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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղա-

քական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» դասըն-

թացը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազ-

գային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդա-

կան խորհրդի և քաղաքական գիտության պատմության և տե-

սության ամբիոնի կրթական ծրագրերի դրույթներին համա-

պատասխան: 

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը` քաղա-

քական ուսմունքների պատմության դասընթացի շրջանակնե-

րում, միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտություն 

մասնագիտությունների առանցքային թեմաներից է, քանի որ 

քաղաքացիների կամարտահայտման ձևը հասարակարգերի 

գործառնության առանցքային սկզբունքն է, որի միջոցով տեղի 

է ունենում քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթա-

ցին քաղաքացիների ներգրավվածությունը, որը, ի դեպ, պատ-

մության տարբեր շրջափուլերում դրսևորվել է նշանակալի 

փոփոխություններով` համապատասխանեցվելով հասարա-

կության կեցությանը և մտածողությանը: Դասընթացը նպաս-

տում է ուսանողների ընդհանուր զարգացմանը, մտահորիզո-

նի ձևավորմանը, ծանոթացնում պատմության տարբեր փուլե-

րում քաղաքական կամքի դրսևորման օրինաչափություննե-

րին, դեպի արդիականացում տանող իրավիճակին և հիմ-

նախնդիրների լուծմանը: 

 Դասընթացի շրջանակներում ներառվող հիմնախնդիրնե-

րի հետազոտությունը ոլորտի ուսումասիրությամբ զբաղվող 

մասնագետների գործունեության տիրույթում է: Քաղաքական 

մասնակցության հիմնախնդիրները դեռևս անտիկ ժամանակ-
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ներից եղել են տարբեր տեսաբանների և մտածողների ուշադ-

րության կենտրոնում: Միշտ եղել է այն հարցադրումը, թե ով 

պետք է ղեկավարի պետությունը: Այդ խնդրի վերաբերյալ 

առանձին մտքեր առկա էին դեռևս անտիկ շրջանի մեծ փիլի-

սոփաների և քաղաքական մտածողների (Սոլոնի, Հերակլիտե-

սի, Դեմոկրիտեսի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի և ու-

րիշների աշխատություններում): Ըստ այսմ՝ կարևորվում է 

տարբեր հանրույթների, անհատների՝ քաղաքական կյանքին 

ներգրավվելու առանձնահատկությունների ուսումնասիրու-

թյունը, գիտակցության մակարդակի և գործողությունների 

դրսևորումները, քաղաքական մասնակցության և չմասնակ-

ցության պատճառների հիմքերի բացահայտումը: Ուստի ար-

դիականացման փուլում հասարակության փոխակերպման 

շնորհիվ հետզհետե ավելի են տարածվում նաև ոչ կոնվենցիո-

նալ մասնակցային գործողությունները, որոնք հիմնականում 

վկայում են հասարակության քաղաքացիական գիտակցու-

թյան բարձր մակարդակի մասին: Արդի դարաշրջանում ոչ 

կոնվենցիոնալ մասնակցային գործողությունները ժողովրդա-

վարական քաղաքական համակարգերի կայուն գործառնու-

թյան հիմքն են, քանի որ դրանց միջոցով է ապահովվում քա-

ղաքացիների ազատ կամարտահայտման և սեփական կյանքը 

տնօրինելու սկզբունքները: Ըստ այդմ՝ գնալով ավելի է մեծա-

նում պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում որո-

շումների ընդունման գործընթացում մարդկանց ներգրավվե-

լու փորձերի բացահայտումը, համեմատական վերլուծու-

թյուններ կատարելը` հիմնվելով տեսահայեցակարգային մո-

տեցումների վրա: 

Այսպես, արագ փոփոխվող աշխարհում բնականաբար 

փոխվում են քաղաքական դաշտի իրավական և ոչ իրավական 
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կազմակերպչական մեխանիզմները, և այդ փոփոխություննե-

րը հաշվի են առնում քաղաքագիտության մեջ քաղաքական 

մասնակցության հասկացութային և բովանդակային մեկնա-

բանության նորարարական տարբերակների անհրաժեշտու-

թյունը: Ըստ այսմ՝ հասարակության արդիականացման գոր-

ծընթացը նպաստեց ինչպես կոնվենցիոնալ մասնակցային 

ձևերի խորը ուսումնասիրությանը, այնպես էլ հասարակու-

թյան քաղաքական կյանքում մասնակցության որոշ ձևերի ի 

հայտ գալուն և զարգացմանը, որոնք ներկայումս հասարակա-

կան հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված գործո-

ղություններում ավելի շատ են տարածված, որոնց վերաբե-

րյալ գիտական հրապարակումները դեռևս սակավաթիվ են 

հայրենական քաղաքագիտության մեջ: Այս առումով քաղա-

քական մտքի պատմության շրջանակներում քաղաքական 

մասնակցության հայեցակարգային հիմքերը և տեսամեթոդա-

բանական մոտեցումները ժամանակի ընթացքում վերածվել 

են ինչպես քաղաքական մտքի զարգացման անհրաժեշտ բա-

ղադրատարրերի, այնպես էլ քաղաքական մտածողության 

դրսևորման տեսական մոդելների, որոնք աստիճանաբար 

իրենց տեղն են գտնում ժամանակակից քաղաքական գիտու-

թյան մեջ: 

Համաշխարհայնացման պայմաններում քաղաքական 

մասնակցության հիմնախնդիրներին նվիրված ուսումնասի-

րությունները հատկապես լայն թափ են առնում արևմտյան 

քաղաքագիտական դպրոցի՝ ժողովրդավարական կառավար-

ման տեսության տարբեր ներկայացուցիչների (Լ. Միլբրեթ,   

Մ. Գոել, Վ. Լամ, Հ. Մաքկլոսկի, Ս. Հանթինգթոն, Ջ. Նելսոն,    

Գ. Ալմոնդ, Ռ. Դալ, Ս. Վերբա, Ն. Նայ և ուրիշներ) կողմից, 

որոնք առաջ էին քաշել ինչպես քաղաքական մասնակցության 
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իրականացման չափորոշիչները, գործառնական առանձնա-

հատկությունները, այնպես էլ քաղաքական մասնակցության 

այլ ձևերի իրավաչափ կիրառումը:  

Այսպիսով՝ քաղաքական մտքի պատմության դասընթացի 

խնդիրն է` պատմական անցյալում ստեղծված քաղաքական 

գաղափարների, հայեցակարգերի և ուսմունքների ձևավոր-

ման, զարգացման, հասարակարգերի քաղաքական կեցության 

և արդիականացման շրջանակներում բացահայտել և ներկա-

յացնել դրանց փոխգործակցության և նկարագրողական բնույ-

թը: Ուստի կարևոր են քաղաքական մտքի տեսության ուսում-

նասիրությունը, ի մասնավորի քաղաքական մտքի հիմնական 

գործոնների էության ու ընդհանրության վերլուծությունը, ինչ-

պես նաև այդ գործընթացի կրկնվող մոդելների բացահայտու-

մը ժողովրդավարական զարգացման հեռանկարների ուղենշ-

ման համար: 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

«Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղա-

քական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» դասըն-

թացի նպատակն է. 

1. դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրել «Քաղաքա-

կան մասնակցություն» հասկացությունը, բացահայտել 

քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնա-

հատկությունները քաղաքական մտքի պատմության 

շրջանակներում, ուղենշել քաղաքական մասնակցու-

թյան հիմնախնդիրները հասարակության կերպափոխ-

ման փուլերում: Այդ հիմնախնդիրների վերլուծությունը 

հնարավորություն կտա ձևավորել քաղաքական մաս-

նակցության մշակույթի կայացման ընթացակարգերը և 

վերհանել քաղաքական մասնակցության ձևերի դրսևո-

րումները քաղաքական մտքի պատմության զարգաց-

ման համատեքստում: 

2. Կոնկրետ տեսահայեցակարգային նյութերի հիման 

վրա ցույց տալ քաղաքական կյանքի մասնակցության 

օրինաչափությունները, ներկայացնել անցած դարա-

շրջաններում պետության, քաղաքականության մասին 

ձևավորված առավել կարևոր տեսական հայեցակար-

գերի ընդհանուր բովանդակությունը, ուսանողների 

մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլու-

ծության գործնական հմտություններ: 

3. Դասընթացի՝ քաղաքական մասնակցությանը վերաբե-

րող թեմաները կնպաստեն ապագա մասնագետի քա-

ղաքակիրթ քաղաքական դիրքորոշման ընկալումների 

տեսական և գործնական շրջանակների ձևավորմանը: 
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Ապագա մասնագետին կհաղորդի քաղաքական մաս-

նակցության տեսական և գործնական կիրառության 

գիտելիքներ, որոնք հիմք կծառայեն հասարակական 

հարաբերությունների տարբեր բնագավառներում որո-

շումների ընդունման, զարգացման քաղաքականու-

թյան միտումների ըմբռնման, պետության քաղաքա-

կան կուրսի վերաբերյալ համապատասխան հմտու-

թյուններ ձեռք բերելու և կատարելագործելու համար: 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

«Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղա-

քական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» դասըն-

թացում առաջադրվում են հետևյալ խնդիրները. 

 Ուսումնական ձեռնարկով և դասախոսություններով 

համալիր ներկայացնել քաղաքական մտքի տեսու-

թյունների ձևավորման ու զարգացման օրինաչափու-

թյունները, դրսևորման եղանակները, քաղաքական 

մասնակցության ձևերը: 

 Բացահայտել քաղաքական մասնակցության հիմ-

նախնդրի ուսումնասիրման տեսական հիմքերը քա-

ղաքական մտքի պատմության տարբեր շրջափուլե-

րում:  

 Վերհանել քաղաքական մասնակցության չափորոշիչ-

ներ, որոնց կիրարկումը կհանդիսանա ժողովրդավա-

րական քաղաքական համակարգի կայացման 

սկզբունք:  

 Դիտարկել հասարակական-քաղաքական կյանքին 

մասնակցության և չմասնակցության պատճառները, 

ինչպես նաև քաղաքական գործընթացներում դրանց 

ազդեցությունը:  

 Բացահայտել քաղաքական մասնակցության դրսևոր-

ման առանձնահատկություններն ու հիմնավորել հա-

սարակական-քաղաքական կյանքում դրանց ներ-

դրման անհրաժեշտությունը: 

 Առանձնացնել մասնակցության ինստիտուցիոնալաց-

ման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակու-

թյան մեջ: Ձևավորելով քաղաքական ինքնություն` հե-
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տաքրքրություն առաջացնել հասարակական-քաղա-

քական իրողությունների և գործընթացների նկատ-

մամբ: 

 Ժողովրդավարական զարգացման հեռանկարների 

ուղենշման համար բացահայտել վերջինիս հիմնական 

գործոնների էությունն ու ընդհանրությունը: 

 Տեսական մտածողություն դրսևորել քաղաքական 

մասնակցության հիմնահարցերի վերաբերյալ: 

 Համեմատական քաղաքագիտության կիրառական և 

մեթոդաբանական գործիքակազմով ընտրել և մատ-

նանշել այն իրողությունները, որոնք անհրաժեշտ են 

քաղաքական մասնակցության տեսահայեցակարգային 

մոտեցումները հիմնավորելու համար: 

 Ներկայացնել քաղաքական համակարգի ժողովրդա-

վարացման համատեքստում մասնակցային մշակույթի 

ամրապնդման գործոնները որպես մասնակցության 

ինստիտուցիոնալացման կարևոր նախադրյալներ: 
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ԹԵՄԱ ԱՌԱՋԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՍԱՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՆՏԻԿ 

ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 

Քաղաքական կյանքին մարդկանց մասնակցությանը ու-

շադրություն են դարձրել դեռևս վաղ քաղաքակրթության 

շրջանում, երբ հասարակական կյանքի կազմակերպման հիմ-

նահարցը քաղաքագիտության ուսումնասիրության տիրույ-

թում էր: Հետևաբար քաղաքական մասնակցությունը քաղա-

քագիտության ուսումնասիրության հիմնական հասկացու-

թյուններից է, և տարբեր ժամանակներում մի շարք տեսաբան-

ներ այն մեկնաբանել են այլ մոտեցմամբ:  

Այսպես, ժամանակակից հասարակական-քաղաքական 

փոխակերպումների արդյունքում մասնակցության հիմ-

նախնդրի տեսական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քա-

ղաքական կյանքին մարդկանց ներգրավվածության ձևերն ու 

սկզբունքները աստիճանաբար փոփոխության են ենթարկ-

վում, վերանայվում են իշխանության իրականացման ավան-

դական գործիքակազմն ու պատկերացումները: Այս դիտան-

կյունից համաշխարհայնացման պայմաններում գործնական 

քաղաքականության տեսանկյունից անհրաժեշտ է կարևորել 

անցյալի` անտիկ ժամանակաշրջանից սկսած, գաղափարա-

կան դրույթները, քաղաքական դիրքորոշումների ուսումնա-

սիրությունը: Ոստի մերօրյա իրողություններում պետական 

կարգի, կառավարման օրինաչափությունների համարժեք 

գնահատման տեսանկյունից, առավել հրատապ է դառնում 

քննել քաղաքական անցյալը, առանց որի ներկա փուլը գոյու-

թյուն ունենալ չի կարող: Այս և այլ հիմնադրույթների, հիմնա-
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հարցերի իրավաչափ ապահովումը հանգեցնում է հին հունա-

կան քաղաքական փիլիսոփայության համընդգրկուն ուսում-

նասիրությանը: 

Աթենքի հռչակավոր քաղաքական գործիչ և օրենսդիր Սո-

լոնը իր օրենսդրական գործունեության ընթացքում ձգտում էր 

գործնականում կիրառել «չափի և արդարության» սկզբունքնե-

րը: Այս առումով էլ հիմնվում էր հետևյալ երկու կարևոր 

դրույթների վրա. իշխանությունը պետք է վստահել արժանի և 

պետական գործերին իրազեկ քաղաքացիներին, և ժողովուրդը 

ինքը պետք է տնօրինի իր ճակատագիրը: Այսինքն` ղեկավար-

ման գործը պետք է ստանձնեն կրթություն, կառավարման 

որոշակի փորձ ունեցող անձինք, իսկ ժողովուրդը օրենքները 

գերակա համարելով պետք է իրացնի իր ազատ կամարտա-

հայտման սկզբունքը: 

Հույն փիլիսոփաներ և քաղաքական մտածողներ Հերակ-

լիտեսը և Դեմոկրիտեսը մասնակցության վերաբերյալ ևս ար-

տահայտել են իրենց մոտեցումները: Հերակլիտեսը կառա-

վարման ազնվապետական ձևի կողմնակից էր: «Օրենքը հենց 

մեկի կամքին ենթարկվելն է»: Սակայն մեկի կամքը կարող է 

օրենք դառնալ այն դեպքում, երբ արտահայտում է հասարա-

կության կամքը: Ի տարբերություն Հերակլիտեսի՝ Դեմոկրի-

տեսը ժողովրդավարությունը դիտում էր որպես ազատ կամքի 

արտահայտում, որը գործնականում տեղի է ունենում համա-

կարծության միջոցով: Ուստի որքան մարդիկ ակտիվորեն 

մասնակցեն համատեղ գործողություններին, այնքան ավելի 

արագ ձեռք կբերվի համախոհություն: Այսինքն` պետական 

կառավարման ձևի լավագույն դրսևորումը նա համարում էր 

ժողովրդաիշխանությունը, սակայն գիտակցում էր, որ ընտ-

րությունների ժողովրդավարական ընթացակարգը, այնուամե-
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նայնիվ, չի երաշխավորում, որ կընտրվեն լավագույնները: Դե-

մոկրիտեսը ևս, ինչպես և Պյութագորասականները, պաշտ-

պանում էր «ոսկե միջինի», «պատշաճ չափի» սկզբունքը` այն 

համարելով քաղաքացիների համընդհանուր բարիքի ապա-

հովման նախապայման: Հին հունական փիլիսոփա Դեմոկրի-

տեսը պնդում էր, որ մարդու գործողությունները վկայում են 

անհատի բարոյական նկարագրի մասին: Ինչպես Սոկրատե-

սը, այնպես էլ Դեմոկրիտեսը նշում էր, որ ոչ նպաստավոր 

գործողությունների արդյունքը գիտելիքի պակասի հետևանք 

է. «Սխալի պատճառը չիմացությունն է»: Այս առումով, ինչպես 

Դեմոկրիտեսը, այնպես էլ Հերակլիտեսը անհատական հատ-

կանիշների համակարգը կարևորելով` քաղաքացիներին բա-

ժանում է «փոքրաթիվ լավագույնների» և «բազում վատագույն-

ների», պնդելով` «մեկն ինձ համար արժե տասը հազար», եթե 

նա լավագույն է: Հերակլիտեսը որպես տիեզերական լոգոսի 

գաղափարը (որի հիմքում ընկած է աստվածային օրենքի 

սկզբունքը) կարևորող տեսաբան, առաջնայնությունը տալիս 

էր «հավերաժական փառքի» իրագործմանը, երբ մարդկային 

օրենքը զուգակցվում է աստվածային օրենքից, որն էլ հանդի-

սանում է դրական իրավունքի աղբյուրը:  

Սոկրատեսը ևս դեմ չէր ժողովրդավարությանը, այլ բա-

ցասաբար էր վերաբերում վիճակահանությամբ ընտրված ան-

ձանց՝ ծաղրելով «մեծագույն նվաճում» համարվող աթենական 

ժողովրդավարությանը, որը բաղկացած էր կոշկակարներից, 

դարբիններից, հողագործներից, առևտրականներից և ուրիշ-

ներից: Իսկ Պլատոնը գտնում էր, որ ոչ թե ամբոխը, այլ լավա-

գույնները՝ ընտրյալները, պետք է ղեկավարեն պետությունը: 

Արիստոտելը, հակադրվելով Պլատոնին, նշում էր, որ յուրա-

քանչյուր ոք, ով օժտված է խելամտությամբ, վճռականությամբ 
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և փիլիսոփայի հմտությամբ, կարող է մասնակցել հասարա-

կության կառավարմանը: Ըստ Արիստոտելի՝ քաղաքականու-

թյունը պետք է ստեղծի այն, ինչ անհրաժեշտ է «լավ կյանք» 

ունենալու, համընդհանուրի բարօրություն ապահովելու, հա-

սարակության մեջ հակասությունները կարգավորելու հա-

մար: Նրա կարծիքով՝ քաղաքականությունը մարդկանց միջև 

շփման յուրահատուկ ձև է, որն ապահովում է առանձին 

մարդկանց փոխհարաբերությունը պետության և ամբողջ հա-

սարակության հետ: Ըստ Արիստոտելի՝ մարդը ունի իշխելու և 

ենթարկելու պահանջմունքներ:  

Ինչպես Սոլոնը, Պյութագորասականները հստակեցրին 

«պատշաճ չափ» և «համաչափություն» սկզբունքները` որպես 

իրավական հավասարության գաղափարի ձևավորման ու 

հաստատման գործոն: Ի տարբերություն նախորդ մտածողնե-

րի` նրանք փորձում էին «պատշաճ չափ» սկզբունքը տարածել 

ոչ թե առանձին, այլ բոլոր մասնավոր գործողությունների 

վրա: Պյութագորասը կառավարման ազնվապետական ձևի` 

«փոքրագույն լավագույնների» կողմնակից լինելով, հիմնվում 

էր «ոգու ազնվականության» գաղափարի վրա: Այսինքն` ազն-

վական լինելու չափանիշը համարվում էր ոչ թե ազնվազար-

մությունը, այլ դաստիարակությունն ու գիտելիքը: Բացի այդ, 

Պյութագորասականները կառավարման ազնվապետական 

ձևի կողմնակից էին նաև այն պատճառով, որ քչերն են 

օժտված կառավարելու ունակությամբ: Հետևաբար խելամիտ 

չէ ոչ միայն ենթարկվել ցանկացած մեկին, այլև «ամբոխի կար-

ծիքին»: Ի հակադրություն Պյութագորասականների, աթենա-

կան ժողովրդավարության առաջնորդ Պերիկլեսը ժողովր-

դաիշխանության հաստատումը իրավամբ համարում էր 

Աթենքի առանցքային ձեռք բերումը: Աթենքի հզորության նա-
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խապայման էր համարում պետական կարգը` ժողովրդավա-

րությունը: Եվ վերջինիս կարևոր սկզբունքներից էր համա-

րում, որ մարդիկ զբաղվում են ինչպես մասնավոր, այնպես էլ 

հասարակական գործերով: Հաջորդ կարևոր նախադրյալը հա-

մապետական խնդիրների հրապարակային քննարկում կազ-

մակերպելն էր: Փոխարենը, ինչպես նշել էինք, Սոկրատեսը 

ծաղրում և անարդյունավետ էր համարում աթենական ժո-

ղովրդական ժողովի քաղաքական գործունեությունը: Հարկ է 

նշել, որ ժողովրդավարության սոկրատեսյան քննադատու-

թյունը ուղղված էր ոչ թե դրա` քաղաքական այլ ձևով փոխա-

րինմանը, այլև կառավարման տվյալ ձևի կատարելագործմա-

նը:  

Այսպիսով, հին հունական քաղաքական մտքի տեսության 

մեջ իրավունքի և օրենքի հիմնական նշանակությունը 

դրսևորվում էր պոլիսային ինստիտուտների կայացման շրջա-

նակներում: Տեսաբանների գաղափարները ինչպես օրենքի և 

իրավունքի հարաբերակցության, պետական կառույցի և կա-

ռավարման ձևերի բնութագրման, այնպես էլ սոցիալական 

արդարության հաստատման տեսանկյունից` իբրև հասարա-

կության արդյունավետ գործառնման նախապայման, հիմք 

հանդիսացան քաղաքական մտքի զարգացման և ուղենշման 

համար:  

Գիտամեթոդաբանական հիմք ունի նաև այն սկզբունքը, 

որ արդյունավետ գործառնող պետական կարգին հասնելու 

ճանապարհը ինչպես գոյություն ունեցող պետական համա-

կարգերի ուսումնասիրությունն է, այնպես էլ պատմության 

տարբեր փուլերում պետության կառավարման օրինաչափու-

թյունների, ժողովրդի ներգրավվածության վերաբերյալ տար-

բեր տեսաբանների քաղաքական մտածողության ըմբռնումն է: 
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Ուստի հին հունական քաղաքական ուսմունքը կարևոր դերա-

կատարում ունեցավ ոչ միայն միջնադարյան, այլև` նոր և նո-

րագույն ժամանակների իրավաքաղաքական մտքի զարգաց-

ման գործում: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Ուսումնասիրել անտիկ ժամանակաշրջանի քաղաքական կյան-

քի ներգրավման գաղափարական դրույթները: 

2. Գնահատել հին հունական փիլիսոփայության տեսանկյունից 

քաղաքական դիրքորոշումների օրինաչափությունները: 

3. Համակարգել անտիկ դարաշրջանի այն տեսահայեցակար-

գային ըմբռնումները, որտեղ ներկայացվում են ղեկավարման 

գործը ստանձնելու չափանիշները:  

4. Համեմատական վերլուծությամբ ներկայացնել պետական կա-

ռավարման դրսևորման լավագույն ձևերը:  

5. Բնութագրել հին հունական քաղաքական մտքի տեսության մեջ 

կառավարման ձևերի քննադատական հայեցակետերը: 

 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Հին հունական քաղաքական ուսմունքը իրավաքաղաքական 

մտքի զարգացման գործում:  

2. «Չափի և արդարության» սկզբունքները քաղաքական մասնակ-

ցության տեսանկյունից: 

3. Համընդհանուրի բարօրություն ապահովելու հունական փիլի-

սոփայությունը: 

4. Քաղաքական գործունեության տեղաշարժերը անտիկ փուլում:  
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ԹԵՄԱ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ  

ԱՐԵՎՄՏԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Միջնադարյան ժամանակահատվածի քաղաքական տե-

սությունը ընդգրկում էր ներքոհիշյալ երեք հիմնական պատ-

մական փուլերը: Առաջինը` վաղ ֆեոդալականն է (V-դարի 

վերջ-XI դարի կես), ֆեոդալիզմը դրսևորվում էր որպես նոր 

սոցիալ-տնտեսական կազմավորում. այս փուլի շրջանակնե-

րում պետականությունը նախ կազմակերպվում է խոշոր, բայց 

շատ վատ ինտեգրված միապետությունների մեջ: Երկրորդ 

փուլը` ֆեոդալական համակարգի ամբողջական զարգացման 

ժամանակն է (XI դարի կեսից-XV դարի վերջ). այս ժամանա-

կաշրջանին բնորոշ էին կենտրոնացված ունեցվածքային ներ-

կայացուցչական միապետությունները: Երրորդը՝ ուշ միջնա-

դարը (XV դարի վերջ-XVII դարի սկիզբ), անկման ժամանա-

կահատվածը, ֆեոդալիզմի անկումը և կապիտալիստական -

հասարակական հարաբերությունների առաջացումը, որով 

վերջին փուլը դրսևորվում է որպես բացարձակ միապետու-

թյուն: Ֆեոդալական հասարակության զարգացման փուլային 

բնույթը շատ առումներով կանխորոշեց միջնադարյան եվրո-

պական քաղաքական և իրավական մտքի առանձնահատկու-

թյուններն ու շարժընթացը: Վերոհիշյալի մասին է փաստում 

նաև քրիստոնեական կրոնի և Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու 

ծայրահեղ ուժեղ ազդեցությունը: Ինչպես հասարակական 

կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտ գտնվում էր հոգևորականների 

ձեռքում, այնպես էլ բոլոր գիտությունները մեկնաբանվում էին 

որպես աստվածաբանության կիրառական ճյուղ, պնդում էին, 

որ կառավարողների ուժը գալիս է եկեղեցուց, և նրանք այդ իշ-



22 

խանությունը ստացել են ուղղակիորեն Աստծուց: Հետևաբար 

քրիստոնեական կառավարողների անվերապահ պարտակա-

նությունն է հնազանդվել քրիստոնեական եկեղեցու ղեկավա-

րին՝ Բարձյալին: 

Իշխանության տիրելու խնդրի լուծման ուղղին էր առա-

ջարկում Օգոստինոս Երանելին, որը հաստատում է պետու-

թյան նկատմամբ եկեղեցու սկզբնական առաջնահերթությու-

նը: Օգոստինոսը անընդունելի է համարում Կիկերոնի (Ցիցե-

րոնի) կողմից պետությանը տրված սահմանումը՝ որպես 

մարդկանց «ընդհանուր գործ»: Օգոստինոսը նշում էր, որ այն 

չի համապատասխանում ոչ միայն երկրային պետությանը, 

այլև հռոմեական պետության գաղափարին: Իշխանության և 

պետության առաջացումը նա մենաբանում էր «պայմանագ-

րային տեսության» գաղափարով: Իշխանության ենթարկումը 

հիմնված պայմանագրային տեսության սկզբունքի՝ այն է հա-

մաձայնության վրա, ենթադրում էր քաղաքական ազատու-

թյան առկայություն: Համաձայն Օգոստինոսի՝ մարդկային հա-

մակեցության ցանկացած դրսևորում անհրաժեշտ է, որ հիմն-

ված լինի իրավունքի՝ արդարության մարմնավորման վրա: 

Իսկ իրական (ճշմարիտ) արդարությաւնը Աստված է, աստ-

վածային օրենքին ենթարկվելը: Այս առումով Օգոստինոսը 

բռնակալ է համարում ոչ միայն անարդար կառավարչին, այլև 

անարդար ժողովրդին: Այսինքն, այն պետության մեջ որտեղ 

խախտվում է արդարության չափանիշը՝ վերջինս դատա-

պարտված է կործանման: Եվ հակառակը, եթե պետության մեջ 

և՛ կառավարողները, և՛ ժողովուրդը հետևում են իրավունքի և 

արդարության պահպանման գաղափարին, ապա պետական 

կառավարման բոլոր ձևերն էլ համարվում են ընդունելի: 

Օգոստինոսի կարծիքով Աստծուն երկրպագելը վեր է ցանկա-
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ցած օրենքից և իրավունքից, ինչպես նաև «երկրային աշխար-

հը» նվաճելուց: Ըստ այսմ չափազանց վտանգավոր է համա-

րում «իշխանատենչությունը»՝ նշելով, որ այն խանգարում է 

իշխողներին իրականացնելու Աստծու կամքը երկրային իշ-

խանության վրա: 

Միջնադարի եկեղեցական գաղափարախոսության ամե-

նաակնառու դրսևորողներից է նաև գիտնական-աստվածա-

բան Թոմաս Աքվինացին: Մի շարք այլ հարցերի հետ մեկտեղ, 

Թ. Աքվինացին զբաղվել է պետության, օրենքի և իրավունքի 

վերաբերյալ հարցերով: Դրանք քննարկվում են «Իշխողների 

կառավարման մասին» աշխատության մեջ, «Փիլիսոփայու-

թյան հանրագումար» և «Աստվածաբանության հանրագու-

մար» տրակտատներում: Թոմաս Աքվինացին իրավաքաղա-

քական ուսմունքում համադրում է Արիստոտելի, Կիկերոնի, 

ստոյիկների, Օգոստինոսի և այլոց տեսահայեցակարգային 

ըմբռնումները: 

Իր աշխատություններում գիտնական-աստվածաբանը, 

մասնավորապես, հիմնվում է Արիստոտելի՝ մարդու քաղա-

քական էության, բնական և մարդու կամքով հաստատված 

իրավունքների, քաղաքացիների իրավական հավասարու-

թյան, կառավարման ձևերի մասին ուսմունքների վրա: Թո-

մաս Աքվինացին Արիստոտելից ընդունեց այն միտքը, որ 

մարդն ըստ էության «քաղաքական էակ է»: Նախասկզբնական 

վիճակում մարդիկ պետության մեջ միավորվելու և ապրելու 

ցանկություն ունեին: Այս բնական պատճառով է, որ առաջա-

նում է քաղաքական համայնք (պետություն): Պետականու-

թյուն հաստատելու կարգը նմանեցնում է Աստծո կողմից աշ-

խարհի ստեղծմանը: Պետականության նպատակը «ընդհա-

նուր բարիքն» է՝ պայմաններ ապահովելով պատշաճ, լավ 
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կյանքի համար: Ըստ Թ. Աքվինացու՝ այս նպատակի իրագոր-

ծումը ենթադրում է ինչպես ֆեոդալական դասի հիերարխի-

այի, այնպես էլ իշխանությունում և հարստության մեջ գտնվող 

անձանց արտոնյալ դիրքի պահպանում, գյուղացիների, փոքր 

արհեստավորների և առևտրականների քաղաքականության 

ոլորտից բացառություն, յուրաքանչյուրի կողմից աստվա-

ծային սահմանված պարտականության պահպանում՝ ինչպես 

պետությունը ղեկավարողները, այնպես էլ ժողովուրդը երկ-

նային կառավարչին անվերապահ հնազանդվելը: 

Որպեսզի ապացուցվի աշխարհիկության նկատմամբ 

հոգևոր ուժի գերակայությունը՝ Թ. Աքվինացին ներկայացրեց 

պետական իշխանության հետևյալ երեք կետերի (տարրերի) 

տարբերակումը՝ էություն, ձև (ծագում), օգտագործել. 

1. էությունը-գերիշխելու և ենթարկվելու հարաբերու-

թյուններն են, որոնք հաստատված են Աստծո կողմից և 

անփոփոխ են։ 

2. Ձևը կամ ծագումը-նկատի ուներ իշխանության վար-

չական կառուցվածքը, ստացման եղանակը, որոնք 

կախված են կառավարողից և փաստորեն չեն բացա-

ռում խախտումները։ 

3. Օգտագործումը-իշխանության իրականացման եղա-

նակները, որոնք նույնպես կարող են աղավաղվել կա-

ռավարողի կողմից։ 

Ստացվում է, որ իշխանությունը (նաև եկեղեցու իշխանու-

թյունը) աստվածային կամքի դրսևորումն է, սակայն առանձին 

կառավարողների կողմից կարող են խախտվել դրա ձևն ու օգ-

տագործումը, ինչպես նաև կարող են խախտվել Աստծո պատ-

գամներն ու եկեղեցու պատվիրանները։ Ըստ Թ. Աքվինացու 

այդպիսի կառավարողների նկատմամբ հնարավոր է ժո-
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ղովրդի դիմադրությունը և եկեղեցու թույլտվությունը։ Այլ 

կերպ ասած՝ ինչ չափով իշխանությունների գործողություննե-

րը շեղվում են Աստծո կամքից, որքան դրանք հակասում են 

եկեղեցու շահերին, այդքանով էլ հպատակները իրավունք 

ունեն դիմադրություն ցույց տալ այդ կարգի գործողություննե-

րին։ Պայքարը իշխանության օգտագործման դեմ է, այլ ոչ թե է-

ության, որովհետև էությունը միշտ մնում է աստվածային։ 

Բայց որպեսզի այդ իշխանությունը բռնակալության չվերած-

վի, ուստի առաջանում է կառավարման խառը ձևը, որը պետք 

է զուգակցի ազնվապետական ու ժողովրդավարական տար-

րերը։ Բայց բոլոր դեպքերում իշխանությունը պետք է սահմա-

նափակվի և կարգավորվի իրավունքով։ Կարևոր է նաև այն, 

որ Թ. Աքվինացին առաջ է քաշում դիմադրություն ցույց տալու 

իրավունքը բռնակալության պայմաններում։ Օրինակ, ժո-

ղովրդի կողմից օրինավոր միջոցներով բռնակալին գահազր-

կելը համարում է արդար, ի տարբերություն սպանության, որը 

նրա կարծիքով մահացու մեղք է։ Թ. Աքվինացու ուսմունքը 

հիմնված է աշխարհի աստվածային ծագման գաղափարի վրա 

և այդ կանխադրույթը համակված է պետության և իրավունքի 

մասին նրա ունեցած պատկերացումներով։  

Մարսիլիուս Պադուացին իր «Խաղաղության պաշտպա-

նը» տրակտատում զարգացնում է «Ժողովրդական ինքնիշխա-

նության» գաղափարը, ըստ որի` ինքնիշխան ժողովուրդը 

բարձրագույն օրենսդիրն է և պետության միակ ուժը: Նա 

փաստացի եվրոպական քաղաքական մտքում առաջինն էր, 

որը տարբերակում էր օրենսդիր և գործադիր իշխանություն-

ները: Ժողովուրդը, ըստ իրենց հայեցակարգի, գործադիր իշ-

խանության իրականացումը պետք է վստահի կառավարու-

թյանը (տիրակալին): Մ. Պադուացու կողմից պետական իշ-
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խանության հայեցակարգի կարևոր կետը դրա վրա կաթոլիկ 

եկեղեցու գերիշխանության վճռական ժխտումն էր: Ընդհակա-

ռակը, պետությունը, աշխարհիկ իշխանությունները պետք է 

վերահսկեն եկեղեցու գործունեությունը: 

Օրենսդիր իշխանությունը միշտ էլ պատկանում է ժո-

ղովրդին, ժողովուրդն է հաստատում իր համար ընդունելի 

կառավարման ձևը: Հարկ է նշել, որ կառավարման այս կամ 

այն ձևը նա չէր համարում առաջնային հարցը: Այլ այն, որ 

ընտրովի իշխանությունը միշտ էլ ավելի լավն է, քան ոչ ընտ-

րովին: Մարսիլիուս Պադուացին կարծում էր, որ պետական 

իշխանության աղբյուրը, գերագույն օրենսդրական իշխանու-

թյան սուբյեկտը (որը միայն պատկանում է Աստծուն) ժողո-

վուրդն է՝ քաղաքացիների ընդհանրությունը կամ նրա մեծա-

մասնությունը: Ի հավելումն նշենք, որ ժողովուրդն է իշխանու-

թյան միակ կրողը և գերագույն օրենսդիրը: Հետևաբար պե-

տության մեջ առանցքային է ոչ թե միապետի, այլև օրենքի գե-

րակայության սկզբունքը: Ժողովրդի օրինաստեղծ կամքը երկ-

րային արդարության գերագույն արտահայտումն է: Այս առու-

մով Մարսիլիուս Պադուացին նշել է, որ ճիշտ չէ այն ըմբռնու-

մը, որ ժառանգական միապետն ավելի շատ է հոգում պետու-

թյան մասին և ապահովում քաղաքացիների բարօրությունը, 

քան ընտրվածը: Ուստի կարելի է նշել ճիշտ հակառակը: 

Ընտրված միապետը կառավարում է ավելի մեղմ՝ ապահովե-

լով օրենքի գերակայության սկզբունքը, քանի որ ժողովրդի 

կողմից ընտրվում է լավագույնը: Այսպես, եթե ժառանգական 

միապետությունում ժողովուրդը ենթակվում է հիմնվելով ա-

վանդույթի նորմերին, ապա ընտրովի մարմնի գործառնման 

պարագայում կարևոր տեղ է զբաղեցնում անհատի՝ ընտրվողի 
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բարոյական հատկանիշների և արժանիքների ամբողջությու-

նը: 

Կառավարման միապետական կարգի կողմնակիցն էր 

նաև իտալացի հանրահայտ բանաստեղծ, քաղաքական մտա-

ծող Ալիգիերի Դանտեն: Նա նշում էր, որ այն ինչ ծառայում է 

միասնական նպատակին՝ ամբողջության համար, պահան-

ջում է կառավարող մեկ սկիզբ: Ուստի մարդու մոտ իշխում է 

միասնական բանականությունը. տանը՝ տանուտերը, պետու-

թյան մեջ իշխանը, քանի որ ժողովուրդը բարեկեցության հաս-

նում է համախմբման և միասնականության միջոցով, այն կա-

րող է իրականացնել միապետը: Ինչպես Մ. Պադուացին այն-

պես էլ Ա. Դանտեն նշում էր, որ մարդը կատարելության հաս-

նում է աստվածային օրենքները պահպանելով: Ըստ այսմ ինչ-

պես Աստված է իշխում երկնքում, այնպես էլ երկրային կյան-

քում միապետը՝ կառավարիչը, հետևելով Աստվածային օրեն-

քին, պետք է տարածի վերջինիս կամքը երկրի վրա: Ըստ Ա. 

Դանտեի, ագահությունը՝ իբրև մեղսագործության հետևանք, 

համակում է ոչ միայն մարդկանց, այլև՝ պետությանը: Եվ վեր-

ջինս էլ չկարողանալով ապահովել արդարության պահանջը 

պայքարի մեջ է մտնում ոչ միայն այլ պետությունների, այլև՝ 

քաղաքացիների հետ: Այս դեպքում պահանջվում է «Երրորդ 

ուժը», որը կմիավորի պետության և հասարակության հակա-

դիր կողմերը: Եվ որպես հաշտարար կողմ նա ընդունում է 

համաշխարհային միապետությունը: Մարսիլիուս Պադուացու 

հայացքների հետ ընդհանրություն ունի նաև անգլիացի մտա-

ծող Ուիլիամ Օկամի քաղաքական հայացքները: Մ. Պադուա-

ցին ընդունում և զարգացնում է Ու. Օկամի քաղաքական տե-

սության հայեցակարգը մարդու՝ օրենսդիրի մասին:  
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Այսպես, համաձայն Ու. Օկամի պետական կարգի հիմ-

քում իրավունքն է, որի կրողը ժողովուրդն է: Այսինքն՝ իշխա-

նության և մարդկային իրավունքի աղբյուրը ժողովուրդն է, 

որն էլ օրենսդիր իշխանությունը փոխանցել է կայսրին: Ըստ 

այսմ միապետի իշխանությունը աստվածային ծագում ունի 

առ այն, որ հաստատված է Աստծու կողմից ուղղորդվող ժո-

ղովրդի կամքով: Այս առումով, նշենք, որ թե´ կառավարման, 

թե´ օրենսդրության ապահովման անմիջական աղբյուրը ժո-

ղովրդի գերագույն կամքի դրսևորումն է: Համաձայն Ու. Օկա-

մի՝ կայսեր հպատակվելը ինքնակամ է և, ինչպես նշում էր գա-

ղափարակից Մ. Պադուացին, հիմնվելով իշխանի բարոյական 

արժանապատվության և ժողովրդի կողմից վստահություն 

վայելելու վրա: Եթե ստրկությունը նսեմացնում էր մարդու 

արժանապատվությունը, ապա կամովի ենթարկվելը՝ ոչ, ավե-

լին ժողովրդի կամարտահայտման սկզբունքի գրավականն էր: 

Այս դեպքում կայսեր իշխանությունը անսահմանափակ չէր. 

այն պետք է համապատասխաներ ընդհանուրի բարօրության 

ապահովման սկզբունքներին: Հակառակ դեպքում ժողովուր-

դը, այն կհանձներ ավելի արժանավորի, որն էլ օրենքի և իրա-

վունքի գերակայության սկզբունքների հիման վրա՝ կապահո-

վեր հասարակության բարեկեցությունը:  

Այսպիսով` միջնադարյան իրավաքաղաքական միտքը ա-

ռանձնանում է անտիկ և քրիստոնեական քաղաքական մտքի 

զուգամիտման տեսանկյունից: Այս առումով ձևավորվեց քա-

ղաքական դիքորոշումների և պատկերացումների ավելի հա-

մաընդգրկուն հայեցակարգեր, որոնք վերաբերում էին անհա-

տի ազատության և հավասարության ելակետային դրույթնե-

րին, պետական կառավարման ձևի, իշխանության պատկա-

նելության, ինչպես նաև հոգևոր և աշխարհիկ իշխանություն-
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ների հարաբերակցության խնդիրներին: Այդ հիմնահարցերի 

վեր հանումը կանխորոշեց միջնադարյան եվրոպական քաղա-

քական և իրավական մտքի առանձնահատկություններն ու 

շարժընթացը: Վերոհիշյալի մասին է փաստում նաև միջնա-

դարյան քաղաքական գաղափարախոսության դրսևորման մի-

տումները ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավագիտական 

մտքում:  

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Պարզաբանել միջնադարյան եվրոպական քաղաքական և իրա-

վական մտքի առանձնահատկություններն ու շարժընթացը: 

2. Ներկայացնել պետական կառավարման համար ընդունելի ձևե-

րը միջնադարում: 

3. Բնութագրել հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների ջատա-

գովների քաղաքական պատկերացումները: 

4. Վեր հանել քաղաքական մասնակցության անտիկ և միջնադա-

րյան տեսական հայեցակետերի նմանություններն ու տարբե-

րությունները: 

5. Բացահայտել քաղաքական կամարտահայտման դրսևորումը 

իշխանությունների բաժանման համատեքստում: 

 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Անհատի հասարակական ներառման ելակետային դրույթները 

միջնադարի քաղաքական տեսության մեջ: 

2. Միջնադարի քաղաքական գաղափարախոսության դրսևորման 

միտումները: 

3. Մարդու ազատության և հավասարության գաղափարները միջ-

նադարյան իրավաքաղաքական մտքում: 

4. Հասարակական հարաբերությունների կարգավորման գաղա-

փարները և սկզբունքները: 
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ԹԵՄԱ ԵՐՐՈՐԴ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՍԱՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԸ ՆՈՐ ԵՎ  

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄՏՔԻ ԴԻՍԿՈՒՐՍՈՒՄ 

 

Քաղաքականությունն ուսումնասիրում է հասարակու-

թյան քաղաքական կյանքը: Այն համարվում է «պետության 

կառավարման արվեստ», որը ձգտում է իր ազդեցությունը 

տարածել պետական քաղաքականության ոլորտում և վե-

րահսկել կառավարության գործունեությունը: Քաղաքակա-

նությունը իշխանության ձգտելու և այն նվաճելու գործընթաց 

է, որն իրագործվում է միայն մասնակցության պայմաններում: 

Անդրադառնալով քաղաքական մասնակցության ժամանակա-

կից դրսևորումներին՝ այն կարելի է ներկայացնել որպես ա-

ռանձին քաղաքացիների գործողություններ, որոնցով վերջին-

ներս ցանկանում են ներազդել կառավարության վրա և մաս-

նակցել քաղաքականությանը: Լ. Միլբրեթը և Մ. Գոյելը կար-

ծում են, որ այս մեթոդական մոտեցումը ներառում է արարո-

ղակարգային և առարկայական գործունեություն: Ըստ այսմ 

ընդունված են քաղաքական մասնակցության երկու հասկա-

ցութային ձևեր՝ նկատի ունենալով ներգրավված դերակա-

տարների և նրանց գործողությունների տեսակները: 

Ըստ Վ. Լամի` քաղաքական մասնակցությունը պետք է 

ընկալվի որպես գործողությունների այնպիսի ամբողջություն, 

որոնք ներառում են ինչպես պահանջներ ներկայացնելու, այն-

պես էլ կառավարությանը աջակցություն ցուցաբերելու օրի-

նական և տարերային գործողություններ:  
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Քաղաքական մասնակցությունը չի կարելի դիտարկել մի-

այն կառավարության գործունեության վերահսկման համա-

տեքստում: Հարկ է նշել, որ հասարակական-քաղաքական 

կյանքում տեղի ունեցած փոխակերպումների հետևանքով 

ընդլայնվել է քաղաքական մասնակցության բնորոշման տի-

րույթը՝ համապատասխանեցնելով ժողովրդավարացման չա-

փանիշներին: Ըստ այսմ հասարակության արդիականացման 

գործընթացը նպաստել է հասարակական-քաղաքական կյան-

քում մասնակցության որոշ ձևերի ի հայտ գալուն և զարգաց-

մանը, որոնք ներկայումս հասարակական-քաղաքական հա-

րաբերությունների կարգավորմանն ուղղված գործողություն-

ներում ավելի շատ են տարածված: Հետևաբար քաղաքական 

մասնակցությունը պետք է ավելի լայն տեսանկյունից դիտար-

կել, այսինքն` կառավարության ձևավորման կոնվենցիոնալ 

գործընթացից (քարոզչություն, քվեարկություն, տեղեկատվու-

թյան հասանելիություն, քննարկումներ և բանավեճեր, հա-

վաքների մասնակցություն, ֆինանսական օժանդակություն և 

քաղաքական ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցում) մինչև 

իսկ ոչ կոնվենցիոնալ տեսակների ամբողջությունը (քաղաքա-

ցիական շարժումներ և նախաձեռնություններ, հանրահավաք-

ներ, երթեր, ցույցեր, ինքնաբուխ հավաքների կազմակերպում 

և այլն):  

Ժամանակակից հասարակություններում քաղաքական և 

քաղաքացիական ներգրավվածության ձևերի բազմաչափու-

թյունը հանգեցրեց մասնակցային վարքագծի լայն և բազմա-

զան ռեպերտուարների ի հայտ գալուն: Ուսումնասիրելով և 

աստիճանաբար վերափոխելով այդ եզրույթը, մի շարք գիտ-

նականներ բացահայտել են նշանակալի տեսական տարբե-
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րություններ՝ հաշվի առնելով քաղաքական և քաղաքացիա-

կան ներգրավվածության դրսևորումները: 

Այդ տեսանկյունից, քաղաքական մասնակցության մեկ-

նաբանման ժամանակ առանձնակի ուշադրություն է դարձվել 

մարդկանց վարքագծի վրա: Տեղին է նշել, որ քաղաքական հա-

մակարգը և քաղաքական մշակույթը զգալի ազդեցություն ու-

նեն անձի քաղաքական վարքագծի դրսևորման վրա, հետևա-

բար հասարակական-քաղաքական կյանքին անհատի լիար-

ժեք ինտեգրմանը կարող է նպաստել միայն նշանակալից քա-

ղաքական մասնակցությունը:  

Ինչպես նշել է Հ. Մաքկլոսկին «քաղաքական մասնակցու-

թյունը վերաբերում է այն կամավոր գործողություններին, 

որոնց միջոցով հասարակության անդամները մասնակցում են 

կառավարողների ընտրությանը և անմիջականորեն կամ 

անուղղակիորեն իրենց ազդեցությունն են ունենում պետա-

կան քաղաքականության ձևավորման գործում»: 

 Ս. Հանթինգթոնը և Ջ. Նելսոնը նշել են. «Մասնակցու-

թյունը կարող է լինել անհատական կամ կոլեկտիվ, կազմա-

կերպված կամ ինքնաբուխ, կայուն կամ պարբերաբար, խա-

ղաղ կամ բռնի, օրինական կամ անօրինական, արդյունավետ 

կամ անարդյունավետ»: 

Ըստ Գ. Ալմոնդի՝ մասնակցությունը հասարակության ան-

դամների ներգրավվումն է համակարգի որոշումների կայաց-

ման գործընթացին, իսկ ըստ Ռ. Դալի՝ այն ենթադրում է ժո-

ղովրդի ներգրավումը հավաքներին և սոցիալական ինքնու-

թյան դրսևորումը իշխանության հետ փոխհարաբերություննե-

րում: Դ. Մեթյուի և Ջ. Պրոթոյի կարծիքով, քաղաքական մաս-

նակցությունը մի վարքագիծ է, որի միջոցով մարդիկ արտա-

հայտում են իրենց քաղաքական տեսակետները, իսկ Հ. Բրե-
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դին այն բնութագրել է որպես «քաղաքացիների անհատական 

գործողություն` որոշակի քաղաքական արդյունքների վրա 

ազդելու նպատակով»:  

Ըստ այդմ որոշ տեսաբաններ կարծում են, որ անհրա-

ժեշտ է ընդունել քաղաքական մասնակցության այլ ձևերի ար-

դարացի կիրառումը ևս, քանի որ քաղաքական դաշտը հասա-

րակության զարգացմանը զուգընթաց փոխակերպման է են-

թարկվում: Պ. Նորիսը նշել է, որ ժամանակակից հասարակու-

թյուններում կարող են առաջանալ քաղաքացիական ներ-

գրավվածության բազմաթիվ ձևեր ավանդական մոդելները 

լրացնելու համար: Քաղաքական մասնակցությունը զարգացել 

և փոխակերպվել է տարիների ընթացքում երեք ուղղություն-

ներով՝ ըստ գործակալությունների (հավաքական կազմակեր-

պություններ), ռեպերտուարների (քաղաքական կամարտա-

հայտման գործողություններ) և թիրախների (քաղաքական դե-

րակատարներ, որոնց վրա մասնակիցները ձգտում են ներազ-

դել):  

Ինչպես նշել է Օ. Պետերսոնը, քաղաքական մասնակցու-

թյունը հանդես է գալիս՝ հետևյալ առանձնահատկություննե-

րով՝ քվեարկություն, քաղաքական կուսակցություններին ան-

դամակցություն և ակտիվ ներգրավվածություն, քարոզարշա-

վի կազմակերպում, ցույցեր և գործադուլներ, քաղաքացիա-

կան անհնազանդություն կամ ընդվզում, հանրագիր (պետիցի-

ա) ստորագրելու իրավունք:  

Հարկ է նշել, որ, դասական քարոզարշավի անցկացումից 

բացի, համացանցը ևս լրացուցիչ հնարավորություններ է ըն-

ձեռում նախընտրական քարոզարշավներ անցկացնելու հա-

մար: Վերջինիս միջոցով քաղաքացիները կարող են պատ-

րաստել տեսանյութեր՝ ուղղված համակիր կամ ընդդիմադիր 
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թեկնածուներին: Իսկ ինչ վերաբերում է թեկնածուներին, 

ապա վերջիններս սոցիալական ցանցերի միջոցով ձեռք են բե-

րում կողմնակիցներ և հավաքագրում կամավորներ, որոնք 

նպաստում են քարոզարշավի իրականացմանը:  

Քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով քաղաքա-

ցիները նպատակ ունեն վերացնել հասարակության մեջ ամեն 

տեսակ ոչ իրավաչափ գործունեություն: Ինչպես նշել է Հ. 

Արենդտը, քաղաքացիական անհնազանդությունը տեղի է ու-

նենում այն ժամանակ, երբ քաղաքացիների մի զգալի հատ-

ված գալիս է այն գիտակցության, որ փոփոխությունների իրա-

կանացման նորմալ մեթոդներն անարդյունավետ են, իսկ քա-

ղաքացիների բողոքները չեն արժանանում ուշադրության: 

Կամ էլ հակառակը՝ երբ կառավարությունը ցանկանում է բա-

րեփոխումներ իրականացնել և պատրաստ է դրան, սակայն 

նրա՝ այդ գործողությունները կատարելու մեխանիզմներն ու-

նեն լեգիտիմության և սահմանադրականության խնդիր:  

Քաղաքացիական անհնազանդությունը անհրաժեշտ է 

նաև տարբերել իրավախախտումներից: Ժողովրդավարական 

հասարակարգերում քաղաքացիական անհնազանդությունը 

չի համարվում հանցագործություն: Բացի այդ, առավել կար-

ևոր է նաև քաղաքացիական անհնազանդության համար պա-

տասխանատվության տեսակները և գործողությունների շրջա-

նակը բնորոշելը: Եթե քաղաքացիական անհնազանդություն 

ցուցաբերած քաղաքացին պատժվում է օրենքով, ապա դա կի-

րառվում է ոչ թե քաղաքացիական անհնազանդություն դրսևո-

րելու համար, այլ՝ այն գործողության, որը իրավականորեն 

սահմանված է որպես խախտում` օրինակ այլոց կամ պետա-

կան գույքին վնաս հասցնելը, ինչպես նաև հակապետական, 

հակասահմանադրական գործողությունները: Հարկ է նշել, որ 
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հիմնականում հանցագործություն կատարած անձինք ամեն 

կերպ ձգտում են, որ չբացահայտվի իրենց կողմից կատարած 

արարքը, իսկ քաղաքացիական անհնազանդ անձինք հակա-

ռակը` իրենց գործողությունները չեն թաքցնում հասարակու-

թյունից և հիմնականում պատրաստ են տեղեկացնել, բացատ-

րել կատարվածը: Այդ քաղաքացիները նաև պատրաստակամ 

են կրել պատիժը, այդպիսով ցույց տալով, որ իրենք տարբեր-

վում են սովորական իրավախախտներից և չեն վախենում 

իրենց գործած արարքների համար: Հետևաբար քաղաքացիա-

կան անհնազանդությունը քաղաքացիական ոչ բռնությամբ 

դիմադրություն է կամ հարկադրանք: 

Քաղաքացիական անհնազանդությունը դրսևորվում է 

հետևյալ հատկանիշներով՝  

1. Հիմնականում պայմանավորված է գործող կառավար-

ման համակարգի թերություններով, իսկ կիրառվող 

գործողությունների նպատակը քաղաքացիների սահ-

մանադրական իրավունքների և ազատությունների 

համար պայքարն է:  

2. Քաղաքացիական անհնազանդությունը տեղի է ունե-

նում, որպեսզի ուշադրություն սևեռվի անարդարու-

թյանը, փոխվի գոյություն ունեցող պայմանները:  

3. Այն բռնություն չէ, բայց վերջինիս դրսևորմանը մոտ է: 

4. Այն նաև հաղորդակցության եղանակ է, որի միջոցով ոչ 

միայն ապահովվում է հանրային ընկալումը, այլև՝ փո-

փոխություններ իրականացնելու եղանակները:  

5. Այն կիրառվում է նաև նրանց կողմից, ովքեր, ըստ էու-

թյան, իշխանությունից դուրս են և հակասություններ 

ունեն վերջինիս հետ:  
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Քաղաքացիների՝ պետական և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ դիմում (բողոք), պահանջներ ներկայաց-

նելու իրավունքը պետության քաղաքական կյանքին մասնակ-

ցելու ակտիվ ձև է և միաժամանակ խախտված իրավունքները 

վերականգնելու եղանակ: Այդ ճանապարհով քաղաքացիներն 

անհատապես կամ համատեղ ակտիվորեն միջամտում և մաս-

նակցում են հանրային նշանակության խնդիրների լուծմանը: 

Այդ իրավունքի առկայությունը միաժամանակ ենթադրում է, 

որ յուրաքանչյուր ոք ունի անհատապես կամ այլոց հետ մեկ-

տեղ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-

րին ու պաշտոնատար անձանց հանրագիր ներկայացնելու և 

ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու 

իրավունք:  

Քաղաքական մասնակցությունը ազդում է նաև սոցիալա-

կան ծառայությունների և ռեսուրսների բաշխման վրա: Մար-

դիկ կարող են քվեարկել այն ներկայացուցիչների օգտին, 

որոնց քաղաքականությունն ուղղված է սոցիալական տարբեր 

ծրագրերում քաղաքացիներին ընդգրկելուն: Վերջիններս կա-

րող են մասնակցել այն կազմակերպությունների գործունեու-

թյանը, որոնք աշխատում են ուղղակիորեն ներազդել պետա-

կան պաշտոնյաների կողմից իրականացվող քաղաքականու-

թյան վրա, ինչպես նաև կարող են հասարակական քննար-

կումների միջոցով կառավարությանը ներկայացնել իրենց շա-

հերը, պահանջմունքները և նախասիրությունները: Այդպիսի 

քաղաքական գործունեությունը կարող է օգնել պետական -

պաշտոնյաներին և ինստիտուտներին՝ պահպանելու կապը 

հասարակական հատվածի հետ համագործակցության և ակ-

տիվ երկխոսության միջոցով: Միաժամանակ նրանք կարող են 

ազդել քաղաքական դերակատարների գործունեության վրա և 
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փոխել վարվող քաղաքականության կուրսը՝ համապատաս-

խանեցնելով հասարակության ձգտումներին և սպասելիքնե-

րին: 

Նշենք, որ քաղաքական գործընթացներում քաղաքացինե-

րի ներգրավվածությունը հիմնականում կենտրոնացած է ընտ-

րական մասնակցության վրա: Ինչպես նախկինում, այնպես էլ 

ներկայումս քվեարկությունը համարվում է քաղաքական հա-

մակարգում որպես քաղաքացու ձայնը լսելի դարձնելու հիմ-

նական միջոց, և քվեարկության մասնակցությունը ժողովրդա-

վարական երկրներում ներկայացվել է որպես քաղաքացիա-

կան գիտակցության ամենատարածված դրսևորում: Ընտրու-

թյուններին քաղաքացիների մասնակցությունը պայմանավոր-

ված է ոչ միայն իրավական և կառուցվածքային ընթացակար-

գերով, այլև ընտրության տեսակով և քարոզարշավի ընթաց-

քում նրանց գիտակցությամբ և ոգևորությամբ: Ուստի ժո-

ղովրդավարական երկրներում սովորաբար մարդիկ մասնակ-

ցում են ոչ միայն համապետական և տեղական ընտրություն-

ներին, այլև երբեմն իրենց տեսակետն արտահայտում են հան-

րաքվեի միջոցով: Վերջինս ժողովրդավարության մոդելին 

բնորոշ իրավական կամարտահայտման ձև է:  

1970-ական թթ. Ս. Վերբան և Ն. Նայը, ելնելով քաղաքա-

կան առաջնորդների ընտրությունից և նրանց քաղաքական 

գործունեությունից, առանձնացրել են քաղաքական մասնակ-

ցության չորս տեսակ, որոնց կիրարկումը կհանդիսանա ժո-

ղովրդավարական հասարակարգերի արդարացի կայացման 

սկզբունք՝ 

1. քարոզչություն,  

2. քվեարկություն,  
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3. համայնքային գործունեություն. ներառում է տեղական 

կամ համայնքային մարմիններին, կազմակերպու-

թյուններին անդամակցությունը: Քաղաքացիները հա-

մայնքային ծառայությունների հետ կապված հարցերի 

շուրջ համագործակցելով տեղական կազմակերպու-

թյունների, խորհուրդների հետ նվիրաբերում են գու-

մար կամ կամավոր հիմունքներով ներգրավվում են 

համայնքի զարգացման ծրագրերին: 

4. պետական պաշտոնյայի հետ համագործակցություն` 

անձնական նպատակին հասնելու համար: 

Ջ. Թեորելը և այլք առաջարկում են քաղաքական մաս-

նակցության ստորև ներկայացված չափորոշիչները՝ 

1. Ընտրական մասնակցությունը առաջնային կարևորու-

թյուն ունի,  

2. Մասնավոր հատվածի մասնակցությունը ներառում է 

նվիրատվություն, բարեգործություն, 

3. կուսակցական գործունեություն` անդամագրվել, քա-

ղաքական ակտիվություն դրսևորել, կատարել կամա-

վոր աշխատանք կամ ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերել տվյալ կուսակցությանը, 

4. բողոքի գործողություն, որը դրսևորվում է երթերով, 

ցույցերով, գործադուլներով և այլն:  

5. միասնական ակտիվություն, որը ուղղված է քաղաքա-

կան գործիչներին, քաղաքացիական ծառայողներին, 

տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչնե-

րին համախմբելուն և նրանց գործունեությունը կանո-

նակարգելուն: 

Այսպիսով, քաղաքական մասնակցությունը ժողովրդա-

վարական պետության կայացման և քաղաքականության 
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իրականացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմն է և քաղաքա-

կանության սուբյեկտների գործունեությունը՝ վարքագծի տար-

բեր դրսևորումներով: Քաղաքացիների կամարտահայտման 

ձևը ժողովրդավարական հասարակարգի գործառնության 

առանցքային սկզբունքն է, որի միջոցով էլ տեղի է ունենում 

հասարակական-քաղաքական կյանքին քաղաքացիների մաս-

նակցությունը, որը, ի դեպ, միանշանակ չէ: Այսինքն՝ քաղա-

քացիների ներգրավվածությունը քաղաքական որոշումների 

ընդունման գործընթացին հիմնականում դրսևորվում է ընտ-

րություններին մասնակցությամբ, սակայն ժողովրդավարա-

կան հասարակարգերում լինելով քաղաքական մասնակցու-

թյան ապահովման գործընթաց՝ այն ամբողջությամբ չի ար-

տահայտում քաղաքացիների մասնակցությունը: Ուստի հա-

սարակության փոխակերպման շնորհիվ հետզհետե ավելի են 

տարածվում նաև ոչ կոնվենցիոնալ մասնակցային գործողու-

թյունները, որոնք հիմնականում վկայում են հասարակության 

քաղաքացիական գիտակցության բարձր մակարդակի մասին: 

Արդի դարաշրջանում ոչ կոնվենցիոնալ մասնակցային գործո-

ղությունները ժողովրդավարական քաղաքական համակար-

գերի կայուն գործառնության հիմքն են, քանի որ դրանց միջո-

ցով է ապահովվում քաղաքացիների ազատ կամարտահայտ-

ման և սեփական կյանքը տնօրինելու սկզբունքները: Ինչպես 

կոնվենցիոնալ, այնպես էլ ոչ կոնվենցիոնալ գործողություննե-

րը միայն ինստիտուցիոնալ օրենսդրական նորմերի ամրա-

գրման և կիրառման միջոցով կարող են արդյունավետ գոր-

ծառնել՝ զերծ ամեն տեսակ ոչ իրավաչափ, բռնի արարքներից: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Դիտարկել քաղաքականության և բարոյականության փոխազ-

դեցությունը ժամանակակից իրողություններում: 

2. Պարզաբանել ժողովրդավարական քաղաքական համակարգե-

րի կայուն գործառնության ըմբռնումները նոր և նորագույն դա-

րաշրջանների քաղաքական մտքի տեսության համատեքստում: 

3. Համեմատել քաղաքական մասնակցության հիմնահարցերին 

նվիրված ուսումնասիրությունները՝ արևմտյան քաղաքագիտա-

կան դպրոցի՝ ժողովրդավարական կառավարման տեսության 

տարբեր ներկայացուցիչների տեսանկյունից:  

4. Ընտրել և մատնանշել այն իրողությունները, որոնք անհրաժեշտ 

են քաղաքական մասնակցության քաղաքագիտական տեսա-

կետները հիմնավորելու համար: 

5. Մոդելավորել քաղաքական կամարտահայտման գործողու-

թյունները: 

 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման գործոնները ժո-

ղովրդավարացման կարևոր նախադրյալներ: 

2. Քաղաքական մասնակցության հիմնահարցը արդի քաղաքագի-

տական դիսկուրսում: 

3. Քաղաքական մասնակցության կոնվենցիոնալ և ոչ կոնվենցիո-

նալ գործընթացի առանձնահատկությունները: 

4. Անձի քաղաքական վարքագծի ձևավորումը՝ քաղաքական մաս-

նակցության տեսանկյունից: 

 

 

 



41 

ԹԵՄԱ ՉՈՐՐՈՐԴ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Քաղաքական մասնակցությունը որպես ժողովրդավարա-

կան պետության ձևավորման և դրսևորման առանձնահա-

տուկ գործընթաց, հանդես է գալիս քաղաքականության 

սուբյեկտների վարքագծի բնորոշմամբ, որը ազդում է հասա-

րակական - քաղաքական կյանքի մասնակցության վրա:  

Քաղաքական գիտակցության ներքո հասկացվում են 

մարդկային ոգու տարբեր դրսևորումները, որոնք արտահայ-

տում են քաղաքական իշխանության մեխանիզմների գործառ-

նությունն ու քաղաքական հարաբերությունների ոլորտում 

մարդկանց ու սոցիալական հանրությունների ուղղորդող 

վարքը: Հետևաբար քաղաքականության ցանկացած սուբյեկտ 

սեփական գաղափարախոսությունը ձևավորելու կարիք ունի, 

որը կուղորդի մարդկանց վարքը քաղաքական հարաբերու-

թյունների ոլորտում, կձևավորի քաղաքական կամքը, կմոբի-

լիզացնի նրանց ակտիվությունը, կնպաստի խմբերի սոցիալա-

կան ինտեգրմանը, որոնք ներգրավված են քաղաքական գոր-

ծողություններում: 

Մեծ կարևորություն ունի այն համգամանքը, որ հասարա-

կական-քաղաքական կյանքին ներգրավվելով՝ յուրաքանչյուր 

ոք ունենա մասնակցության մշակույթի որոշակի գիտելիքներ 

և հոգեբանական պատրաստվածություն: Համաշխարհայնաց-

ման պայմաններում առանց քաղաքացիների՝ իրենց իրա-

վունքների ընկալման և իրացման հնարավոր չէ պատկերաց-

նել ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի կայացու-
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մը: Յուրաքանչյուր ոք հասարակական հարաբերությունների 

ցանկացած ոլորտում պետք է արտահայտի իր համոզմունք-

ները և հանդիսանա դրանք կրողը: Գիտակցված մասնակ-

ցային գործընթացը արդի հասարակարգի ձևավորման և կա-

յացման ուղենիշն է, երբ հասարակության մեջ առկա խնդիր-

ների լուծման անմիջական հաղորդակիցն է դառնում պետու-

թյան քաղաքացին, իսկ պետական պաշտոնատար անձինք 

իրենց գործողություններով հաշվետու են նրանց առաջ: 

Մինչ պետությունների ժողովրդավարորեն կառավարու-

մը, դրսևորվել է քաղաքական մասնակցության պահպանողա-

կան ուղղությունը, համաձայն որի քաղաքական կյանքում ժո-

ղովրդի մասնակցության ընդլայնումը պետական ապարատի 

կայունության և արդյունավետ գործունեություն ծավալելու 

վտանգ է պարունակում: Իսկ քաղաքականությունը որպես 

հասարակության շահերի և պահանջմունքների իրացման 

գործընթաց, կարևոր է, որ նվազեցնի վերջինիս նկատմամբ 

հասարակության հետաքրքրության շրջանակը և ապահովի, 

որ քաղաքական որոշումներ կայացնեն առավել փորձառու և 

տեղեկացված անհատները: Մինչդեռ ազատական մոտեցումը 

անմիջականորեն առնչվում է ժողովրդավարական կառավար-

մանը, որի դեպքում քաղաքացիների ներգրավվածությունը 

որոշումների ընդունման գործընթացին հանդիսանում է լեգի-

տիմ քաղաքական իշխանության ձևավորման և քաղաքական 

դերակատարների և տարբեր կուսակցությունների մրցակցու-

թյան ապահովման լավագույն ձև: 

Քաղաքական գործընթացներում մարդկանց ներգրավվա-

ծությունը միանշանակ չէ: Այսպես, Ջ. Էկմանը և Ե. Էմնան 

նշում են, որ հասարակության մի մասը ակտիվ մասնակցում է 

քաղաքական կյանքին, նրանք առավելագույն չափով հե-
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տաքրքրված են քաղաքականության մեջ տեղի ունեցող գոր-

ծընթացներով, իսկ հասարակության մյուս մասը առանձնա-

պես հետաքրքրված չէ քաղաքական իրադարձություններով: 

Ոմանք էլ ո´չ ակտիվ, ո´չ պասիվ մասնակցություն («չեզոք» 

մասնակցություն) են ունենում քաղաքական կյանքին:  

Քաղաքական մասնակցության և կառավարման արդյու-

նավետության միջև փոխհարաբերությունների ինստիտուցիո-

նալ ամրագրումը և կառավարման գործընթացներում քաղա-

քացիական ներգրավվածության հնարավորությունները (քա-

ղաքական իրավունքները, քաղաքականության վրա ազդեցու-

թյունը, շահերի արտահայտման հնարավորությունները և 

այլն) ազդում են կառավարման արդյունավետության վրա: 

Կառավարման նոր ձևերը պետք է ընկալվեն որպես համընդ-

հանուր շահերի այլընտրանքային դրսևորում, որոնք լրացնում 

են կառավարման ոչ միայն ավանդական, այլև ինստիտուցիո-

նալ ձևերն ու մեթոդները: Ներկայումս կառավարումը հիմնա-

կանում վերաբերում է սոցիալական համակարգերի, հան-

րային-մասնավոր հարաբերությունների համադրմանը, իշ-

խանության նկատմամբ վստահության ավելացմանը: Պետու-

թյանը վերաբերող դիրքորոշումները և նրա դերը կառավար-

ման համակարգում ինչ-որ չափով որոշում են կառավարման 

չափման մոտեցումները: Պետությունը և նրա քաղաքական-

ինստիտուցիոնալ կարողությունները գտնվում են հասարա-

կության հետաքրքրության կենտրոնում (պետական-կենտրո-

նական մոտեցում): Ի հակադրություն, նոր կառավարումը՝ 

կառավարման ժամանակակից գաղափարն է, որը կենտրոնա-

նում է հիմնականում հասարակության դերի (հասարակու-

թյան կենտրոնական մոտեցում) և համընդհանուր շահերի և 

պահանջմունքների բավարարման (դրական մոտեցում) կամ 
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պետության կենտրոնական դերի հակազդեցության և սահմա-

նափակման ընթացակարգերին (բացասական մոտեցում): 

Քաղաքական մասնակցությունը դիտարկում է հասարա-

կության անդամների անհատական կամ խմբային ներգրավ-

վածությունը քաղաքական գործընթացներում, անմիջական 

մասնակցությունը քաղաքական որոշումների ընդունման և 

դրանց իրականացման գործընթացներին` ելնելով համընդ-

հանուր շահերից, պահանջմունքներից ու նպատակներից: 

Քաղաքացիական ներգրավվածության և մասնակցության 

մասին խոսելիս, պետք է նշել, «մասնակցություն» հասկացու-

թյունը դիտարկվում է որպես «քաղաքացիական ներգրավվա-

ծություն» ըմբռնման մի մաս, դրա առավել ինտենսիվ և համա-

կարգված դրսևորում: Ըստ Ռ. Ադլերի և Ջ. Գոգինի՝ քաղաքա-

ցիական ներգրավվածությունը որպես համագործակցության 

կամ համատեղ գործողությունների կոլեկտիվ ամբողջություն, 

հանդես է գալիս հանրային ոլորտում պայմանների բարելավ-

ման համար:  

Մասնակցությունը դրսևորվում է նաև հանուն նյութական 

խթանների: Մասնակցության այդ ձևը գործում է, երբ հասա-

րակության մեջ մի խումբ քաղաքացիներ սոցիալական ապա-

հովության կարիք ունեն: Ըստ այսմ, գործում է ժողովրդին 

խնդրելու կամ պարտադրելու սկզբունքը՝ մասնակցել հանրա-

հավաքներին, նախընտրական քարոզարշավին: Այս դեպքում 

մասնակցային գործընթացին ներգրավված դերակատարները, 

հասարակությանը նյութական աջակցություն են տրամադ-

րում, լուծում կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք 

խնդիրներ և մարդիկ մասնակցում են հանուն նյութական 

խթանների: 
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Քաղաքական մասնակցությունը արտահայտվում է երկու 

հիմնական ձևերով. 

1 անմիջական  

2 ներկայացուցչական 

Անմիջական մասնակցության ձևերն են ընտրություննե-

րը, հանրաքվեները, հանրահավաքները, երթերը, ցույցերը, 

բոյկոտները, որոնց միջոցով առավելագույնս դրսևորվում է 

քաղաքացիների կամարտահայտման սկզբունքը՝ որպես ժո-

ղովրդաիշխանության իրացման և քաղաքացիական հասա-

րակության ինստիտուտների փոխգործակցության երաշխիք:  

Ներկայացուցչական մասնակցության ժամանակ ժողո-

վուրդը ընտրում է իր ներկայացուցիչներին` պատգամավոր-

ներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներ, պաշտոնատար անձանց՝ լիազորելով նրանց քաղաքա-

կան իշխանություն իրականացնել՝ ներկայացնելով իրենց շա-

հերն ու պահանջմունքները:  

Հարկ է նշել, որ ժողովրդավարական կառավարման հա-

մակարգը իրագործվում է, երբ քաղաքացիները ակտիվ ներ-

գրավվում են հասարակության քաղաքական կյանքին: Քաղա-

քացիների ակտիվ մասնակցությունը պետության կառա-

վարմանը, հանդիսանում է ժողովրդավարության և հզոր քա-

ղաքացիական հասարակության կայացման հիմնական 

սկզբունքներից մեկը: Վերոհիշյալով քաղաքացիները ոչ միայն 

հանդիսանում են իրենց քաղաքացիական և քաղաքական 

իրավունքների կրողը, այլև վերահսկում են պետական կառա-

վարման համակարգի հաշվետվողականությունն ու թափան-

ցիկությունը:  
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Նկարագրելով քաղաքացիական ներգրավվածության և 

մասնակցության հասկացությունները, փորձենք տալ դրանց 

սահմանումները: 

«Քաղաքացիական ներգրավվածություն» հասկացությամբ 

մեկնաբանվում է առանձին քաղաքացիների մասնակցությու-

նը հանրային կյանքին, որը տեղի է ունենում քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների, քաղաքացիների 

հոծ զանգվածի, պետության տարաբնույթ ինստիտուտների ու 

բիզնես հաստատությունների միջև ուղղակի և անուղղակի 

փոխազդեցությունների միջոցով` հասարակական-քաղաքա-

կան գործընթացներում որոշումների կայացման վրա ազդե-

ցություն ունենալու կամ համընդհանուր նպատակներ հե-

տապնդելու դեպքում: Դա մի գործընթաց է, որը համախմբում 

է քաղաքացիներին կամ նրանց կողմից վստահված ներկայա-

ցուցիչներին «ազդելու, ձևավորելու և վերահսկելու հանրային 

խնդիրները և հասարակության զարգացման նախաձեռնու-

թյունները, ռեսուրսների միջոցով դրանց իրականացումը»: 

Իսկ քաղաքական մասնակցությունը հասարակության զար-

գացմանը կամ կառավարության ձևավորմանը ուղղված գոր-

ծընթաց է, որի համաձայն` քաղաքականության առանցքային 

դերակատարները ներգրավված են հիմնախնդիրների և ոլոր-

տային գերակայությունների պլանավորման գործընթացում: 

Ինչպես նշվել է բրիտանական INTRAC ուսուցողական և 

հետազոտական կենտրոնի` Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային 

Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Միջազգային Զար-

գացման Նախարարություն (այսուհետ՝ ՄԶՆ) ներկայացված 

հաշվետվությունում, մասնակցությունը դիտարկվում է որպես 

լայն հասկացություն, որը տարբեր մեկնաբանությունների է 

ենթարկվում: Նպատակ չունենալով միասնական հստակ 
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սահմանում տալ այդ հասկացությանը` վերոհիշյալ հաշվետ-

վության մեջ նշվել է, որ այն դիտարկվում է որպես գործնա-

կան քաղաքականության կազմակերպման և մոտիվացման 

սկզբունք: Այսպես, մասնակցությանը վերաբերող` ՄԶՆ գրա-

ռումներում ներկայացվում է մասնակցության չորս առանց-

քային տարր.  

1 տեղեկատվություն 

2 խորհրդատվություն 

3 գործընկերային հարաբերություն 

4 վերահսկողություն: 

Մասնակցությունը կարող է տարաբնույթ լինել: Այն կա-

րող է դրսևորվել` 

 Տարբեր ոլորտներում (հասարակական-քաղաքական, 

սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և այլն): 

 Տարբեր ձևերով` ուղղակի, անուղղակի: 

 Տարբեր կերպով` ըստ իր կազմակերպվածության աս-

տիճանի. Ինչպես սանկցիաներով, այնպես էլ կազմա-

կերպված` քաղաքացիական հասարակության 

սուբյեկտների գործառնությամբ: 

 Տարբեր խորությամբ. Այսինքն` սովորաբար հասկաց-

վում է մասնակցության այն աստիճանը, որով քաղա-

քացիական հասարակության սուբյեկտները հնարավո-

րություն ունեն ներթափանցելու կառավարության 

դաշտ և մասնակցելու որոշումների կայացման բուն 

գործընթացին: 

 Ըստ տարբեր ընդգրկվածության. սա նշանակում է 

մասնակցության գործընթացում բազմաբնույթ խմբերի 

ներառում, ինչպես նաև մասնակցության շրջանակի 
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ընդլայնում` փոխարինելով կառավարող ընտրախա-

վին:  

 Իր ազդեցության մասշտաբով` քաղաքականության 

զարգացման ծրագրերի ներկայացման և իրագործման 

շրջանակներում: 

 Միտված լինելով որոշակի օբյեկտի (ըստ որևէ հատ-

կանիշի` առանձնացված գործունեության ոլորտ, որին 

առնչվում է տվյալ մասնակցային գործողությունը), 

առարկայի (խնդիր, որի բացահայտմանն ու լուծմանն է 

նպատակամղված տվյալ մասնակցային գործողությու-

նը): 

 Որոշակի սուբյեկտների միջոցով: 

Մասնակցության մեխանիզմները ամրագրվելով օրենքնե-

րում՝ պարտադրում են կառավարությանը կամ վերջինիս ա-

ռանձին կառույցներին, հասարակության դերակատարներին 

ներգրավել հանրային քաղաքականության այս կամ այն գոր-

ծընթացին: Ընդհանուր առմամբ, մասնակցությունը դառնում է 

անիմաստ, քանի դեռ իշխանության սուբյեկտները չեն թույ-

լատրում մյուսներին մասնակցել որոշումների կայացման, ռե-

սուրսների կառավարման և վերահսկման գործընթացներին:  

Քաղաքացիական մասնակցությունը, որպես կամավոր 

գործողության դրսևորում, օգնում է համակարծիք (և ոչ միայն) 

հայացքներ ձևավորել և ամրապնդել ժողովրդավարական կա-

ռավարման համակարգը: Հասարակական-քաղաքական գոր-

ծընթացներում քաղաքացիների մասնակցությունը հանգեց-

նում է առավել արդյունավետ կառավարմանը և տարբեր 

ծրագրերի իրականացմանը` տեղական փորձն ու ձեռքբե-

րումները դարձնելով ծրագրերի ընտրության, նախագծման և 

իրականացման մաս:  
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«Քաղաքացիական ներգրավվածություն» և «քաղաքական 

մասնակցություն» հասկացությունների հարաբերակցության 

մասին խոսելիս, թերևս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ քա-

ղաքացիական ներգրավվածության սահմանը ավելի լայն է, 

քան քաղաքական մասնակցությանը, ավելին՝ քաղաքական 

մասնակցությունը քաղաքացիական ներգրավվածության 

կոնկրետ դրսևորումն է: Մասնակցությունը գործողություննե-

րի այնպիսի պայմանների գործադրումն է, որոնք կարող են 

նպաստել ակտիվացնելու հասարակության այն հատվածը, 

որը հասարակական-քաղաքական կյանքի ներգրավման հար-

ցում և պետական ապարատի գործունեության վերահսկման 

առումով պակաս դերակատարում ունի:  

Ժողովրդի քաղաքացիական մասնակցության աստիճանը 

ընդլայնելու առումով կարևոր նշանակություն ունեն նաև հա-

սարակական կազմակերպությունները: Հասարակական կազ-

մակերպություններին անդամագրվելով` քաղաքացիները ին-

տեգրվում և ակտիվ մասնակցում են հասարակական կյան-

քին: Հետևապես ժողովրդաիշխանության կառավարման պայ-

մաններում առաջնային է հասարակության բոլոր շերտերի 

ինտեգրումը և ակտիվ մասնակցությունը հասարակական-

քաղաքական կյանքին: Ուստի այդ մասնակցությունը պետք է 

հանգեցնի ընտրական իրավունքի ոչ միայն ակտիվ, այլև՝ պա-

սիվ դրսևորմանը: Նրանք պետք է հնարավորություն ունենան 

մասնակցելու քաղաքական որոշումների կայացման գործըն-

թացին՝ ներգրավվելով իշխանության օրենսդիր և գործադիր 

մարմինների գործունեությանը: 

Փաստորեն, քաղաքացիների ներգրավվածությունը քա-

ղաքական կյանքին կախված է տիրող իրավիճակից, քաղա-

քական համակարգի բնույթից, ինչպես նաև մարդու քաղաքա-
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կան հետաքրքրության շրջանակներից: Վերջին հաշվով, 

մարդն ինքն է ձևավորում քաղաքական իշխանություն՝ սեփա-

կան քաղաքական գործունեության և հասարակության մեջ իր 

վարքագծի միջոցով: 

Քաղաքական մասնակցության վրա առանցքային դերա-

կատարում ունի հասարակության մեջ քաղաքական մշակույ-

թի դրսևորման մակարդակը, որն արտահայտվում է ժողովր-

դավարության նորմերի և ինստիտուտների ներդրման և ըն-

կալման մեջ: Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ հասարա-

կության քաղաքացիական գիտակցության մեջ որքան խորն են 

ժողովրդավարական արժեքների և նորմերի ըմբռնումը, այն-

քան բարձր է քաղաքական մասնակցության մակարդակը: Եվ 

հակառակը՝ որքան ժողովրդավարական հասարակարգում 

ցածր է մարդու իրավունքների և ազատությունների նշանա-

կությունը, այնքան բնակչության զգալի մասի մոտ արտա-

հայտվում է հակակրանք և օտարում հասարակական-քաղա-

քական կյանքից: Իսկ մյուս կողմից, քաղաքացիների երկա-

րատև օտարումն և հասարակական-քաղաքական կյանքին 

չմասնակցությունը ինչպես հանգեցնում է շահերի ներկայաց-

ման և պահանջմունքների բավարարման անկարողության, 

այնպես էլ հավատի և վստահության կորստի:  

Քաղաքական չմասնակցության դրսևորումները կարող են 

տարբեր լինել: Ուստի, նշենք, այն հիմնական պատճառները, 

որոնց դեպքում քաղաքացիները չեն մասնակցում հասարա-

կական-քաղաքական կյանքին. 

 Նրանք չեն հավատում մասնակցության արդյունքին: 

Հաճախ քաղաքացիներին թվում է, որ ամեն ինչ արդեն 

որոշված է և իրենց ձայնը (ընտրական իրավունք, հան-

րաքվե), կամ մասնակցության այլ ձևերին ներգրավ-
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վումը որոշիչ չէ: Այդ մարդիկ կորցնում են իրենց հա-

վատը սեփական հնարավորությունների նկատմամբ, և 

կարծում են, որ իրենց մասնակցությամբ ոչինչ չի կա-

րող փոխվել քաղաքականության մեջ: 

 Հասարակական-քաղաքական կյանքին ներգրավվա-

ծությունը, տարաբնույթ հարցերի բարձրաձայնումը, 

այդպես էլ չեն ազդում իրենց անձնական կյանքի բարե-

լավման վրա:  

 Այլ հետաքրքրություններ և նախասիրություններ ու-

նեն: Վերջինս սոցիալական ստրատիֆիկացիայի հա-

մընդգրկուն դրսևորման արդյունք է: Բնակչության մի 

մասը աչքի է ընկնում քաղաքական և քաղաքացիական 

մշակույթի ցածր գիտակցությամբ, իսկ մյուսը՝ հակա-

ռակը. սոցիալապես ապահովված խավի համար վերո-

հիշյալ գործընթացը երբեմն դառնում է անհետաքրքիր, 

նրանց ձեռնտու է անփոփոխ կառավարման համա-

կարգի առկայությունը: Այդ իսկ պատճառով էլ նրանք 

հիմնականում չեն մասնակցում տարաբնույթ քաղա-

քացիական գործողությունների: 

 Չեն վստահում քաղաքական դերակատարներին՝ հա-

մարելով նրանց խոստումները անիրագործելի: Նրանք 

հիասթափվելով քաղաքական կուսակցությունների և 

պաշտոնատար անձանց տված կեղծ խոստումներից, 

քաղաքական էլիտայի վերարտադրվելու մեխանիզմից, 

ինքնաբերաբար օտարվում են քաղաքականությունից: 

Հասարակական-քաղաքական կյանքին չմասնակցության 

պատճառները մասնավորապես բացատրվում են գործող հա-

մակարգի անարդյունավետ կամ ոչ հանրօգուտ գործակցու-

թյամբ, որն էլ նպաստում է քաղաքացիների մի մասի օտար-
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մանը քաղաքական դաշտից: Այսինքն՝ հասարակության մեջ 

չկան այնպիսի ուժեր, որոնք ընդունակ կլինեն խթանելու 

բնակչության ակտիվությունը, վերացնելու անվստահության և 

անտարբերության տարրերը հասարակական հարաբերու-

թյունների տարբեր ոլորտներում:  

Քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացին ժո-

ղովրդի չներգրավվելր հիմնականում չի դիտվում դրական 

երևույթ: Բայց և այնպես, չմասնակցության գործընթացը ա-

մենևին անընդունելի չէ: Այսպես, չմասնակցության երևույթը 

բավականին տարածված է արդի դարաշրջանում: Տարբեր 

կազմակերպություններ և հիմնահարցով զբաղվող տեսաբան-

ներ այն դիտում են հասարակության կայունությանը սպառ-

նացող երևույթ, իշխանության լեգիտիմության ճգնաժամի մի-

տում: Ուստի գոյություն ունի նաև հակառակ մոտեցումը. 

չմասնակցության դրսևորումը դիտել քաղաքացիական կա-

մարտահայտման ձև, որը վկայում է հասարակական միջա-

վայրում բազմակարծության (պլյուրալիզմի), քաղաքացիա-

կան կամքի դրսևորման հնարավորություն: Ընդհանրապես 

համաշխարհայնացման պայմաններում մասնակցային գոր-

ծընթացում քաղաքացիների չներգրավվածությունը ժո-

ղովրդաիշխանության հետ չհամատեղվող երևույթներ են:  

Ասվածից հետևում է, որ ժողովրդավարությունը` ժողովր-

դաիշխանությունը, անհրաժեշտ է, որ խթանի հասարակու-

թյան յուրաքանչյուր անդամի ակտիվ մասնակցությունը և 

ներգրավվածությունը հասարակական-քաղաքական կյանքին, 

քանի որ միայն ակտիվ մասնակցությամբ է հնարավոր ժո-

ղովրդի և իշխանության միջև գոյություն ունենցող սահմա-

նագծի վերացումը և ժողովրդավարական կառավարման հա-

մակարգի կայացումը: Վերջինս իրագործելու համար անհրա-
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ժեշտ է վերականգնել ժողովրդի հավատը և վստահությունը 

կառավարության գործունեության հանդեպ՝ անցկացնելով 

ազատ և թափանցիկ ընտրական գործընթաց: Միայն այդ դեպ-

քում է հնարավոր «իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին» 

սահմանադրաիրավական դրույթի ամբողջովին գործառնումը: 

Հատկապես քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը հա-

սարակական-քաղաքական կյանքին հանգեցնում է ոչ միայն 

լեգիտիմ օրենսդիր և գործադիր մարմինների ձևավորմանը, 

այլև վերջիններիս գործունեության վերահսկողության և հաշ-

վետվողականության սկզբունքի ապահովմանը, ինչը կերաշ-

խավորի պատվիրակված ներկայացուցչին պահանջներ ներ-

կայացնելը և նրա գործունեությանը հետևողական լինելը: Այս 

առումով, առավել քան կարևոր է յուրաքանչյուրի մասնակցու-

թյան կշռադատված կամքի գործադրումը՝ առանց ուրիշների 

կողմից ճնշման և պարտադրման միջոցների: Անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր քաղաքացի իր մեջ արմատավորի այն համոզ-

մունքը, որ ժողովրդավարական հասարակության մեջ, որտեղ 

գերակա են իրավունքի և օրենքի հավասարության սկզբունք-

ները, ինքն է դրանք կրողն ու իրացնողը:  

Արդի դարաշրջանի մասնակցային գործողությունների 

շարքում իր ուրույն տեղն ունի նաև ցանցային մասնակցու-

թյունը, առանց որի մասնակցային գործընթացը լիակատար 

գործառնել չի կարող: 20-րդ դարավերջին տեղեկատվական 

հեղափոխությամբ ցանցային և հաղորդակցական նոր տեխնո-

լոգիաների ի հայտ գալով սկիզբ դրվեց տեղեկատվական դա-

րաշրջանի մեկնարկին: Ներկայիս տեղեկատվական դարա-

շրջանում ցանցային տեխնոլոգիաների կիրառումը ոչ միայն 

թույլ է տալիս որոշակի գործողություններ ավելի հեշտ և 

արագ իրականացնել, այլև նպաստում քաղաքացիների ձեռն-



54 

հասության մակարդակի բարձրացմանը: Տեղեկատվական 

գործառույթի միջոցով հասարակության քաղաքական կյանքի 

նկատմամբ ժողովրդի հետաքրքրության շրջանակը ավելի է 

ընդլայնվում, մեծ նշանակություն է տրվում համացանցային 

աղբյուրների միջոցով նաև հանրային հարաբերությունների 

տարբեր ոլորտներում առկա ձեռքբերումների ու բացթողում-

ների հրապարակայնության և հաշվետվողականության 

սկզբունքների ապահովմանը: Ասվածի վառ օրինակը ՀՀ-ում 

տեղի ունեցած «Թավշյա» հեղափոխությունն էր, որը աննա-

խադեպ էր թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ուստի, 

հարկ է նշել, որ այդպիսի կարճ ժամանակահատվածում բնա-

կանոն ճանապարհով, առանց բռնության գործողությունների 

աննախադեպ հաջողություն գրանցելը, այդչափ համախոհներ 

ձեռք բերելը նաև ցանցային տեխնոլոգիաների արդյունավետ 

կիրառման հետևանք էին: Բացի այդ, թվային տեխնոլոգիանե-

րի միջոցով հայաստանյան գործողություններին մասնակցե-

լուն մեծ դերակատարություն ունեցավ սփյուռքը: 

Ի հավելումն դրան՝ նշենք, որ ցանցային մասնակցությու-

նը ոչ միայն կապը լսարանի հետ պահելու միջոց է, այլև կար-

ևոր տեղեկատվությունը շատ արագ, առանց կեղծ լուրերի, ա-

ռանց խմբագրական միջամտությունների տեղ հասցնելու գոր-

ծոն: Ուստի ժամանակակից հասարակարգերի համար ինչ-

պես կարևոր է ցանցային մասնակցության դրսևորումը, այն-

պես էլ գերակա խնդիր է դառնում տեղեկատվական անվտան-

գության ապահովումը: Քանի որ արդի դարաշրջանում «աշ-

խարհ առանց սահմանների» սկզբունքը ավելի է մեծացնում 

պետությունների համար վտանգը՝ ի հայտ բերելով տեղեկատ-

վական-հաղորդակցային հարթակը չսահմանափակող, ազ-

գային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող վտանգներ՝ 
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կիբերահաբեկչությունը և կիբերհանցագործությունը, ուստի 

հետևողական պետական վերահսկողության միջոցով հարկա-

վոր է դրանց կանխարգելման և հակազդման միջոցներ ձեռ-

նարկել: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Բացահայտել հասարակական-քաղաքական կյանքում քաղա-

քացիների ներգրավվածության բարձրացման նախադրյալներն 

ու գործոնները: 

2. Համեմատել ժամանակակից քաղաքագիտության մեթոդաբա-

նական և կիրառական գործիքակազմով քաղաքական մասնակ-

ցության ոչ կոնվենցիոնալ ձևերի դրսևորումները: 

3. Վեր հանել քաղաքական մտածողության դրսևորման տեսակի-

րառական մոդելները արդի դարաշրջանում: 

4. Դասակարգել քաղաքական մասնակցության տեսական մոտե-

ցումները, որոնք նկարագրում են համաշխարհայնացման պայ-

մաններում քաղաքական մասնակցության ժամանակակից ձևե-

րի ներդրման անհրաժեշտությունը: 

5. Պարզաբանել քաղաքական մասնակցության և կառավարման 

արդյունավետության փոխգործակցությունը: 

 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Քաղաքացիական մասնակցությունը որպես կամավոր գործո-

ղության դրսևորում: 

2. Քաղաքական մշակույթը՝ ժողովրդավարության նորմերի և 

ինստիտուտների ամրապնդման գործոն: 

3. Քաղաքական մասնակցության և չմասնակցության հիմքերը: 

4. Ցանցային մասնակցության միտումները արդի դարաշրջանում: 
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ԹԵՄԱ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ 

 

Ուսումնասիրելով 1950-60-ական թթ. Աֆրիկայում և Լա-

տինական Ամերիկայում ընթացող ժողովրդավարության ան-

ցման փորձը` անցումագետները ստիպված էին խոստովանել, 

որ այդ երկրները թևակոխել են ժողովրդավարական հա-

մախմբման փուլ, որն արտացոլում էր նոր ժողովրդավարա-

կան վարչակարգերի կայացման գործընթացների անարդյու-

նավետությունը, ուստի անհրաժեշտ էր ժողովրդավարական 

արժեքների ամրապնդման տեսական նոր դրույթներ մշակել: 

Դրա հետ մեկտեղ՝ տեղի է ունեցել ակնհայտորեն արտա-

հայտված մեթոդաբանական շրջադարձ, որը կապված է 1960-

80-ական թթ. ժողովրդավարության անցման պայմանների 

քննադատության հետ: Հարկ է նկատել, որ ընդհանուր քննա-

դատական տրամադրվածության հետ մեկտեղ՝ քաղաքագետ-

ներն ընդունում են նախորդ մոտեցումների ներդրումը ժո-

ղովրդավարացման անհրաժեշտ գործոնները բացատրելու 

հարցում, բայց կարծում են, որ դա բավարար չէ. պետք է որո-

շել ոչ միայն անհրաժեշտ, այլև բավարար գործոնները, և ոչ 

միայն ազատականացման տեսքով ժողովրդավարության ան-

ցման, այլև ժողովրդավարական համախմբման կայացման 

համար: 

Ժողովրդավարական համախմբման հետազոտողներին 

կարելի է բաժանել երկու խմբի: Մի խումբը մտահոգված է ժո-

ղովրդավարության կայունությամբ և փորձում է խուսափել 

դեպի ոչ ժողովրդավարական ռեժիմ վերադարձից («նեգա-

տիվ›› ընկալում), իսկ մյուսը համախմբումը համարում է ազա-
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տական կամ առաջադեմ ժողովրդավարություն և հակված է 

ժողովրդավարական համախմբման ‹‹դրական›› ձևակերպմա-

նը (‹‹պոզիտիվ›› ընկալում): Ֆ. Շմիտտերը նշում էր, որ փոխա-

կերպման ամբողջական ցիկլի ոչ արդյունավետ իրականաց-

ման հետևանքով կարող են առաջանալ «հիբրիդային վարչա-

կարգեր», որոնց բնորոշ են վարչահրամայական և ժողովրդա-

վարական կարգերի մի շարք հատկանիշներ: Առավել հավա-

նական է, որ այդպիսի կարգեր հաստատվեին հետկոմունիս-

տական երկրներում, որոնք վերջնականապես չեն կարողացել 

ազատվել սոցիալիստական ժառանգությունից: Ըստ Ֆ. Շմի-

տերի՝ ո՛չ տնտեսական զարգացման մակարդակը, ո՛չ էլ բուր-

ժուազիայի գերիշխանությունը չեն կարող ինքնաբերաբար 

երաշխավորել ժողովրդավարության առաջացումն ու ամ-

րապնդումը: Այդ վարչակարգը նաև քաղաքակրթության, գրա-

գիտության, կրթական հաջողությունների կամ քաղաքական 

առանձնահատուկ մշակույթի` նվաճված նախորդ մակարդա-

կի ակնհայտ արդյունքը չէ: Սա չի բացառում այն փաստը, որ 

բարեկեցությունը, հարստության հարաբերականորեն հավա-

սար բաշխումը, միջազգային շուկայում մրցունակ տնտեսու-

թյունը, կրթված բնակչությունը, միջին մեծ խավը, ինչպես նաև 

բազմազանությունն ընդունելու, մրցակցին վստահելու և բա-

խումները փոխզիջմամբ լուծելու պատրաստակամությունն ա-

ռավելություններ են: Սա նշանակում է, որ ժողովրդավարու-

թյունը դեռևս պետք է ընտրվի, մարմնավորվի ու հավերժացվի 

«գործակալների»՝ իրատես ապրող քաղաքական դերակա-

տարների կողմից` իրենց հատուկ շահերով, հիշողությամբ ու 

խիզախությամբ:  

Համաձայն Ֆ. Շմիտերի և Տ. Կարլի` ժամանակակից քա-

ղաքական ժողովրդավարությունը կառավարման այնպիսի ձև 
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է, երբ իշխանությունը պատասխանատու է քաղաքացիների 

առաջ իր գործողությունների համար, իսկ քաղաքացիներն 

իրացնում են իրենց շահերն իրենց իսկ ընտրած ներկայացու-

ցիչների միջոցով՝ վերջիններիս մրցակցության և համագոր-

ծակցության պայմաններում: Այդ համատեքստում ժողովրդա-

վարության համախմբման գործընթացը ներառում է չորս ուղ-

ղություն.  

1) արագ սահմանափակել, նվազագույնի հասցնել կամ 

կապակցել գաղափարական ու ինստիտուցիոնալ անհամա-

պատասխանությունները,  

2) հաստատել իր ինքնավարությունը հին իշխանություն-

ների, հատկապես զինված ուժերի վրա,  

3) համախմբել քաղաքացիական հասարակությունը իր 

դրսևորման ձևերով,  

4) զարգացնել ժողովրդի առջև պատասխանատու, կառա-

վարություն կազմելու ընդունակ, հարաբերականորեն կայուն 

կուսակցական համակարգ:  

Ա. Պշևորսկին համախմբման հիմնական գործոն է համա-

րել քաղաքական զարգացման ընթացքը, ինչպես նաև նրան 

բնորոշ բարեփոխումները. նա ուշադրություն է դարձրել ոչ 

միայն քաղաքական ընտրանու, այլև հասարակության գի-

տակցության, քաղաքակրթվածության մակարդակին:  

Այս համատեքստում Ֆ. Շմիտերը և Թ. Կարլը նշել են, որ 

անցումնաբանական մոտեցման մեկ այլ գաղափարական նա-

խադրյալ է հանդիսանում այն, որ ավտորիտար համակարգի 

փլուզումից հասարակության զարգացմանը տանող մի շարք 

ուղիներ կան, ուստի դրանցից միայն մի քանիսն են հանգեց-

նում ժողովրդավարության կայացմանը: Սա ենթադրում է, որ 

կոնկրետ ուղու ընտրությունը կախված է փլուզված ոչ ժո-
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ղովրդավարական ռեժիմից: Այսպիսով, ի տարբերություն ար-

դիականացման տեսության, ժողովրդավարական անցումը ոչ 

միայն առանձին էվոլյուցիոն գործընթաց է, այլև ոչ հարթ և 

գծային այլընտրանքային ուղիների ամբողջություն: Այդ ուղի-

ները սահմանելիս ամերիկյան անցումագետները հաշվի են 

առել երկու գործոն` ինչպես էլիտաների և զանգվածների ռազ-

մավարությունը, այնպես էլ իշխող խմբերի և նրանց հակառա-

կորդների միջև ուժերի հավասարակշռության պահպանումը: 

Ըստ այսմ Տ. Կարլը և Ֆ. Շմիտերը կարևորելով անցման ուղի-

ների ընտրության հարցը՝ առանձնացնում են չորս հիմնական 

կատեգորիաներ՝ «պակտ», «բարեփոխում», «պարտադրում» և 

«հեղափոխություն»:  

Հեղափոխությունը հասարակության ներքին ուժերի, գե-

րիշխող արժեքների և այդ հասարակության քաղաքական 

ինստիտուտների, սոցիալական կառուցվածքի, կառավարու-

թյան գործունեության և քաղաքական վերնախավի փոփոխու-

թյան հետևանքով առաջացած արագ, հիմնարար և երբեմն 

բռնի կերպով տեղի ունեցող գործողություն է: Ուստի հեղափո-

խությունները պետք է տարբերել ապստամբություններից, կո-

տորածներից, հեղաշրջումներից և անկախության համար 

մղվող պատերազմներից: Հեղաշրջումը, որպես այդպիսին, 

փոխում է միայն առաջնորդությունը, այսինքն ղեկավարման 

կառույցները և քաղաքական ինստիտուտները, բայց ոչ սո-

ցիալական կառուցվածքի և արժեքների ամբողջությունը: Այն, 

որ պարզապես մեկնաբանվում է «հեղափոխություն», այլ հե-

ղինակներ նաև նշում են որպես մեծ հեղափոխություններ կամ 

սոցիալական հեղափոխություններ: Ակնառու օրինակներից 

են ֆրանսիական, չինական, մեքսիկական, ռուսական և կու-

բայական հեղափոխությունները: Նշենք, որ հեղափոխություն-



60 

ները հազվադեպ են տեղի ունենում: Շատ հասարակություն-

ներ երբեք չեն ունեցել հեղափոխություն: Ինչպես նշել է Կ. 

Ֆրիդրիխն՝ հեղափոխությունները, բառի իրական իմաստով 

հանդիսանում են «արևմտյան մշակույթի առանձնահատկու-

թյուն». անցյալի մեծ քաղաքակրթությունները Եգիպտոսում, 

Բաբելոնում, Պարսկաստանում, Հունաստանում, Հռոմում, Չի-

նաստանում, Հնդկաստանում, արաբական աշխարհը, ճանա-

չում էին ապստամբությունները և դինաստիաների փոփոխու-

թյունները, բայց այդ ամենը «չէր հիշեցնում» Արևմուտքի «մեծ 

հեղափոխությունները»: Հին կայսրությունների դինաստիանե-

րի աճը և անկումը, ինչպես նաև հունական քաղաքներում օլի-

գարխիայի և այլընտրանքային ժողովրդավարության հաստա-

տումը, քաղաքական բռնությունների օրինակներ են, այլ ոչ՝ 

սոցիալական հեղափոխություններ: Ավելի կոնկրետ, հեղա-

փոխությունները բնորոշ են արդիականացման ժամանա-

կաշրջաններին, որը ավանդական հասարակության արդիա-

կանացման ուղիներից է, որոնք նույնքան անծանոթ էին 

ավանդական հասարակություններին, որքան արևմտյան հա-

սարակարգերում՝ ավանդական արժեհամակարգը: Հետևա-

բար հեղափոխությունը արդիականացման վերջնական ար-

տահայտությունն է, համոզվածությունը, որ մարդկային ուժն է 

վերափոխել իր միջավայրը, և որ նա ոչ միայն կարող է, այլև 

իրավունք ունի դա անել:  

Հեղափոխությունը, ինչպես արդեն նշվեց, քաղաքական 

ինստիտուտներից դուրս քաղաքական գործողության լայնա-

ծավալ, արագ և բուռն դրսևորում է: Դրա պատճառները, հե-

տևաբար, գտնվում են քաղաքական ինստիտուտների և սո-

ցիալական ուժերի փոխհարաբերություններում: Այս տեսան-

կյունից, բնորոշվում են հեղափոխության երկու նախադրյալ-
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ներ. առաջին, քաղաքական ինստիտուտների և նոր քաղաքա-

կան ուժերի կառավարման ոլորտում անկարողությունը: Երկ-

րորդ, հասարակական ուժերի` քաղաքականությանը մաս-

նակցելու ցանկության բացակայությունը: Առհասարակ, հե-

ղափոխությունների պատճառները բնորոշողներից շատերը 

կենտրոնացած էին հիմնականում սոցիալական և հոգեբանա-

կան արմատներին: Միևնույն ժամանակ քիչ էր հաշվի առնվել 

քաղաքական և ինստիտուցիոնալ գործոնները, որոնցով էլ հե-

ղափոխության հավանականությունը պայմանավորված էր: 

Հեղափոխությունները քիչ հավանական են այն քաղաքական 

համակարգերում, որոնցում կա իշխանության տարածման 

հնարավորություններ և համակարգում քաղաքական գործու-

նեության սահմանները ընդլայնելու միտում: Այսինքն՝ ժամա-

նակակից տիպի քաղաքական համակարգերում քիչ հավանա-

կան է հեղափոխությունների տեղի ունենալը` այն պարզ 

պատճառով, որ դրանք պարունակում են ընթացակարգեր` 

քաղաքական կյանքին մասնակցության ձգտող նոր սոցիալա-

կան խմբերի և էլիտաների ներգրավման համար: Մեծ հեղա-

փոխությունները տեղի են ունեցել կամ ավանդական միապե-

տություններում՝ կենտրոնացման բարձր մակարդակով 

(Ֆրանսիա, Չինաստան, Ռուսաստան) կամ ռազմական գե-

րիշխանության ներքո՝ ոչ բավարար լայն սոցիալական բա-

զայի հիման վրա (Մեքսիկա, Բոլիվիա, Գվատեմալա, Կուբա) 

կամ գաղութային ռեժիմների ներքո (Վիետնամ, Ալժիր):  

Թերևս ակնհայտ է, որ լայնածավալ հեղափոխություններ 

տեղի չեն ունենում ժողովրդավարական քաղաքական համա-

կարգերում: Բայց սա չի ենթադրում, որ ժողովրդավարական 

հասարակարգերը ապահովագրված են հեղափոխություննե-

րից: Հետևաբար, այնքանով, որքանով սոցիալ-տնտեսական 
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արդիականացումը արագանում է, հեղափոխության հավա-

նականությունը մեծանում է: Այնուամենայնիվ, լայնածավալ 

հեղափոխության իրականացման համար անհրաժեշտ է ոչ 

միայն օտարել գոյություն ունեցող համակարգը և քաղաքային 

միջին դասը, այլև՝ գյուղացիությունը: Երբ համատեղ գործո-

ղությունների համար նման խթան չկա, կրկին կարող են խու-

սափել հեղափոխությունից: Հետազոտողները հաճախ փոր-

ձում են տարբերակել «մեծ» կամ սոցիալական և տնտեսական 

հեղափոխությունները, որոնք միևնույն է դրանք բնութա-

գրվում են որպես «զուտ» քաղաքական: Իրականում, սակայն, 

մեծ հեղափոխությունների ամենակարևոր արդյունքները կամ 

քաղաքական դաշտում են, կամ ուղղակիորեն կապված են 

դրա հետ: Հեղափոխությունը ներառում է հին քաղաքական 

ինստիտուտների ոչնչացում, նոր խմբերի մոբիլիզացումը քա-

ղաքականության մեջ, քաղաքական դաշտի վերափոխումը, 

նոր քաղաքական արժեքների ընդունումը և քաղաքական լե-

գիտիմության հաստատումը, իշխանության վերափոխումը 

նոր, լեգիտիմ վերնախավով և ավելի ուժեղ քաղաքական ինս-

տիտուտների ձևավորմամբ: Բոլոր հեղափոխությունները 

բխում են արդիականացման գործընթացից՝ զանգվածների 

քաղաքական գործունեության սահմանները ընդլայնելու 

իմաստով: Որոշ հեղափոխություններ իրենց հետ նաև քաղա-

քական զարգացում են բերում՝ քաղաքական կարգի նոր ձևեր 

ներդնելու տեսանկյունից: Հեղափոխության անմիջական տն-

տեսական արդյունքները գրեթե ամբողջովին բացասական են: 

Հեղափոխությունը կարող է ինչ-որ իմաստով հանգեցնել 

տնտեսական ճգնաժամի, իսկ սոցիալական և տնտեսական 

կառույցների փլուզումը կարող է բերել ավելի լուրջ հետևանք-

ներ: Բոլիվիայի հեղափոխությունը չի ուղեկցվել մեծ արյունա-
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հեղությամբ, բայց հանգեցրել է տնտեսական անկման: Կուբա-

յում բռնությունը մեծ չէր, սակայն նրա տնտեսական հե-

տևանքները բավականին ծանր էին: Հասարակության համար 

երկար տարիներ կամ նույնիսկ տասնամյակներ են հարկա-

վոր հեղափոխության հետևանքով անկման իրավիճակում 

գտնվող տնտեսական զարգացման մակարդակը կայունացնե-

լու և բարելավելու համար: Ավելին՝ տնտեսական աճի տեմպե-

րը գրեթե միշտ պայմանավորված են քաղաքական նոր 

ինստիտուտների ձևավորմամբ: Նշենք, որ մի տասնամյակ 

տևեց, մինչև բոլշևիկները հաստատեցին իրենց կառավարման 

ձևը, որպեսզի Խորհրդային Միությունում հնարավոր դառնա 

արդյունաբերականացման նվաճումները: Իսկ Մեքսիկայում 

տնտեսության արագ աճը սկսվեց միայն 1940-ականներին, 

երբ հեղափոխության հետևանքով ձևավորված քաղաքական 

կառույցները ձեռք բերեցին կայունություն և ինստիտուցիոնալ 

ամրագրում: 

Ի հավելումն վերոհիշյալի՝ կարող ենք նշել, որ ժողովրդա-

վարության անցման ամենաարդյունավետ ուղին համարվում 

է պակտային համաձայնութունը, որի պարագայում քաղաքա-

կան էլիտայի իշխանական և ընդդիմադիր թևերի միջև 

կնքվում են բազմակողմ համաձայնագրեր, համատեղ մշակ-

վում են ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի կա-

յացման նոր կանոններ և ընթացակարգեր: Այս առումով ինչ-

պես նշել է Ա. Պշևորսկին՝ առավել վտանգավոր է այն, որ քա-

ղաքական դաշտի հիմնական խաղացողների միջև առկա «էլի-

տաների պակտը» վերածվի «կարտելային համաձայնության»: 

Վերջինս սահմանափակում է մասնակցությունը, լրացուցիչ 

արգելքներ է սահմանում այլ քաղաքական ուժերի առողջ 

մրցակցություն իրականացնելու համար, որոնք դուրս են 
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մնում այդ «կարտելային համաձայնություններից», իսկ քաղա-

քական իշխանության ռեսուրսները միմյայն յուրայինների 

միջև բաշխում: Այդ առումով հատկապես արժեքավոր են Ա. 

Պշևորսկու դիտարկումները: Ուսումնասիրելով Լատինական 

Ամերիկայում ու Արևելյան Եվրոպայում «ժողովրդավարական 

տենդի» տարածման պատճառներն ու գործոնները՝ նա պն-

դում է, որ հատկապես կայուն են այն ժողովրդավարական 

քաղաքական համակարգերը, որոնք բնականոն ձևով, առանց 

բռնության ու հարկադրանքի ապահովում են քաղաքական 

բոլոր ուժերի համաձայնեցված գործունեությունը: Իսկ որպես-

զի համաձայնությունը կայանա, ժողովրդավարական համա-

կարգում պետք է ներդրվի սոցիալ-քաղաքական ինստիտուտ-

ների այնպիսի ամբողջություն, որտեղ բոլոր քաղաքական 

ուժերը արդար մրցակցության պայմաններում «ընտրողների 

ուղեղները նվաճելու» հավասար հնարավորություններ կստա-

նան: Սակայն միաժամանակ, նշում է. «Յուրաքանչյուր ավտո-

րիտար կառավարումից ժողովրդավարականին անցնելու ա-

ռանցքային պահը շեմի հաղթահարումն է, որից հետո ոչ ոք չի 

կարող միջամտել ու հետ շրջել սահմանված կանոնները պահ-

պանող գործընթացը»: Ըստ քաղաքագետի՝ ժողովրդավարա-

կան պետության ճանապարհին ամենավճռորոշ քայլը իշխա-

նության փոխանցումն է մարդկանց խմբից սահմանված կա-

նոններին: Ա. Պշևորսկու մատնանշած «շեմի հաղթահարումն» 

ու «սահմանված կանոններին» իշխանության փոխանցումը 

հնարավոր է ժողովրդավարության համախմբման պարագա-

յում, որը շատ հետազոտողներ համարում են ժողովրդավա-

րական անցման վերջնական փուլը:  
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Այս առումով նշենք, որ Ռ. Դալը ժողովրդավարության 

(«պոլիարխիայի») կայացման համար առանձնացնում է ներ-

քոհիշյալ նախապայմանները՝ 

1. Կառավարության որոշումների նկատմամբ վերա-

հսկողությունը սահմանադրությունը դնում է ընտրո-

վի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վրա: 

2.  Այդ պաշտոնատար անձինք պարբերաբար 

ընտրվում են ազատ, արդար, մրցակցային ընտրու-

թյուններում՝ զերծ ամեն տեսակ անօրինությունից և 

բռնության կիրառումից: 

3.  Ակտիվ ընտրական իրավունքից կարող է օգտվել չա-

փահաս յուրաքանչյուր ոք, ում նկատմամբ օրենքով 

սահմանափակումներ չկան: 

4. Պասիվ ընտրական իրավունքի չափանիշներին հա-

մապատասխանող յուրաքանչյուր ոք, ում նկատմամբ 

օրենքով սահմանված կարգով սահմանափակումներ 

չկան, կարող է հավակնել ընտրովի պաշտոնների: 

5. Քաղաքացիներն իրենց տեսակետները ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք ունեն՝ չվախենալով 

դրանց համար հալածանքների ենթարկվելուց: 

6. Յուրաքանչյուր ոք այլընտրանքային տեղեկատվու-

թյուն ստանալու, տարածելու իրավունք ունի, որը 

պետք է պաշտպանված լինի օրենքով: 

7. Քաղաքացիներն իրավունք ունեն ստեղծելու կամ ան-

դամակցելու տարբեր հասարակական-քաղաքական 

միավորումների, կազմակերպությունների, ինչպես 

նաև քաղաքական կուսակցությունների և միևնույն 

շահեր ունեցող խմբերի: 
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Ս. Հանթինգթոնը, մեկնաբանելով ժողովրդավարական 

համախմբման (կոնսոլիդացիայի) սահմանումը՝ հիմնված էմ-

պիրիկ տվյալների վրա, մասնակցությունը համարել է առանց-

քային տարր, ըստ այդմ առանձնացնում է ներքոհիշյալ աս-

պեկտները. համընդհանուր ընտրական իրավունք, ազատ, 

արդար, մրցակցային ընտրություններ, քաղաքական կուսակ-

ցությունների բազմակարծություն, այլընտրանքային տեղե-

կատվության հասանելիություն:  

Հատկանշական է, որ «Երրորդ ալիք» գրքում Ս. Հանթինգ-

թոնը առանձին գլուխ է նվիրում արդեն ձևավորված ժո-

ղովրդավարական վարչակարգի ամրապնդման խնդիրներին 

և ժողովրդավարական համախմբմանը, որին նպաստող գոր-

ծոններից նա նշում է՝ 

ա) երկրի պատմության մեջ ժողովրդավարական զար-

գացման (հատկապես երկարատև) փորձի առկայությունը,  

բ) տնտեսական զարգացման, արդյունաբերացման ու 

կրթության համեմատաբար բարձր ցուցանիշները,  

գ) միջազգային կապերն ու արտասահմանյան օգնությու-

նը,  

դ) ժողովրդավարական անցումն իրականացնելու, ժո-

ղովրդավարացման երրորդ ալիքում ՝ տվյալ երկրի գտնվելու 

տևողությունը,  

ե) վարչահրամայական կարգից ժողովրդավարականին 

խաղաղ, փոխհամաձայնեցված անցումը,  

զ) քաղաքական ընտրանու և բնակչության հանդուրժողա-

կան վերաբերմունքը ժողովրդավարական հասարակությու-

նում առաջացած հիմնախնդիրները լուծելու նկատմամբ: 

Այսինքն՝ ձեռք բերված լեգիտիմությունն արտահայտում է 

մարդկանց որոշակի աստիճանի վստահությունը իշխանու-
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թյան, նրա գործունեության արդարության, օրինականության 

նկատմամբ, հավատ, որ նա չի անցնի օրենքի սահմանը և չի 

ոտնահարի մարդկանց ազատությունը: Հատկանշական է, որ 

այս գործընթացում նաև որոշիչ հատկանիշ է քաղաքական 

մշակույթի կերպափոխությունը, որն արտահայտվում է վար-

քաբանական կառույցներում և ենթադրում է անցում ժո-

ղովրդավարության «գործիքային» դրույթներից «սկզբուն-

քայիններին», այսինքն՝ ընդլայնվում է քաղաքական մրցակից-

ների վստահության և համագործակցության շրջանակը, և ամ-

բողջությամբ իրականանում է համապատասխան սոցիալա-

կանացումը՝ որպես ինչպես նպատակային ջանքի արդյունք, 

այնպես էլ ժողովրդավարական գործելակերպի արգասիք քա-

ղաքականության և քաղաքացիական հասարակության մեջ: 

Ժողովրդավարությանն անցնելու գործընթացի և դրա հա-

մախմբման միջև տարբերությունը հանգեցնում է անխուսա-

փելի և բավարար պայմաններ սահմանելու անհրաժեշտու-

թյան, որոնց առկայության դեպքում կարող է վերջինս սկսվել:  

Ի հավելումն դրան՝ Ջ. Լինցն ու Ա. Ստեֆանը երեք այդպի-

սի պայմաններ են նշում. 

1. Հասարակության արդիական կազմակերպման պայ-

մաններում ազատ և ընդունված ընտրությունները չեն կարող 

իրականացվել. հաղթողները չեն կարող լեգիտիմ իշխանու-

թյուն ձևավորել և իրականացնել, իսկ քաղաքացիները` ար-

դյունավետ իրականացնել օրենքի գերիշխանությամբ պաշտ-

պանված իրենց իրավունքները, եթե պետական ինստիտուտ-

ները չեն գործառնում: 

2. Ժողովրդավարությունը չի կարող համախմբված դառ-

նալ, եթե ժողովրդավարական անցումն ավարտված չէ: Այն 

համարվում է ավարտված, երբ իշխանության բոլոր ճյուղերի 
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(օրենսդիր, գործադիր և դատական) գործունեությունը մեծա-

պես ազատ է զինվորական, կրոնական կառույցներից և վար-

չահրամայական այլ կարգերից: 

3. Ոչ մի վարչակարգ չի կարող ժողովրդավարական կոչ-

վել, քանի դեռ նրա կառավարողները ժողովրդավարորեն չեն 

կառավարում, այսինքն՝ գործադիր իշխանությունը չի անտե-

սում սահմանադրությունը, անձի և փոքրամասնությունների 

իրավունքները չեն ճնշվում, օրենսդիր իշխանության գործե-

րին այն չի միջամտում և այլն: 

Այսպիսով, քաղաքական մասնակցության գործառնական 

հիմնահարցը ժամանակակից հասարակարգի զարգացման 

նախապայմանն է, որի միջոցով հասարակարգը ժողովրդա-

վարական անցումից թևակոխում է արդիականացման փուլ: 

Ժողովրդավարության անցումից համախմբում իրականացնե-

լիս ոչ միայն կարևոր է, այլև պարտադիր որոշակի նորմեր 

սահմանելու, ինչպես նաև պայմաններ ներդնելու անհրաժեշ-

տությունը, որոնց առկայության դեպքում միայն կարող է վեր-

ջինս սկսվել: Ժողովրդավարական համախմբում իրականաց-

նելու համար ոչ միայն անհրաժեշտ է ընդունել և ներդնել նա-

խորդ մոտեցումներն ու արժեքները ժողովրդավարացման ան-

հրաժեշտ գործոնները կայացնելու հարցում՝ կարծում ենք, որ 

դա բավարար չէ, այլև պետք է ներդնել անհրաժեշտ նոր գոր-

ծոններ և ինստիտուտներ, որոնք կնպաստեն ժողովրդավա-

րության անցումից ժողովրդավարական համախմբումը իրա-

կանացնելուն: Ժողովրդավարական հասարակարգը իր ներ-

կայացուցչական բնույթով ապահովում է քաղաքակիրթ հա-

սարակության մեջ մրցակցությունն ու համագործակցությու-

նը, որոնց առկայության և գործարկելիության պայմաններում 

հնարավոր կլինի հասարակության մեջ կայուն զարգացում 
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ապահովել, բարձրացնելով քաղաքացիների ներգրավվածու-

թյունը քաղաքական գործընթացներում՝ ձևավորել և ամ-

րապնդել քաղաքական մշակույթի կառուցակարգերը: Այս ա-

ռումով ընտրական իրավունքի սկզբունքներն անխախտ կի-

րագործվեն և երկրում տեղի կունենա կառավարող ընտրանու 

հաջորդական հերթափոխությունը, որի շնորհիվ համակարգը 

կհամալրվի մասնագիտական մեծ ներուժ և մտավոր բարձր 

կարողություններ ունեցող անհատներով, որոնք կձգտեն 

պահպանել սահմանադրական կարգը և օրենքի գերակայու-

թյան սկզբունքը, կհարգեն անձի իրավունքները: Հետևաբար 

միայն հասարակության համախմբվածության և կազմակերպ-

վածության միջոցով կարող ենք հասնել իշխանության լեգի-

տիմացման և արմատավորել այն ընկալումը, որ գոյություն 

ունեցող քաղաքական ինստիտուտները հնարավորներից լա-

վագույնն են: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Վերլուծել ժողովրդավարության անցման ուղիների ընտրու-

թյան հարցը: 

2. Առաջադրել իշխանություն-ժողովուրդ երկխոսության խթանե-

լու մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

3. Պարզաբանել մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմ-

նահարցերը ժողովրդաիշխանության պայմաններում: 

4. Համեմատել քաղաքական մասնակցության ցուցիչները ընտրա-

կան գործընթացների տեսանկյունից: 

5. Ներկայացնել քաղաքական մասնակցության դերը անցումային 

երկրներում: 
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Ժամանակակից քաղաքական մասնակցության զարգացման 

գործոնները: 

2. Քաղաքական մասնակցությունը որպես սոցիալականացման 

անհրաժեշտ նախապայման ժողովրդավարական հասարակու-

թյունում: 

3. Քաղաքական մասնակցությունը` ժողովրդավարական հա-

մախմբման գործոն: 

4. Ընտրական գործընթացը որպես քաղաքական մասնակցության 

տարատեսակ: 
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