակայն ապացուցված է, որ Կիլիկիայի հայերը նույնպես մասնակցել են 
մուսուլմանների դեմ մղվող մարտերին՝ Սուրբ Երկիրն ազատագրելու 
համար: Մասնագետներից շատերը հակված են կարծելու, որ Կիլիկյան 
Հայաստանի ձևավորման վրա աշխարհաքաղաքական ազդեցություն են 
թողել խաչակրած արշավանքները: Մասնավորապես, հենց խաչակիր-
ների շնորհիվ թուլացան Իկոնիայի սելջուկությունը և շատ 
ամիրայություններ, որի շնորհիվ ոչ միայն Կիլիկյան Հայաստանը 
գոյատևեց, այլև կարողացավ ստեղծել թագավորություն:  

•Հաջորդ առանձնահատկությունը վերաբերում է Հայկական քաղա-
քակրթության հետագա շարժընթացի վրա Կիլիկյան Հայաստանի թողած 
ազդեցությանը: Ակնհայտ է նրա բացառիկ դրական ազդեցությունը 
քաղաքակրթության համակարգաստեղծ շատ տարրերի 
հայկականությունը պահպանելու գործում: Ընդ որում, դա վերաբերում է 
արժեքային ենթակարգության գրեթե բոլոր՝ և՛ գենետիկ, և՛ 
                                                           
33 Брюсов В. Я., Летопись исторических судеб армянского народа, Ер.: Изд-о Айастан, 1989, 
с. 189 
34 Նշվ. աշխ., էջ 102 
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լեզվամտածողական, և՛ հավատքային, և՛ մշակութային, և՛ նույնիսկ 
պետական աստիճաններին: Վերջիններիս նշանակության 
բացահայտումը և համապարփակ բնութագրումը իրականացվել է 
ինչպես հայ, այնպես էլ օտարազգի բազմաթիվ մասնագետների կողմից: 
Հետևաբար, մենք զերծ կմնանք կրկնվելուց և խնդիրը կդիտարկենք 
հետևյալ տեսանկյունից: Արդեն նշեցինք, որ Կիլիկիան կարևոր 
ազդեցություն է ունեցել հայ համակեցության արժեքային բաղադրիչների 
հայկականությունը պահելու ու զարգացնելու գործում: Սակայն, այս 
համատեքստում, թերևս, բացառություն է կազմում հիմնային բաղադրիչը՝ 
տարածքայինը: Երբ հայկական աշխարհագրական տարածքում 
քաղաքակրթական ներուժը հայտնվեց ճգնաժամային հանգրվանում, ոչ 
թե փորձ կատարվեց տեղում ապահովել հաջորդ փուլի անցումն, այլ 
փնտրվեցին օտար տարածություններ: Արդյունքում` Կիլիկիայի ինքնու-
րույնությունը, այնուհետև պետականությունը դարձան այն տիրույթը, 
որտեղ կենտրոնացավ հայկական քաղաքակրթության ներուժը` ապահո-
վելով ինքնուրույն միավորի գոյությունը: Սակայն, զրկված լինելով հիմ-
նային աստիճանից, այդ ընթացքը ոչ միայն ժամանակավոր էր և 
համապատասխանեց (կարող էր միայն համապատասխանել) ցիկլային 
շարժընթացի վերջին փուլին, այլև պատճառ դարձավ, որպեսզի 
Հայկական քաղաքակրթությունը՝ նույնիսկ սեփական աշխարհագրական 
տարածքում՝ Հայաստանում, չկարողանա հաղթահարել տիրապետող 
ճգնաժամերը: Արդյունքում, Հայկական քաղաքակրթությունը, հայտնվե-
լով ռելիկտային վիճակում, զրկվեց համաշխարհային քաղաքակրթության 
հետագա շարժընթացին մասնակցելու հնարավորությունից և դուրս 
մղվեց լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ շերտից՝ տեղափոխվելով 
ռելիկտային հանգրվան: 
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3.3 Հայկական լոկալ քաղաքակրթության ռելիկտային շրջան 
Համաշխարհային քաղաքակրթության չորրորդ փուլի ավարտն 

ազդարարող ճգնաժամերի հաղթահարման արդյունքում լոկալ քաղա-
քակրթությունները վերարտադրվեցին հինգերորդ սերնդի միջոցով և 
հնարավորություն ունեցան մասնակցելու «Ազգային» քաղաքակրթական 
տիպի իրացմանը: Ինչպես արդեն նշել ենք, Հայկական քաղաքա-
կրթությունը, մասնակցելով այդ ճգնաժամերի հաղթահարմանը, ամբող-
ջապես սպառելով սեփական էներգիան, չկարողացավ լիարժեք վերար-
տադրվել, որի արդյունքում հայտնվեց ռելիկտային վիճակում՝ դուրս 
մղվեց լոկալ քաղաքակրթությունների երկրորդ շերտից և դադարեց 
գործուն մասնակցություն ունենալ համաշխարհային քաղաքակրթության 
շարժընթացին: Հայկական քաղաքակրթության այդ հատվածի դիտար-
կման համար առանձնացնում ենք երկու հարթություն՝ բովանդակային և 
ժամանակագրական. 
•Հայկական քաղաքակրթության ռելիկտային ընթացքի բովանդա-

կության դիտարկումը պարտադրում է մատնանշել ու վերլուծել այն 
գործոնները, որոնք հնարավորություն տվեցին պահպանել սեփական 
ինքնատիպությունը, թեկուզև լոկալ քաղաքակրթության ենթակարգային 
մակարդակից ցածր գտնվելով: Այս պարագայում կրկին նկատենք, որ, 
համաձայն առաջարկվող մոտեցման, լոկալ քաղաքակրթությունների 
երրորդ՝ «Ռելիկտային» շերտում հայտնվում են այն քաղաքակրթություն-
ները, որոնք նախորդ փուլի էներգիայի սպառման, լճացման և անցման 
ճգնաժամային հատվածում չեն վերարտադրվել, բայց պահպանել են 
սեփական ինքնա-տիպության գծերն ավելի ցածր համակեցությունների 
միջոցով: Այսինքն, այս շերտը կազմում են այն լոկալ քաղա-
քակրթությունները, որոնք կոնկրետ պատմական պահին, չկարողանալով 
իրացնել սեփական քաղաքակրթական ներուժը, դուրս են մնում 
համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացից: 

Այսպիսով, Կիլիկյան Հայաստանի անկումից հետո, Հայկական քաղա-
քակրթությունը հայտնվեց այնպիսի ճգնաժամում, որը նրա հետագա 
շարժընթացի համար պարտադրեց՝ քաղաքակրթական (յոթերորդ) և 
պետական (վեցերորդ) աստիճաններից առավել ցածր մակարդակ: Ըստ 
այդմ, հայ համակեցությունն, իր հետագա ընթացքում հանդես է եկել 
«ժողովրդի», երբեմն, լավագույն տարբերակում՝ «ազգի» կարգավիճակով: 
Այսինքն, երբ Հայ համակեցության ներսում, նույնականացման առավելա-
գույն բաղադրիչը՝ ոչ ավելին էր, քան հավատքայինը, ապա նույնակա-
նացումը տեղի էր ունենում ժողովրդի մակարդակով: Սակայն, երբեմն, 
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հանդիպում ենք մշակութային պոռթկումների, որոնք թույլ տվեց հայ 
համակեցությանը նույնականացնել արդեն ազգի կարգավիճակում: 
Սակայն, շեշտադրենք, որ ազգային մշակույթի նույնականացման 
չափանիշները հիմնականում սահմանվել են ոչ հայկական աշխար-
հագրական տարածքում-միջավայրում: Հետևաբար,  ստեղծվել է 
երկփեղկված իրավիճակ. մի կողմից հավատքային ու մշակութային 
բաղադրիչների միջոցով հնարավոր է եղել պահպանել առավել ցածր 
ենթակարգային բաղադրիչները՝ հայրենիք (տարածք), գեն (ծագումնա-
բանություն), լեզու (լեզվամտածողություն): Հայ համակեցության 
գոյությունն ապահովվել է ի հաշիվ ձևավորված ազգակցական-
արյունակցական ամուր կապերի, ընտանիքների, համայնքների, որոնք 
դարձել են նույն այդ հայրենիքի, գենի, լեզվի և հավատքի բյուրեղացման 
ու վերարտադրության կարևորագույն օղակը: Իհարկե դրան նպաստել է 
նաև հայ առաքելական եկեղեցին` իրականացնելով հայ իրականության 
մեջ իրեն վերապահված գործառույթը: Ըստ այդմ, մեր կենսափիլի-
սոփայության մեջ աստիճանաբար դոմինանտ է դառնում անհատական-
անձնային սկզբունքը, երբ հայ անհատը հավաքական ինքնության 
փոխարեն հաճախ փորձել է անձնա-կան ակտիվության միջոցով 
ինքնահաստատվել: Այս ամենի շնորհիվ էլ ապահովվել է ռելիկտային 
վիճակը և հայ համակեցությունը չի ասիմիլացվել այլ քաղա-
քակրթությունների կողմից: Սակայն, մյուս կողմից, երբ Հայ 
համակեցության նույնականացման բարձրագույն աստիճանը սահ-
մանվել է հավատքայինը, կամ ազգային նույնականացման մշակութային 
բաղադրիչները սահմանվել են ոչ հայկական աշխարհագրական տարած-
քում, ապա հնարավորություն չի ստեղծվել բարձրանալ ենթակարգային 
ավելի բարձր աստիճանների՝ պետական կամ քաղաքակրթական 
մակարդակների: Արդյունքում` հայ համակեցության մոտ ձևավորվել էր 
ժամանակի իրողություններից դուրս այլ իրականություն: Հայ 
ժողովուրդը (երբեմն՝ ազգը) ժամանակին ստեղծել էր իր «ավատարը» և 
սեփական գոյությունը ապահովում էր առանց սեփական տեսլականի ու 
համաշխարհային քաղաքակրթական տիպի հետ փոխհարաբերության:35  

Ակնհայտ է, որ տևական ժամանակ գոյատևման խնդիր ունեցող հա-
մակեցությունն իր տառապանքներն ու փորձություններն իմաստա-
վորելու համար ի վերջո հանգելու էր փոխհատուցման կենսափիլիսո-
                                                           
35 Խնդրին մանրամասն անդրադարձել ենք նաև աշխարհաքաղաքականության տեսան-
կյունից՝ Հայկական աշխարհաքաղաքականության փուլերը, կոնկրետ՝ աշխարհաքաղա-
քական խզվածքը դիտարկելիս: Տե՛ս Ներսիսյան Ա, Հայաստանն աշխարհաքաղաքական 
մեծ խաղատախտակում, - Վանաձոր, 2013, էջ 208-209 
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փայության: Թերևս այս օբյկեկտիվ հիմքով էր պայմանավորված, որ 
Հայկական ռելիկտային քաղաքակրթությունը սեփական խնդիրների 
լուծումը սկսվեց փնտրվել ուրիշների, հզորների հովանավորչության 
տիրույթում: Այն իր հերթին պայմանավորեց քաղաքակրթական նոր 
տեսլականի բովանդակությունը` «բարոյականության հիմքով` հզորների 
կողմից մեր հիմնախնդիրների արդարացի լուծում»: 

Ռելիկտային շրջանում, որպես առանձին պահ, պետք է առանձնացնել 
Իսրայել Օրու կողմից ռուսական կողմնորոշման հաստատումը: Հետագա 
դարերի ընթացքում այն, արմատավորվելով անհատների ինքնա-
գիտակցության մեջ, բոլորովին նոր հարթություն տեղափոխեց համընդ-
հանուր մտածելակերպը՝ աստիճանաբար տիրապետող դարձավ հզոր 
բարեկամի հարևանությունը՝ որպես սեփական գոյության երաշխիք 
ընդունելը: Իսկ դա իր հերթին ենթադրում էր քաղաքակրթական 
ինքնուրույնության գիտակցված սահմանափակում: 

Սեփական հնարավորությունների թերագնահատումը և ժամանակի 
աշխարհաքաղաքական գործընթացների անտեսումն ի վերջո հանգեցրին 
մեր ազգի ամենաողբերգական իրադարձությանը` Մեծ եղեռնին: Կասկա-
ծից վեր է, որ Մեծ եղեռնի ժամանակ համադրվեցին մի շարք աշխարհա-
քաղաքական իրադարձություններ` Թուրքիայի կողմից Մեծ Թուրանի 
ստեղծման աշխարհաքաղաքական նկրտումները, համաշխարհային պա-
տերազմով պայմանավորված` ժամանակի աշխարհաքաղաքական 
գլխավոր սուբյեկտների այլ հետաքրքրությունները և այլն: Սակայն 
պատճառների հանգույցում պետք է նշել նաև այն հանգամանքը, որ հայ 
ազգը, պայմանավորված և՛ օբյեկտիվ, և՛ սուբյեկտիվ գործոններով, 
պատրաստ չէր աշխարհաքաղաքական նման զարգացումներին: 
Արդյունքում` Թուրքիան մասնակիորեն բավարարեց իր աշխարհա-
քաղաքական հավակնությունները, իսկ հայ ազգը, բացի աննկարագրելի 
կորուստներից, ստացավ նաև պատմաբարոյական դաս՝ իր հետագա 
գոյության ընթացքի համար: 

Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթության ռելիկտային վիճակի 
բովանդակային վերլուծությունը փաստում է այնպիսի իրավիճակի 
առկայություն, որն իր ազդեցությունն է թողել այդ վիճակի և՛ խորության, 
և՛ տարածաժամանակային ընդգրկվածության վրա: Ռելիկտային 
ընթացքն ապահովող բաղադրիչներին, նրանց պահպանմանը և 
ինքնատիպության արտահայտմանն անդրադարձել ենք նախորդիվ՝ 
Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպությունը փաստարկելիս: 
Բացի դրանից, այդ ամենի վերաբերյալ առկա է մասնագիտական բա-
վականին խորը և համապարփակ գրականություն:  
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Ինչ վերաբերում է ռելիկտային շրջանի ժամանակագրական 
ընթացքին, ապա, համաձայն նախորդիվ առաջարկված մոտեցման, այն 
ընդգրկել է համաշխարհային քաղաքակրթության շարժընթացի 
հինգերորդ և վեցերորդ փուլերն ամբողջությամբ:  

Ավելին՝ լոկալ քաղա-քակրթությունների Յոթերորդ սերնդում, 
Հայկական միավորն ամենաուշն է միացել համաշխարհային 
քաղաքակրթության շարժընթացին՝ XX դարի վերջին (1991-ին): Ըստ այդմ 
ստացվում է, որ Հայկական քաղա-քակրթության ռելիկտային ընթացքն 
ընդգրկել է ավելի քան 700 տարի՝ Ք.ա. XIV դարից մինչև XX դարի 
կեսերը, կոնկրետ՝ 1375-ից մինչև 1991 թվականը: Պարզ է, որ վերջինիս 
ամբողջական շղթայում կան առանձին դրվագներ, երբ հայկական 
քաղաքակրթությունը պետականության միջոցով հնարավորություն է 
ունեցել վերարտադրվել: Խոսքը վերաբերում է XX դարի հայկական 
առաջին (1918-1920) և երկրորդ (1920-1991) հանրապետությունների 
գոյությանը:  

Սակայն, առաջինի պարագայում կարճ ընթացքը հնարավորություն 
չտվեց լիարժեք վերարտադրվել, իսկ պատճառների մեջ պետք է տեսնել 
ինչպես Հայոց Ցեղասպանությամբ պայմանավորված՝ անհրաժեշտ 
էներգիայի բացակայությունը, այնպես էլ համաշխարհային քաղա-
քակրթության շարժընթացից դուրս մնալը, քանի որ լոկալ 
քաղաքակրթությունների վեցերորդ սերունդն, ավելի վաղ գործառնելով, 
արդեն գտնվում էր ճգնաժամային հանգրվանում: 

Խորհրդային Հայաստանում, չնայած, որ ստեղծվեցին քաղաքակրթա-
կան արժեքներ (ամենատարբեր բնագավառներում), այնուամենայնիվ, 
ակնհայտ է Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթության համապարփակ 
ազդեցությունը, որի պարագայում հնարավոր չէ խոսել Հայկական քաղա-
քակրթության ինքնուրույն սերնդի մասին:  

Սակայն, այդ ընթացքը խիստ կարևոր էր համապատասխան էներգիա-
յի կուտակման տեսանկյունից, որն անհրաժեշտ պայմանն էր Հայկական 
լոկալ քաղաքակրթության վերարտադրության համար, ինչն ապահովվեց 
արդեն հաջորդ փուլում: Հատկապես, պետք է առանձնացնել համաշխար-
հային քաղա-քակրթության Յոթերորդ փուլի մեկնարկին համապա-
տասխանող շրջանը (1960-ական թվականներից սկսած), երբ Հայկական 
աշխարհագրական տարածքում հնարավոր եղավ որոշակիորեն 
ինստիտուցիոնալացնել ազգային արժեքները և պարարտ հող ստեղծել 
Հայկական քաղաքակրթության երրորդ սերնդի մեկնարկի համար: 
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3.4 Հայկական լոկալ քաղաքակրթության երրորդ սերունդ 
Հայկական լոկալ քաղաքակրթության երրորդ սերնդի ընթացքը համա-

պատասխանում է ժամանակակից իրողություններին, մասնավորապես՝ 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլի վերջին փուլին, 
որտեղ իրացվելու հնարավորություն են ստացել լոկալ քաղաքակրթու-
թյունների Յոթերորդ սերնդի ներկայացուցիչները: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, Հայկական քաղաքակրթությունը ռելիկտային 
շերտից ավանգարդային հարթություն տեղափոխվեց անցյալ դարի 
վերջին, երբ հնարավորություն եղավ անկախ պետականության 
վերականգման շնորհիվ ինքնուրույն ինստիտուցիոնալացնել սեփական 
քաղաքակրթական արժեքները: Այսինքն, 1991 թվականից կարող ենք 
փաստել Հայկական լոկալ քաղաքակրթության երրորդ սերնդի 
մեկնարկը:  

Քննարկվող ժամանակաշրջանի խորը վերլուծությունը համարում ենք 
մեր հետազոտության շրջանակներից դուրս, առավել ևս, որ դրա 
մանրամասն վերլուծությունը՝ ամենատարբեր տեսանկյուններից, արդեն 
իրականացված է: Մենք ժամանակաշրջանի կարևորությունն ընդգծում 
ենք միայն Հայկական քաղաքակրթության գոյության հիմքով։  

Եվ այսպես, Հայկական պետականության վերականգնումը 
հնարավորություն տվեց հայ համակեցությանը բարձրանալ 
քաղաքակրթական մակարդակի։ Սակայն, ինչպես ռելիկտային վիճակի 
տևական ընթացքը, այնպես էլ պետականության շաբլոնային, ոչ 
ազգակեցական մոդելի որդեգրումը հնարավորություն չտվեց (չի տալիս) 
որպեսզի լիարժեք մեկնարկի մեր քաղաքակրթական ընթացքը։ Դրա 
պատճառով նաև, դեռևս հստակ չի երևում Հայկական քաղաքակրթության 
ներդաշնակ մասնակացությունը՝ Համաշխարհային ու Համամարդկային 
քաղաքակրթությունների ցիկլային շարժընթացին։  

Մեր համոզմամբ, դա պայմանավորված է նաև Երրորդ սերնդի ծագման 
ու ձևավորմանը հատուկ խառը, ոչ միանշանակ ընթացքով։ 

Այնուամնայնիվ, ապագայում ամբողջովին պետք է վերարժևորվի մեր 
համակեցական ու ազգակեցական ընթացը, այլապես, Հայկական 
քաղաքակրթության Երրորդ սերունդը դեռ չձևավորված՝ կմահանա։ 

Այսպիսով, Հայկական լոկալ քաղաքակրթության ապագա ընթացքն 
աստիճանաբար համադրելի պետք է դառնա համաշխարհային և լոկալ 
քաղաքակրթությունների համապատասխան շարժընթացների հետ:  

Ակնհայտ է, որ հենց այդ շարժընթացների գիտական կանխատեսումն 
ու դրանց կառավարման հնարավորությունների բացահայտումն ապա-
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գայում պայմանավորելու է թե՛ ընդհանուր գիտությանը, և թե՛ առանձին 
գիտակարգերին ներկայացվող սոցիալական պատվերի բովանդա-
կությունը:  Ընդ որում, վերջինս արտահայտվելու է և՛ գլոբալ (համաշ-
խարհային քաղաքակրթության պարագայում), և՛ տեղական (լոկալ 
քաղաքակրթությունների պարագայում) մակարդակներում: Այդ ամենի 
մանրամասն գնահատումը՝ գիտական կանխատեսման դիրքերից, 
հանդիսանում է բավականին բարդ ու միաժամանակ բազմաշերտ 
հետազոտական խնդիր, որի լիարժեք իրականացման համար 
անհրաժեշտ է տարբեր գիտակարգերի մեթոդաբանության սիներգիզմ: 

Դա ապագայի խնդիր է: Սակայն, միաժամանակ ընդունում ենք այն 
ճշմարտությունը, որ յուրաքանչյուր գիտական ուսումնասիրության 
բարձրագույն փուլը դա գիտական կանխատեսումն է: Ավելին, այն բոլոր 
նախորդ փուլերի խտացրած արդյունքն է, որի շնորհիվ գիտական 
ուսումնասիրությունը ճանաչողական ու աշխարհայացքային նշանա-
կությունից բացի ձեռք է բերում կառուցողական հատկանիշ և ստանում է 
նաև գործնական, կիրառական նշանակություն:36 Հետևաբար, Հայկական 
քաղաքակրթության երրորդ սերնդի ապագա ընթացքի գնահատումը, 
համաշխարհային և լոկալ քաղաքակրթությունների ապագա 
շարժընթացներում նրա համադրումը հանդիսանում են մեր կողմից 
առաջադրված հետազոտական խնդրի բարձրագույն փուլը:  

Ակնհայտ է, որ այդ գնահատումն իր բովանդակության մեջ լինելու է 
խիստ ընդհանուր, քանի որ ապագայի գիտական կանխատեսումը 
ենթադրում է Հայկական քաղաքակրթության համակարգաստեղծ բոլոր 
բաղադրիչների ընթացքի, զարգացման օրինաչափությունների և 
հնարավորությունների առանձին ու համաժամանակյա կանխատեսում: 
Դա, այս պահին համարում ենք մեր հետազոտության շրջանակներից 
դուրս, սակայն միաժամանակ պետք է փաստենք, որ սույն աշխա-
տությունը կարող է հիմք հանդիսանալ նման հետազոտական խնդրի 
առաջադրման ու լուծման համար: Նման պնդումը հիմնված է այն իրո-
ղության վրա, որ գիտական խորքային կանխատեսման համար 
ելակետային պայման է երևույթի էության, այն պայմանավորող 
բաղադրիչների, դրանց գոյության պայմանների գիտատեսական 

                                                           
36 Գիտական ճանաչողության 4 փուլ է առանձնացվում. 1-ին փուլ՝ փաստական նյութի 
կուտակում, 2-րդ փուլ՝ փաստերի և երևույթների նկարագրում, 3-րդ փուլ՝ վերլուծություն, 
բացատրություն և տեսական ընդհանրացում, 4-րդ փուլ՝ կանխատեսման և կառավարման 
գիտական ապահովում: Մանրամասն տե՛ս Վալեսյան Լ. Աշխարհագրական կանխա-
տեսում, - Եր., 2008, էջ 18-19 
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խորքային վերլուծությունը, ինչը՝ Հայկական քաղաքակրթության 
համակարգաստեղծ բաղադրիչների պարագայում, արդեն կատարված է: 

Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթության երրորդ սերնդի ապագա 
ընթացքը գնահատելու համար այն պետք է համադրենք 
համամարդկային, համաշխարհային ու լոկալ քաղաքակրթությունների 
ապագա շարժընթացների տրամաբանության հետ: Այս պարագայում, 
որպես ելակետ ընդունենք մեր կողմից նախորդիվ առաջ քաշված այն 
կանխատեսումը, որ մոտ ապագայում փոխազդելու են բոլոր երեք տիպի 
քաղաքակրթական ճգնաժամերը, հիմնավորված երրորդ գերփուլի 
անցման, դրան համապատասխան՝ համաշխարհային քաղաքակրթու-
թյան կյանքի նոր ցիկլի սկզբնավորման և լոկալ քաղաքակրթությունների 
նոր սերնդի ձևավորման իրողություններով:  

Այս ճգնաժամը, հավանաբար, կընդգրկի XXI դարի երկրորդ 
հատվածը, և կուղեկցվի այնպիսի փոփոխություններով, որոնց մեծ մասը 
մարդկությունը դեռևս չի կարող կանխագուշակել: Ըստ այդմ, ինչպես 
լոկալ քաղաքակրթությունների յոթերորդ սերնդի բոլոր քաղա-
քակրթությունների, այնպես էլ Հայկական քաղաքակրթության կյանքի 
ցիկլի ընթացքը ժամանակագրական առումով ընդգրկելու է XXI դարի 60-
70-ական թվականները: Հետևաբար, առաջիկա մոտ 50 տարիների 
ընթացքում, կոնկրետ Հայկական քաղաքակրթությունն անցնելու է իր 
կյանքի առնավազն 5՝ կայացման, զարգացման, կայունացման, հասու-
նացման և իրացման փուլերը:  

Ըստ էության, յուրաքանչյուր փուլի սպառման համար հատկացվում է 
մոտ 10 տարի: Առաջին հայացքից այն բավականին կարճ 
ժամանակահատված է, սակայն ինչպես արդեն նշել ենք, ժամանակակից 
գիտական միտքը փաստում է քաղաքակրթությունների ցիկլային 
շարժընթացի այն ընդհանուր օրինաչափությունը, որ պատմության 
զարգացմանը զուգահեռ կրճատվում է ցիկլերի, նրանց փուլերի (նաև 
ճգնաժամային փուլերի) տևողությունը:  

Ներկայումս՝ տարածաժամանակային նոր իրողությունների պար-
տադրանքով, հասարակական կյանքը պայմանավորող գործընթացները 
խիստ արագացել են: Հետևաբար, քաղաքակրթությունների ինչպես ողջ 
կյանքի ցիկլի, այնպես էլ նրա առանձին փուլերի ժամանակային 
ընդգրկվածությունը սեղմվել է: Սակայն, ակնհայտ է նաև, որ պատմական 
ժամանակի սեղմումն ունի իր սահմանները, քանի որ յուրաքանչյուր ցիկլ, 
յուրաքանչյուր փուլ մարդկության առաջընթացում, պետք է սպառի իր 
ներուժը, որպեսզի ծնունդ տա հաջորդ ցիկլին կամ փուլին: Ըստ այդմ, 
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Հայկական քաղաքակրթության երրորդ սերնդի ապագա շարժընթացում 
յուրքանչյուր փուլին հատկացվող 10-ամյա ժամանակահատվածը խիստ 
տրամաբանված կարելի է համարել:  

Շարունակելով հենվել նույն տրամաբանության վրա՝ մենք 
հավանական ենք համարում նաև այն իրողությունը, որ լոկալ 
քաղաքակրթությունների յոթերորդ սերնդից կյանքի ցիկլի ավարտն 
ազդարարող ճգնաժամային հանգրվան վերջինը մուտք կգործի 
Հայկական քաղաքակրթությունը: Նման տեսակետի հիմքում ընկած է այն 
գործոնի հաշվառումը, որ համաշխարհային քաղաքակրթության 
յոթերորդ փուլում գործառնող քաղաքակրթություն-ներից իր ընթացքն 
ամենավերջինը սկսել է հենց հայկական միավորը: Հետևաբար, սեփական 
կյանքի ցիկլի լիարժեք սպառումը, Հայկական քաղաքակրթության 
պարագայում՝ մյուսներից համեմատաբար ավելի ուշ է ավարտվելու:  

Հաշվի առնելով այս ամենը՝ մենք կարող ենք կատարել հետազո-
տության հետևյալ հիմնային եզրակացությունը. 

XXI դարի կեսին, երբ լոկալ քաղաքակրթությունների յոթերորդ սերնդի 
ներկայացուցիչները կթևակոխեն ճգնաժամային հանգրվան, Հայկական 
քաղաքակրթությունը նոր միայն մուտք կգործի իր ներուժի իրացման 
առավելագույն՝ յոթերորդ փուլ: Այսինքն, համաշխարհային քաղա-
քակրթության, յոթ փուլերով ամբողջացած, մեկ լրիվ կյանքի ցիկլի 
ավարտուն ընթացքը համապատասխանելու է Հայկական քաղա-
քակրթական ներուժի իրացման գագաթնակետին: Դա թույլ է տալիս 
հիմնավոր համարել նաև այն դատողությունը, որ ապագա եռաչափ 
ճգնաժամի հաղթահարման գործընթացում Հայկական քաղա-
քակրթությունը պետք է ունենա առանցքային դերակատարություն, ըստ 
այդմ՝ XXI դարի ավարտին ապահովելով սեփական կյանքի ցիկլի 
վերարտադրությունը և լիարժեք մասնակցելով համամարդկային քաղա-
քակրթության կյանքի կայունության փուլի, դրան համապատասխանող 
համաշխարհային քաղաքակրթության կյանքի նոր ցիկլի և լոկալ 
քաղաքակրթությունների նոր սերնդի սկզբնավորմանը: 

 
Իհարկե, այս ամենի հնարավորության մասին կարող ենք խոսել, եթե 

Հայկական քաղաքակրթությունը կկարողանա իրացնել սեփական ներուժը 
և ըստ այդմ նաև՝ քաղաքակրթական հաղորդակցման իր գլխավոր 
գործառույթը։ 

Փաստենք, վերոհիշյալ եզրակացությունն ընդամենը գիտական 
վարկած է (հիպոթեզ): Իսկ վերջինս որպես գիտական գիտելիքի 
կառուցվածքային միավոր, գիտական մտածողության ձև  հիմնված է 
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ենթադրության վրա և հանդիսանում է գիտական ճանաչողության, նրա 
գիտական պատկերի կերտման առաջին քայլը: Այն պետք է ստուգվի և 
ապացուցվի, որից հետո նոր միայն կարող է վերածվել գիտական օրենքի 
և տեսության: Ընդունում ենք նաև, որ առաջարկվող գիտական վարկածն 
իր մեջ պարունակում է անորոշության ու անկանխատեսելիության մեծ 
մասնաբաժին, քանի որ գործ ունենք հասարակական բաց համակարգի 
հետ, որի զարգացման վրա ազդող գործոնների լիարժեք հաշվառումն 
անհնար է: Սակայն մենք արդեն նշել ենք, որ առաջարկվող գիտական 
վարկածի առաջ քաշումը հիմնված է գիտական կանախատեսման վրա, 
որի կառուցման գլխավոր չափանիշը երևույթի, օբյեկտի գոյության ու 
զարգացման արդեն բացահայտված օրենքների հիման վրա ապագայում 
դրանց գործնական օգտագործումն է:  

Այլ կերպ ասած, գիտական կանխատեսման հիմքում պետք է լինեն 
անցյալը և ներկան ապագա դարձնող գործոնները: Ըստ որում, ինչպես 
նկատում է ակադեմիկոս Լ. Վալեսյանը «… ներկան ապագա դարձնող 
մեխանիզմը անցյալի զուտ կրկնությունը չէ: Որպես կանոն ապագայում 
փոխված են լինում երևույթի զարգացման պայմանները և դրա վրա 
ազդող գործոն-ները… Ապագայի կանխատեսումը որպես գիտական 
ճանաչողության շղթայի օղակ, հիմնվում է նախորդ օղակների՝ անցյալի 
ուսումնասիրության և ներկայի վերլուծության վրա (ընդգծվածը մեր 
կողմից շարահյուսորեն վերաձևակերպված է)»:37  

Այսպիսով, մեր կողմից խնդրո առարկա հարցում իրականացված 
անցյալի ու ներկայի համակողմանի վերլուծությունը հիմք է տալիս կա-
տարել ապագայի կանխատեսում, որի նպատակայնությունն 
ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել երևույթների 
զարգացման նպատակային կառավարում: Այսինքն, պետք է 
բացահայտվեն ներկան ապագա դարձնող մեխանիզմի հիմնային 
բաղադրիչները և դրանք նպատակային կառավարելու մեխանիզմները:  

Հետևաբար, որպես հետազոտության վերջաբան, մենք առաջարկում 
ենք հնարավոր ու նպատակային զարգացման այն հեռանկարի 
դիտարկումը, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի ապահովվի Հայկական 
քաղաքակրթության զարգացման ապագան՝ համաձայն վերը 
առաջարկվող գիտական վար-կածի:  

                                                           
37 Տե՛ս Վալեսյան Լ. Աշխարհագրական կանխատեսում, - Եր., 2008, էջ 46 
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Որպես ապագայի մեխանիզմ, Հայկական քաղաքակրթության համար մենք 
առաջարկում ենք «Քաղաքակրթական դարպասի» կարգավիճակի 

հավակնումը: 
«Քաղաքակրթական դարպաս» եզրույթով մենք փորձում ենք 

բնութագրել այն աշխարհագրական տարածքը, որը տարբեր քաղա-
քակրթությունների միջև կարող է դառնալ էներգիայի, ինֆորմացիայի և 
արժեքների փոխանակման հարթակ՝ ձևավորելով երկխոսության 
հնարավորություն: Պետք է հատուկ ընդգծենք, որ այդ ամենի 
փոխանակումը չի կարող լինել մեխանիկորեն, որովհետև առկա 
տարբերություներն անխուսափելիորեն հանգեցնելու են բախման: 
Հետևաբար, անհրաժեշտ է որպեսզի այդ տարածքում համատեղվող 
քաղաքակրթական տարբեր էներգիաները, ինֆորմացիաները և 
արժեքները ենթարկվեն կոնվերգենցիայի, այսինքն ներդաշնակման 
արդյունքում հանգեն բոլորովին նոր վիճակների:  

Ակնհայտ է, որ նման կարգավիճակի կարող է հավակնել միայն լոկալ 
քաղաքակրթական տարածքը: «Քաղաքակրթական դարպասը» որպես 
ամբողջություն, կարող է ձևավորվել միայն համապատասխան 
չափանիշների ընդհանրացումով: Իսկ այդպիսիք հանդես են գալիս 
համաշխարհային քաղաքակրթության տվյալ փուլը պայամանավորող՝ 
աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակու-
թային և երկրաբնապահպանական բաղադրիչները: Այսինքն, միասնա-
կան «Քաղաքակրթական դարպաս» հասկացությունը գործնական 
հարթությունում պետք է արտահայտվի աշխարհաքաղաքական, 
աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային և երկրաբնա-
պահպանական համապատասխան դարաշրջաններում ռեալ գոյության 
հնարավորություն ունեցող «Դարպասներով»:  

Այսպիսով, «Քաղաքակրթական դարպասի» հավակնումը գործնակա-
նում ենթադրում է «Աշխարհաքաղաքական դարպասի», 
«Աշխարհատնտեսական դարպասի», «Աշխարհամշակութային դար-
պասի» և «Երկրաբնապահպանական դարպասի» կարգավիճակների 
միաժամանակյա փաստում:  

Ի՞նչով է պայմանավորված «Քաղաքակրթական դարպասի» 
ձևավորման անհրաժեշտությունը-անխուսափելիությունը:  

Ապագայում, քաղաքակրթությունների բոլոր մակարդակներում 
սպասվող ճգնաժամերն արտահայտվելու են աշխարհաքաղաքական, 
աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային և երկրաբնապահ-
պանական համապատասխան (յոթերորդ) դարաշրջանների ավարտն 
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ազդարարող ճգնաժամային երևույթներով: Հետևաբար, համաշխարհային 
հասարակության կենսագործունեությունն ապահովող այս ոլորտներում 
առավել ակնառու են դառնալու հակամարտությունները, 
հակադրությունն ու հակասությունները: Այս տրամաբանության 
համաձայն, ապագայում առավել կկոշտանան ավանգարդային լոկալ 
քաղաքակրթությունների ազդեցության սահմանները՝ բաժանարար 
գծերը: Վերջիններս դառնալու են հակամարտությունների առավել 
պայթունավտանգ շրջաններ:  

Սակայն, արդեն առկա և ապագայում խորացող համաշխարհային 
հիմնախնդիրների բովանդակությունը և լուծումների հրատապությունը 
տեսաբաններին ու պրակտիկ գործիչներին ուղղակի պարտադրում է 
իրենց նախագծերում փնտրել և գտնել երկխոսության և փոխզիջումային 
տարածք (ներ)՝ «Քաղաքակրթական դարպաս (ներ)»: 

Մեր կարծիքով, Հայկական քաղաքակրթությունն, իր համակար-
գաստեղծ բաղադրիչներով հանդերձ, ունակ է իրականացնելու այդ 
գործառույթը և լիովին բավարարում է «Քաղաքակրթական դարպասին»  
ներկայացվող պահանջները:  

Նախորդիվ,  քննարկելով բոլոր բաղադրիչներն առանձին-առանձին 
յուրաքանչյուրի պարագայում հնարավորություն ունեցանք փաստելու 
նրանց կարևոր, կենտրոնական (ոչ միջանկյալ) դերը լոկալ 
քաղաքակրթությունների բազամաձևությունում: Բացի դրանից, 
Հայկական քաղաքակրթությունն, իր ռելիկտային ընթացքում, գտնվելով 
տարբեր քաղաքակրթությունների տիրապետության տակ, ոչ միայն 
կարողացել է պահպանել իր ինքնատիպությունն, այլև ապացուցել է 
հավասարապես փոխշփվելու և գոյակցելու հնարավորությունները: 
Ներկայումս և ապագայում, տարբեր քաղաքակրթությունների հետ 
փոխշփման և հավասար գոյակցման լրացուցիչ հնարավորություն է 
բացում հայկական սփյուռքի գործոնը: 

Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթության երրորդ սերնդի կայացման 
փուլում որպես առաջնահերթություն պետք է բացահայտվի և իրացվի 
«Աշխարհաքաղաքական դարպասի»38 «Աշխարհատնտեսական դարպա-

                                                           
38 Հայաստանի համար «Աշխարհաքաղաքական դարպասի» կարգավիճակի հավակնելու 
հնարավորություններն ու ուղիները մենք քննարկել ենք նախորդիվ՝ Հայկական 
աշխարհաքաղաքականության համատեքստում՝ Հայկական աշխարհաքաղաքական 
ակտորների նպատակային գործունեության բացահայտման միջոցով: Տե՛ս Ներսիսյան Ա. 
Հայաստանն աշխարհաքաղաքական մեծ խաղատախտակում - Վանաձոր, 2013, էջ 198-
320 
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սի», «Աշխարհամշակութային դարպասի» և «Երկրաբնապահպանական 
դարպասի» կարգավիճակների հավակնման համար անհրաժեշտ հնարա-
վորությունները:  

Գործնական հարթությունում այդ գործառույթը վերապահվելու է 
Հայկական քաղաքակրթությունը կրող Հայկական պետականությանը: 
Կայացման փուլում՝ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում, այս խնդրի 
գործնական լուծումը, հիմք կհանդիսանա որպեսզի Հայկական 
քաղաքակրթությունն արդեն հաջորդ՝ Զարգացման փուլում, լիրաժեք 
իրացնի «Քաղաքակրթական դարպասի» իրեն վերապահված (վաստա-
կած) գործառույթը, համաձայն՝ համաշխարհային քաղաքակրթության 
կյանքի ցիկլի հանգրվանային շարժընթացի: 

Իսկ դա իր հերթին հիմք է տալիս կանախատեսելու, որ ապագայում 
սպասվելիք եռաչափ ճգնաժամերի հաղթահարման խիստ բարդ 
գործընթացում, Հայկական քաղաքակրթությունն՝ իր քաղաքական, 
տնտեսական և հոգևոր-մշակութային արժեքներով կարող է ունենալ 
բացառիկ դերակատարություն: 
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