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 ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՆՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈՆ ՆԵՐ 

(Վ.Գ. Գե ղա մյա նի « Սո ցի ալմ շա կու թային դի նա մի կան Թուր քի ա
յում Ի. Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան օ րոք (19381950 թթ.)» ա տե նա

խո սու թյան վե րա բե րյալ)

 Վիկ տոր Բո չա րով, ՍՊՊՀ

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում 
շա րու նա կում են է ա կան դեր խա ղալ այն քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րը, ո րոնք աչ քի են ը նկ նում ի րենց խա րիզ մա տիկ իշ խա նու թյամբ, 
և ո րոն ցով բնո րոշ վում է տվյալ պե տա կան կազ մա վոր ման ամ բողջ 
քա ղա քա կան մշա կույ թը։ Այդ պի սի գոր ծիչ ներ հան դի պում են հատ
կա պես Ար ևել քի (կամ «ոչ Ա րև մուտ քի»/Non West) պե տու թյուն նե
րում, որ տեղ պե տու թյան ա ռաջ նոր դի խա րիզ մա տիկ կեր պարն ան
հրա ժեշտ պայ ման է իշ խա նու թյան լե գի տի մու թյան հա մար։ Ի շարս 
այլ գոր ծոն նե րի՝ ղե կա վա րի խա րիզ մա տիկ իշ խա նու թյան վրա են 
հիմն ված այն պի սի վար չա կար գեր, ի նչ պի սիք գոր ծում են Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի ե րկր նե րից շա տե րում (Հոր դա նան, Պար սից ծո ցի ե րկր ներ, 
Թուր քի ա), Մի ջին և Ար ևե լյան Ա սի ա նե րի ե րկր նե րում։

 Քա ղա քա կան գի տու թյան տե սա բան նե րը խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նոր դու թյու նը բա ցատ րում են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տվյալ պե տա կան կազ մա վոր ման մեջ քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի 
յու րա հատ կու թյուն նե րով1։ Սա կայն այս մո տե ցու մը բա վա րար չէ՝ 
բա ցատ րե լու հա մար, օ րի նակ, թե ին չու է ար դի ա կա նաց ման բարդ 
ու հա մե մա տա բար եր կար ճա նա պարհ ան ցած Թուր քի այի Հան
րա պե տու թյու նում ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով ը նտր ված 
ա ռաջ նորդն աս տի ճա նա բար վե րած վում ավ տո րի տար նկր տում ներ 
ու նե ցող քա ղա քա կան գործ չի, ո րը քայլ առ քայլ իր շուրջ կա ռու ցում 
է «սր բազ նային մի ջա վայր» (sacrality)2։

1 Տես Pye L., Pye M., Asian Power and Politics: The Cultural Dimension of Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985. էջք 1630:
2 Տես Akyol M., Coming soon: Erdogan ‘The Chief’, Al-Monitor, 13.02.2017, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-erdogan-movie-boost-cult-
personality.html,  հղվել է 10.10.2017 թ.։
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Այս և նման ի րո ղու թյուն նե րը բա ցատ րե լու հա մար՝ ան հրա ժեշ
տու թյուն է ա ռա ջա նում ան դրա դառ նալ հա սա րա կու թյան սո ցի ալ
պատ մա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ո րոնց 
վրա էլ հեն վում է խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դը։ Ոչ ա րևմ տյան հա
սա րա կու թյուն նե րում, չնա յած ար դի ա կանց ման փոր ձե րին, է ա կան 
դեր է խա ղում, այս պես կոչ ված, ա վան դա կա նու թյան ֆե նո մե նը 
(traditionalism), ո րն է ա կա նո րեն տար բե րում է Ար ևել քն Ա րև մուտ
քից։ Սա էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
Ար ևելքն ու Ա րև մուտքն ու նեն պատ մա կան զար գաց ման սկզ բուն քո
րեն տար բեր ըն թացք, ին չը հիմն ված է զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
« հա սա րա կու թյան» և «մ շա կույ թի» դե րով։ Ա րև մուտ քում ա վան դա
կան հա սա րա կու թյան փլու զումն ար դի ա կա նաց ման ժա մա նակ ըն
թա նում էր ներ քին խն դիր նե րի ար դյուն քում, ին չը պայ մա նա վոր ված 
էր սո ցի ա լա կան ան հա տա կա նու թյամբ (social individualization), 
ո րը ծնում էր ի րեն հա մա պա տաս խան «մ շա կույթ» (տն տե սա կան, 
ի րա վա կան, քա ղա քա կան)։ Ի տար բե րու թյուն Ա րև մուտ քի՝ Ար ևել
քի ար դի ա կա նա ցումն ըն թա նում էր ոչ թե սե փա կան հան րույ թի ներ
քին « պա հան ջով», այլ փո խառ ված էր (կա՛մ կա մա վոր, կա՛մ պար
տադր ված (գա ղու թա տե րե րի կող մից)) Ա րև մուտ քից։ Փո խառ ված 
ա րևմ տյան «մ շա կույ թը», ի նչ պես ցույց է տա լիս Ար ևել քի ե րկր նե րի 
վեր ջին հա րյու րա մյա կի պատ մու թյու նը, հա մա պա տաս խան ձևով չի 
ձևա փո խել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն ու հա սա րա կու
թյու նը՝ չնա յած ա մե նա տար բեր բնույ թի « բա րե փո խիչ նե րի» և «ար
դի ա կա նաց նող նե րի»՝ հա ճախ ան կեղծ ցան կու թյուն նե րի։ Մաս նա
վո րա պես, ի նչ պես ցույց է տա լիս Ար ևել քի պե տու թյուն նե րի հա սա
րա կա կանքա ղա քա կան փոր ձը, ա րևմ տյան ար ժեք նե րի ներդ րումն 
ար ևե լյան սո ցի ու մի մեջ ա մե նուր հան գեց նում է « քաո սի», ի նչն իր 
հեր թին կա րող է հան գեց նել պե տա կա նու թյան քայ քայ ման։ Սա է 
պատ ճա ռը, որ տվյալ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կան է լի տա նե րը 
վաղ թե ո ւշ բռ նում են «ա վան դա կա նաց ման» (traditionalization) ու
ղին, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում «ար խաի զա ցում», այլ ա վե լի շատ 
են թադ րում է «ա վան դույ թի ու ժի» մե խա նիզմ նե րի կի րա ռում հա սա
րա կա կան հա մե րաշ խու թյան (solidarization) նպա տա կով՝ որ պես 
հա սա րա կու թյան աս տի ճա նա կան զար գաց ման ան հրա ժեշտ նա
խա պայ ման3։ 

3 Խմբային համերաշխության նախկին ձևերի փլուզումը չի առաջացնում նոր 
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«Ա վան դա կա նաց ման» հա մար կար ևո րա գույն հան գա մանք է 
«ա վան դույ թի ու ժի» գլ խա վոր դրս ևո րում նե րից մե կը՝ խա րիզ մա
տիկ ա ռաջ նոր դի առ կա յու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է ամ բողջ պե տա
կան կա ռույ ցի կա յու նու թյու նը։ Քա ղա քա կան գործ չի խա րիզ մա տիկ 
բնույ թը ներ կա յաց ված է նաև Ա րև մուտ քում, որ տեղ ա ռաջ նոր դի 
խա րիզ մա տիկ գոր ծե լաոճն ա պա հո վում է ո րո շա կի զանգ վա ծային 
ա ջակ ցու թյուն (ա մե նա թարմ օ րի նակ նե րից մե կը Ա ՄՆ նա խա գահ 
Դո նալդ Թրամփն է)։ Սա կայն ի տար բե րու թյուն Ար ևել քի՝ այս տեղ 
ռա ցի ո նալ քա ղա քա կան մշա կույ թը դե րա կա տար նե րի գի տա կու
թյան մեջ ա ռա ջաց նում է «ի մաս տային խո չըն դոտ», ին չը հնա րա
վո րու թյուն չի տա լիս, որ հա ջոր դող քա ղա քա կան քայ լե րը հիմն ված 
լի նեն խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դից ստաց վող ոչ ռա ցի ո նալ ազ դակ
նե րի վրա։ 

Աչ քի ա ռջև ու նե նա լով առ կա այս հար ցադ րում նե րը՝ թյուր քա
գետ Վա րու ժան Գե ղա մյանն իր թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան 
մեջ փորձ է կա տա րել մեկ հե տա զո տա կան խնդ րի (case study) մի ջո
ցով վեր հա նել խա րիզ մայի կա ռու ցարկ ման մե խա նիզմ ներն ու դե րը 
Թուր քի ա յում։ Ը նդ ո րում՝ հե ղի նա կը հա մա րում է, որ խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյու նը հա ճախ հան գեց նում է մեկ այլ եր ևույ թի՝ ան ձի 
պաշ տա մուն քի ձևա վոր ման, ին չի օ րի նակ նե րը շատ է ին ի նչ պես       
20րդ դա րում, այն պես էլ մեր օ րե րում։ 

Հե ղի նակն ու սում նա սի րել է Թուր քի այի ե րկ րորդ նա խա գահ, 
«Ազ գային շեֆ» տիտ ղո սը կրող Իս մեթ Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան 
ըն թաց քում (19381950 թթ.) վեր ջի նիս շուրջ կա ռու ցարկ վող խա րիզ
ման և ան հա տի պաշ տա մուն քը։ Աշ խա տան քում հիմ նա կան ու շադ
րու թյու նը դարձ վել է նշյալ ի րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման մե խա նիզմ
նե րի վրա, ա սել է թե՝ ա ռանց քային հե տա զո տա կան հար ցը ոչ այն

մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտային Արևելքին ստանալու նոր սոցիա

լականացում, ինչն իր հերթին Արևմուտքի օրինակով կապահովեր պետության 

զարգացումը։ Այդ պատճառով հասարակության կայունացման համար գործի 

է դրվում «հարկադրական համերաշխացումը», ինչը ենթադրում է քաղաքական 

էլիտայի կողմից նախկինում առկա որոշ մեխանիզմների կիրառություն։ Այս դեպքում 

դրանք «ավանդույթի ուժի» սոցիալական կառուցարկումներն են։ Ավելի մանրամասն 

տե՛ս՝ Бочаров В.В., Традиционализм Востока как «принудительная солидарность» 
(антропологический подход) // Власть и насилие в незападных обществах. Проблемы 
теоретического осмысления и опыт практического изучения. М.: Издательство 
ГБПОУ МГОК, 2016, էջք 738749:
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քան «ին չո՞ւ»ն է, որ քան «ինչ պե՞ս»ը։ 
Այս հար ցի պա տաս խան նե րը տա լու հա մար Վ. Գե ղա մյանն 

ու սում նա սի րել է « պաշ տա մուն քի ար տադ րանք նե րը» (հեղ.)՝ ար
վես տի գոր ծեր (ար ձան ներ, կի սանդ րի ներ, պաս տառ ներ, նկար ներ, 
ծաղ րան կար ներ և այլն), գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն, տո ներ 
և մար զա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Ներ կա յաց ված նյու թը հս տակ ցու
ցադ րում է թե՛ այդ «ար տադ րան քի» հե ղի նակ նե րի և թե՛ հան րույ թի 
(ո րին ո ւղղ ված է ին այս ար տադ րանք նե րը) հա սա րա կա կան գի
տակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև նշ ված խմ բե րի պա հանջ նե րը իշ խա
նու թյան ո րո շա կի տե սա կի հան դեպ։ Վեր են հան ված նաև նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում իշ խա նու թյունհա սա րա կու թյուն հա րա
բե րու թյուն նե րի կա ռու ցարկ ման ըն թաց քում թե՛ իշ խա նու թյան և թե՛ 
«աուտ սայ դեր նե րի» կող մից կի րառ ված գի տակ ցու թյան շեր տե րը։ 
Մաս նա վո րա պես՝ ներ կա յաց ված են թուրք գոր ծիչ նե րի գա ղա փա
րա կան մտա ծո ղու թյան այն դր վագ նե րը (քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դի 
դե րի ու կա տա րե լիք գոր ծա ռույթ նե րի մա սին), ո րոնք վկա յում են ժա
մա նա կի թուրք մտա վո րա կա նու թյան մտա ծո ղու թյան մեջ ո րո շա կի 
« կա խար դա կան» շեր տի գո յու թյան մա սին, ո րոնք ժա մա նա կին վեր
հա նել են ի րենց պատ մա հո գե բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ մար դու հո գե բա նու թյան այն պի սի հայտ նի գիտ նա կան
ներ, ի նչ պի սիք են Լ.Ս. Վի գոտս կին, Ա.Ռ. Լու րի են։ Այս « կա խար դա
կան շերտն» ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան կող մից խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դի ըն կա լու մը4։ 

Մի ով բա նիվ, պա տաս խա նե լով «ինչ պե՞ս» հար ցին՝ հե ղի նա կը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, եզ րա կա ցու թյուն ներ է ա նում «ին չո՞ւ» հար ցի վե
րա բե րյալ։ Մաս նա վո րա պես՝ հա մո զիչ կեր պով ցույց է տր ված, որ Ի. 
Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան օ րոք Թուր քի ա յում հաս տատ ված քա
ղա քա կան վար չա կարգն օ րի նա չափ էր զանգ ված նե րի հա սա րա կա
կան գի տակ ցու թյան զար գաց ման աս տի ճա նի հետ, ի նչ պես նաև իշ
խա նու թյան կազ մա կերպ ման մի ջո ցի հան դեպ հա սա րա կա կան այն 
պա հան ջի հետ, ո րը զանգ ված նե րը դի տար կում է ին որ պես լե գի տիմ։ 

Աշ խա տան քում հե ղի նա կը կի րա ռում է պատ մա կան մար դա բա

4 Տես Бочаров В.В., Восток: харизматическое лидерство и общественная солидарность 
(антропологический аспект), Власть и насилие в незападных обществах: актуальные 
проблемы исследований. Москва, 28-27.05.2016, Московский государственный 
образовательный комплекс, 2016, էջք 1719։
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նու թյան մի քա նի մո տե ցում ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ հե տաքրք րա կան 
էր միկ րո պատ մու թյան (microhistory) և սո ցի ալմ շա կու թային մար
դա բա նու թյան և դիս կուրս վեր լու ծու թյան հե տա զո տա կան գոր ծի
քա կազ մի կի րա ռու թյու նը։ Այս ա ռռւ մով պետք է ա ռանձ նաց նել քե
մա լա կան շր ջա նի գա ղա փա րա խոս նե րի պատ կե րա ցում նե րը ե րկ րի 
նա խա գա հի դե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի մա սին։ Հե տաքրք րա կան է, որ 
այդ պատ կե րա ցում նե րի ո րոշ դրս ևո րում ներ կա րե լի է նկա տել նաև 
մեր օ րե րում Թուր քի այի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ լայն
ման քն նար կում նե րի հա մա տեքս տում։ Դրանց հա մե մա տու թյու նը 
կա րող է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել հաս կա նա լու գե րա կա գա ղա փա
րա կան դիս կուր սի լեզ վի զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նը։ Նո րա
մու ծու թյուն է այս շր ջա նի մա սին վե րա բե րող վա վե րագ րե րի կող քին 
տես նել նաև մշա կույ թի օբյեկտ նե րի կի րա ռու թյու նը որ պես կար ևոր 
աղ բյուր։ Այս ա ռու մով ա ռա վել հա ջող օ րի նակ է Ստամ բու լի կենտ
րո նա կան Թաք սիմ հրա պա րա կի՝ որ պես իշ խա նու թյան կերտ ման և 
տա րած ման տա րած քի ու սում նա սի րու թյու նը, քա նի որ այս տեղ մենք 
տես նում ե նք, թե ի նչ պես է ձևա վոր վել մեր օ րե րում Թաք սի մի քա
ղա քա կան նշա նա կու թյու նը որ պես իշ խա նու թյունհա սա րա կու թյուն 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևոր հանգր վան5։

Նշ ված հա մա տեքս տում պետք է ա ռանձ նաց նել հե ղի նա կի կող
մից պար բե րա բար կի րառ վող հնար քը, ո րով նա աշ խա տան քի տար
բեր հատ ված նե րում գոր ծի է դնում ժա մա նա կա կից պատ մագրու
թյան ևս մեկ կար ևոր մո տե ցում՝ հա մե մա տա կան պատ մու թյու նը 
(comparative history), ին չի շնոր հիվ ա վե լի ակ ներև են դառ նում հա մե
մա տու թյուն նե րը և օ րի նա չա փու թյուն նե րը Թուր քի այի պատ մու թյան 
վաղ և ա վե լի ժա մա նա կա կից փու լե րի, ի նչ պես նաև այլ ե րկր նե րի 
և տա րա ծաշր ջան նե րի հետ։ Մեր կող մից հա վե լենք, որ այս ո ւղ ղու
թյամբ հա մե մա տա կան աշ խա տան քի հա րուստ դաշտ են ներ կա
յաց նում հատ կա պես Մի ջին Ա սի այի ե րկր նե րը։ 

Սա կայն հե ղի նա կի աշ խա տանքն ար դի ա կան է ա ռա ջին հեր թին 
նրա նով, որ, ի նչ պես վե րը նշե ցինք, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռն ված 
պատ մա կան մար դա բա նու թյան մի ջո ցով վեր հա նել մի նյութ, ո րը 
կօգ նի ա վե լի խո րը հաս կա նա լու ժա մա նա կա կից հա սա րա կա գի տու
թյան կար ևո րա գույն գի տա կան խն դիր նե րից մե կը։ Այդ խն դի րը կա

5 Այստեղ բավական է հիշել 2013 թ. Թաքսիմում գնտվող Գեզի այգու շուրջ սկսված և 

հետագայում ծավալված իրադարձությունները։
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ռա ջար կե ինք ձևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. «ո՞ւր է գնում Ար ևել քը/ոչ 
Ա րև մուտ քը» կամ ը նդ հան րա պես՝ աշ խար հը։ Մենք տես նում ե նք, որ 
գործ նա կա նում գրե թե բո լոր մակ րո սո ցի ո լո գի ա կան տե սու թյուն նե րը 
« պար տադ րում են դեռ եր կար ապ րել». ա կն հայտ է, որ հե տաձգվում 
է « պատ մու թյան ա վար տը», տա պալ վեց կո մու նիս տա կան նա խա գի
ծը և այլն։ Ար ևել քում (ոչ Ա րև մուտ քում) ա մե նուր յու րօ րի նակ վե րա
դարձ է դե պի «ա վան դա կա նու թյու նը», ին չը դրս ևոր վում է նույ նիսկ 
Ա րև մուտ քում (օ րի նակ՝ Ա ՄՆ 2016 թ. ը նտ րու թյուն նե րը, աջ կու սակ
ցու թյուն նե րի դե րա կա տա րու թյան մե ծա ցու մը ԵՄ ե րկր նե րում և 
այլն)։ Մաս նա վո րա պես՝ « խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյու նը», ո րը 
քա ղա քա գետ նե րը հա մա րում է ին ար ևե լյան/ո չարևմ տյան քա ղա քա
կա նու թյան յու րա հատ կու թյուն, դար ձյալ վե րած վում է կար ևոր գոր
ծո նի նաև Ա րև մուտ քում։
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