
«Ես փիլիսոփա եմ անվանում ոչ այն մարդուն, որ շատ բան 
գիտի, և ոչ էլ նրան, ով շատ բաների մասին կարող է խոսել, 
այլ նրան, ով անբիծ ու անարատ կյանք է վարում, որովհետև 
կատարյալ փիլիսոփան նա չէ, ով մեծ գիտելիքներ ունի, այլ 
նա է, ով կարող է հնազանդեցնել կրքերը»:

Պլատոն

«Փող ունենալ և ծախսել կարող է ամեն ոք, բայց առավել 
! խելամիտ գտնվել' իմանալով, թե որքա՞ն, ինչի՞ համար և 

ե՞րբ ընդունակ են շատ քչերը:

Չնայած «իդեաները» գործածության մեջ են դրել մեզ շատ 
մոտ մարդիկ, այնուամենայնիվ մեր պարտքն է, հանուն 
ճշմարտության փրկության, հրաժարվել նույնիսկ ամենաթանկ 
և ամենամոտիկ մարդկանցից: Թեպետ նրանք թանկ են մեզ 

ւ համար, բայց բարեպաշտության պարտքն է ճշմարտությունը 
ավելի թանկ դասել...
Պլատոնը իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունը ավելի թանկ է»:

Արիստոտել

Իբրև Սիս ու Մասիս, Պլատոնն ու Արիստոտելը համաշխար
հային մշակույթի Պառնասից վերահսկում են մարդկային 

ւ մշակույթի և քաղաքակրթության զարգացման վրա: Նրանց 
հայացքների խորությունը, նորանոր մտքերի արարումները, 
մտածողության, նյութի մատուցման ու շարադրման վերլու
ծական, համադրական մեթոդը և նրբաոճ գեղարվեստական 
խոսքը խորապես արդիական են: Անհնարին է բարձրանալ 
գիտության և մշակույթի բարձունքները' առանց տիրապե
ւոելու ևյուրացնելու նրանց, հիրավի վիթխարածավալ, 
փիլիսոփայությունը:

Հեղինակ
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ՏԱւփևակ|ւ կողմից

Մի[փ(ի ուսանող,
Ձևգ հասցեագրված ուսումնական ձեռնարկը բովանդակում է «Փիլիսոփայության հի

մունքների» U «Փիլիսոփայության պատմության» միասնական դասընթացը: Այն շարադր
ված I. հնարավորին չափ համառոտ, հակիրճ ե պատմողական-ուսուցողակաե լեզվով: Հաշ
վի են առնված այն չավւորոշիչները, որոնք անհրաժեշտ են բարձրագույն կրթություն ձեռք բե
րող ապագա մասնագետին:

Ինչու՞ է անհրաժեշտ Ձեզ փիլիսոփայությունը, ե ի՞նչ պետք է Դուք սովորեք: Յուրացնելով 
սույն դասրնթացը' Դուք մտնում եք փիփսոփայության խորհրդավոր աշխարհը, գրուցում մե
ծագույն մտածողների հետ, մտովի ականատես լինում նրանց խիզախումներին: Փիլիսոփա
յական մտածելակերպն ու լեզուն կխորացնեն ե կհարստացնեն Ձեր մտածողությունը բարձ
րարժեք տեսական-իմացաբանական վերին աստիճանի վերացարկված գիտելիքներով: Դուք 
ակամա կմասնակցեք իմաստասիրական բազում սկզբունքային բանավեճերի, որոնց խոր յու
րացումը լուսավոր ճանապարհ կհարթի Ձեր ընտրած մասնագիտության գաղտնիքներին 
հասնելու գործընթացում: Դասընթացից յուրացնելով փիփսոփայության իմացական, իմաս- 
տասիրական-արժեքային բովանդակությունը' Դուք հեշտությամբ կկողմնորոշվեք արդի հա- 
սարակական-քաղաքական կյանքի բարդ ու հակասական հորձանուտում, կգտնեք Ձեր ար
ժանի տեղը այդ կյանքում:

Դասընթացից Դուք կսովորեք փիլիսոփայական գիտելիքի ե փիլիսոփայական մտածո
ղության ինքնատիպությունը, կհամոզվեք, որ փիլիսոփայական գիտելիքը համընդհանուր ե 
ամենախորքային գիտելիք է: Նրա բնույթը ե էությունը իմացական-տրամաբանական, իմաս- 
տասիրական-արժեքային է, քննսւդական ու համակարգված տեսական-աշխարհայացքային 
է: Այս հանգամանքը մեծապես կօգնի Ձեզ ընդարձակելու ե խորացնելու Ձեր մտածողությու
նը մասնագիտության բնագավառում, վփլիսփայական հնչեղություն կտա Ձեր գիտելիքնե
րին:

Դասընթացը Ձեզ կուղեկցի փիփսոփայության պատմության գանձարանը, ոտ Ձեր աոջե 
կբացվի փիլիսոփայական գիտելիքի իմաստասիրական, գիտական, արժեքային, բարոյական, 
գեղարվեստական ե կրոնական կողմնորոշիչների ողջ հարստությունը: Դուք հետամուտ կլի
նեք մարդկային մտքի և մտածողության զարգացման ընթացքին, կընկնեք փիլիսոփայական 
ամենատարբեր ե հակասական վիճաբանությունների ե մեկնաբանությունների հետաքրքիր 
աշխարհը: Դուք կյուրացնեք իմացության բազմաբնույթ մեթոդներ ե կհարթեք այն միակ լու
սավոր ու ճշմարիտ ուղին, առանց որի տիրապետման չեք կարող հասնել գիտական բարձուն
քին: Փիլիսոփայությունը Ձեզ զինում է իմաստավորելու ե արժեքավորելու Ձեր գործունեութ
յունը, պատմական ե դարաշրջանային արդիական իրադարձությունները, որոնց մասնակիցն 
եք Դուք:

Ի՞նչ ե ի՞նչ ծավալով պետք է սովորեք փիփսոփայության տեսության ու պատմության 
միասնական դասընթացը: Այս հարցի պատասխանը ինքնին պարզ է: Բուհերի գիտական 
(մասնագիտական) խորհուրդներն են որոշում այս հիմնախնդիրները: Դասագիրքը հնարա
վորին չափ մոտեցված է այդ չափանիշներին: Հեղինակը աշխատել է չափի սահմաններում 
«սեղմել» դասընթացը, բայց առանց նրա ամբողջական-միասնական բովանդակության աղ
ճատման: Սակայն, երբեմն հեղինակը գիտակցաբար այս կամ այն հիմնախնդիրը շարադրել 
է կամ շատ համառոտ, կամ էլ ընդարձակ ու հիմնավոր'առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ 
տարբեր հիմնախնդիրներ միանշանակ չեն դասընթացի յուրացման համար:

Բարի երթ Ձեզ մարդկային բանականության և մտածելակերպի թագուհի, ոսկեղենիկ փի
լիսոփայության հիասքանչ մտքի անծայրածիր անդաստանում:
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Փիլիսոփայությունը կամ փիլիսոփայական մշւսկայթը ուսումնասիրության օ|՝յէքկփ 1ւ 
առարկա է փիլիտիայական գիտությունների համար: Այդ գիտություններից «Փ|ւլիսու|ւսւ- 
յության պատմությունը» ե «Փիփսոփայության հիմունքները» բարձրագույն դպրոցներում 
դասավանդվող դասընթացներ են փիփսոփայության ընղհանուր անվամբ, եթե ինչ-իեչ 
պատճառներով չեն դասավանդվում ստանձին-առանձին: £!նդ որում, փիփսոփայությունը 
ընդհանուր օբյեկտ է և' «Փիփսոփայության պատմություն», և' «Փիփսոփայության հիմունք
ներ» գիտությունների համար: Սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը այդ ընդհանուր օբյեկտի 
շրջանակներում ունի ուսումնասիրության իր առարկան: Այլ խոսքով, յուրաքանչյուր փիլի
սոփայական գիտություն այդ ընդհանուր օբյեկտի շրջանակներում առանձնացնում է իր ա- 
ոարկսւն: Դա պայմանավորված է նրանով, որ գիտությունները միմյանցից տարբերվում են 
հենց իրենց առարկայով, այսինքն'յուրաքանչյուր գիտություն այդ ընդհանուր օբյեկտի մեջ 
գործ ունի իրեն հետաքրքրող կողմերի ե հիմնահարցերի հետ, իրականացնում է իր նպա
տակները ե լուծում իր խնդիրները: Ուրեմն, ընդհանուր օբյեկտի շրջանակներում յուրա
քանչյուր գիտություն առանձնացնում և հետազոտում է այդ օբյեկտի իրեն «հասանելիք» 
կողմերը, հատկություններն ու օրենքները: «Փիփսոփայության պատմությունը» առանձ
նացնում, ուսումնասիրում, իմաստավորում և արժեքավորում է փիլիսոփայական մտածո
ղության ե փիլիսոփայական մշակույթի ծագման ու ձևավորման, լինելիության ու զարգաց
ման օրինաչսւվւությունները, փիլիսոփայական դպրոցների, ուսմունքների և ուղղություննե
րի ձևավորման պատմական ընթացքը, դրանց միասնականությունն ու ժառանգորդումը, 
տարբեր փիլիսոփայական տիպերի, դարաշրջանների ընդհանրություններն ու տարբերութ
յունները, ինչպես և փիփսոփայական մշակույթի տեղն ու դերը համաշխարհային մշակույ
թի համակարգում: «Փիփսոփայության հիմունքները» այդ ընդհանուր օբյեկտի մեջ բացա
հայտում է փիփսոփայական միասնական մշակույթի առանձնահատկությունները, գոյութ
յան ու գործառնության համընդհանուր օրինաչսւվւությունները և համակարգում փիլիսո
փայության սկզբունքները' պատասխանելով այն հարցերին, թե ի՛նչ է փիփսոփայությունը, 
ի՛նչ տեսական, իմացաբանական ու գործնական գործառույթներ է իրականացնում և ի՞նչ 
տեղ ու դեր ունի մարդու կյանքում: Բայց սա բնավ էլ չի նշանակում, որ դրանցից յուրաքանչ
յուրը չի «խառնվում» մյուսի գործերին: Ընդհակառակը, փիփսոփայության ուսումնասի
րության գործընթացում դրանցից յուրաքանչյուրը չի կարող «յոլա գնալ»' անհրաժեշտա
բար չթափանցելով մյուսի տիրույթը: Փիփսոփայության պատմաբանը, հետազոտելով փի
փսոփայական ուսմունքները, կամա թե ակամա չի կարող խուսափել դրանցից յուրաքանչ
յուրի էության, օրինաչւաիությունների և տեղի ու դերի մասին հետազոտումից, իսկ փիփսո
փայության տեսաբանը' փիփսոփայական ուսմունքներին անդրադառնալուց, որովհետև 
նրա հիմական խնդիրն է հետազոտել հենց փիփսոփայական մշակույթի համընդհանրա
կան հիմունքները' հիմնվելով փիփսոփայապատմական նյութի վրա:

Այսպիսի մոտեցմամբ փիփսոփայության ուսուցման ե նրա յուրացման սուբստանցիոնալ 
աոանձնսւհատկություններից գլխավորն ու առաջնայինն այն է, որ անհնարին է փիլիսոփա
յությունը ամբողջական և հիմնովին յուրացնել' անտեսելով վերոհիշյալ հանգամանքները, 
ասել է թե' անտեսել սրանցից որևէ մեկը: Հարցի էությունն այն է, որ առ այսօր փիլիսոփա
յության դասավանդման և յուրացման գործում թերագնահատվել կամ գերագնահատվել է 
դրանցից որևէ մեկի տեղն ու դերը: Ուստի, փիփսոփայության դասընթացը, որը հավակնում 
է փնել փիփսոփայական ամբողջական և միասնական մշակույթի /այսուհետ' փիլիսոփա
յության/ մասին փարժեք ուսումնական ձեռնարկ, անհրաժեշտաբար ենթադրում է փիփսո
փայության պատմության և փիփսոփայության տեսության /հիմունքների/ միասնական 
կամ միասին շարադրանք, քանի որ դրանցից որևէ մեկը չի կարող հավակնել փիփսոփա- 
յության հիմնավոր իմացության դասընթացի: Երբեմն փորձ է կատարվում հիմնավորն) 
դրանցից որևէ մեկով սահմանափակմելու տեսակետր. մոռանալով կսւմ անտեսեւով վերո
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1փ/|(Ա| in|Ո փտտլւ|ւ, ււլւ ալւլ 1ւ|ւկւււ q})i|inip|uiԱև1ւոր ՝ սս կարող ամբոդջււվին ընդգրկել վփփ- 
սոփսյյակսա մշակույթս |տ միասնական ամբողջականության մեջ: Փիլիսոփայական դսւ- 
ii[iէւլ.ււււ(յլ> դրանցից Աեկււվ սահմանափակելը ե  այսպիսի մոտեցումը սւմենախոցեփ տստբե- 
րա1լ(ւ I.

<ւ>|ւ|իսոփայությաս դասավանդման երկարամյա վւորձը մեզ բերել Է այն համոզման, որ 
ուսումնաեաԱ ձեռնարկներում ե դասագրքերում փիփսոփայության դասընթացը պետք Է 
ներկայացվի միասնական շարադրանքով: Ընդ որում, այդ շարադրանքը պետք Է իրակա
նացվի կամ երկու ինքնուրույն բաժիններով' փիփսոփայության պատմության ե փիփսո- 
վւսւյոտյան հիմունքների, կամ Էլ շարադրվի փիփսոփայության հիմունքները, որի ընթաց
ում այս կամ այն հիմնաոարցի շարադրանքի մեջ ներկայացվեն տվյալ հարցի վերաբերյալ 
փիւիսոփայսւկան այն ուսմունքները, որոնց մեջ այդ հիմնահարցը առավել ամբողջական ե 
«փտակւսնորեն Է ներկայացված ու մեկնաբանված: Երկու դեպքում Էլ այդպիսի դասընթաց
ները ունեն գոյության իրավունք: Սակայն, դասընթացը երկու առանձին բաժիններով ներ
կայացնելը փիփսոփայության դասավանդման պրոցեսում ունի գիտամեթոդական մի շարք 
առավելություններ.

Նախ, փիփսոփայական հիմունքների յուրացումը անհրաժեշտաբար ենթադրում Է փի
փսոփայական ուսմունքների իմացություն, հակառակ դեպքում այդպիսի յուրացումը կփնի 
մերկապարանոց, «օդից կախված» ե վերացական:

Երկրորդ, առանձին բաժիններով միասնական դասընթացի շարադրման դեպքում ու- 
սաէւողը հնարավորություն կունենա ամբողջական պատկերացում կազմել փիփսոփայա
կան ուսմունքների մասին, յուրացնելու այս կամ այն փիլիսոփայի փիփսոփայական երկերը 
U մտածողության ոճը, բանավիճելու արվեստը, իմանալու փիփսոփայական այս կամ այն 
ուսմունքի ավանդը ե տեղն ու դերը համամարդկային մշակույթի մեջ:

Երրորդ, միասնական դասընթացը ընթերցողին լայն հնարավորություն կտա համոզվելու, 
որ փիփսոփայական մշակույթը համադրական մշակույթ Է ե, որպես այդպիսին, փիլիսոփա
յությունը ոչ փիփսոփայական ուսմունքների մեխանիկական հավաքածու Է ե ոչ Էլ այդ ուս
մունքների մասին վերացական-տրամաբանական տեսություն: Փիփսոփայության պատմութ
յունը փիփսոփայության հիմունքների «նյութական բազան» Է, փիփսոփայական բնագիր ուս
մունքների վերլուծական շարադրանքն Է, իսկ փիփսոփայության հիմունքները փիփսոփայութ
յան պատմության տեսությունն ու մեթոդաբանությունն Է: Փիլիսոփան փ ստեղծում փիփսո
փայական ուսմունք և «մի կողմ քաշվում»: Նա ստեղծում Է ամբողջական աշխարհի և ամբող
ջական մարդու մասին աշխարհայացքային, իմացական ե արժեքային-իմաստասիրական 
տեսություն, «մարդ՜աշխարհ» հարաբերությունների, դրանց մեջ մարդու տեղի ու դերի իմա
ցության, նրա կյանքի իմաստի ու երջանկության կերտման վերաբերյալ ուսմունք: Նա 
մհաժամանակ արժեքավորում և մեկնաբանում Է դրանք, իրացնում Է այն' կապված դարաշր
ջանի կողմից նրան մարտահրավեր մեկնած հիմնախնդիրների լուծման և հոգեոր- 
աշխարհայացքսւյին ու գսսլափարախոսական պահանջմունքների բավարարման հետ:

Մենք համոզված ենք, որ միասնական դասընթացը այս խնդիրների լուծման առավել 
արդյունավետ տարբերակն Է, անկախ նրանից, թե փիփսոփայության պատմությունը ե փի
լիսոփայության հիմունքները առանձին բաժիններո՞վ, թ՞ե համադրական են ներկայացված:

Հեղինակ
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'ЬЬ(՝иГЯиЫ вШ ’ Ь

JV*b<; է վւբլ|ւսոփսւյությւււեր
/ Փիլփսոփայությունը մշակույթի համակարգում/

Մ.թ.ա. VIII-III դարերի ընթացքում մարդկության հոգևոր մշակույթը Հիս Աշխարհում 
/հնդկական, չինական և հունական անտիկ քաղաքակրթությունների մեջ/ համարյա 
միաժամանակ շրջադարձային փոփոխություն է ապրում: Ստեղծվում է նոր մշակույթ' 
փիլիսոփայություն, որի առանձնահատկությունն այն է, որ դրա միջոցով մարդը նորովի է 
գիտակցում աշխարհը իր ամբողջության մեջ, ինքն իրեն ե. իր սահմանները: Ընդ 
որում, Հին Չինաստանում U Հնդկաստանում փիփսոփայական միտքը այնքան էլ 
առանձնացված չէր կրոնական ե. բարոյական մտածողությունից, այնինչ Հին Հունաստանում 
փիփսոփայությունը ծագում է կրոնադիցաբանական մտածողության դեմ կատաղի 
պայքարում, իր մեջ ներառելով ողջ առօրյա գիտական գիտելիքը' բացառությամբ 
կրոնական գիտեփքից ե. առասպեագերծելով դիցաբանական մտածողությունը:

Փիլիսոփայությունը այդ նոր մշակույթի առանցքային տեսակն է, նրա բուն էությունը 
քվինտ-էսնցիան: Մարդը սկսում է իմաստասիրել աշխարհը, ինքն իրեն ե իր հարաբե
րությունը աշխարհի հետ: Փիփսոփայական մտածողության այդ առանձնահատկությունը 
նկատել է Պյութագորասը ե. անվանել այն «Ֆիլոսոֆիա», բառացի'սեր դեպի իմաստությու
նը (իմաստասիրություն):

Իմաստասիրելը* մարդու հոգեոր-մտածական էությունն է: Մարդը իմաստասիրում է ա- 
մենուր' առօրյա կյանքում, գիտական ե գեղարվեստական մտածողության ու գործունեության 
ընթացքում: Նա վարձում է պատասխանել իր կեցության հետ առնչվող բազմաբնույթ հարցե
րի: Փիփսոփայական իմաստասիրության առանձնահատկությունը իմաստությունից ընդ
հանրապես այն է, որ փիլիսոփան որոնում է իր կեցության հետ կապված գլխավոր, ա- 
ոանցքայիև, արմատական ու համընդհանուր հարցերը, որոնում է դրանց պատճառնե
րը, դատելով ըմբռնում ե մեկնաբանում է դրանք: Նրա իմաստասիրության օբյեկտը ոչ թե կե
ցության որևէ կողմն է, այլ ողջ գոյավորը իր բովանդակության և իմաստի ամբողջության. 
մեջ: Փիփսոփայությունը աշխարհի ոչ թե կոնկրետ որևէ պատկերն է, այլ ամբողջական 
պատկերը իր լրիվության ու լխսչսւփության մեջ: Փիլիսոփան աշխարհին նայում է ամե
նավերին բարձունքից, ճանաչում և իմաստասիրում է բոլոր հայեցակետերից ու տեսանկյուն
ներից:

Այնուամենայնիվ, այդ ամբողջի մեջ փիփսոփայության կիզակետում գտնվում են մարդու 
հիմնախնդիրները: Որտեղի՛՜ց է եկել, ո՜՞վ է 1ւ ու՞ր է գնում հա: Այս հարցերին պատասխա
նելու համար փիլիսոփային, Կանտի խոսքերով, անհրաժեշտ է լուծել երեք հիմնական խնդիր. 
Ի%չ կարող Է իմանալ մարդը, ի ՞կ  պետք Է անի к հոցսը ինչի վրա պետք Է դնի: 

Փիփսոփայական մտքի հետագա զարգացումը ամբողջացնում է կանտյան հարցադրումը 
և բյուրեղացնում է հարցադրման փիփսոփայական մոտեցումները' գիտական, 
իմաստասիրական, գեղարվեստական և արժեքային'այն էլ ոչ թե մեկը մյուսից մեկու
սացված և առանձին, այլ դրանց բաղդատմամբ ու համադրմամբ: Առաջին դեպքում 
փիփսոփայությունը խնդիրներին մոտենում և դրանք լուծում է ճշմարտության հայեցակե
տից: Պլատոնը (մ.թ.ա. 427-347) փիփսոփայության խնդիրը տեսնում էր հավերժական և 
բացարձակ ճշմարտությունների որոնման և հայտնադործման մեջ, Արիստոտելը (մ.թ.ա. 
384-322)' համընդհանուրի ճանաչողության, կեցության նախասկզբի և առաջին պատճառի 
իմացության մեջ; Սրանից հետևում է, որ փիփսոփայությունը մարդու մեջ պետք է բացահայ
տի նրա իմացականրճանաչողական ունակությունները և հնարավորությունները

*  Իմաստասիրել 1. գիտականորեն քննել, ուսումնասիրել, հետագոտել: 2. Դատելով ըմբռնել, խորամուխ փնել մի 
բանի մեջ: 3. Փիլիսոփայել: 4. (Հնց.) Տրամաբանական հավաքաբանություն անել: էդ. Աղայան, Արդի ոսւյհրենի 
բացատրական բառարան, Եր„ 1976թ.
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ծսւէաւ)ն|ւււ jiupu իյւսս к այս աշխարհը, պփ մեջ ապրում Է նա: Հելլեեիստսպսւն դա
րաշրջանի (մ.թ.ա. III-I դարեր) փիլիսոփայությունը իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց մստ- 
11Ш բարոյական հնարավորությունների' բարու և բարիքի իդեափց ե հայեցակետից այդ 
խեւլիրները ե մարդու հիմնահարցը լուծելու վրա: XIX-XX դարերի փիփսոփայական միտքը 
հիմնական խնդիրը դարձրեց մարդու ոչ միայն գիտական, բանական ե բարոյական, այլե գե
ղագիտական հնարավորությունների բացահայտումը: «Դասընթացում» այս հարցերի ըն
դարձակ պատասխանները Դուք կյոտացնեք նրա հետագա ուսումնասիրության ընթացքում: 
Այստեղ կբավարարվենք դրանցից յուրաքանչյուրին ընդհանրական մոտեցումներով:

1. Ւեչ Է փիլիսոփայությունը

Փիլիսոփայության Էությունը հասկանալու համար մենք պետք Է սկսենք 
ամենասովորական ե հասկանափ հենց այդ հարցին պատասխանելուց, որի դեոես ոչինչ 
չասող պատասխանը արդեն տվել ենք. փիփսոփայությունը մշակութային երևույթ Է, 
մշակույթի տեսակ Է: Եթե մենք իմանանք, թե ինչ Է մշակույթը, ապա փիփսոփայական 
իմացության դարպասները կբացվեն մեր սւոջև: Հետևաբար, մենք պետք Է սկսենք այն 
հարցերին պատասխանելուց, թե ի՛նչ Է մշակույթը, ինչպիսին Է փիփսոփայական մշակույթը 
ե ի՛նչ տեղ ու դեր ունի այն մշակույթի համակարգում :

Նախ, մշակույթ բառը /և' հասկացությունը/ լատիներեն cultura /մշակույթ/ և culturare 
/մշակել բառերի հայեցի վերարտսպրւթյունն Է, որոնք նշանակում են մշակում-մշակել, 
վերամշակում-վերամշակել, հետագայում նաև՝ դաստիարակում-դաստիարակել, ոաուցում- 
կրթել, հարգում-հսւրգել, կրթվածության-զարգացվածության մակարդակ: Այսօր կուլտուրա 
/մշակույթ/ փիփսոփայական հասկացությունը բովանդակային երեք հիմնական, Էական 
կողմեր Է ձեռք բերել: Դրանք են.

ա. Կուլտուրան /մշակույթը/ cultura-re Է' ակտիվ-ստեղծագործական և նպատակադիր- 
գիտակցական վերափոխիչ դրական, իմացական-առարկայական ստեղծագործական 
գործունեություն Է, այսինքն' մարդու և բնության միջև ակտիվ կապի և գործուն միջնորդի 
առաջին ձևն Է: Դրանով Է սկսվում մարդու մարդկայնացման ե սոցիալիգացման 
գործընթացը' մարդու կենդանական աշխարհից անջատման պրոցեսը: Cultura-re-ով 
/բնության վերամշակումով/ Է սկսվում կեցության' մինչ այդ գոյություն չունեցող տեսակի' 
սարդու և սոցիալական կեցության, արարչագործությունը:

ր. Կուլտուրան /մշակույթը/ մարդկային ստեղծագործական-վերամշակող 
գոոօունեությունից ստեղծված նոր, սոցիալական իրերի' այսինքն, մշակութային արժեքների 
համակարգ Է: Արժեքների այդ նոր համակարգը' «երկրորդ, արհեստական» բնությունը, 
բնական միջավայրի կողքին և նրան գուգսւհեո դառնում Է բոլորովին նոր սոցիոմշակութային 
միջավայր: Օդի, ջրի, լույսի և բնական այլ արժեքների շրջանակներում մարդը ստեղծում Է 
երկրորդ, արհեստական արժեքների համակարգը' բնակարանը, սնունդը, հագուստը, 
արտադրական միավորումները, կրթական համակարգերը, գիտությունն ու արվեստը: 
Մշակութային արժեքների առանձնահատկությունն այն Է, որ սրանց բովանդակությունը ոչ 
թե որակա-քանակական, սաարկայական-սուբստրատային Է, այլ իր Էությամբ սոցիալական- 
հասարակական Է, որի հիմնական կոչումը մարդկային որևէ պահանջմունք բավարարելու 
րնդունակաթյան մեջ է: Եթե մշակութային ստեղծված արժեքները անպետք են, անօգտակար 
ես և անարժեք, որի պատճառով չեն բավարարում մարդկային որևէ պահանջմունք, ապա 
դրանք մշակութային արժեքներ չեն /հմմ. այն բնակարանը, որտեղ անհնարին է ապրել, դա 
բնակարան չէ, հետևաբար' մշակութային արժեք չէ/:

գ. Կոււտարայի /մշակույթի/ այդ արժեքները սոսկ նյութական և հոգևոր արժեքներ չեն' 
պստգապես բավարարելու մարդկային որևէ պահանջմունք: Վերադառնալով մարդուն, 
մշակու ռային արժեռները «վերամշակում են» իրենց ստեղծողներին: Եթե սկզբում մարդը 
սւկտրվ սուբյեկտ էր և ստեղծում էր մշակութային արժեքներ, ապա այս պարագայում 
վՕրածվում Լ «վերամշակվող» օբւեկահ: Մստւփկ, ստեղծելով արժեքների այդ համակարգը

7



U համատեղ ապրելով մշակութային այդ համակարգում, դրանց հիմքի վրա ււտսւլծամ 1ւն 
որոշակի ապրելակերպ, իրենց կյանքը կազմակերպելու մշակութային և սոցիալակսւկան 
նորմեր, ադաթներ ու սովորույթներ, կանոններ և օրենքներ: Այսպիսի բովանդակությամբ 
մշակութային արժեքները օբյեկտից վերածվում են «սուբյեկտի»: Այս հայեցակետից, 
կուլտուրա /մշակույթ/ հասկացության բովանդակությունը հարստանում է «մարդածին» 
/անտրոպոգեն / կողմերով: Այն տեղափոխվում է մարդու և հասարակության «մշակման» ե 
«արարչագործության» բնագավառ, նրանց հոգեոր-մշակութային ներաշխարհի, 
գեղեցկության ե ճշմարտության, բարության ե ազնվության, զարգացվածության ե 
հղկվածության բնագավառ: Մշակույթը վերածվում է մարդկային կյանքի ու 
կենսագործունեության և հասարակական կյանքի կազմակերպման ու զարգացման գործոնի 
և մեթոդի: Այն նշանավորում է մարդու ե հասարակության կրթվածության և 
դաստիարակվածության աստիճանը, վերածվում նրանց կյանքի և կենսագործունեության 
կազմակերպման քաղաքակիրթ քաղաքակրթության: Դարերի խորքից մեզ հասած հոգեոր 
մշակույթի կողքին ոգեղեն տեսք է ստանում նաե նյութական մշակույթը, որոնց միջոցով մեր 
նախնիները խոսում են մեզ հետ, մեզ ներկայացնում իրենց կյանքի ու ապրելակերպի 
հիմունքներն ու չավտրոշիչները, ազգային ինքնության մշակութային նորմերը, կանոններն ու 
իդեաները և հորդորում ապրել այդ օրենքներով:

Կուլտուրան /մշակույթը/ վերոհիշյալ ըմբռմամբ համամարդկային վիթխարածավալ մի 
բեմահարթակ է, որտեղից պատմությունը իր դասերն է տալիս ներկա սերունդներին:

Մլսպիսով Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի ինքնատիպ տեսակներից մեկն է, 
մարդ-բնություն և մարդ-մարդ հարաբերությունների իմացական-արժեքային ինքնուրույն ձև 
ու տեսակ է: Փիլիսոփայությունը մի յուրատեսակ կամուրջ և միջնորդ է մարդու և բնության 
միջև: Որպես այդպիսին, փիփսոփայությունը նախ և առաջ տեսական-ամբողջական աշ
խարհայացք է. Արա ելակետային, մեկևարկը աշխարհայացքայիԽ-իմաստասիրսՒ 
կան է:

2. Աշխարհայացք

Վերադառնալով ի՛նչ է փիփսոփայությունը հարցադրմանը, մենք վստահ կարող ենք 
պատասխանել, որ փիփսոփայությունը հոգևոր մշակույթի տեսակներից մեկն է և օժտված է 
նրա հիմնական հատկանիշներով: Իսկ հոգևոր մշակույթի առանցքային տարրերից 
առաջնայինը աշխարհայացքն է: Դասընթացի հետագա շարադրանքում մենք կհամոզվենք, 
որ փիփսոփայությունը ծագում է որպես նոր մոտեցում և հայացքների նոր համակարգ 
աշխարհի և այդ աշխարհում մարդու տեղի ու դերի մասին: Այսպիսի ըմբռնմամբ 
աշխարհայացքը մարդ՜աշխարհ հարաբերությունների շրջանակներում աշխարհի մասին և 
այդ աշխարհում մարդու տեղի ու դերի մասին տեսական-քննադատական առավել 
ընդհանուր հայացքների համակարգ է:

Աշխարհայացքի մեջ բացառիկ տեղ ունեն բազմաբնույթ գիտելիքները, որոնք ընկած են 
աշխարհայացքային կողմնորոշմսւն հիմքում, արժեքվորում-գնահատումը' որպես մարդու 
համար աշխարհի և իրերի նշանսւկելիության բացահայտում և արժեքվորորում: 
Աշխարհայացքը շրջապատող միջավայրի ընկալման, ըմբռնման, գիտակցման ու 
գնահատման ձև ու եղանակ է, որի միջոցով մարդիկ ձևակերպում են սեփական 
դիրքորոշումները այդ աշխարհի նկատմամաբ: Ուրեմն, աշխարհայացքում բազիսային են 
ընդհանրացված այնպիսի գիտեփքներ և գաղափարներ, իդեալներ ու նորմեր, որոնք մարդու 
կյանքի ու կենսա գործունեության համար առավել կարևոր և ճակատագրական են:

Աշխարհայացքի կառուցվածքային կարևոր բաղադրիչ են հավատն ու համոզմունքը' 
որպես մարդու մտավոր, հոգեկան ու հուզական կայուն վիճակ ու դիրքորոշում: Իրենց հա
յացքների նկատմամբ կայուն համոզմունքների շնորհիվ մարդիկ ձեռք են բերում սեփական 
գաղափարների, հայացքների և սկզբունքների նկատմամբ մեծ վստահություն և նպատակին 
հասնելու վստահելի հաստատակամություն:

8



Աշխարհայացքի bnqliւտ տարրերի մեջ ուրույն տեղ ունեն իդեալները, արժեքները ե. 
ւլաւ|ւււ1ւսւ1ւլ)լւ: 1>դէաւլսնրր սուբյեկտի կողմից իրականության արտացոլման ե իմաստավոր
ման յոհւսաատուկ ձևեր են, դրա կատարելության նմուշ են, որին ձգտում է յուրաքանչյուր ոք: 
Այս պարագայում առավել ընդգծվում են աշխարհայացքային արժեքները' որպես իրակա
նա յաս նկատմամբ դրական կամ բացասական հարաբերություններ'կապված մարդկանց 
բանական պահանջմունքների ու շահերի հետ: Աշխարհայացքը ընդգծված արժեքային է ե ե
թե իր հիմքում ունի իրականության ճշմարտացի արտացոլումն ու հավատը այդ աշխարհի 
բանական էության մասին, ապա իր արժեքային չսւփորոշիչնեբով այն ցուցադրում է մարդ
կանց հատուկ վերաբերմունքը աշխարհի նկատմամբ, որը խստիվ դետերմինավորված է 
երասց ձգտումներով, շահերով ու պահանջմունքներով:

Աշխարհայացքի կարևորագույն բաղադրիչներ են մարդկանց կյանքի ու կենսագործու- 
նեւթյան նորմերն ու սկզբունքները' որպես նրանց ակտիվության դրսևորման նմուշներ ու 
չափորոշիչներ, սարդկանց վարքի ու վարվելակերպի կանոններ:

Աշխարհայացքը բազմաֆունկցիոնալ հոգևոր կազմավորում է, որի հիմքում ընկած են 
աշխարհի իմացության և նրա նկատմամբ մարդու կողմնորոշման հոգեբանական բազում 
գոոծոններ, այն է'մտային կարողությունների խորությունն ու լայնությունը, կամային 
կայուն հատկանիշները, զգացմունքների խորության աստիճանը ե. հուզական այլ 
գործոններ: Դրանց հիմքի վրա աշխարհայացքը կարելի է ներկայացնել ենթակսաուցված- 
քային որոշակի ձևերով' աշխարհզգացում' որպես աշխարհի հոգևոր-հուզակահ մակար- 
ոակ, աշխարհընկալում, այն է' աշխարհի մասին իմացական պատկերացումների հա
մակարգ և աշխարհըմբոնում, այն է' աշխարհի ճանաչողական հասկացական մակար
դակ:

3. Դիցաբանական к  կրոնական աշխարհայացք

Աշխարհի արտացոլման և իմաստավորման աշխարհայացքային առաջին ձևերը եղել են 
դիցաբանական, կրոնական ե ա՛ռասպելականացված գեղարվեստական աշխար- 
հըմբոնումները : Աշխարհայացքը դիտարկելով արտացոլման խորության տեսանկյունից, 
մենք համոզվում ենք, որ աշխարհի ամենապարզունակ, բայցև մտահասանելի ամբողջական 
մակարդակը նրա զգայական-հայեցողական /երևակայական/ մակարդակն է, աշխարհի 
զգացողությունն ու աշխարհի հայեցողականությունն է: Աշխարհն իր ամբողջության մեջ 
Արևում էայնպիսին, ինչպիսին կա և արտացոլված է մարդու երևակայության և «անգետ» 
հայեցողական ֆանտազիայի մեջ: Մարդկային դարավոր վարձի հիմքի վրա մարդիկ, այնու
հետև, սկսում են ընկալել այն և ստեղծել որոշակի պատկերացումներ այդ աշխարհի մասին: 
Աշխարհընկալումը ստեղծում է ամբողջական պատկեր աշխարհի վերաբերյալ, մարդը 
պատկերացում է կազմում իրերի ու երևույթների ւիոխադարձ կապերի մասին, տեսնում է 
ւլրանց նմանություններն ու տարբերությունները զգայական վարձով: Միայն այն ժամանակ, 
երբ աշխարհի արտացոլումը, ճանաչումն ու իմաստավորումը տեղի է ունենում բանական 
մտածողության հասկացությունների միջոցով, ձևավորվում է տեսական աշխարհայացքը' 
որպես այդպիսին: Այս դեպքում աշխարհայացքը ընդունակ է արտացոլել աշխարհն իր ամ
բողջության մեջ'վերացական մտածողության և տեսական իմացության միջոցով: Այդւզիսին 
է փիլիսոփայությունը: Այս հայեցակետից մշակույթի համակարգում Փիլիսոփայությու
նը աշխարհայացքի ամենավերացարկված բանական մակարդակն ու տեսակն է, 
մտածողության մի ինքնատիպ ձև , որը տեսականորեն ձևակերպում ե. համակար
գում է մարդու իմացական-արժեքային ն. հոգևոր հարաբերությունները աշխարհի 
նկատմամբ:

Ուրեմն, պատմականորեն աշխարհայացքային աոաջին ձևը դիցաբանությունս է: Դի
ցաբանության մեջ մարդիկ ւիոբձել են իմաստավորել աշխարհի սկզբնավորման, ծագման և 
կաոուցվածքի նախահիմքեբը, բացահայտել բնության խորհրդավոր երևույթների առաջաց
ման պատճառները: Նրա մեջ դեոևս տարբերակված չեն նյութականն ու հոգևորը, գիտելիքն
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ու հավատը, հավատն ու երևակայությունը, հուզականն ու բանսպսւնը: Աշխարհդգացողաթ- 
յան ե աշխարհըմբոնմաե այդ վաղում մարդը նույնացրել է նյութականն ու հոգևորը, մտացա
ծին, երևակայական կապեր է վերագրել այն իրակայությաեը, որի մեջ ինքը ապրել է: Դիցա
բանական աշխարհըմբոնման տրամաբանությունը «անտրամաբանական» է, այսինքն 
«անտրամաբանական տրամաբանություն է», որտեղ ակն.հայտը հետևողականորեն, 
թաքնված է իսկ թաքնվածը տրամաբանորեն ակնհայտ է. Առասպելի տրամաբա
նությունը ամփոփված է նրա ավարտուն, բոլորին մատչելի 1ւ հասկանալի իմաստի մեջ: 
Հենց առասպելի բովանդակության ճանաչումը, նրա իմաստի բացահայտումը և նրա հրաշք
ների աշխարհի ու նրա մեջ գիտելիքի ուղիների որոնումը, որ թաքնված է հենց այդ իմաստի 
մեջ, վերաբերում է առասպելի տրամաբանությանը: Հրաշքով, բայցև պատճառա-հետևան- 
քային հստակ կարգուկանոնով ե երևակայական տրամաբանությամբ ընթացող իրադար
ձությունների կուռ ե համոզիչ իմաստային հերթականության տրամաբանությունը առասպե
լի տրամաբանության էությունն է :

Դիցաբանական մտածողության մեջ բոլոր իրադարձությունները կանխորոշված են: Աշ
խարհի ծագումը գենետիկական է. այն առաջացել է աոաջին աստվածներից: Դիցաբանութ
յան մեջ ամեն ինչ աստվածային է: Յուրաքանչյուր աստված ու հերոս խորհրդանշում է բնութ
յան այս կամ այն երևույթը և կառավարում է այն: Երբեմն աստվածները երկնքից իջնում են և 
ձեռք բերում պատմական անձնավորություններին հատուկ, բնորոշ գծեր: Երբեմն էլ աստվա
ծացվում են այս կամ այն ցեղի ու ժողովրդի առաջնորդները: Դիցաբանական աշխարհը 
հրաշքների աշխարհ է, հրաշքներով լեցուն իրականություն է: Առասպելի, էպոսների, հեքիաթ
ների և ասքերի աշխարհները բոլորի համար նույնքան իրական-զգայակսւն աշխարհներ են, 
որքան մարդուն շրջապատող առարկայական-զգայական աշխարհը: Մարդիկ անվերապա
հորեն հավատում են առասպելի իմաստին և ապրում են նրա իդեալներով:

Դիցաբանական մտածողության հիմնական բնորոշ գիծը ֆանտազիան է, որը նախնա
դարյան մարդու երևակայության արգասիքն է: Երբեմն դիցաբանական աշխարհըմբոնման 
մեջ ֆետիշացվում են բնության երևույթներն ու իրերը և ստեղծվում կրոնին բնորոշ պաշտա
մունք դրանց նկատմամբ: Դիցաբանական մտածողությունը մարդկային ցեղի մանկական 
մտածողությունն է'պարզունակ ու վճիտ, երևակայական ու միամիտ, բսւյցև վիթխարի 
ու հզոր: Այնտեղ ամեն ինչ ենթարկված է ահեղ դատաստանի: Դիցաբանությունը 
հոգևոր մշակույթի այն աստիճանն է, երբ երկնային աստվածները կա՜ռավարում 
են մարդկանց կյանքը ե կանխորոշում նրանց ճակատագիրը:

Պատմականորեն աշխարհայացքի երկրորդ ձևը կրոնական աշիւսւրհըմրռնումն է: 
Կրոնը դիցաբանական միասնական աշխարհը երկատում է բնական ն. գերբնական աշ
խարհների: Բնական աշխարհը, մարդկանց և բնության իրերի զգայական-առարկայական 
աշխարհը աբաբչագործական, անցողիկ աշխարհ է: Կրոնը աստվածակենտրոն աշխար
հայացք է: Աստված ռեալ գոյ է, նրա իրական գոյությունը հավերժական է: «Մարդ՜աշխարհ» 
վտխհարաբերությունները կրոնական աշխարհայացքի մեջ ընկալվել են գոյաբանական- 
զգայական մակարդակում՜ որպես մարմնի և ոգու, Եսի և ոչ-Եսի, այսկողմնայինի ե. այն
կողմնայինի առարկայական-զգացմունքային վտխհարաբերություն: Աստիճանաբար ոգին 
և ոչ-Եսը ձեռք են բերում գերբնական, աստվածային արարչագործական ուժերի տեսք: 
Նրանք արարում են աշխարհն ու մարդուն, կառավարում բնության տարերքները և մարդկա
յին ճակատագրերը: Կրոնի տեսքով տարերայնորեն ձևավորված և ավանդական դարձած 
մարդու սեփական կենսագործունեության կանոններն ու նորմերը հառնում են նրա 
դեմ, վերածվում աստվածային հրամայականների:

Կրոնը նախնադարյան մարդկանց աշխարհըմբոնման և աշխարհի ճանաչման ինքնա
տիպ ձև է: Այն արարչագործական և հայտնության մտածելակերպ է: Կրոնական գիտակ
ցության մեջ տիրապետողը անմնացորդ հավատն է աստծո ամենակարող արարչա
գործության ե գերբնականի ոեալ գոյության նկատմամբ: Պատմականորեն այդ հա
վատը ավելի է խորանում սոցիալական և անհատական կյանքի դժվարություններից, դրանց 
պատճառների իմացության անզորությունից: Խորհրդավոր բնույթ են կրում մարդկանց մահր,
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սւնօեական ղփ՚ախտություեննրր, 1ւ|ւվասդուpjmCiDbpb ու ողբերգությունները: Կրոնական աշ
խարհայացքը աստծո մեջ մարմնավորում Է ամենազորության, գերբնական հատկություն
ներ, մարդկանց դնում երանից բացարձակ կախվածության մեջ: Եթե աշխարհը սկզբնավոր
վել- արսւրչագործվել Է, ապա այն պետք Է վերջ ունենա: Աշխարհը վախճանական Է: Մարդ
կանց սպաոնում Է Ահեղ Դատաստանի ճակատագիրը: Այստեղից Էլ կրոնական աշխարհա
յացքի մեջ արմատավորվում են մարդու փրկության, փրկիչի և հավերժական ոգեղեն 
կյանքի գաղափարները՛. Դրան հասնելու համար մարդիկ ստեղծել են կրոնական պաշ
տամունքի զգայական առարկայական միջոցների' աղոթքների, ծիսակատարությունների, 
հմայությունների ու զոհաբերության կոտ համակարգ: Սրանց միջոցով մարդիկ հաղոր
դակցվում fab աստծո հետ և. երանից աղերսում մեղքերի թողություն ե ֊ երկնային եր
ջանկություն:

Կրոնը ե կրոնական աշխարհայացքը մարդկային հոգևոր զարգացման ավելի բարձր 
աստիճան Է, քան դիցաբանությունը: Դա պայմանավորված նրանով, որ.

ա. Ի տարբերություն դիցաբանության, կրոնական աշխարհայացքի մեջ իրարից հստակ 
անջատված են սուբյեկտն ու օբյեկտը, հետևաբար' հաղթահարված Է մարդու և բնության 
միասնականության գաղափարը:

բ.Կրոնական աշխարհայացքի մեջ «մարդ-աշխարհ» հարաբերությունները երկփեղկված 
են ե ընկալվել են որպես մարմնի և ոգու, Ես-ի և ոչ Ես-ի, այսկողմնային և այնկողմնային 
աշխարհների գոյաբանական-աոարկայական ե զգայական-զգացմունքային 
ւիոխհարաբերություններ:

գ. Կրոնական աշխարհայացքի մեջ գերբնական աշխարհը մարդկանց համար սւնզգայելի 
ե անհասանելի Է, հետևաբար, այդ աշխարհի ոեալ գոյությանը պետք Է անվերապահորեն 
հավատալ:

դ. Կրոնը աստվածակենտրոն աշխարհայացք և իրականության յուրացման մշակութային 
ձև Է: Աստված ոեալ գոյ Է, նրա իրական գոյությունը հավերժական Է: Աստված ամենակարող 
և ամենահաս Է:

ե. Կրոնական մտածելակերպը արարչագործական և հայտնության մտածողություն Է, 
որտեղ տիրապետողը մարդկանց անմնացորդ հավատն Է աստծո ամենակարող 
արարչագործության և նրա ռեալ գոյության, նրա բացարձակ անսխալականության 
նկատմամբ:

զ. Կրոնական հավատը, որպես կրոնական գիտակցության հիմնական հատկանիշ, 
կրոնական աշխարհայացքի մեջ աստծուն վերագրում Է ամենազորության գերբնական 
կարողություններ, մարդկանց դնում նրանից բացարձակ կախվածության մեջ: Կրոնակական 
աշխարհայացքում քարոզվում Է աշխարհի արարչագործված լինելու և նրա վերջի' 
վախճանականության գաղափարը: Մարդկանց սպաոնում Է Ահեղ Դատաստանի 
ճակատագիրը:

Է. Ահեղ Դատաստանի անխուսափելիությունը կրոնական աշխարհայացքի մեջ 
արմատավորում Է մարդու փրկության, փրկիչի և հավերժական ոգեղեն կյանքի 
գաղափարները: Այնկողմնային աշխարհում երջանկության հասնելու համար մարդիկ 
ստեղծում են կրոնական կյանքի պաշտամունքային զգայական առարկայական միջոցների 
մի հսկայական համակարգ' աղոթքների, ծիսակատարությունների, հմայությունների և 
զոհաբերության միասնական արարողակարգեր: Սրանց միջոցով մարդիկ զգայական- 
ստարկայական ձևով հաղորդակցվում են աստծո հետ և երանից աղերսում մեղքերի 
թողություն և երկնային երջանկություն:

тտոնական աշխարհայացքը միաժամանակ փոխհատուցման աշխարհըմբռնում Է: Այն 
մարդուն ուժ Է տափս' հակադրվելու չարին և անարդարությանը, հուսադրում Է «այն 
աշխարհում» փոխհատուցել երկրային կյանքի տառապանքներն ու ողբերգությունները 
հւսԱհրժսպան երջանկությամբ: Այն նպաստում Է բարու, ազնվության ե գեղեցիկի շուրջը 
մ՚սրոնանց միավորման և շփման գործին:

Մեծ 1. կրոնական մտածողության տեղն ու ղերը փիլիսոփայության առաջացման գործում:

II



Կրոնական մտածողության մեջ է աոաջին անգամ աշխարհը մարդուն ներկայացել որպես 
աստծու կողմից արարչսպործված ամբողջակաև֊միասնական աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ 
գտնվում է աստվածային ներդաշնակության մեջ: Կրոնական մտածողության մեջ է աոաջին 
անգամ աշխարհը ներկայանում որպես մեկ-միասնական ասբստանցիոնսղ աշխարհ. Աստ
ված է ամեն ինչի արարիչը, ասել է թե' սկիզբը, հիմքը ն. էությունը: Աշխարհի եռա- 
միասնականության փպոստասային լինելու/ գաղափարը' Հայր Աստված, Որդի Աստված 
ե. Հոգի Աստված, փիփսոփայական մտքի հետագա զարգացման մեջ հանգեցրել է աշխար
հի ռեալականության եռամիասնության գաղափարին' 1. օբյեկտիվութսւն, 2. սուբյեկտի
վության, 3. օբյեկտիվության ն. սուբյեկտիվության միասնության գաղափարին: Իրոք, 
միասնական կեցության սեռատեսակային ցանկացած ռեալություն կամ օբյեկտիվ-նյութսւ- 
կան է, կամ սուբյեկտիվ- հոգևոր է, կամ դրանց անբաժանելի միասնություն է:

Աշխարհի կրոնսւդիցաբանական ըմբռնումը նախափիլիսոփայ ական արվեստի ու գրա
կանության ստեղծման և գեղեցիկի պատկերման հիմնական սկզբունքն է եղել: Այդ դարաշր
ջանի հենց գեղարվեստական աշխարհըմբռնումն է առավել հարազատ այսօրվա մար
դուն իր ֆանտաստիկ-երեակայական, իդեալականացված կերպարներով, քանզի աստվա- 
ծային-ստասպելական բնույթ ունեցող գեղարվեստական երկերի մեջ է սովորական անզոր 
մահկանացուն ի զորու տեսնել ու զգալ իր ռեալ հզորությունն ու անզորությունը, գեղեցկութ
յունն ու վեհությունը' անտեղյակ մնալով ստորութանն ու կեղծավորությանը: Աստվածային 
կերպարները սովորական մարդու գեղարվեստական կերպար են, նրանց բնավորություննե
րի, հոգսերի ու ձգտումների իրական մարմնացումներ են: Աստվածների կյանքն ու ճակատա
գիրը սովորական մարդկանց կյանք ու ճակատագիր են: Հին Աշխարհի 
կրոնադիցաբանական առասպելներն ու էպոսները իրենց իմաստներով գովերգում են ճշմա
րիտը, բարին, վեհն ու գեղեցիկը մարդկային կյանքը կատարյալ դարձնելու ե կատարելութ
յան հասցնելու մարդու մեջ մարդկայինը: Դրանց բարձրագույն կրողները աստվածներ են, ո- 
րոեց «վճիոեերը վերջնական են к  բողոքարկման ենթակա չեն»:

Դիցաբանությունը, կրոնը к  կրոնա-ղիցաբանականացված գեղարվեստը Հին Աշ
խարհի մարդու աշխարհըմբոնման հիմնական ձևերն էին: Դրանցով մարդիկ ապրել են հա
զարավոր տարիներ բավարարելով իրենց հոգէւոր-պրակտիկ պահանջմունքները:

4. Փիլիսոփայական աշխարհայացք

Փիփսոփայական մտածողությունը, ինքը փիփսոփայությունը և փիփսոփայական աշ
խարհայացքը վտխարինելու են գալիս աշխարհի, այդ աշխարհում մարդու տեղի ու դերի մա
սին նախորդ աշխարհըմբոնումներին: Փիլիսոփայությունը ծագում է որպես 
պատմության նկատմամբ նոր հայացք, իրականության տեսական-քննադատական 
աոաջին ձև ու գիտելիքի միասնական ամբողջություն: Փիլիսոփայական աշխար
հայացքի առաջին քայլերը պարզաբանում են, թե ի՞նչն է պատկանում գիտակցությամբ և 
կամքով օժտված բանական մարդուն, ինչը' բնությանը: Աստիճանաբար փիփսոփայությունը 
ընկալում է այն իրական հակասությունը, որ առկա է մարդու ե անսահման տիեզերքի, մարդ
կանց ե աստվածների, բնականի և գերբնականի միջև: Մարդը ենթարկվում է բնության օ
րենքներին, բայցև ընդունակ է գործելու ոչ միայն դրանց համապատասխան, այլև'հակստակ: 
Կրոնադիցաբանական սիմվոլները, խորհրդանիշներն ու կերպարները այլևս չեն 
բավարարում մարդուն: Փիփսոփայությունը ծագում է իբրև տեսական աշխարհա
յացք, որտեղ առաջին պլան է դրվում բանականությունը (Լոգոսը): Փիփսոփայությունը 
հիմնավորվում է իբրև բանական-ոացիոնսղիստական աշխստհայացք, որի հիմքում ընկած են 
գիտելիքն ու իմաստությունը, տրամաբանությունն ու բանականացված մտածողությանը: 
Փիլիսոփայական աշխարհայացքի համար բանականությունը բարձրագույն դատա
վորն է: Այն իր դարաշրջանի ամենաբանականացված աշխարհայացքն է: Ուրեմն, աշխար
հի և այդ աշխարհում մարդու կոչման հիմնախնդիրների լուծումը փ|ւ||աււփայակաէւ սծխաո 
հայացքում անհնարին է աոանց բանականության զերադսսւու|.ւ|ւււն: Ստ1յղծ11լւո| աշխարհի
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բանական պատկ1ւլւ|ւ փի|իասիայւս|ււյունը, ևա)ս, ւա>ասպն|սւզ(ւրծու.մ է սաստկ աշխարհի 
մարդկանց աշ|աս|փ|ււ1|անամնԱրր Բայց ւտսաով նա կասգ չի առէւում: Քնղհակսաակը, դա 
սոցկ <.|M|i<t|i սկիզբն է, նւսւկեւրր: Փիլիսոփայությաս գլխավոր խնդիրը դեռևս հետևում Է: Այն 
պետս I֊ իմաստավորի աշխարհը' լուծելու համար իր գերագույն-գլխսւվոր խնդիրը մարդու 
իաւլրլւլւ: Իսկ սարդը աշխարհի սովորական մարմին չէ: Մարդը մի նոր,ինքնատիպ աշ
խարհ է աշխարհի մեջ («Տիեզերք է տիեզերքի մեջ»): Իրենց կեցության և գոյության 
պահպանման համար մարդիկ արարում են նոր արժեքներ, ստեղծում են նոր հարաբհ- 
րոտյուննԱր սրմյանց ե աշխարհի մնացած բոլոր մարմինների ե իրերի նկատմամբ: Աոա- 
ջրօ պ|սւն է Աւլւ|ում մարդու բանական ունակությունների և կարողությունների հետազոտութ
յան հիմնախնդիրը, աոանց որի իմացության, անհնարին է փիլիսոփայել մարդուն: Մարդն է 
|i|i կեցության ա գոյության պահապանը: Հետևաբար, աշխարհի բանական ամբողջա
կան պատկերի մեջ փիլիսոփայության առջև ծառանում է մարդու ամբողջական պատկե
րի ստեղծմաս ասէտաժնշտությունը: Այդ պատկերը, սակայն, թերի ե միակողմանի կլինի, ե- 
|.ւե վփփսոփսւյությունը սահմանափակվի մարդու սոսկ բանական ճանաչողությամբ: Ինչու: 
Որովհետև մարդը, ի տարբերություն բնության այլ իրերի ու արարածների, կարող Է ապրել 
միայն իր ստեղծած նոր կեցության' սոցիալական-հսւսարակական կեցության մեջ: Այն 
ււտւլսն «իրերի» հարաբերությունների նոր համակարգ Է, «իրեր», որոնք օժտված են մարմ
նով ե ոգով, զգացմունքների ուրույն աշխարհով: Նրանք ոչ միայն ապրում են բանականութ
յամբ. այլն հավատով ու կամքով: Մարդկանց հարաբերությունները ե բարքերը կառուց
վում են ոչ միայն բանականության միջոցով, այլև բարոյականի, գեղագիտականի ու միս
տիկական հայեցողականության իդեալներով: Փիփսոփայությունը կառուցում Է աշխարհի 
ւ|ւի|իսոփայական ամբողջական պատկերը, որպեսզի լուծի իր գլխավոր խնդիրը: Բայց դա 
անհնարին Է սոսկ բանական մոտեցմամբ: Փիփսոփայական աշխարհայացքի վիթխարի հզո- 
րաթյուսս ու առանձնահատկությունն այն Է, որ այն ծագում Է որպես ամբողջական ինտեգ
րող հայացքների ե ուսմունքների համակարգ: Այն իմաստասիրում Է ամբողջականության 
բարձունքից, որը անհրաժեշտաբար պետք Է լինի.

1. գիտшկшնrիմшgшկшնroբյեկտիվ;
2  սուբյեկտիվ-իմացական-զգացմունքային;
3. իմացական֊ հաղորդակցակաև-շփամային;
4. միստիկական-իմացական-մտահայեցողական:

Փիլիսոփայական աշխարհայացքի մեջ սրանցից յուրաքանչյուրը գոյություն չունի զտա- 
զույն, մաքուր և եզակի ու կոնկրետ ձևով: Փիփսոփայական աշխարհայացքը դրանց մե- 
իւասիկական հավաքածու չէ: Դրանք փիփսոփայական գիտելիքի և իմացության մեջ նե
րառված են ե ինտեգրված մեկ ամբողջի մեջ: Այդ գիտելիքները բնութագրվում են գիտակա
նությամբ, բայց բնագիտական գիտելիքի նման չեն, ավարտուն և ապացուցված վերջ
նական գիտեփքներ չեն: Դրանք նման չեն նաև գաղափարական-հումաեիստական, գեղար
վեստական, առօրյա-ողջախոհական, գերզայական-տրանսցենդենտալ մտահայեցողական, 
ինչպեսև տեխնոլոգիական-ինֆորմացիոն ինքնատիպ գիտելիքներին: Թվարկվածները փիլի
սոփայական գիտելիքի ներքին բովանդակության վերաոված միասնականության 
բաղադրատարրերն են: Դրանք ներքնապես վտխադարձ այնքան կապված են, «ձուլված» 
միմյանց, ոո դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը փիփսոփայական գիտելիքին զրկում է 
փիլիսոփայական բովանդակությունից: Բայց սրանից չի հետևում, որ այն գերգիտելիք է, իսկ 
տրւիսոփայությունը' գեոդիտություն է (գիտությունների գիտություն): Փիլիսոփայությունը 
զխրեփքների մայրն է: Փիլիսոփայությունը հավերժական հղիության մեջ է' ծնելու 
b պսաւոիարաեելու բազմաբնույթ գիտելիքներ հ  գիտություններ: Դրանց համակար- 
սոդ և ինտեգրող գործոնը ոացիոնալականությունն է, խոհամտությունը, գիտելիքի տեսսւ- 
տսս-բւսսակաս և իմաստասիրական-արժեքային լինելը:

Փիլիսոփայական աշխարհսւյացոի հիմքում ընկած է նրա ռացիոնալիստական ուղղվսւ- 
<լւու յ<՜»յու հր՜ Այսօրվա ըմբռնմամբ «աշխարհայացք» հասկացությունը վերացարկված հա- 
սոհոհաեուր հասկացություն է: Շնորհիվ փիլիսփայության, այն բովանդակում է աշխարհի

13



ե այդ աշխարհում մարդու տեղի ու դերի, նրա կողմից իր կյանքի իմաստի ու գործունեության 
գնահատման և մարդկության բախտի նկատմամբ հայացքների միասնություն: Այն վիտա
կած, իմաստասիրական, սոցիալ-րարոյական, իրավսւ-քաղաքական, կրոնական ե 
գեղարվեստական արժեքային կողմնորոշումների ընդհանրացված միասնություն է: 

Այսպիսի մոտեցմամբ կարելի է առանձնացնել փիլիսոփայական աշխարհայացքի 
հետևյալ էական, բնորոշ գծերը.

ա. Փիփսոփայական աշխարհայացքը աշխարհայացքի տեսական-քննադատական 
արժեքվորման աոաջին ձեն է U ընդհանրապես տեսական մտածողության համակարգված 
աոաջին դրսևորումը:

բ. Փիփսոփայական աշխարհայացքին հատուկ են իրականության յուրացման 
վերացական-հասկացական ձևերն ու եղանակները: Այն ուսմունքային-տրամաբանական 
աշխարհիմացություն է, որին հասնում է իր վերացարկված կատեգորիալ համակարգի 
շնորհիվ:

գ. Փիփսոփայական աշխարհայացքը գիտական-ռացիո նափստական աշխարհըմբռնում 
է: Գիտելիքն է ընկած ՜ փիփսոփայական աշխարհիմացության հիմքում: Աոանց 
փիփսոփայական ճշմարտությունների' անհնարին է փիփսոփայական որևէ աշխարհայացքի 
մշակում:

դ. Փիփսոփայական աշխարհայացքը ի սկզբանե իր հիմեախնդիրները լուծում է, ելնելով 
միասնականա կեցության երկու կողմերի' մատերիակաեի ե իդեալականի /մարմնի ե հոգու, 
մատերիայի և գիտակցության, օբյեկտիվության և սուբյեկտիվության/ փոխազդեցության 
մեջ որևէ մեկի գերակայության սկզբունքներից: Այդ սկզբունքները կարող են փնել 
մոնիստական /մատերիալիզմ, իդեալիզմ, աստվածաբանությանուն/, դուալիստական /և 
մատերիափստական, և՜ իդեալիստական միաժամանակ/ և պլյոտափստական /բազմաթիվ 
գործոնների' ըստ նպատակահարմարության, հավասարազորության ընդունում:

Այս դժվարին հարցը ըմբռնելու և հետագայում Ձեր դիրքորոշումների մեջ չսխալվելու հա
մար, անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալը: Կեցությունը միասնական է, մեկ ռեալություն է: Նրա 
երկու կողմերը մատերիական-օբյեկտիվ կեցությունը և իդեալական-սուբյեկտիվ կեցությունը, 
աևբաժաևելի «համաձուլվածք» եէւ ևմաև երկու գույնի խաոնուրդխ Նրանք չկան և 
չեն կարող գոյություն ունենալ աոանձին և անկախ մեկը մյուսից, բայց ունեն կառուցվսւծքա- 
բովանդակային հարաբերական ինքնուրույնություն: Միասնական կեցության տարբեր 
մակարդակներում գերակայում է այս կամ այն կողմը, բայց բացառվում է որևէ մեկի բա- 
ցակայություսը կամ բացարձակությունը: Ահա այսպիսի մոտեցմամբ փիլիսոփայա
կան' մատերիալիստական հ իդեալիստական աշխարհայացքները համադրված են: Բայց 
մոտեցման սկզբունքի տեսանկյունից կեցության ամբողջական պատկեր ստեղծելիս փիլիսո
փաների մի մասը գերակայությունը տափս են մատերիափստական սկզբունքին (մեթոդին), 
մյուսները իդեափստականին: Սա չի նշանակում, իհարկե, որ ցանկացած փիփսոփայական 
աշխարհայացքի մեջ, առաջնություն տալով մեկին, բացասվում է  մյուսը՜. Նշանակում է, 
մատերիափզմն ու իդեալիզմը' որպես փիփսոփայական սկզբունքներ և մեթոդներ, անբաժան 
են միմյանցից: Փիփսոփայական աշխարհայացքը, այսպիսով, մատերիափստական և իդեա
լիստական միասնական մոտեցումներով է լուծում հարցերի հարցը, մարդու ամբողջական 
պատկերը' այն բաղդատելով աշխարհի ամբողջական փիփսոփայական պատկերին:

Եթե սրան ավելացնենք այն, որ փիփսոփայության աշխարհայացքային բովանդակութ
յունը առավել նկատեփ է, երբ այն համադրում ենք գաղափարախոսությանը, ապա ավեփ 
դյուրին կփնի ըմբռնել փիփսոփայության էությունը: Բանն այն է, որ փիփսոփայությունը, ի 
վերջո, հասարակագիտական մշակույթ է, բնականաբար, չի կարող գաղափարախոսա- 
կան տարրեր չպարունակել: Իսկ գաղափարախոսությունը հասարակական կյանքն ու 
կեցությունը արտացոլում է սոցիալական խավերի ու շերտերի շահերի կտրվածքով, 
նրանց աշխարհայացքին համահունչ: Այս հայեցակետից գաղափարախոսության տեղն ու 
դերը այն է, որ նրա միջոցով իշխող դասակարգերը կամ ընդգծված սոցիալական խսւփւրր 
մշակում են աշխարհայացքին հարիր արժեքների մի համակարգ' հիմնավորելու համար, f.ili
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uii(i|iiii|iiil|iuli l|juiiipiud' |ւս>լւ ս|ի||ւp Լ |ինի ն |ւսչլւ չլինի, ինչս է շահեկան, ինչը վեասսւ- 
liinp b իհչսւ|ահ ւ|ւ|ւ||ւաւփայաթյան 1 նրանց անհրաժեշտ: Քանի որ գաղափարսւխո- 
IU1I pjnlհր ստւրաւփտական հայացրների համակարգ Է, նրան «օդ ու ջրի նման» անհրաժեշտ 
I. |՝սւնաԱան-գիտական հիմնավորում: Եվ սկսվում Է գաղափարախոսության կողմից 
վփւիսոփայության «շահագործման» գործընթացը: Տնտեսապես տիրսա՝Էտող և քաղաքա
կան իշխանություն ունեցող սոցիալական խավերը լայն ճանապարհ են բացում այն փիփսո- 
վաւյաթյսւն աոջև, որը հրապարակայնորեն հիմնավորում է տվյալ գաղափարախո
սության գիտականությունը և անհրաժեշտությունը: ճանաչելով ե իմաստավորելով 
հասարակական կյանքի սոցիալական ոլորտը' փիփսոփայությունը բախվում է գաղափարա
խոսության հետ: Փիփսոփայությունը մերթ կատաղի պայքար է մղում նրա դեմ՜ բացսւհայտե- 
|ով գաղափարախոսության դասակարգային շահեկան բնույթը, մերթ ստրկամհտ ծառայում 
I. նրան, երբ սոցիալական որևէ խավի կամ դասակարգի գաղափարախոսությունը հռչակվում 
և ներկայացվում է որպես համագգային-համապետական գաղափարախոսություն' դրանով 
իսկ դադարելով փիփսոփայության փնելուց:

Ինչու՞ մենք փիփսոփայության աշխարհայացքային էության վրա մի քիչ ընդարձակ կանգ 
առանք: Դա ունի իր ուսուցողական-մեթոդաբանական կողմը: Եթե փիփսոփայությունը 
ստեղծում է հասարակական կյանքի ամբողջական պատկերը ե լուծում մարդու տեղը հասա
րակական կյանքում, ապա աշխարհայացքային մոտեցումը ելակետային է, սկզբուն
քային ու մեթոդաբանական: Այս պատճառով էլ յուրաքանչյուր փիփսոփայի փիփսոփա
յական համակարգը ճիշտ հասկանալու համար նրա փիփսոփայական աշխարհայացքի իմա
ցությունը առաջնահերթ, կարելի է ասել, ճակատագրական դեր է խաղում, որովհետև 
նրանց փիլիսոփսւյուփյունը կառուցված Է աշխարհայացքային սեփական բովանդա
կություն ունեցող կատեգորիալ համակարգերով: Պստզ ասած, յուրաքանչյուր փիլի- 
սոտայական ուսմունքի կատեգորիալ համակարգ բովանդակում է  նրա փիլիսոփա
յական աշխարհայացքը:

5. Փիլիսոփայություն եւ գիտություն

Այստեղ արդեն մենք պետք Է գործ ունենանք փիփսոփայական մշակույթի և գիտության 
փոխհարաբերության հետ: Փիփսոփայության հ գիտության առանձնահատկությունների 
համեմատական շարադրանքը Ձեր առջև կբացի փիփսոփայության խորհրդավոր թվացող 
Էության շատ գաղտնիքներ: Այստեղ շատ կարևոր Է առաջնորդվել ոչ թե այն ծեծված բազ
մաչարչար սկզբունքով' արդյոք փիփսոփայությունը գիտությու՛ն Է, թև* գիտություն չէ, այլ 
նկատի ունենալ այն, որ փիլիսոփայական մշակույթը ստեղծվում և  շարադրվում է տե- 
սական-քննադատական ուսմունքների բովանդակությամբ, ունի իբ յուրահատուկ ի- 
մացական-հասկացական տրամաբանական ապարատը և  օժտված Է գիտականութ
յամբ. փիփսոփայությունը ունի գիտական կողմնորոշում:

Փիփսոփայությունը գիտություն չէ, ինչպես գիտություն չեն կրոնը, արվեստն ու գրակա
նությունը: Դրանք հոգևոր-մշակութային ճանաչողական ինքնատիպ ձևեր են: Բայց փիլիսո
փայությունը, ի տարբերություն մշակույթի բոլոր ձևերի (բացառությամբ գիտության), իր էութ
յամբ իմացական-բանական և գիտական֊ճանաչողական £ բանականացված-աշխաբ- 
հայացքային և տեսական-ուսմունքային մշակույթ է: Փիփսոփայությունը աշխարհին և այդ 
աշխարհում մարդու տեղին ու դերին նայում է իմացության ամենատարբեր բնագավառներից 
ստացվող և վերամշակվող գիտեփքների, ինֆորմացիաների ու տեղեկությունների համադր
ման միջոցով: Այս նյութի հիմքի վրա է փիփսոփայությունը մշակում ինքնատիպ համընղհա- 
նուո գիտելիք և փիփսոփայական պատկերացումներ կեցության ամբողջականության և հա
մակարգայնության մասին, տարածության ու ժամանակի, շարժման ու պատճառականութ
յան մասին, վերջապես, սուբյեկտ-օբյեկտ ճանաչողական հարաբերությունների և իմացութ
յան համընդհանուր մեթոդների ու սկզբունքների մասին:

Եթե գրողը տափս է աշխարհի գեղարվեստական պատկերը հիմք ունենալով գեղագի
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տականի և գեղեցիկի իդեալները, ապա փիլիսոփայի խնդիրը իրականության իԱաստսւսի 
բումն է իր ամբողջության, մեջ: Սերը դեպի իմաստությունը հնարավոր է միայն ճշմարտութ 
յան միջոցով ե ճշմարտության հիմքի վրա: Փիլիսոփան նախ ե սաաջ որոնում է  ճշմար
տությունը: Եթե Ձեզանից որեէ մեկը լրջորեն ընթերցել է որևէ փիլիսոփայի թեկուզև գլխա
վոր երկը, ապա առաջին հերթին նկատում է, որ այն նախևաոաջ տեսական որևէ համա
կարգ է, ուսմունք է: Այդ համակարգում փիփսոփան մշակում է ընդհանուր հասկացութ
յունների մի կոտ շղթա: Դրանով նա միաժամանակ և' ճանաչում է իր օբյեկտը, հ' բա
ցատրում է այն, հ' իմաստասիրում, արժևորում ու գնահատում է: Այն իրենից ներկա
յացնում է որոշակի տեսություն: Փիփսոփայությունը աշխարհի և մարդու կեցության հա
մընդհանուր կողմերի ճանաչումն է, բացատրումն ու իմաստավորումը բանականության 
սկզբունքներով: Բանականությունը փիլիսոփայության սուբստանցիոնալ հիմքն ու 
էությունն է: Փիփսոփան իմաստասիրում է՝ հետամուտ փնելով այն բանին, թե արդյոք 
ճշմարի՞տ է իմաստասիրում: Փիփսոփայական երկերի (ուսմունքների) համեմատումը մեր 
առջև բացում է մի զարմանահրաշ եղելություն: Յուրաքանչյուր փիփսոփա ճշմարտություն ո
րոնող մտածող է: Նա որոնհւմ է ի ր ն  միայն իր ճշմարտությունները: Գտնելով դրանք, 
փիփսոփան համոզվում է, որ գտել է վերջնական, բսւձարձակ ճշմարտությունները: Նա 
դրանց հիմքերի վրա կառուցում է փիփսոփայական իր համակարգը և ձեռնամուխ լինում աշ
խարհի փիփսոփայական իմաստասիրմանը: Նրա լեզուն ընդհանուր հասկացություննե
րի լեզու է, իսկ հասկացության լեզուն գիտության լեզու է: Փիփսոփայության լեզուն ոչ միայն 
կատեգորիաների լեզու է, այլև իմաստասիրական լեզու է, խորհելու-դատելու լեզու է 
մարդու կյանքի տրամաբանության լեզու է: Փիփսոփայությունը իր հիմնահարցերը լուծում 
է գիտությանը հատուկ հասկացական լեզվով: Այսքանով փիփսոփայությունը արյունակից 
է գիտությանը և բանակաե-գիտական մշակույթ է: Անկախ փիփսոփայական ուսմունքների 
պատմականությունից, փիլիսոփայությունն ու գիտությունը ձեոք-ձեոքի տված դարեր են 
անցել' սատարել են միմյանց, զարգացել միմյանցով, օգնել մեկը մյուսին'ճգնաժա
մային փակու՛ղուց դուրս գալու համար:

Փիւիսոփայությունը ծագել է մարդկային ձեոք քերված գիտելիքների և կրոնա
դիցաբանական աշխարհաըմբոնման միջև եղած հակասությունները լուծելու անհ
րաժեշտությունից: Փիլիսոփայությունը սիրասուն մոր նման իր գիրկն է առել գիտա
կան գիտելիքների ողջ համակարգը, դրանք ճիահյուսել տեսական֊քննադատական 
բանականության մեջ, անվանակոչվել Մետաֆիզիկա к  գիտությունների գիտութ
յուն: Փիփսոփայությունը լավագույնս օգտվել Է գիտական գիտեփքի և գիտությանը հատուկ 
հատկանիշներից' ապացուցողականությունից, ստուգելիությունից, համակարգվա- 
ծությունից և  աքսիոմատիկ-դատողական լեզվից' չնայած այս գործոնները երբևէ չեն 
հետաքրքրում փիլիսոփային:

Փիփսոփայական գիտելիքը իր համընդհանրության բարձունքից չի իջնում կոնկրետ գի- 
տեփքների ոլորտը, քանգի ի սկզբանե նրա կոչումը եղել է կեցության և այդ կեցության մեջ 
աշխարհի և մարդու ամբողջական, համընդհանուր պատկերի ստեղծումը: Այս տեսանկ
յունից փիփսոփայությունը մշտապես միտում ունի հանդես գալու իբրև գիտություն: Եվ պա
տահական չէ, որ այդ նկատառումները համոզմունք են դարձել փիփսոփայական այնպիսի 
Մեծերի մոտ, ինչպիսիք էին Արիստոտելը, Կանտը, Հեգելը, Մարքսը, Հուսեռը և ուրիշները: 
Քնղհակառակը, իռացիոնալիստական փիփսոփայական ուղղություններում տիրապետողը 
փիփսոփայությունը ոչ միայն որպես գիտություն բացառելն է, այլև նրան գիտականությունից 
և գիտական կողմնորոշումից գրկելն է:

Փաստորեն, Ձեր առջև տարըմբռնողական (պարադոքսային) ինչ-որ երկընտրանք կա: 
Սակայն, այդ օբյեկտիվ երկընտրանքը գափս է իրենցից'հենց փիլիսոփաներից: Հարցը, ըստ 
էության, ոչ թե այս մասին է, որ փիփսոփայությունը գիտություն է, թե գիտություն չէ (այլա
պես մի դեպքում գործ կունենայինք գիտության որևէ կոնկրետ տեսակի' փիփսոփայության 
հետ, մյուս դեպքում՜ փիփսոփայությունը, արվեստի ու կրոնի նման կդիտվեր իրականության 
մշակութային յուրացման կոնկրետ և ինքնուրույն ձև), այլ փիլիսոփայության к  գիտութ-
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յսւհ 1ւմւււ1սււ|.ւյա1ւ ա ւլււււ|1|ւ1ւլաւլ.ւյւս1ւ մ՛ասին է, սրանց ազգակցության 1ւ օտարության 
մասին: Փիփասիսւյա1|ան և գիտակաս վիտելիքները նույեական-ազգսւկցակսւն են իրենց 
բսույթով, քանի որ իրակ ասությունը արտացոլում ե ճանաչում են հասկացություններով, 
սկզբունքներով և օրենքներով: Ե'Վ գիտությունը, և' փիլիսոփայությունը սեփական 
դրույթները հիմնավորում են տրամաբանորեն ե արտահայտում են տեսությունների ե 
ուսմունքների տեսքով: Փորձեք համեմատել արվեստը ե գիտությունը: Անհեթեթ կհամարվի 
արվեստը գիտություն դիտարկելը: Բայց փիփսոփայության U գիտության համեմատության 
դեպքում աոկա են ե անվիճելի են նրանց սկզբունքային, հիմնարար ե էական 
վերոհիշյալ նմաևություևերը: Փիփսոփայությունը հավերժական սեր Է դեպի իմաստութ
յունը: Առանց իմաստության չկա իմաստասիրություն: Իսկ ճշմարիտ իմաստի որոնման միակ 
ուղին ճշմարտության որոնման ուղին Է: ճշմարտությունը գիտության ատրիբուտն է  
ճշմարտության լեզուն գիտության լեզուն է' տրամաբանական հասկացություննե
րի, դատողությունների աքսիոմաների, օրենքների լեզու: Փիփսոփան իմաստասի
րում Է գիտությանը հատուկ լեզվով, նրա լեզուն ևս իմացական-տրամաբանական Է, ասել 
Է թե՝ուղղակի ճանաչողական լեզու Է: Եթե գիտությունը ծագում և գործառնում Է գիտական 
գիտելիքի լեզվով, ապա փիփսոփայությունը մշակում Է փիլիսոփայական գիտելիք: 
Ուշադրություն դարձրե՞ք «Փիլիսոփայական գիտելիք» հասկացության վրա:

Գիտե/իքն է ընկած գիտության և փիլիսոփայության «ազգակցակահ-արյու- 
ևակցսւկաԱ», եթե կարելի է ասել, զևԱԱտիկական նմանության հիմքում: Այս անհեր
քելի գործոնը իշխել ե իրենով է պայմանավորել փիփսոփայությունը իսկապես գիտութ
յուն ընդունելու ճշմարիտ փաստը մինչև այն դարաշրջանը, երբ գիտական գիտեփքները վե
րածվում են գիտության, երբ ձևավորվում, փիլիսոփայությունից անջատվում և գոյության 
ինքնուրույնություն են ձեռք բերում բնական և հասարակական կոնկրետ գիտությունները: Այն 
ֆունկցիաները, որոնք դարեր շարունակ պատկանում Էին ապագա գիտություններին, 
նրանց բացակայության պայմաններում կատարում Էր փիլիսոփայությունը' հիմք 
ընդունելով և օգտվելով ապագա գիտությունների հիմունքները կազմակերպող գիտական գի
տելիքներից:

Գիտության և փիփսոփայության ազգակցությունն ու մտերմությունը անխզելի է, հա
վերժական: Նրանք գտնվում են հավերժական բարեկամության արգասավոր միության մեջ: 
Այդ միությունը անձեռնմխելի Է: Փիլիսոփայության «Թագավորությունը» կարեփ Է 
համեմատել Լիր Արքայի թագավորության հետ, որը, սակայն, երբեք չի կորցրել իր 
թագավորության և ոչ մի թիզ հողը և երբեք Էլ չի կորցնի այն: Փիփսոփայական գիտե
լիքը և գիտական գիտելիքը հավերժական սուրբ եղբայրներ են: Այնտեղ, որտեղ գիտա
կան գիտեփքները կանգնում են փակուղու առջև, փիլիսոփայականը իր վիթխարի հզորութ
յամբ ցույց Է տափս փակուղուց դուրս գալու ճշմարիտ ուղիները: Իսկ գիտական գիտելիքը իր 
ապացուցված ճշմարտություններով օգնում Է փիփսոփայությանը' ճշգրտելու իր դիրքորո
շումները և ճշմարիտ իմաստասիրելու: Այսօր ակներև Է, որ մաթեմատիկան, ֆիզիկան, կեն
սաբանությունը իրենց բնագավառներում կանգնում են այնպիսի հիմնախնդիրների առջև, ո
րոնց լուծումը անհնարին Է առանց փիփսոփայական գիտեփքի և փիփսոփայական մտածո
ղության մասնակցության: Ահա այստեղ Է, որ մենք բախվում ենք փիփսոփայական և գիտա
կան գիտելիքների տարբերությանը: Սրա վրա Դուք պետք Է սևեռուն ուշադրություն դարձ
նեք:

Փիփսոփայական գիտելիքը օժտված Է մի շարք սկզբունքային առանձնահատկություննե
րով:

ա. Փիփսոփայական գիտելիքը տեսական, բանականացված և համընդհանուր 
գիտելիք Է: Նրա արտահայտման ձևը ոչ թե հասկացությունն Է, այլ կատեգորիան 
/փիլիսոփայական հասկացությունը/, որը սակայն, արտացոլում Է իրերի և երևույթների 
Էական, անհրաժեշտ և կրկնվող համընդհանրական հատկությունները, որոնք «աշխատում» 
են ամևնոտ:

բ. Փիլիսոփայական գիտելիքը օժտված Է գիտականության հիմնական չափորոշիչներով'
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ստուգելիությսւմր, ապացուցելիությամր ն. ճշմարտացիության համոզվսւծությամր: 
գ. Դարաշրջանային սահմանափակությամբ 1ւ սուբյեկտիվությամբ, ինչպեսև 

այնպիսի գաղափարների ու տեսությունների մշակմամբ, որոնք փորձառական 
գիտությունների հայտնագործությունների հիմունքների դեր են կատարում:

դ. Փիլիսոփայական գիտելիքը անհրաժեշտաբար մասնակցում է մասնավոր 
գիտությունների կսւտեգորիալ համակարգի գիտական մշակման գործընթացներին: 

ե. Փիփսոփայական գիտեփքը իմացաբանական-արժեբային к  իմաստասիրական 
գիտելիք է: Փիփսոփայության մեջ չկան զուտ իմացական-տրամաբանսւկան կամ զուտ 
արժեքային գիտելիքներ: Փիփսոփայության մեջ իմացականը արժեքային է, արժեքայինը' 
իմացական-տրամաբանական:

գ. Փիփսոփայական գիտեփքը, վերջապես, միավորյալ, ինտեգրող գիտելիք է, այն իր 
մեջ միաձուլել է գիտականը, արժեքայինը ե գնսւհատում-իմաստասիրումը, ասել է թե' 
աշխարհայացքայինը, գաղափարախոսականը, գոյաբանական-իմացաբանականը, 
մեկնողականը և արժեքափն-գործնականը: Փիփսոփայությունը գիտություն չէ, բայց 
օժտված է գիտականությամբ, արվեստ չէ, բայց օժտված է իրականության գեղարվեստական 
արտացոլման չավւորոշիչներով, բարոյագիտություն չէ, բայց արժեքավորում ե գնահատում է 
մարդկանց պրակտիկ գործունեությունը և արարքները ոչ միայն ճշմարիտի, այլև բարու, 
ազնվության և առաքինության իդեալների տեսանկյունից:

է. փիփսոփայական գիտելիքները մեթոդաբանական к  պրակտիկ հզոր 
գործառնական բովանդակություն ունեն: Այս իմաստով է, որ փիփսոփայական գիտեփքները 
դարաշրջանային ճշմարիտ մարտավարության ե ռազմավարության /քաղաքականության/ 
մշակման անփոխարինեփ հոգևոր զինանոցի են վերածվում:

6. Փիլիսոփայություն к  արվեստ

Փիլիսոփսւյան գիտեփքը սրանցով չի սահմանափակվում: Այն ոչ միայն իմացաբանա
կան գիտելիք է, այլե արժեքայիԱփմաստասիրակահ: Փիլիսոփայի իդեալը չի սահմա
նափակվում ճշմարտության իդեալով: Փիլիսոփային ճշմարտության իդեալը անհրա
ժեշտ է գեղեցիկի և բարու իդեալներ մշակելու к  դրանցով իմաստասիրելու մարդ
կանց աոօրյա-պբակտիկ к  գալիք կյանքն ու գործունեությունը, օգնելու մարդուն իր 
կյանքի իմաստն ու երջանկությունը կերտելու գործում :

Այս հայեցակետից, փիփսոփայությունը ավելի է մերձենում արվեստին, կրոնին ու 
բարոյագիտությանը: Փիփսոփայությունը ոչ թե գիտություն, այլ արվեստ է, բարոյագի
տություն է, կրոն է: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ փիլիսոփայությունը ուղղակի հակադր
վում է գիտությանը: Պարզապես խոսքը գնում է փիլիսոփայության և արվեստի, փիլիսոփա
յության ե բարոյագիտության, փիփսոփայության ու կրոնի մերձեցման, նրանց այլ կարգի 
«արյունակից» կապերի մասին:

Փիփսոփայության և արվեստի մերձեցման հիմքերը թաքնված են այն իրողության մեջ, որ 
փիփսոփայության բովանդակությունը չի բավարարվում աշխարհի աշխարհայաց
քային к  իմացական-տրամաբանսւկան ըմբոնմամբ: Փիփսոփայության վերջնական 
նպատակը մարդու իմաստասիրությունն է, նրա մարդկային էության' ՄԱՐԴԿԱՅԻ՛ՆԻ հա
մապարփակ ճանաչումն ու իմաստավորումը: Այս հայեցակետից, փիփսոփայությունը 
ձգտում է դեպի գեղեցիկն ու վեհը, առաքինին ու բարին' որպես մարդու մեջ մարդկայինի ա- 
մենախորքային ու համապարփակ արտահայտություն: ՈԻստի, փիփսոփայությունը հա
մընդհանուրի բարձունքից իջնում է անհատական-զգայականի, մարդկային անհատական 
կյանքի բազմակերպության աշխարհը: Այստեղ արդեն բանական-հասկսւցականը իր ւոե- 
ԴԸ զիջում է զգայական-գեղագիտականին: Փիփսոփայությունը արվեստ է, որտեդ գեղա- 
գիտական-ինտոփտիվը ամբողջովին լրացվում է ինտելեկտուալ-բանականով, մտսւհայեցո- 
ղականությամբ և, իհարկե, փիփսոփայական ստեղծագործությամբ.: Մարդկանց փի|իսուխս- 
յական մտքերը միս ու արյուն պետք է ստանան նրանց կրրերից ե ուրախություններից,
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աս|լւոււ(էւ1ւլւխ| ա |սւ|ո|ս|: Իււսւցիոնալր, ինտուիւրիվ-ևրնակայսւկանը ե զգացմունքայինը ւքւի- 
|լաււփսւյա|.ւյաև գլխավոր սկզբունքներից ևՍ.

Մատչեփությա1ւ հասար համեմատենք գրողին ե ւհիլիսոփայիե, գրական երկերը փիլիսո
փայական երկերի հետ: Գրողը ստեղծում Է իրականության գեղարվեստական մոդելը պատ- 
կեր-կերպսւրների միջոցով, որի սուբստանցիոնալականությունը զգացմուքայնությունն Է: 
Նրա հիմնական զենքը գեղարվեստական կերպարն Է: Նրա միջոցով գրողը նկարագրում, 
արտացո|ում-վերարտադրում ե ճանաչում Է իրականության տիպական գծերը հավանա
կանի ե. հնարավորի հայեցակետից: Կերպարը տիպական, բայցե անհատական-զգայա- 
կան միավոր Է: Գրողը տիպական օրինաչսւվւությունները անհատականացնում Է, այլապես 
համընդհանուրը չի կարող ազդել մարդկանց զգայական աշխարհի վրա և պատճառել գեղա
գիտական հաճույք ու բավականություն: Կերպարի կերտման, սկզբունքը զգացմուքայ
նության բարձունքից գեղեցիկի և վեհի իդեալների որոնման սկզբունք Ե Իրակա
նության ճշմարտացի արտացոլումը, որը գեղարվեստի հիմնական չափանիշներից մեկն Է, 
արտահայտվում Է կերպարի տիպականացման աստիճանի մեջ ե նրա միջոցով:

Փիփսոփայությունը արվեստ չէ, ինչպես որ գիտություն չէր: Խոսքը վերաբերում է փիփսո
փայության բովանդակության զգայական- գեղագիտական կողմնոյաշմանը: Փիլիսոփա
յությունը չի սահմանափակվում մարդու համար գեղարվեստորեն նշանակափ և գեղարվես
տական իդեալի որոնումներով: Այդ որոնումները փիփսոփայական իմաստասիրության սոսկ 
կողմերից մեկն է և ներառված է նրա մեջ: Փիլիսոփայության սերը մարդու նկատմամբ 
ամբողջակաև-խմաստասիրական սեր է: Մարդու փիլիսոփայական իմաստասի
րությունն իր մեջ ամփոփում է ն ֊' ճշմարիտը, և՜ գեղեցիկը, և' բարին:

7. Փիլիսոփայություն 1ւ բարոյագիտություն

Կենդանի, ճշմարիտ փիփսոփայությունը կյանքից ե իրականությունից կտրված վերացա- 
կան-բանական, զուտ տեսական համակարգ չէ: Փիփսոփայությունը բազմահազար թելերով 
կապված է մարդկային աոօրյա կյանքի և գործունեության հետ, դրանց իրականաց
ման մշակութային հիմունքների հետ: Այն տեսական գործունեության բնագավա- 
ոից իջնում է պրակտիկ գործունեության բնագավա՜ռ: Իսկ այս բնագավառը մարդկանց 
ամենօրյա կյանքի, նրանց վարքի, վարվելակերպի՝բարոյականության, քաղաքականության, 
ինչպեսև նյութական և հոգևոր կեցության կոնկրետ ոլորտների բնագավառն է: Փիլիսոփա
յությունը ոչ միայն պետք է բացատրի աշխարհը, այլև նրա հումանիստական բարեփոխ
ման մոդելներ մշակի, դրանով իսկ՝ արժեքավորի և գնահատի այն բարոյականի և 
առաքինության տեսամկյունից: Բայց ինչպե՞ս և ի՞նչ ազդեցություններով: Մի բան պարզ է, որ 
անկախ այս հարցադրումների իրականացման տարբերակներից, փիփսոփայությունը ծագել 
և գործառնում է բացառապես հումանիստական բովանդակությամբ: ճշմարիտ, պրակտիկ 
փիփսոփայության կողմնորոշիչները մարդկության զարգացումները կարող են տանել միայն 
վերընթաց զարգացումների ուղիով և չեն կարող լինել աղետաբեր:

Փիփսոփայական իմաստասիրության կարևորագույն խնդիրներից մեկը բարու (բա
րիքի) իդեալի որոնումն ու հաստատումն է: Եթե ճշմարտության և գեղեցիկի իդեալներով 
փիլիսոփայությունը ճանաչում և իմաստավորում է աշխարհը, ապա բարու և առաքինության 
րէ]ևալներով նա որոնում Է բարի և առաքինի մարդուն: Անտիկ աշխարհում բարու և առաքի
նության իդեալները արտահայտվել են մարդկանց իմաստության և համարձակության մեջ, 
միջնադարում՜ սրբության և ասպետական պատվի, Նոր ժսւմաեակուլք բանական և ազատ 
մարդու, մեր դարաշրջանում4 պատասխանատվության, խաղաղության և բնապահպանման 
իդեալների մեջ: Փիփսոփայությունը ամեն քայլափոխի արժեքավորում ու գնահատում Է 
մարդկանց պրակտիկ գործունեությունը և արարքները ոչ միայն ճշմարիտի, այլև բսւրու, 
ագևւ|աթյսւն ն. առաքինության իդեալների տեսանկյունից: Պատահակս/ե Է, արդյոք, 
ii|i պատմությունից մեզ հայտնի այս կամ այն դարաշրջանում հանուն ճշմարտության, բարու 
Ա սւգԱվությսւն իդեալներով առաօնորդվող մեծ փիլիսոփաների և մտածողների գործունեութ-
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յուեը ողբերգությամբ է ավարտվել: Հիշենք Սոկրատհսի մահապատիժը, մ|ւ 1̂սււտո|ւ|սւ1ւ 
ինկվիզիցիան, հիտլեր-ստալինյան սոսկալի բռնարարքները: Բարոյականն հւ բարիււ վծրա 
բերում են մարդկանց պրակտիկ գործունեության բոլոր մակարդակներին ու բնագավաոնսրիս 
և դրսևորվում են կոնկրետ արարքների ձևով: Փիլիսոփայությունը թափանցում է մարդկանց 
վարքի ու արարքների մեջ, տեսականորեն բացահայտում ե մշակում է դրանց իմաստները, 
արժեքավորում դրանք բարոյական իդեալի հայեցակետից: Մարդիկ իրենց գործնական 
կյանքում դնում են որոշակի նպատակներ ե գործում են դրանք իրականացնելու ձգտումնե
րով: Փիփսոփայությունը մշակում է այդ նպատակները ոչ միայն ճշմարիտի ե գեղեցիկի, այլե 
բարու իդեալներով, ոգեկոչում այն իրականացնել բարոյական հրամայականի համընդհա
նուր կողմնորոշիչներով, որոնք կիրառելի են մարդկանց գործունեության բոլոր ձևերում: Բա
րու U ազնվության, պարտքի ու պատասխանատվության զգացումը նպատակ-բարիքին հաս
նելու համապարփակ հումանիստական սկզբունք է, որի մշակման գործում փիլիսոփայութ
յունն ունի իր ինքնուրույն, անվւոխորիեեփ տեղը:

/ *  *  *
Փիփսոփայական մշակույթը, այսպիսով, համըևդհաևուբ-հսւմադրակաև մշակույթ է: 

Այն միաժամանակ իմացսւկան-տրամարաեակսւն 1ւ արժեքսւյիե-իմաստասիրական 
մշակույթ է: Փիփսոփայության մեջ չկա զուտ իմացական և զուտ արժեքային ճանաչողութ
յուն և իմաստասիրում: Փխիսոփայական. իմաստասիրության, մեջ իմացականն ու 
արժեքայինը համադրված եև: Իմացաբանականը արժեքավորվում և գնահատվում է, իսկ 
արժեքայինը ճանաչվում: ճշմարիտի գեղեցիկի և րարոյակաև-արժեքայինի համադ
րումը փիփսոփայական իմաստասիրության գլխավոր զենքն է: Դրանով է փիլիսոփայութ
յունը դառնում մշակույթի րուե էությունը' քվինտ-էսենցիսւն: Այս ամբողջականությունից 
դուրս փիփսոփայությունը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը և կոչումը: Այդ ամբողջական 
ինքնուրույնության մեջ չի կարեփ բացարձակացնել նրա կողմնորոշիչներից որևէ մեկը: Ու
շադրություն դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ երբ բացարձակացվել է փիլիսոփայութ
յան կողմնորոշիչներից որևէ մեկը կապված դարաշրջանի գերադաս հոգևոր-գործնական 
պահանջմունքների բավարարման հետ, ապա փիփսոփայությունը նույնացվել է կա'մ գի
տության, կա՜՛մ արվեստի, կա՜՛մ պրակտիկ փիլիսոփայության՝ բարոյագիտության 
հետ:

Բայց ինչպես տեսանք վերը, փիփսոփայությունը ինտեգրող, համադրական մշակույթ է: 
Իր ժամանակին փիփսոփայության այս առանձնահատկությունը նրբորեն նկատել է Շեփնգը: 
Փիփսոփայությունը, նրա ըմբոնմամբ, գործ ունի ոչ միայն ճշմարտության, բարոյականի և գե
ղեցիկի իդեալների հետ, այլ այ ն բանի հետ, ինչը միավորում է այդ իդեալները: Երևի թե 
Շելփնգը իրականում նկատի է ունեցել այն ճշմարիտ իրողությունը, որ փիփսոփայությունը իր 
ծագման օրվանից իր կոչումը տեսել է աշխարհի և այդ աշխարհում իր գոյության իմաստի 
վերաբերյալ գիտեփքները ոչ միայն համակարգողի և ինտեգրողի դերի իրականացնողի մեջ, 
այլև դրանք որոշակի նպատակսւուղղվաձությամբ ու նպատակադիր օգտագործելու 
հանգամանքը: Գուցե թե հենց սա է այն գերագույն առանձնահատկությունը, որ փիփսոփա
յության սաաջնային-գփւավոր նպատակը փիփսոփայական գիտելիքներով զինված մարդ
կանց սովորեցնելն է դրանց անհրաժեշտության իրականացումը, այսինքն'այդ գիտելիքներին 
համապատասխան գործելու ռազմավարության և մարտավարության ուսուցանումը:

Ուրեմն, եթե մենք ցանկանում ենք որոշել փիլիսոփայական մշակույթի տեղը մշա
կույթի համակարգում, ապա փիփսոփայությունը պետք է բսւղդատական-համադրական 
կապերի ու հարաբերությունների մեջ դնենք գիտության, կրոնի, բարոյականության ու ար
վեստի հետ, բացսւհայտենք փիփսոփայական գիտելիքի առանձնահատկությունները ե յու
րաքանչյուր մարդու մոտ համոզմունք դարձնենք այն իրողությունը, որ փիլիսոփայական 
գիտելիքը իր մեջ միավորում և  ինտեգրում է այս կամ այն կոնկրետ գիտելիքին յուրա
հատուկ աշխարըհայացքային-գաղափարախոսական, գոյաբանական-իմացաբանսւկաս և 
արժեքային-գործնական կողմերը'երբեք չիջնելով իր ոացիոնափստական-տրամաբաեակւսն
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1աւէւ|ւ1ւէ|հսւնւաւթյաև [՛արոտ (ւյփց: ԵՎ եթե փիլիսովւայաթյունը աշխարհին Ա իրականությա
նդ 5|> նայում հումանիզմի Цիրրերից U աշխարհն ու իրականությունը չի իմաստասիրում մար
դու կյանբի իմաստի կտրվածբով U յուրաքանչյուր քայլսւվւոխին չի որոնում մշակութային ար- 
ժեօ. ապա փիլիսոփայության մասին րւոսք անգամ գնալ չի կարող:

8. Փիլիսոփայությանը և. մարդը

Ի վերջո, ի՞նչ Է փիփսոփայությունը ե ինչու' Է այն անհրաժեշտ մարդուն: Վերը հնարավո
րին չափ խոսվեց փիփսոփայության աշիւսւրհայացքսւյին, տեսական-մեթոդաբաեա- 
կսւն, արժեքայիե-գործառնսւկաե բովանդակության և նշանակության մասին: Բայց նրա 
բուն Էությունը հումանիստական Է: Փիլիսոփայությունը ոմենահումանիստական մշա
կույթն, է: Պլատոնը գտնում Է, որ փիլիսոփայությունը մաքրում է մարդու հոգին, վեհաց
նում է նրան ե դարձնում առաքինի: Փիփսոփայության մասին, իբրև գիտության, Արիս
տոտելը առավել զարմանալի, բայցե հանճարեղ մտքեր Է արտահայտել և դրանք համոզ
մունք դարձրել: Խոսելով փիփսոփայության մասին, նա ուղղակի գրել Է, որ շատ գիտություն
ներն կան, որոնք մարդուն սովորեցնում են ապրել' անմիջապես կապված փնելով նրա առօր
յա կյանքին և աշխատանքային գործունեությանը: Փիփսոփայությունը առօրյա գիտակցութ
յան տեսանկյունից «անօգուտ Է», քանզի ոչինչ չի սովորեցնում ե չի տափս, չի մարմնավոր
վում տեխնիկայում: Բայց «Չկա առավել գեղեցիկ գիտություն, քան փիլիսոփայութ
յունն Է»: Այս նույնքան գեղեցիկ միտքը նա հիմնավորում Է նրանով, որ փիլիսոփայի ե փիփ- 
սոփայության աշխարհը ազատության աշխարհն Է, որովհետև, այն ոչ թե մարտավա
րություն Է, այլ մարդկային ոգու ագատ թոիչք Է, մարդու ազատ կենսագործունեութ
յան բացարձակ ոազմավարություն Է: Իսկ ոգու ազատությունը օժտված Է ազատ խոսելու 
եւ դատելու, իմաստասիրելու և արժեքավորելու կարողությամբ: Զարմանքը իր հերթին 
ուղեկցվել Է լավատեսական կասկածանքով: Փիփսոփայությունը, Արիստոտելի կարծիքով, 
ծագել Է զարմանքից և կասկածանքից: Փիփսոփայական գործունեությամբ Է մտավոր աշ
խատանքը /ընտրովի, ազատ աշխատանքը/ առանձնացել ֆիզիկականից' տիրապետող դա
սակարգին ազատելով նյութական հոգսերից, այդ աշխատանքը դարձրել Է ինքնանպատակ 
և ինքնարժեք: Մ. Հայդեգերի խոսքերով «Փիփսոփայությունը հին հույների մտածողությունն 
Է», որը ծնել Է անտիկ դեմոկրատիան ն. ազատությունը: ԵՎ եթե այդ արժեքներով հույ
ները ճանաչել են դարաշրջանի հիմնախնդիրները ե մարտի հբավիրել Օլիմպիական 
աստվածներին, ապա տրամաբանական Է այն եզրակացությունը, որ փիլիսոփայությունն Է 
նրանց սովորեցրել ընտրելու իրենց աոօրյա և վաղվա կյանքը ե այն կառուցել բանականորեն: 
Վերածննդի մեծ հումանիստ Մոնտեն փիփսոփայության վերջնական նպատակը տեսնում Էր 
մարդկանց առօրյա կյանքի առաքինության մեջ, Հոբսը'այնպիսի արարքների ե գործունեութ
յան մեջ, որը կենսական բարիքների ստացման ու հարստացման աղբյուր Է: Փիլիսոփայութ
յունը ամբողջացնում Է մարդուն, նրա հոգևոր աշխարհում ձևավորում Է ճշմարիտի, 
գեղեցիկի և  բարոյականի իդեալները: Փիլիսոփայելը մարդու հոգևոր Էության դրսևոր
ման համապարփակ եղանակն Է: Փիփսոփայության շնորհիվ մարդը ընդունակ Է համոզմունք 
դարձնել և կոել ամենահումանիստական արժեքներ և իդեալներ' գտնելու կյանքի նպատակն 
ու իմաստը, ապրելու ճշմարիտի, գեղեցիկի և բարոյականի սկզբունքներով: Փիփսո
փայության իմացությունը մարդուն զինում Է այնպիսի աներևակայելի հոգևոր ուժերով, ոյանք 
նրան հնարավորություն կտան ընտրելու զարգացման միակ ճշմարտ ուղիները անցումային, 
ճգնաժամային դարաշրջաններում:

Չկա մաքուր, զուտ փիփսոփայության, ինքնին փիփսոփայական մտածողություն: Ինչ
պես բժշկությունը առողջացնում Է մարդու մարմինը, այնպես Էլ փիփսոփայությունը' մարդու 
հոգին: Փիլիսոփայությունն Է բժշկության նման «ախտորոշում» հասարակության հի
վանդությունները: Փիփսոփայությունը հասարակական կյանքի մայրամուտի փրկիչն Է: Ա- 
ոողջացեելով և լոաավոոելով մարդկային գիտակցությունը և մաքրազարդելով մարդու 
հոգևոր աշխարհը ընչաքաղցությունից, եսասիրությունից, ագահությունից և  իշխա-
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նսւկան տենչանքներից' փիփսոփայությունը վերաարժեքավորում է մշակութային ողջ հա
մակարգը, ոգեկոչում մարդկությանը մարդկայնացնելու իր հոգևոր կանչը, բանականացսե- 
լու մարդկային ցեղի ոգին, որպեսզի նրա կյանքը դարձնի առավել իմաստալից և նրա հոգևոր 
աշխարհը գինի բարձրագույն իդեալներով ու համամարդկային արժեքներով:

Փիփսոփայությունը կոչված է տեսնելու մարդու մեջ մարդկայինը և  ուրիշ ոչինչ: 
Փիլիսոփայությունը այս բարձունքից անողոք պատերազմ է մղում հասարակական այն բոլոր 
երևույթների ու վարչակարգերի դեմ, որոնք խոչնգոտում կամ արգելում են մարդու մեջ 
մարդկայինի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Իբրև մարդկային մտքի և բանականության 
բարձրագույն ազատություն, փիփսոփայությունը ուղղակիորեն մարտնչում է մարդու մեջ 
ճշմարտության, բարու և գեղեցիկի հաստատման ու մարդու ազատության համար և կատա
ղի պայքարում դրանց ապօրինի ցանկացած օտարման դեմ:

9. Ամփոփում: Փիլիսոփայության գործառույթները

Ահավասիկ, փորձենք սսւհմաեել ի՞նչ է փիլիսոփայությունը՛. Այս հարցին չի կարելի 
միանշանակ պատասխանել: Այն «phileosophia» է, հավերժական սեր է դեպի իմաստը, վերջ
նական իմաստին անզուսպ ձգտող և դրան տիրապետելու ցանկությամբ վառվող իմաստա
սիրություն է: Փիփսոփայական իմաստը ճշմարտության հավիտենական որոնումն է, հավեր
ժական և բացարձակ ճշմարտությունների իմացությունն է, սաանց որի հնարավոր չի 
թափանցել աշխարհի և նրա իրերի սուբստանցիոնալ էությունների մեջ: Փիփսոփայությունը 
հետազոտում Է և իմաստասիրում կեցության, իմացության, հասարակության և մարդու առա
վել ընդհանուր հիմնախնդիրները և իմաստավորում ու արժևորում դրանք: Այս հայեցակետից, 
փիփսոփայությունը կարեփ է սահմանել որպես համընդհաևուր-ամբողջակաև puiktu- 
կանացված մշակույթ կեցության, մաբդոկ հասարակության և իմացության, աշ
խարհի նկատմամբ մարդու փիլիսոփայական հարաբերությունների և դրանց յու
րացման մասին՛. Այսպիսի ըմբռնմամբ փիփսոփայությունը հանդես է գափս որպես տե
սություն և մեթոդ, մշակում է իր կատեգորիալ համակարգը, սկզբունքները և հետազոտման ե
ղանակներն ու իդեալները: Այս հայեցակետից փիփսոփայությունը ինքնառեֆլեքսիա փնք- 
նաանդրսսդարձում/ է, բանականության ունակությունների և հնարավորությունների հետա
զոտման մշակույթ է' մշակույթի բոլոր ձևերի օգտագործման կտրվածքով: Փիլիսոփայությու
նը մարդկության ինքնագիտակցությունն է և այդ ինքնագիտակցության ու մտածողության 
համապարփակ ճանաչողություն է:

Փիփսոփայությունը աշխարհայացք է, նրա բարձրագույն, տեսականորեն համա
կարգված և բանականացված տեսակն ու մակարդակն է: Այն իրականության տեսա
կան և պրակտիկ յուրացման առավել ընղհանուր մեթոդների և սկզբունքների համակարգ է, 
մեթոդաբանություն է:

Փիփսոփայությունը ամբողջական հոգևոր մշակույթ է: Այն իր մեջ ինտեգրում է գիտա
կան, գեղարվեստական, բարոյական և կրոնական կողմնորոշիչները, բայց չի հանգում նրան
ցից և ոչ մեկին: Աշխարհի և մարդու մեջ նա փնտրում և սահմանում է ճշմարիտի, բարու և գե
ղեցիկի համընդհանուր իդեալները: Այս իդեալներին համապատասխան, փիլիսոփայությու
նը որոնում է աշխարհի և այդ աշխարհում մարդու տեղն ու դերը, նրա կյանքի և պատմության 
իմաստը: Փիփսոփայությունը պրպտող և որոնող մտածելաերպ է, գիտակցության մի ձև, որի 
վերջնական նպատակը մարդու երջանկության համար ճշմարիտ, գեղեցիկ և բարոյական 
հասարակություն կառուցելու գիտական կողմնոյւոշիչների մշակումն է:

Ի՞նչ է փիփսոփայությունը հարցադրումը, այսպիսով, ստանում է իր ավարտուն տեսքը, 
որը կարող ենք ամվափել նրա գործառույթների թվարկմամբ, որովհետև փիփսոփայությունը 
մարդուն անհրաժեշտ է ոչ միայն իր աշխարհայացքային, տեսական-մեթոդաբանակաս և 
արժեքային-գործառնսւկան բովանդակությամբ ու գործառույթներով, այլև նրանով, որ.

ա. Փիլիսոփայությունը ամենահումանիստական մշակույթն է, հետևաբար, նրա 
գործառնության բուն էությունը զտագայն հումանիստական է:
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р. Փ ի լխա փայ 111 |՚՝յ ուէւ р մաքրազարդում է մարդու հոցիս, վեհացնում է այե և դարձնում 
առաքինի:

գ. Փիլիսոփայությունը ամբողջացնում է մարդու կերպարը' նրա հոգևոր աշխարհում 
ձևավորելով ճշմարիտի, բարու և գեղեցիկի իդեալները: Փիփսոփայության միջոցով մարդը 
համոզմունք է դարձնում ամենսւհումանիստակաե արժեքները, ազատությունն ու գործելու 
ազատ ընտրության իրավունքը' ապրելու արժեքային այդ սկզբունքներով և մարտնչում է 
դրանց համար:

դ. Փիլիսոփայությանունը կոչված է մարդու մեջ տեսնելու մարդկայինը և «պատերազմ 
մղելու» հասարակական այն բոլոր երևույթների ու վարչակարգերի դեմ, որոնք խոչընդոտում 
կամ արգելում են մարդու մեջ մարդկայինի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Սրանով 
փիլիսոփայությունը մարդուն սովորեցնում է իր կյանքը կաաոցել խելացիորեն և 
արժանապատիվ ավարտել այն:

Փիփսոփայությունը վերոհիշյալ ըմբռնումներով փիլիսոփայու՛թյան, բուհական դա
սընթացի առարկան է, որը մենք անվանել ենք «Փիլիսոփայության տեսություն և պատմութ
յուն»: Այս դասընթացից Դուք սովորելու եք փիլիսոփայելու արվեստը, առանց որի 
Դուք չեք կարող հավակնել կրթված, դաստիարակված և բարձր գիտելիքների տեր 
մարդու կոչման:

Ահավասիկ, ինչպես բժշկությունն է ախտորոշում մարդու մարմինը և բուժում այն, այնպես 
էլ փիլիսոփայությունն է առողջացնում մարդու հոգին: Փիլիսոփայությունն է 
բժշկագիտության նման «ախտորոշում» հասարակության հիվանդությունները, վերածվում 
հասարակական կյանքի մայրամուտի փրկիչի:

Առողջացնելով և լուսավորելով մարդկային գիտակցությունը և մաքրազարդելով մարդու 
հոգևոր աշխարհը ընչաքաղցությունից և եսասիրությունից, ագահությունից և իշխանական 
տենչանքներից' փիլիսոփայությունը անընդմեջ վերաարժեքավորում է հոգևոր մշակութային 
ողջ համակարգը և մարդկությանը ոգեկոչում է բանականացնելու մարդկային ցեղի ոգին և 
մարդկայնացնելու նրա հոգևոր կանչը: Փիլիսոփայությունն է մարդու հոգևոր աշխարհը 
գինում բարձրագույն հումանիստական իդեալներով և համամարդկային արժեքներով:
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Գլուխ 1. Փիլիսոփայական միտքը Հին Արևելքի երկրներում

Բուն իմաստով փիփսոփայությունը' «philosophiaw-ե (սեր դեպի իմաստը, իմաստասի
րություն), իբրև ամբողջական և ինքնուրույն հոգևոր մշակույթ, ծագել և ձևավորվել է Հին 
Հունաստանում, մ.թ.ա. VII-IV դարերում: Բայց երբ թափանցում ենք Հին Աշխարհի խորքե
րը, մեր առջև բացվում են ասոտա-աքքադական, բաբելոնյան, Հին Եգիպտոսի, Չինաստա
նի, Հնդկաստանի և Իրանի հնագույն զարմանահրաշ մշակույթի դարպասները: Այդ մշա
կույթը հիմնականում դիցաբանական-կրոնական և  կրոնական-բարոյախոսական էր: 
Այդ երկրների կրոնադիցաբանական մշակույթի մեջ մենք ականատես ենք մարդու էութ
յան, աշխարհում բարու և չարի հարաբերակցության, մարդու տեղի ու դերի մասին 
բազմաբնույթ պատկերացումների ու գաղափարների: Դրանք առասպելների, լեգենդների, 
ասքերի, պատումների, էպոսների և հեքիաթների տեսքով մեզ են ներկայանում որպես փի
փսոփայական հիմնախնդիրների հետ անմիջական կապ ունեցող ըմբռնումներ, իմաստներ 
ու գիտելիքներ:

Հին մարդկանց համար աշխարհը միասնական էր, իրենք էլ այդ աշխարհի գենետիկա- 
կան մասնիկն էին: Աշխարհը &սւգևլ էր աոաջին աստվածևերից կամ արարվել աստծո 
կողմից և կառավարվում էր նրանց միջոցով: Աստվածները բացարձակապես տնօրինում 
էին մարդկանց ճակատագրերը: Դիցաբանական-կրոնական աշխարհըմբռնումը հիմնակա
նում զերծ էր աշխարհի բանական-ռացիոնալ բացատրության տարրերից, բայց սա ա
մենևին էլ չի նշանակում, որ այն զուրկ էր ընդհանրապես ռացիոնալակսւնությունից:

Մարդկային մտածողության զարգացման կարևորագույն վաւլ էր բանականության 
նկատմամբ հետաքրքրությունը, որի կարևորագույն արգասիքը երևույթների ու իրադար
ձությունների պատճառների իմացության և դրանց բացատրության ուժեղացումն էր: Այդ 
դարաշրջանը առասպելից լոգոսին անցման և աոասպելազերծման դարաշրջան էր, 
Յասպերսի խոսքերով «Առանցքային ժամանակ» էր: Այն միակ ուղիղ ճանապարհն էր 
դեպի փիփսոփայական մտածողություն, որը եղել է անցման երկարատև ու դժվարին ոսփ: 
Այն սկսվել է մ.թ.ա. II հազարամյակից Միջագետքի երկրների, հին չինական ու հնդկական 
մշակույթից, անցել Հոմերոսի և Հեսիոդոսի պոեմներով և ինքնուրույն տեսական-քննադա- 
կան դասական մտածելակերպ դարձել հին հունական փիփսոփայական մշակույթի մեջ:

Այդ գործընթացներում իրենց ինքնուրույն տեղն ունեն հին չինական և  հնդկական փի
փսոփայական ուղղություններն ու դպրոցները, որոնց մեջ հին հունական փիլիսոփայությու
նից անկախ և դրան զուգահեռ լուծվել են բնության, մարդու և հասարակության, դրանց ւիո- 
խազդեցության փիփսոփայական մի շարք հիմնահարցեր:

*  *  *
Չինական փիփսոփայության տկուքները հասնում են մինչև մ.թ.ա. 2-1-ին հազարամ

յակների սահմանները, մինչև չին ժողովրդի գրի և գրչության ամենսւհնագույն հուշարձան
ների' «Գրքերի»' «Պատմության գիրք», «Լեռների և ծովերի գիրք», «Երգերի գիրք» և «Փո
փոխությունների գիրք» ժողովածուների խորքերը: Փիփսոփայական մտքի սկզբնավորումը 
կապված է այդ «Գրքերում» առկա պատկերների ու սիմվոլների լեզվով արտահայտված 
հայացքների, գաղափարների և ըմբռնումների հետագա մեկնաբանությունների և իմաստա
սիրության հետ:

Իրենց բնույթով և բովանդակությամբ այդ «Գրքերը» դիցաբանական են: Դրանց
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միջո(|ու| հետագա տ|ւեւ|1տսւբա(սսկաս ու սմուեքէւ մեջ են թափանցել ֊Սան (արական) ե. ֊Ի ն  
(իգական) առասպելական ակտիվ ուժերր մասին գաղափարները: Այդ հակադիր ուժերը 
մշտապես ւփմյասց ձգտող ե ակտիվ փոխազդեցության մեջ գտնվող ուժեր են: Այդ 
փոխազդեցություսեերի շնորհիվ ասձե քաոսից առաջանում է ամեն ինչ, այդ թվում՜ 
տիեզերաշենքը, մարդն ու հասարակությունը: Հետագայում այդ ուժերը համակարգում են 
անսահման աշխարհը ե կառավարում են այն, Ցանը' Երկինքը, իսկ Ինը' Երկիրը: Երկն- 
օի պաշտամունքի միջոցով մարդիկ արտահայտել են իրենց համոզմունքներն այն մասին, 
որ երկնքի կամքը մի գերագույն ուժ է, որոնց ոգիները կառավարում են մարդկային կյանքը 
ե տնօրինում մարդկանց ճակատագրերը: Մեծագույն հարգանքը ծնողների, ավագների ե 
կառավարողների նկատմամբ հպատակ ժողովրդի կյանքի ու կենսագործունեության 
սկզբունքներն էին: Հետագայում ձևավորված փիփսոփայական միտքը ժառանգում է այս 
գաղափարները:

Փիփսոփայական բուն միտքը Չինաստանում սկզբնավորվել է մ.թ.ա. 7-6-րդ դարերում ե 
ինքնուրույն մշակութ դարձել մ.թ.ա. 5-3-րդ դարերում: Չինական փիփսոփայության մեջ սւ- 
մեսաառսւջին և հիմնական ուղղություններն են դաոսիզմը, կոևֆուցիոսակսւևություևը 
հ մոիզմը:

Դաոսիզմը ուսմունք է Դաո-ի' իրերի «ոպու» մասին (Դաո-բաասցի' սեփական ուղի): 
Հիմնսպրել է Լաո Ցզին, ե շարունակվել է նրա բազմաթիվ հետևորդների կողմից: Իր ուս
մունքը, որը շարադրված է նրան վերագրվող «Դառ դե ցզի» / «Գիրք ճանապարհի ե առսւ- 
ռինության»/ աշխատության մեջ, նա կառուցել է Դաո-ի հիմքի վրա: £1ստ նրա Դաոն զգա
յական օրգաններին չտրվող, հավերժ, անւիոփոխ, անձև, անվերջ ե անսահման հոգևոր ու 
նյութական անիմանալի նախահիմք ե նախասկիզբ է, վափոխման ե զարգացման ընդհա
նուր ուղի է: Լաո Ցզին գտնում է, որ այն անանուն է, իսկ եթե անուն ունի, ապա հաստատուն 
յէ: Դաո-ն ամեն մի գոյի նախահայրն է և անսպառելի է: Դաո-ի ւիովախություններն անվերջ 
ВЦ ու հավերժ, այն գործում է ամենուր և արգելքներ չունի: Եթե Դաո-ն առարկայանում է, ա- 
պսւ իրերի մեջ դառնում է դե, իսկ մարդու վարքում դրսևորում է որպես ցի: Ցի-ն մարմնա
կան մանրագույն մասնիկ է, որի թ եթ և, ակտիվ, լուսավոր ու պայծաո մասնիկները 
ձևավորում են արական սկիզբը'յա նը, իսկ ծանր, պասիվ ու խավար ցի ֊սերից 
առաջանում է  իգական սկիզբը ՛ինը: Ցան-ցիների և ին-ցիեերի (այսինքն4 արական և ի- 
զական նախասկզբնական նյութական մասնիկների) միացությունից առաջանում է այն ա- 
մննը, ինչ գոյություն ունի աշխարհում: Ունենալով ծագման ու փոփոխման միևնույն հիմքը, 
այնուամենայնիվ, բոլոր իրերը վւոփոխվում են յուրովի' ընտրելով իրենց սեփական ուղին' 
Դաո-ն: Դսւոսիզմի փիփսոփայական ուսմունքի մեջ խորիմաստ մտքեր կան դիալեկտիկա
յի և ճշմարտության, հակասականության, կյանքի ծագման ե հոգու մասին:

Կոևֆուցիոսակաևոտյուևը դաոսիզմին զուգահեռ փիփսոփայական դպրոց է, որի 
հիմնադիրը Կուն Ֆու- ցզին լատինական տառադարձությամբ Կոնֆուցիոսն է /մ.թ.ա. 551
479/: Նրա հայացքների հիմքում ընկած են ժեն (մարդասիրության) ե լի (հարգանքի) 
սկզբունքները: Հարգանքը ծնողների, ավագ եղբոր նկատմամբ, հավատարմությունը տի
րակալին ե իր պարոնին, կարող են ապահովել կարգ ու կանոնը և գոյություն ունեցող կար
գի անփոփոխեփությունը: Ազնիվ մարդը նա է, ով ընդունում է երկնային ճակատագիրը: Նա 
պետք է ունենա երեք վախ' ճակատագրի, մեծ մարդկանց և իմաստունի խոսքի նկատմամբ:

Կոնֆուցիոսի փիփսոփայության մեջ մարդը, նրա բարոյական կատարելագործումը 
դաստիարակության և հասարակության կառավարման հիմնախնդիրները կարևոր տեղ են 
■յրաղեզնում: Նա գտնում է, որ վարչահրամայական կառավարումը անընդունելի է ու ան- 
րարոյսւկան: Հասարակության կառավարման հիմնական ձևը բարոյական օրենքներով և 
աւփտոււթներով կառավարումն է: Յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղեցնի Երկնքի կողմից 
սահսաետոօ իր տեղը' տիրակալը մշտապես պիտի տիրակալ լի&ի, ծաոան' ծառա, 
linij[in հայր, որդին' որդի: Եթե ժողովրդի մեջ անբավարար է հավատը տիրակափ և նրա 
մերձավորների նկատմամբ, ապա պետությունը կայուն լինել չի կարող: Ամեն մարդ պիտի
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իր գործը իսանսւ, կափարի այն, ինչր ամենիդ լավ գիտի: Դրա համար անհրաժեշտ Լ ււհնա- 
վարման ուղեցույց վերցնել հևերից եկած ավանդույթները, կարգ ու կսւսոնը և հավատալ ու 
սիրել նրանց: Բարձրագույն գիտելիքը, ըստ Կոնֆուցիոսի, բնածին գիտելիքն է, ցածրը ի
մաստունների ձեոք բերածը, իսկ ամենսւստորիսը' դժվարությունների հաղթահարման արդ
յունքում ձեոք բերված գիտեփքը: Մարդը պետք է ասի ե սովորեցնի այն, ինչ ինքը գիտի, 
իսկ եթե չգիտի, պետք է խոստովանի, որ չգիտի:

Կոնֆուցիայի կողմից մշակված ներքոհիշյալ սկզբունքները, այն է' «Ինչ ցանկանում ես 
քեզ, ցանկացիր ուրիշին», «Թագավորը թագավոր է, հայրը' հայր, որդին' որդի...», 
«Կսաավարել, նշանակում է ճիշտ ուղի ընտրել» ե ուրիշները համաշխարհային հռչակ են 
բերել նրան:

Դեոես Արիստոտելից շատ առաջ Կոնֆուցիոսը ձևակերպել ե քարոզել է «ոսկե միջինի» 
սկզբունքը: Կատարյալ մարդը նա է, ով խուսափում է ծայրահեղություններից ե ընտրում է 
միջին կարգավիճակը, իսկ կատարյալ կառավարիչը «ոսկե միջինով» ղեկավարող ե վտ- 
խգիջման արվեստին տիրապետող տիրակալն է:

Հետագա դարերի ընթացքում Կոնֆուցիոսի հետևորդները լրացրել ե ամբողջացրել են 
նրա ուսմունքը, մշակել այդ ուղղության գոյաբանությունը, ուսմունքը ճանաչողության ե 
մարդու բնույթի մասին: Մեր թվարկության 10-13-րդ դարերում կոնֆուցիոսականությունը 
նոր փուլ է ապրում հանձին նոր կոնֆուցիոսականության:

* * *

Մոիզմի փիփսոփայական դպրոցը հիմնսպրել է Մո Ցզին (մ.թ.ա. 479-381): Նա ազատ 
արհեստավորների ե գյուղացիության քաղաքական տրամադրությունների ու ձգտումների 
գաղափարախոսն ու պաշտպանն էր: Նրա բարոյաքաղաքական ուսմունքի միջուկը տաս 
սկզբունքներն են' «իմաստության հարգում», «միասնության, հարգում», «համընդ
հանուր սեր ե փոխադարձ, օգուտ», «ընդդեմ հարձակման», «ընդդեմ երաժշտութ
յան», «հանուն խնայողության», «հանուն խնայողության թաղումների ժամա
նակ», «ընդդեմ ճակատագրի», «երկնքի կամքը» և «ոգետեսություն»:

Մոիզմը կոնֆուցիոսականության առաջին լուրջ այլընտրանքային ուղղությունն էր: ժո
ղովուրդը, ըստ մոիստների, մեծապես տառապում է նրանից, որ սովյալները սնունդ չունեն, 
աղքատները'հագուստ, հոգնածները'հանգիստ: Վաները (տիրակալ, թագավոր) ե գանե
րը  (արիստոկրատական բարձրագույն աստիճանի ներկայացուցիչ) վայելում են կյանքի 
հաճույքը, զբաղվում ճոխ ու շվայտ կյանքով, թալանում պետական գանձարանը: Արդա
րության թշնամին հավատն է ճակատագրի նկատմամբ: Անհրաժեշտ է արհամարհել ճա
կատագիրը, քանզի վերջինս կախված է ջանասեր աշխատանքից: Եթե ստկա չէ համընդ
հանուր սեր, ապա չի կարող լինել օրինավոր կարգ ու կանոե:

Հին չինական փիփսոփայության մեջ մշակվել են բազմաթիվ տեսություններ, որտեղ 
ինքնատիպ վերլուծություններ կան ճշմարտության, բանախոհության, բառերի ե անուննե
րի, բարոյականության, բնության արարչագործությունների, մարդու ե նրա հոգևոր աշխար
հի մասին: Չինական փիփսոփայության մեջ է մշակվել «Արևելքի» մշակույթի հիմնական 
սկզբունքների մեծ մասը, որը գոյատևել է առ այսօր:

* * *

Հին Հնդկական փիփսոփայական միտքը հնագույնն է աշխարհում: Նրա ակունքները 
հասնում են մինչև հնդկական մշակույթի հոգևոր հնագույն կոթողները' վեդաները' Սահ- 
միթներ, Քրահմանեյւ, Արահյակևեր ե Ռւպանիշադսեր:

Սւսհմիդների խումբը բաղկացած է չորս վեդաներից' Ռիգվեդա, Սամավեդա, 
Ցաջուրվեդա և Աթհարվեդա: Սրանց մեջ փիփսոփայական բնույթ ունի Ռիգվեդան: 
Այնուամենայնիվ ամենափիփսոփայական վեդաները Ռւպաեիշադեերն են /ուպաէփշսւդ' 
նստել ուսուցչի կողքին ճշմարտությունն իմանալու համար/, որոնք մշակվել են ավեփ ուշ' 8-
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7-րդ դարերում, ե իսաստավորվել որպես «սրբազան գիտելիք»: Ուպաեիշսւդներով դիցսւ- 
բաեակաս աշխարհայեցողությունից անցում է կատարվել փիլիսոփայական մտածողութ
յան: Այստեղ արդեն խոսվում է մեկ աստծո և գերագույն գոյի' Բրահմանի մասին: Այս դա
րաշրջանի փիփսոփայական միտքը կոչվում է վեդայական: Իր էությամբ այն իդեսւլիս- 
տական-աստվածաբանական է: Աստվածների աստվածը Բրահման-Աթմանն է: Նրա ա
ռաջին միտքը եղել է «Ես կստեղծեմ աշխ՚սրհը»: Եվ նա ստեղծում է այդ աշխարհը: Բրահ
ման է այդ աշխարհի հիմքը, ելակետը, պատճառը ե աշխարհն ամբողջապես, ե' այն, ինչ 
կրակի մեջ է, ե' այն, ինչ սրտում է, ե" այն, ինչ արևի մեջ է:

Փիփսոփայական մտքի երկրորդ շրջանը էպիկական շրջասի փիլիսոփայությունն է, որը 
ամփոփված է «Մահաբհարաթսւ» էպիկական պոեմում: Այստեղ շարադրված են գոյաբա
նության, իմացաբանության և մարդու էության փիփսոփայական սկզբունքները:

Երրորդ շրջանը՝ դասական շրջասի փիփսոփայական միտքը, ընդգրկում է բուդդա
յական փիփսոփայությունը, ջայնիզմի, չարվակ-լոկայաթի, նյայայի, վայշեշիկայի, վեդսւն- 
տայի և միմանսայի փիփսոփայական ուսմունքները:

Հնդկական փիփսոփայության ամենատարածված ե ազդեցիկ դպրոցներից մեկը բուդ
դիզմն է, որը հիմնսպրել է Բուդդան / մ.թ.ա. 624-544/: Արիական շակյա ցեղի Գաութամա 
տոհմում ծնված որդին մեծացել է մի հարուստ ընտանիքում, որտեղ ստեղծված պայմաննե
րը բացառում էին կյանքի տառապանքներին ե ողբերգություններին հաղորդակից լինելու 
առիթները: Այնուամենայնիվ, նա պատահաբար ականատես է լինում անտանեփ վիճակնե
րի և ողբերգությունների մեջ ապրող մարդկանց տառապանքներին, որից հետո փախչում է 
հայրական տանից: Ուսումնասիրելով վեդաները ե դրանց մեջ չգտնելով իսկական ճշմար
տությունները, ինքը ի վերջո գտնում է այդ ճշմարտությունները' մարդկային տառապանք
ներից փրկվելու ճշմարիտ ուղիներն ու միջոցները:

Բուդդիզմի /բուդդայականության/ էությունը կրոեա-վփլրսոփսւյակսւն է, մարդու տա
ռապանքների ե  դրանցից ազատագրվելու մասին ուսմուք է: Այս հայեցակետից բուդ
դայականությունը փրկության կրոնա-փիլիսոփայական ուսմունք ե ջատագովություն է չորս 
«վեհ ճշմարտությունների» մասին, այն է' 1.մարդկային կյանքը տառապանք է, 2 .այդ 
տառապանքները ունեն իրենց պատճառները, 3. գոյություն ունի տառապանքներից ազա
տագրվելու ուղի և 4. ճշմարտություն ութ առաքինությունների մասին, որոնց վրա հենվելով 
ե որոնցով առաջնորդվելով' մարդիկ ազատագրվում են տառապանքներից ե ապրում անխ
ռով ու հանգիստ կյանքով: Cuqi բուդդայականության' մարդը «տառապող էակ» է, որից 
անխռով կյանքին' նիրվանային, հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել արքայազն 
Հաոսրամե Բուդդայի նախանշած միջին ուղիով: Դրանք ութ առաքինությունների' ճիշտ 
վարքի, ճիշտ տեսևելոկ ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ խոսքի, ճիշտ մտքի, ճիշտ ու
շադրության ճիշտ ջանքի ե ճիշտ կատարելագործման ութհապատիկ ճահապար- 
հևերև են: Անցնելով այս ուղիով, մարդը «մարում» է (նիրվանա-բսաացի մարած) իր տա
ռապանքների բոլոր պատճառները և ճանաչում տառապանքների մասին ճշմարտությունը: 

Վերը թվարկված փիփսոփայական մյուս դպրոցները ե ուղղությունները, մասնավորա
պես ոչ ուղղադավան, մատերիափստական և իդեալիստական բովանդակություն ունեցող 
դպրոցներ են, որտեղ հին հունական փիլիսոփայությունից անկախ մշակվել են փիփսոփա
յական հիմնական հասկացություններն ու սկզբունքները:

Գլուխ 2. Հին հունական ե հռոմեական փիլիսոփայություն 
(Ան՛տիկ փիլիսոփայություն)

Փիփսոփայությունը' իբրե ամբողջական մշակույթ և ինքնուրույն մտածելակերպ, հին հույ
ների հանճարի արգասիքն է: Իր ծագման շրջանից ավելի քան երեք հարյուր տարվա ընթաց- 
pmit փիփսոփայությունը վերածվում է ինքնատիպ հոգևոր գործունեության' իր մեջ համադրե
լով բնագիտական, զեղարվեարակսւն, բարոյական, կրոնական ե մարդուն ու հասսւրակութ-

27



յասը վերաբերող իմաստու pj ուևևեերը ե. գիտելիքները:
Մենք արդեն սովորօլ եեք, որ փիփսոտայաւլան մտքի ծագմաս աղբյուրներից ե նա

խադրյալներից մեկը դիցաբանությունն է: Մեզ Ոայտնի է նաև, որ հունսպսւն ղրցաբսւնութ- 
յունը ամենահարուստն է աշխարհում: Հունական փիփսոփայությունը ծագել և ձևավորվել 
է' նախ պահպանելով դիցաբանական մտածողության մեջ աշխարհի ամբողջական, գե- 
ղարվեստակսւնացվսւծ պատկերն ու իմաստավորումը, մյուս կողմից առասպազերծել 
ու բանսւկանացրել է այն:

Անտիկ գեղարվեստականացված երեակայակերպ դիցաբանությունը նոր ծագող փիփ
սոփայական մշակույթի անսպաո ն. հարուստ գանձարան է: Առաջին անգամ Հոմերոսի 
և Հեսիոդոսի պոեմներում սկսված աշխարհի էության ե այդ աշխարհում մարդու տեղի ու 
դերի որոնումները ենթարկվում են առասպելազերծման գործընթացին: Դիցաբանական 
աստվածները սոսկ գերբնական անտեսանելի աստվածներ չեն: Նրանք օժտված են երկրա
յին մահկանացուներին հատուկ էությամբ ու բնավորության առանձնահատկություններով: 
Նրանք, տնօրինելով մարդկային ճակատագրերը, միաժամանակ ապրում են աշխարհիկ 
կյանքով:

Անցումը դիցաբանական մտածողությունից փիփսոփայության տեղի է ունեցելյուրահա- 
տուկ ձևով: Հին հույները խորապես յուրացրել են Արևելքի երկրների գիտական միտքը' մա
թեմատիկան, աստղագիտությունը, աշխարհագրությունը, տոմարը: Սակայն հարցը չի վե
րաբերում սոսկ գիտական գիտելիքի առկայությանը, այլ մտածողության, այն. ձևին, որի 
միջոցով այդ գիտեփքները վերածվում են ապացուցվող, դեդուկտիվ ե. տեսական գիտե
լիքների, ենթարկվում բանական հիմնավորման, ձեռք բերում իմաստասիրական բովան
դակություն: Անտիկ փիփսոփայության լավ յուրացման համար անհրաժեշտ է տարբերակել 
նրա զարգացման շրջանները, բևափիլիսոփայկաև (մինչև սոփեստներ և Սոկրատես), 
սոկրատյաև (սոփսետներ, Սոկրատես), դասական, (Պլատոն, Արիստոտել), հելլենիս
տական ե նորպլատոևական:

1 . Բնափիլիսոփայություն

Բնության, մարդու և իրադարձությունների ւսռասպելազերծումը կապված է եսւխասկզ- 
բի, նախագոյի ն. սկզբնապատճառի որոնման մտածելակերպի ձևավորման գործընթա
ցի հետ: Պատմականորեն այն ծագել և հիմնավորվել է Հոնիսւյոււք վւոքրասիական հունա
կան գաղթօջախներում, ե ստացել հոնիական փիփսոփայության անունը: Այն ընդգրկում 
է« ՄիլեթյաԱ դպրոցի» ե «Հերակլիտեսի րնափիլիսոփայակսւև» ուսմունքները:

Միլեթացի երեք մտածողներ /Տ-սւլեսը / մ.թ.ա. 625-547/, Անաքսիմսւնդրոսը /մ.թ.ա. 
610-546/ նւ Անսւքսիմենեսը /մ.թ.ա. 588-525/ առաջին անգամ դրեցին ե ինքնուրույն պա
տասխանեցին այն հարցին, թե ինչի՜ց է կազմված ողջ գոյը և որն է առաջին սկզբնանյութը 
և այդ գոյի նախահիմքը: Հարցադրման հանճարեղությունն այն է, որ նրանց համոզմամբ, 
ամեն ինչ կարեփ է բացատրել, եթե գտնվի գոյի միասնական հիմքը և աղբյուրը: Ա
րիստոտելը վկայում է, որ առաջին փիլիսոփաներից շատերը ենթադրում էին մատերիայի 
տեսքով աոաջին նախասկգբի գոյությունը, որից սկզբնավորվել է ամեն ինչ. այն, թե ինչից 
է կազմված ողջ գոյը, որն է այն աոաջին տարրը, որից ծնվում է նա և որի մեջ ոչն
չանում է: Ասում են, թե այդ սկզբնանյութը գոյի սկիզբն ու հիմքն է որի համար էլ այե//ւ 
ծնվում к  չի ոչնչանում, այլ հանևրժ է, նրա էությունը պահպանվում է իսկ վիճա
կը փոխվում: Միլեթացիեերի կարծիքով դրանք պետք է լինեն ո'չ առաջացող, ոչ էլ ոչն
չացող, այլ հավերժական: Թալեսը այդ նախանյութը և հիմքը համարում էր ջուրը, փաստե- 
լով, որ խոնավությունը առկա է բոլոր իրերի և նրանց սերմերի մե<?: Ամեն ինչ սկսվում է ջրից, 
ծնվում նրանից և ապրում է նրանով: ХЭ-ալեսը գտնում էր, որ եոկրագունդը լողացող սկավա
ռակ է՝ նստած ջրի մաեեոեսին: Բոլոր իրերը հոգի ունեն, ոոր շարժվող ինչ-որ բան I;: Նրա 
էությունը շարժման և ինքնաշարժման մեջ ցանվելն է, իսկ միտբր ւր|ւ1աերւփ ատվածն է:
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Նրա էաԱոզմամ|՚, 8իհ<|հր(>(1 լի I. աստվածենիով, աս՚ևն ինչ շնչավորված է /հիլոզոիզմ/, 
pbmpjuiu իրԱ(ւր աստվածային բնույթ աեեե /պանթեիզմ/, տիեզերքը համընդհանուր պոլիս 
I.: Տիեզերքի եախաևյութերը ոչ թե սովորական իրեր ե նյութեր են, այլ տարերքներ են / ջրի 
տարերք, կրակի տարերք/: Թ-ալեսը համարվում է անտիկ աշխարհի «յոթ իմաստուններից» 
մեկը: Նրա համբավը տարածվում է ողջ Հունաստանում, երբ նա ճշգրիտ կանխագուշակում 
է մ.թ.ա. 585թ արևի խավարումը:

13-ալեսի աշակերտ Անաքսիմանդրեսը նախասկիզբ ե հիմք է համարել «ապեյրոնը» 
(բառացի' անսահման): «Ապեյրոնը» ոչ հող է, ոչ ջուր հ ոչ էլ կրակ: Եթե դրանցից մեկը հա
մարվեր «ապեյրոն», ապա մյուսները կոչնչանային: «Ապեյրոնը» բնութագրվում է անորո
շությամբ ե անսահմանությամբ: Այն աստվածային է, անմահ և անանց: Նրանից են ա
ռանձնացել կենարար «տաքությունն ու սառնությունը»: Տաքության ու սառնության հա
կադրությունից առաջանում են իրերի բոլոր տեսակները ե որոնք ժամանակին պետք է վե
րադառնան նախանյութի մեջ:

Համաձայն Անաքսիմանդրեսի աշխարհգոյացմսւն, ինչպեսև տիեզերքի կաոուցվածքի 
տեսության' երկիրը ոչ թե սկավաոակա&և. է, այլ գլանաձև: Այն պատված է ջրի և օդի 
թաղանթով: Երկիրը գտնվում Է աշխարհի կենտրոնում, անշարժ է և հավասար հեռա
վորությանը' երկնքի կամարի բոլոր կետերից: Երկրի շուրջը ամենուրեք զբաղեցնում է նսւ- 
խասկզբական խոնավությունը, որտեղ առաջանում են առաջին կենդանի էակները: Դուրս 
զալով ցամաք, նրանք կերպարանավտխվում են, վախում իրենց ապրելակերպը: Մարդը 
նախապես սաղմնավորվել է ձկան մեջ և երբ բավականին ուժեր է ձեռք բերել, դուրս է եկել 
ցամաք և վախել իր ձևը:

Միլեթյան դպրոցի երրորդ խոշոր բնափիլիսոփան Անաքսիմենեսն Է: Նա չի շտապել 
ուաշելու աշխարհի սկզբնանյութը և հիմքը: Նախ պետք է անհրաժեշտ պատկերացում կազ
մել աշխարհի իրերի մասին և մտածել այն պրոցեսների մասին, որոնք կհամոզեն սկզբնան
յութ համարվող տարրերից մնացած իրերի ծագման ճշմարտացիությունը: Այդպիսին, ըստ 
ասւքսիմենեսի, ոչ ջուրն է ,ոչ էլ «ապեյրոնը», այլ օդն է: Օդին հատուկ են այն բոլոր հատ
կությունները, որոնց միջոցով կազմավորվում են աշխարհի իրերն ու երևույթները: Օդի &ми- 
րացման շնորհիվ առաջանում է կրակը, իսկ խտացման տարբեր աստիճաններից'քամին, 
մառախուղը, ջուրը, հողը և քարը: Օդը նաև կյանքի և հոգեկան երևույթների աղբյուրն է և 
սախահիմքը: Օրինակ, հոգին օդի «շնչառությունն» է, իսկ մարդու հոգին, փնելով օդ, հաս
տատում է նրան: «Շնչառությունն» ու օդը ընդգրկում են տիեզերքը: Օդը միաժամանակ 
տիեզերքի հիմքն է: Երկիրը փնելով տափակ, ճախրում է օդի մեջ: Բոլոր լուսատուները ծա
գել են երկրից' նրա գոլորշիացող խոնավությունից: Օդը նոսրանալով ծնում է կրակը, որը ա- 
հընդհատ վեր բարձրանալով առաջացնում է բոլոր լուսատուները:

Ի՞նչ է տափս Միլեթյան դպրոցի բնափիլիսոփայությունը Ձեզ: Նախ, առաջին անգամ 
մարդկային մտածողությունը աշխարհի առասպելաբսւնական ըմբռնումից անցում կատա
րեց ֆիզիկական ըմբռնման' «Ի՞նչ է աշխարհն այնպես, ինչպես կա»: Բնության և նրա 
գաղտնիքների բացատրության համար ստեղծվեց առաջին տիեզերաբանական ուսմունքը: 
Առաջին անգամ այդ տեսության հիմքում դրվեց գոյի նախանյութի ն. հիմքի' սուբստան
ցիայի, գաղափարը: ՌՒշսւդրություն դարձրեք այս կարևորագույն հանգամանքի վրա. 
տարբեր մտածողներ ոչ միայն ընդունել են տարբեր հիմք և նախանյութ, այլև յուրովի հիմ- 
նավոոել են իրենց հարցադրումները, ստեղծել տիեզերքի կառուցվածքային իրենց մոդելնե
րը: Նրանց բնափիլիսոփայությունը տիեզերակենտրոն է, ընդ որում, տիեզերքը համա
պարփակ ամբողջական համաձուլվածք է, որի կենտրոնում գտնվում է եկիրը: Տիեզերքի 
մասին այս պատկերացման առաջին արդյունքը համընդհանուր կատեգորիաների մշա
կումն է: ’
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Հերակլիտես (մ.թ.ա. մոտ 540/44-480/83)

Հերակփտեսի փիփսոփայությունը ուսմունք է Լոգոսի ե նրա սկզբունքների մասին: 
Բազմիմաստ «Լոզոս» հասկացությունը Հերակլիտեսը օգտագործել է որպես վերացական 
համաշխարհային օրենք, զգայող Տիեզերքի առանձնահատուկ հատկություն: Լոգոսը կա
ռավարում է աշխարհը, մարդկանց և թագավորում է ողջ տիեզերքում: Այն դրսևորվում է ա- 
մենոտ' բնության, հասարակության ե մարդկանց մտքերի ու հոգու մեջ: Լոգոսը ոչ միայն 
բարձրագույն գիտելիք է, այլե տիեզերքի կողմից աշխարհի կարգավորման օբյեկտիվ-ա- 
ռարկայակաե գործունեություն է:

Անտիկ փիլիսոփաների, այդ թվում նաև Հերակփտեսի մոտ առանձնահատուկ ձևով 
զարգացած է բացարձակի, հաստատունի ե անպայմանաականի նկատմամբ բնազդը: Այդ- 
պիսին է Հերակփտեսի բնազդը Լոգոսի նկատմամբ, որպես հավերժ փոփոխելիության, 
հոսքի ու շարժման հաստատուն, կրկնվող, անհրաժեշտ էական սկզբունք ե_ իդեալ: 
Լոգոսի մեջ տրված է փոփոխելիության ե անվերջական հոսքի բացարձակության սկզբուն
քը, ասել է թե' հավերժական փովտխելիության օրենքը, որպես գոյի իմաստ, միտք, բանա
կանություն ե կրակ:

Լոգոսի մասին Հերակփտեսի ուսմունքը շարադրված է երեք սկզբուհքերի ձևով: Աոա
ջինը հակասականության սկզբունքն է: Նա գտնում է, որ ողջ աշխարհը հյուսված է հակա
դիր ուժերից և ձգտումներից: Պատերազմը, ըստ նրա, «ամեն ինչի հայրն է ե թագավորը», 
թշնամությունը'հակառակությունը, իրերի կարգ ու կանոնը: Ամեն ինչ ծագում և առաջանում 
է թշնամության և փոխարինության միջոցով:

Այսօրվա փիփսոփայության լեզվով պատերազմն ու թշնամությունը պետք է հասկա
նալ հակադիր կողմերի բախում ե պայքար, որոնք անհրաժեշտաբար գտնվում են միաս
նության մեջ: Պայքարի U միասնության «համաձուլվածքը» տիեզերքի ներդաշնակությունն 
է: Որքան հակադրությունները սրված /պրկված/ են, այնքան նրանց միջե եղած հարաբե
րությունները կատարյալ են: Աշխարհի ներդաշնակությունը բացատրելու համար նա բերում 
է Աղեղի ե. -Քնարի համեմատությունը: Որքան աղեղի ծայրերը հակադիր են, այնքան 
նետը արագ է ե դիպուկ: Որքան Քնարի լարերը պրկված են, այդքան մեղեդին քաղցր է, 
քաղցրաձայն ե ներդաշնակ է: Հակասականությունը, որպես հակադիր կողմերի պայքար ե 
միասնություն («համաձուլվածք»), արտահայտում է աշխարհի ներդաշնակությունը ե հան
դիսանում է այդ ներդաշնակության հավերժական աղբյուրը: Ոչնչացնել, վերացնել հակա
սության հակադիր կողմերի հակասականությունը, կնշանակի ոչնչացնել ներդաշնակութ
յունն ու այն սնող աղբյուրը:

Լոգոսի երկրորդ սկզբունքը աշխարհի մշտապես վտւիոխեփության սկզբունքն է, իրերի 
հոսունության U անընդհատ հոսքի մեջ գտնվելու սկզբունքը: Ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ 
փոփոխվում է . միևնույն գետը երկու անգամ մտնելիս, մարդուն ողողում են ուրիշ 
ջրեր: Աշխարհն անընդհատ վւովւոխվող հավերժական պրոցես է, բնության մեջ ամեն ինչ 
անցողիկ է: Հերակփտեսը փնտրում է այն նախանյութը, որը լինի հավերժ փովախվող, բայց 
ոչ անցողիկ: Այդ նախանյութը կրակե է: Տիեզերքը ե կրակը նրա համար հոմանիշներ են' 
տիեզերքը մշտապես եղել է, կա ե կլինի որպես հավերժ կենդանի կրակ, բոցավառվող ե մա
րող: Միայն կրակն է հավերժ վտվտխվող, ամեն ինչ վտխակերպող Ա ամեն ինչի հետ փոխա
կերպվող: Կրակն ապրում է հողի մահով, օդը' կրակի մահով, ջուրը' օդի մահով, իսկ 
հողը' ջրի: Այս պատճառով էլ հափ մահը ջրի ծնունդն է, ջրի մահը' օդի, օդի մահը' կրակի, 
իսկ կրակի մահը' օդի: Ամեն ինչ հարաբերական, է, որը Լոգոսի երրորդ սկզբունքն է: Տիե
զերքի ներդաշնակությունը այն կազմող ամեն ինչի հւսրաբերականոտյաևմեջ է: Նույնիսկ 
հավերժական կրակը բացարձակ չէ ե անընդհատ վտվտխվում է, մերթ բոցավառվում է, մերթ 
մարում, որից առաջանում են տիեզերքը, երկիրը ե կյանքը: Իր հավիտենական շրջապտույ
տի մեջ շրջանաձև պտտվող կրակը Աստվածն է և ճակատագիրը'Լոգոսը (օրենքը, բանակա 
նությունը, անհրաժեշտությունը): Այն ստեղծող էություն է, տիեզերքի թափանցիկ սաբստսւն-
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il)uuli է
Ի՛նչ 1. տւս||տ Հերակփտեսի փիլիսոփայությունը ուսանողին: Նախ առաջին անգամ 

մարդկային մտածողության մեջ մշակվել ես դիալեկտիկական մտածողության սկզբունք
ներն ու Է՛ությունը աշխարհն անընղհատ փոփոխվող հավերժական պրոցես Է, հոսք է, ա
մեն ի Աչ անցողիկ է ու հարաբերական, իսկ վերջավոր իրերը անընդհատ շարժման ու 
վափոխպիության մեջ են ե փոխակերպվում են մեկը մյուսին: Շարժման ու կյանքի աղրյու- 
րր հակասությունն Է, հակադիր կողմերը փոխակերպվում են միասնական կապերի հիմքի 
առկայության դեպքում միայն: Մահը կյանքի մեջ Է, ծերությունը երիտասարդության, կյան- 
բը շարժվում Է դեպի մահ, երիտասարդությունը դեպի ծերություն' խառնվելու բնության 
անհրաժեշտությանը: Հակասականությունը /հակադիր կողմերի միասնությունն ու պայքա
րը/ աշխարհի ներդաշնակության աղբյուրն Է ե որքան այն ծայրաստիճան լարված Է, այն
քան ներդաշնակությունը բարձր Է: Երկրորդ, դիալեկտիկական մտածողությունը ճանաչո
ղության ամենաարղյունավետ մեթոդն Է, որը իմաստուններին զինում Է թափանցելու ամե
նաընդհանուրի մեջ, հասնելու Լոգոսին: Լոգոսի միջոցով ճանաչողության կարողությունը 
ամենաբարձրն Է, որին հասել Է միայն ինքը, իսկ նախորդ մտածողները շատ հեռու են եղել 
դրանից: Միայն մարդկային այն հոգին Է ընդունակ իմացության, որն իր զգայական ե բա
նական ընդունակություններով հասնում Է Լոգոսի ճանաչման, ընդ որում, միայն բանակա
նությունն է_ընդունակ ՛թափանցելու Լոգոսի գաղտնիքների մեջ: Այն մարդիկ, ովքեր 
չեն յսուսափում կյանքի հաճույքներից, չեն կարող հասնել բարձրագույն ճշմարտության ե 
դատապարտված են: Ինքնատիրապետումը ե ինքնասահմանափակումը գերագույն առա- 
ւփնություններ են: Ովքեր ապրում են Լոգոսի օրենքներով և հասկանում են իրենց տեղը 
(լքանքում, նրանք ամենաերջանիկ մարդիկ են: Այս տեսանկյունից իմաստունները մահից 
հետո դրախտում Էլ կարող են ընդվզել ե դաոնալ մեռածների ու կենդանի մարդկանց պա
հապան:

փ փ փ
Մ.թ.ա. 6-րդ դարի մայրամուտին հին հունական փիփսոփայական մտքի կենտրոնը Հո- 

Աիայից տեղափոխվում Է Աթենք սիցիլիական ե իտալիակսւն հունական գաղթօջախներ, 
այսպես կոչված «Մեծ Հունաստան»: «Իտալիակսւն» կոչվող այս փիփսոփայությունը իր 
ւ!նջ ներառում Է Պյութագորասի, վաղ ե ուշ պյութագորականների, Էլեաթների և էմպեդոկ- 
լհսի ուսմունքները:

Պյութագորասյսւե դպրոց

Հին հունական մշակույթի, գիտության և փիփսոփայության մեջ Պյութագորասը ե պյու- 
р ագորականները, հիրավի, հանելուկային առեղծվածներ են: Հոնիայի Սամոսա կղզուց 
սաղաքական նկատառումներով Հունաստանի Կրոտոն վերաբնակեցված Պյութագորասը 
հիմնադրում է մի միություն, որի հիմնադրին Հերակլիտեսը անվանել է «խարդախության 
պարագլուխ», իսկ Հերոդոտոսը' «էլլադայի մեծագույն իմաստուն» : Երկու գնահատա
կաններն էլ տեղին են և արժանահավատ: Պյութագորասը, իրոք, հակասական դեմք էր: Տի- 
րապետելով սուր ե խորաթափանց մտքի, նա բացահայտ խաբեբայությամբ իր համար 
ստեղծում էր կեղծ հեղինակություն: Պյութագորականության հիմնական գաղափարները 
մշսւկել է ինքը:

Վաղ պյութագորականերից են Հիպիասը, Ալկմեոնը, ուշերից' Ֆիլոլայեսը: Պյութագո- 
րակսւն բժիշկ Ալկմեոնը խորիմաստ գաղափարներ է հայտնել ուղեղի մի մասում հոգու 
գտնվելու մասին, նրա ինքնաշարժման ե հավիտենական շարժմամբ օժտված լինելու մա
սին: Մարդը մտածող կենդանի է, իսկ կենդանիները միայն զգայում են: Հիվանդությունը 
նրա գնահատմամբ, մարմնի որոշակի ուժերից մեկի գերիշխանության հետևանք է: Ուշ 
պւութազորական ֆիլոլայեսին են վերագրվում բազմաթիվ մտքեր, որոնք վերաբերում են 
աշխարհի կաոուցվածքիս ե նրանում կատարված դեպքերի ու իրադարձությունների կարգ
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ու կանոնին:
Պյութագորականների փիփսոփայական հայացքները ձևավորվել են օրփեոսական գա

ղափարների ազդեցությամբ, այն է'հոգու անմահության և կերպարանավտխության ու դա- 
ղափոխությսւն մասին: Բայց հոգին կարիք ունի մաքրագերծման ու կատարելագործման' 
աստվածային մակարդակին բարձրանալու և նրա հետ միաձուլվելու համար: Դրան հասնե
լու միջոցը, նրանց համոգմամբ գիտությունն է, մասնավորապես մաթեմատիկան: Մաթե
մատիկական մտածողությունը գիտելիքների ձեռքբերման դարբնոց է:

Այսպիսի մոտեցմամբ է, որ պյութագորասյան դպրոցը աշխարհին առավել հայտնի է 
իբրև բնագիտության, մասնավորապես մաթեմատիկական դպրոց: Բայց այն նախ և առաջ 
փիփսոփայական դպրոց է, տիեզերքի և տիեզերական մարմինների ծագման, տիեզերաշի- 
եության և նրա էության մասին ուսմունք է: Համաձայն այդ ուսմունքի, աշխարհը առաջա
ցել է երկու նախասկզբի' սահմանայինի ե. անսահմանի («ապեյրոն») փոխազդեցությու
նից: Անսահմանը օդային անվերջ տարածություն է' պնևմա է և միաժամանակ դատարկութ
յուն: Պյութագորականների կողմից տիեզերաշենքի կառուցման գաղտնիքները բացատրե
լու համար նրանք ստեղծել և զարգացրել են «թվերի տեսությունը», հիմնադրել մաթեմատի
կայի իրենց դպրոցը: Զբաղվելով թվերի շարքի ե երկրաչափական պատկերների հետազո
տությամբ, պյութւսգորականները թիվը համարել են սկիզբների սկիզբը ե. իրերի գո
յության հիմքը: Թիվը իրերի էությունն է: Նրանք թվերի մեջ տեսել են բազմաթիվ նմա
նություններ այն ամենի հետ, ինչ գոյություն ունի և տեղի է ունենում աշխարհում: Թվերի 
հատկությունների մեջ ավեփն, քան հողի, ջրի, օդի և կրակի, նրանք տեսել են կոնկրետ ի
րերին ու երևույթներին բնորոշ հատկություններ' էություն, ձև, հոգի, միտք, արդարութ
յուն ե. ներդաշնակություն: Ելնելով 10(տասը) թվի այն հատկությունից, որ տասը թիվը 
իր մեջ ընդգրկում է թվերի ողջ շարքը, կատարյալ է և օժտված բոլոր թվերին ներհատուկ 
հատկություններով, նրանք եզրակացրել են, որ տիեզերքում գոյություն ունի 9 (ինն) տեսա
նելի մարմին, իսկ մեկը' զրոն, հակա-աշխարհն է, անտեսանելի ոչ կեցությունը: 10 թվի կա
տարելության հիմքի վրա նրանք ընդունում են տասը հակադիր նախասկիզբ' սահմանը և 
անսահմանը, մեկը և շատը, աջը և ձախը, կենտը և զույգը, արականը և իգականը, 
հանգիստը և շարժումը, լույսը և խավարը, ուղիղը և կորը, չավը և վատը, ուղ
ղանկյունը ե հավասարակողմը, որոնց հակասականությունը սկիզբն է իրերի և ընկած 
է նրանց հիմքում:

Թվերը, նրանց կարծիքով, օժտված են կենտ և զույգ հատկություններով, որոնցից առա
ջինը անորոշ է, երկրորդը' ստույգ: Միասնականը կազմված է այս երկու տարրերից: Թվերը 
նյութականացված քանակական մասնիկներ են և բացարձակ են: Քաջ գիտակցելով, որ 
թվերը արտահայտում են քանակական, բայց նյութականացված հարաբերություններ, պյու- 
թագորականները դրանց վերագրել են նաև որակական էություններ: Այսպես, մեկ թիվը թվե
րի սկիզբն է, դրանց միասնության սկիզբը, երկուսը' բազմազանության սկզբունքը, երեքը 
թվերի միասնականության արտահայտությունը, իսկ չորս և յոթ թվերը դրանց ամբողջական 
շարքի / 1-10 / միջև համաչափեր են, դրանց համաչւսվւության, ներդաշնակության և արդա
րության սկզբունքներ են:

Պյութազորականները գտնում էին, որ տիեզերքն ունի երկրաչափական կառուցվածք, 
որի համար էլ ամեն ինչ կարելի է հաշվել և ներկայացնել թվերով, ոչ միայն իրերը, դրանց 
կապերն ու հարաբերությունները, այլև զգայական ընկալված երևույթները կարելի է ար
տահայտել թվերի լեզվով: Դիտարկելով դարբնի մուրճի հարվածները, Պյութագորասը 
նկատել է, որ տարբեր չափսեր 1ւ ծանրություն ունեցող մուրճի ռիթմիկ հարվածնե
րից լսվում եե տարբեր ձայներ, որոնք ինչ-որ մեղեդի են հիշեցնում: Եթե հնարավոր է 
մուրճի չափսը և հարվածի ռիթմը հաշվարկել, ապա կարեփ է նաև հաշվարկել մեղեդին: 
Ընդհանրապես տիեզերաշենքի բոլոր երևույթների մեջ նրանք ձգտում էին գտնել թվային 
հարաբերակցություն: Տիեզերքը զարգանում է դեպի ներդաշնակություն, որը նույնպես հաշ- 
վարկեփ է: Կարևորը այստեղ այն է, որ բոլոր կարգի հարաբերությունների թվային հաշ-
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խարկումները ենթւսկա են մաթեմատիկական ապացույցների ե ճշմարիտ են (օրինակ, ուղ
ղանկյուն եռանկյան կողմերի և ներքնաձիգի հարաբերությունը): Հավասարակողմ եռանկ
յունին աշխարհի ամևնաներդաշնակ նմուշն է:

Ինչ է տվել պյութագորասյան դպրոցը գիտական մտածողությանը: Նախ նրանք ա- 
ռսւջինը հասկացան թվերի դերն ու նշանակությունը, չնայած ի վերջո չկարողացան պա
տասխանել «ինչի' ց է ամեն ինչը» հարցին: Երկրորդ, թվերի միջոցով կարողացան ստեղ
ծել տիեզերքի ներդաշնակության մասին ֆիզիկական ուսմունքը, քանզի ձայնի ռիթմիկա
կանությունը բացատրեցին շարժմամբ՝ չկա ձայն առանց շարժման ե շարժում առանց ձայ
նի: Այս հիմքի վրա պյութագորսւկաններից շատերը զբաղվում էին երաժշտության տեսութ
յամբ ե ներդաշնակության հիմնախնդիրներով, որոնց էությունը հաշվարկում էին մաթեմա
տիկական բանաձևերի օգնությամբ: Վերջապես, վարձելով տալ տիեզերքի երկրաչափա
կան մոդելը, նրանք հանգեցին նրա գնդաձև, կամ շրջանաձև կառուցվածքի պորտային 
ձնին: Տիեզերքի կենտրոնում գտնվում է Երկիրը, իսկ նրա ոլորտները4 երկնային լուսա
տուները, ձայներ արձակելով և  շուրջպար բռնած, պտտվում են նրա շուրջը' ստեղ
ծելով միասնական մեղեդի:

Այնուամենայնիվ, պյութագորականների մեծագույն ավանդը գիտության ու փիլիսոփա
յության մեջ այն է, որ միլեթյան դպրոցից և Հերակլիտեսից հետո կատարեցին երկրորդ 
անգնահատելի քայլը դիցաբանական մտածողությունից տեսական-գիտական մտածո
ղության անցման ճանապարհին:1 Դա արտահայտվել է այն իրողության ձևով, որ Պյութա
գորասը 30 տարի, գտնվելով Եգիպտոսում, ուսանել է քրմական գիտելիքների գաղտնիքնե
րը և, վերադառնալով հայրենիք, թվերին տվել է անձնավորված նախասկզբի բովանդա
կություն: Աշխարհի նախասկիզ՛բ՛ը թիվս է:Թիվը սուրբ է, այն կառավարում է աշխարհը, 
պահպանում նրա կարգն ու կանոնը: Աշխարհում ամեն ինչ կախված է թվից և որոշվում է 
թվով: Պյութագորասը այդ գաղափարին հասել է' թվերը ազատելով հաշվարկային գոր
ծառույթներ կատարելուց և նրանց վերագրել վերացարկված էություններ: Եթե, ասենք, 9 
թիվը հաշվարկային գործառույթների ժամանակ անբաժան է առարկաներից 19 պարկ ցո
րեն, 9 անասուն և այլն/, ապա Պյութագորասը թվերը գիտակցեց որպես մտահասանելի վե
րացարկումներ /աբստրակցիաներ/: 9-ը պարզապես թիվ է իր ինքնուրույն էությամբ: Այն մի 
էություն, է որը ոչ մի բանով կապված չէ իր առևտրական֊հաշվարկային կոնկրետ կեցութ
յան հետ: Պյութագորասը թիվը կտրում է նրա առարկայական-կիրստական էությունից և 
դիտարկում է որպես միստիկական- մտահայեցողական սիմվոլիկ-նշանային էություն: 

Թվերը, ստանալով սիմվոլիկ տեսք, տեսական մտածողության համար լայն հնարավո
րություն բացեցին' թվերի միջոցով դիցաբանական սյուժեները ենթարկելու վերացարկված 
մանիպուլյացիաների: Այն հնարավորութուն տվեց Պյութագորասին'ստեղծելու տրամաբա- 
նական-դեդուկտիվ մեթոդը, թվերի շարքերի մտային վերադասավորումների միջոցով հան
գել տրամաբանական ամենատարբեր հետևությունների: Պյութագորասի մեծագույն ծա
ռայությունը փիփսոփայության և գիտական-տեսական մտածողության բնագավառում այն 
է, որ առաջինը գիտակցաբար և ստեղծագործաբար դեդուկտիվ մտածողությունը ազա
տեց էմպիրիկ փորձից և  մեթոդներից: Գիտեփքը, ըստ Պյութագորասի, պետք է ազա
տել էմպիրիզմից, վերածել թվի և այն դիտարկել որպես գիտելիք:

1. Հիշենք, որ աոաջին քայլը կատարել են նրանց նախորդները, համաշխարհային ջուրը, հողը, կրակը և  օդը 
մաքրազարդելով դիցաբանական անձնավորվածությունից, այսինքն' նրանք արդեն համաշխարհային 
տարերքները զրկել էին աստվածային բնությունից Ա վերածել էին եզակի, բայց վերացարկված սուբստանցիաների 
/Անեն ինչ առաջանում է խոնավությունից, իր մեջ անհրաժեշտորեն կրում է խոնավություն Ա վերադառնում է 
նոան/:
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էլեական դպրոց
(էլեաթԱեր)

էլեսւթների փիլիսոփայությունը ծագել ե գոյատևել է մ.թ.ա. 6-5-րդ դարերում: Այն հիմ- 
նսւդրել է Քսենոփսւնեսը: Նա քենադատել է դիցաբանական մարդակենտրոն աշխարհայե
ցողությունը, ըստ որի աստվածները մարդակերպ են ե նրանց վերագրվում են մարդկային 
բոլոր արատները: -Քննսւդատելով բազմաստվածության ըմբռնումները, նա գտնում է, որ 
յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր աստվածներին պատկերում է ըստ իր ֆիզիկական հատկութ
յունների, իր նմանությամբ ստեղծում աստվածներին ե նրանց վերագրում մարդկային հատ
կություններ: Այնինչ, գոյություն ունի մեկ Աստված, քանի որ տիեզերքում գոյություն ունի 
մեկ միասնական, աննյութական և հավերժական գոյ, որը հենց աստվածն է: Քսենոփսւնես- 
յան աստվածը ամենատես է, ամենագետ, զուտ միտք է ե կառավարում է ամբողջ տիեզեր
քը: Քսենոփանեսը աստծուն նույնացնում է տիեզերքի հետ: Նա փաստորեն անտիկ փիփ
սոփայության աոաջին մտածողն է, ով միաստվածության ընդունման հայեցակետից 
աստծուն նույնացնելով տիեզերքի հետ, արտահայտել է պանթեիստական գաղափարներ: 
Աստված մեկ միասնական կեցություն է:

էլեական դպրոցը աշխարհին հայտնի է իր երկու հռչակավոր մտածողներով: Պարմե- 
ևիդեսը և նրա հոգեզավակ Զեևոևը առաջին անգամ մշակել են փիփսոփայության հիմ
նական կատեգորիաներից երկուսը' կեցություն1 նւ շարժում, առանց որի հնարավոր չէր 
վերլուծել իրադարձությունների աշխարհը և նրա բազմազանության հիմնախնդիրները: 
Դրանց լուծման համար նրանք խոսել են պարադոքսի' (տարակարծություն անսպասելի 
ընդունված կարծիքին հակասող արտահայտություն) և ապորիաեերի' (դժվարություն, 
դժվար լուծվող խնդիր) լեզվով: Նրանց առաջադրած պարադոքսները (ապորիաները) մե
ծագույն թռիչք էին տեսական-գիտական մտածողության մեջ:

Պարմենիդեսի համոզմամբ կա երկու փիլիսոփայություն' մեկը' ճշմարիտ, մյուսը' 
թվացյալ: Նա հետևում է «ճշմարիտ» փիփսոփայության: Նա գտնում է, որ տիեզերքը 
միասնական է, անսկիզբ ե գնդաձև: Այն չի կարող ծագել ոչ հողից, ոչ ջրից, ոչ էլ առավել 
ես կրակից: Այն հավերժ է 1ւ անշարժ: Կա միայն կեցություն, որը ամեն ինչ է, չի ծագում 
և չի ոչնչանում, իսկ ոչ կեցություն /դատարկություն/ գոյություն չունի: Կեցությունը մահվան 
ենթակա չէ, ամբողջական է, անվերջ ու անշարժ է: Տիեզերքի անշարժությունը բացարձակ 
է, անսկիզբ ե միասնական է: Այն չունի որևէ նախանյութ, այլապես գոյություն կունենար 
նաև ոչ կեցու՛թյուն,: Կա միայն կեցություն, որը ամեն ինչ է, չի ծագում ե չի ոչնչանում: Կե
ցությունը մահվան ենթակա չէ, ամբողջական է, անվերջ ու անշարժ: Միայն թվացյալ'կար- 
ծիքային փիլիսոփայությունն է նրա համար սկիզբ և հիմք (սուբստանցիա) որոնում: Կե
ցությունը ո'չ անցյալ ունի 1ւ ո'չ էլ ապագա, այն հավերժական ներկա է, անբաժա
նելի է ե. միասեռ: Կեցության միասեոությունը բացառում է մասերի գոյությունը, ո- 
րոեք պիտի առաջանային և ոչնչանային: Կեցության մեջ բացառվում է շարժումն ու փոփո
խելիությունը, որը «ճշմարտության հարաբերականության» և «Կսւրծիքային փիլիսոփա
յության» (նկատի ունի Հերսւկլիտեսին) հորինածն է և պատրանքային խաբկանք է:

Սրանից, իհարկե, չի հետևում, որ Պսւրմհնիդեսը չի ընդունում դատարկությունը, բազ
մազանությունը և շարժումը: Դրանք պարզապես բանականության համար մտսւծելի չեն: 
Դրանք գոյություն ունեն զգայությունների մեջ, որովհետև ընկալվում են, բայց այնուամե
նայնիվ թվացյալ-պատրանքային են, «կարծիքի աշխարհ են»: ԵՎ հենց այդ աշխարհի ա- 
ոաջացմսւն նախասկիզբ են կրակը ե հողը, որոնց համապատասխանում են լույսը և մութը, 
տաքր ե պաղը, ծանրն ու թեթևը:

Պարմենիդեսի ուսմունքը իր տարօրինակության ե անսովորության համար անհեթեթ 
թվաց ժամանակակիցներին: Այս պատճառով էլ նրա հնարամիտ աշակերտ Զենոնը, առա-

2 . irmlipiuuuiup տհս սույե ւ|ր[փ երկրորդ մասի qnjuipuibnipjuili մեյ>:
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ջաղբելով մի (ւսրլշ ւսպպփանսր:1 «Աքիլլհս», «Դիխստոմիա», «Ю-ոչող նետը» ե 
«Խաղահրապարակ»: Ընդ որում, այդ ապորիաները չորս բնույթի են' 1. ընդդեմ շարժման 
գոյության, 2. ընդդնմ բազմության գոյության, 3. ընդդեմ տարածության գոյության, 4. 
ընդդեմ զգայական ընկալման: Նա փորձում է ապացուցել իր ուսուցչի գաղափարների 
ճշմարտացիությունը: Նա գտնում է, որ ճշմարիտ են այն բոլոր դրույթները, որոնք հակասա
կան չեն : Զենոնը իր ապորիաներով հաստատում է իր ուսուցչի միասնական, անշարժ ե 
անբաժանելի կեցության մասին գաղափարները: Եթե Կեցությունը մտածելի է, ուրեմն այն 
ռեալ գոյություն ունի: Եթե իրերը անվերջ փոքր են, ապա նրանց միջև վերջավոր իր փնել չի 
կարող: Իսկ եթե վերջավոր են, ապա նրանց միջև միշտ գոյություն կունենա մի երրորդ իր: 
Իսկ սրանք հանգեցնում են հակասության, որովհետև ամեն մի վերջավոր իր կազմված է 
անվերջ թվով վերջավոր իրերից, ինչը անհնար է: Սրանով Զենոնը հաստատում է Պարմե
նիդեսի կեցության մասին միասեռության պարադոքսը:

ժխտելով կեցության բազմաձևությունը, պյութագորականները, բնականաբար, ժխտում 
են նաև շարժման դիալեկտիկական բովանդակությունը: Սրա ապացուցման համար Զենո
նը բերում է «Դիխոտոմիայի» /երկու մասի բաժանում/ սկզբունքը /փաստարկը/: Որոշակի 
տարածություն անցնելու համար պետք է անցնել նրա կեսը, այնուհետև այդ կեսի կեսը... և 
այսպես շարունակ, մինչև անսահմանություն: Նշանակում է, այդ ճանապարհի մի կետից 
մյուս կետին, թեկուզև ամենամոտ, հասնելն անհնար է: Մյուս փաստարկը վերաբերում է 
շարժման էությանը: Կեցության անշարժությունը Զենոնը ապացուցում է «յՕ-ռչող նետի» օ- 
րինակով: Նետը յուրաքանչյուր պահին գտնվում է մի կետում, զբաղեցնում է որոշակի տեղ, 
հաջորդ պահին' մեկ այլ տեղ: Հետևաբար, նետը անշարժ է, շարժում չկա: Մեկ ուրիշ դեպ
քում, արագաշարժ Աքիլլեսը չի հասնում դանդաղաշարժ կրիային, քանզի Աքիլլեսը մինչև 
հասնի դանդաղաշարժ կրիայի ելման կետին, կրիան անցած կլինի որոշ ճանապարհ, և 
այսպես' անվերջ:

Իևչ հիմնախնդիրներ են աոաջադրել էլեացիները: Նախ, նրանք ցուցադրել են բանակա
նության հզորությունը, առաջ քաշել պարադոքսային, իրարամերժ դրույթներ, սովորեցրել 
են վիճաբանել, որից միայն կարող է ծնվել ճշմարտությունը: Զենոնի ապորիաեերի մեջ 
խտացված են տրամաբանական-փիփսոփայական և իմացաբանական բնույթի հիմնախն
դիրներ, որոնք առնչվում են մաթեմատիկական գիտությունների հասկացություններին, ինչ- 
պիսին են «կետի», «անվերջ ւիոքրի» գաղափարները և կոնտիումի հիմնահարցը, երրորդի 
բացառման օրենքը և ժամանակի ու տարածության ընդհատության և անընդհատության, 
վերջավորի և անվերջի վտխհարաբերությանների հարցը:

Անգնահատելի է Զենոնի առաջսւդրած ապորիաների և դրանց ինքնատիպ լուծումների 
դերը գիտության և հատկապես մաթեմատիկայի զարգացման համար, ինչպես դիալեկտի
կական մտածողության ծագման և զարգացման գործում; Այդ ապորիաների առաջադրում
ներից սա այսօր փիլիսոփայությունն ու մաթեմատիկան դրանց պատճառները տեսել են 
այն բանի մեջ, որ Զենոնը անտեսել է տարածության անընդհատությունը և բացարձակաց
րել ընդհատությունը, շարժումը ներկայացրել է իբրև առանձին իրադրությունների և հանգս
տի վիճակների համախումբ: Նա չի ըմբռնել շարժման հակասականությունը, վերջավորի և 
անվերջի հակադիր միտումները:

էմպեդոկլես к  Անաքսագորաս 
/մ.թ.ա. 483-423//մ.թ.ա. 500-428/

Էմպեդոնւեսը պյութագորականների և էլեացիների փիփսոփայական հայացքնների 
համադրողն ու միսւԱորողն է, տարբեր դպրոցների հաշտեցնողը: Աշխարհի հիմքում նա

3. Զև!ա1փ սւպոր|ւա[ւևլփ վփփււոփտւտկաքւ-ւ1սւթեւ1սսրիկակաե վերլուծությունը տես, Ավհտիսյան Ա.Հ., «ա խ ա րհի 
(փտուկան Ա|\տրկ1ւրո U l|\|i||iiim|iui|lll|.>|mliriv-՛ Նր. 1984р. էջ 34-41: i

35



դրել է иյ լ.ւ1ւ ււլւ111 iil.l| նախանյութը, այլ չորս սկզբնապատճառ ջուրը, հողը, օդը ե կրակը, 
հետևաււսւ|ւ, իր1ւ|փ Աւոաշացմսւն հիմքը այդ չորս տարրերի միացումն ու քայքայումն Է: Աշ- 
խարհուս գոյության ասևցող ուժերը «Սերը» և «Ատելությունն» են. Սերը 'որպես միավո
րող nul, Ատելությունը քայքայող: Կախված միավորման ե քայքայման բնույթից, աշ
խարհը կազմող վերոհիշյալ չորս հավերժական տարրերը վտփոխվում են մեծ ու վտքր չա
փերով:

Էմպեդոկլեսը ուսուցանում է, որ աշխարհում գոյություն ունեն երկու հզոր ուժեր' «Սերը» 
ե «Ատելությունը». Սերը' որպես միավորող ուժ, իսկ Ատելությունը քայքայող : Այդ 
երկու հակադիր ուժերը ստիպում են աշխարհի չորս տարրերին շարժվել վտփոխակի, հա- 
սստսւկ ուղղություններով' մերթ միավորվելով, մերթ բաժանվելով: Տիեզերքը աշխարհի մի 
մասն է, իսկ մյուս մասր դեռևս անմշակ մատերիա է: Միաժամանակ տիեզերաշենքի բոլոր 
պրոցեսները որոշվում են այդ ուժերի կատաղի պայքարով: Այդ պայքարում հաջորդաբար 
հաղթում է կամ Սերը, կամ Ատելությունը: Առաջին փուլում հաղթում է Սերը' Ատելությանը 
քշելով աշխարհից դուրս: Հաջորդ վազում ուժերը հավասարակշռվում են: Երրորդ փուլում 
հաղթում է Ատելությունը, իսկ չորյտրդ փուլում վերականգնվում է հավասարակշռությունը, 
որի ընթացքում իրերը շարունակում են կայուն գոյություն ունենալ: Քառափուլ այս շրջան
ները անվերջ շրջապտույտի մեջ կրկնվում են:

Նորիմաստ են էմպեդոկլեսի հայացքները կյանքի մասին: Նախապես առաջացել է բու
սական աշխարհը ինքնին, իսկ կենդանական աշխարհը միանգամից չի ձևավորվել: Նախ 
առաջացել են նրանց օրգանները, ապա նրանց միացություններից առաջացել են բազմա
թիվ էակներ: Մարդը առաջացել է կենդանիների նման: Երբ քայքայվում են չորս տարրերը, 
ւ|րա է հասնում մարդու և կենդանիների մահը: Իսկ երբ մեռնում է մարդու մարմինը, մեռնում
I. և հոգին: Մարդը օժտված է ոչ միայն զգայունությամբ, այլև բանականությամբ: Սիրտը 
արածելու օրգանն է, քանի որ արյունը միտքն է:

Անաքսագորասը յուրահատուկ տեղ ունի անտիկ բնափիփսոփայական պատմության 
մեջ: Նրա փիփսոփայության հիմքում ընկած են հոնիական և էլեացիների փիլիսոփայութ- 
յսւն հիմնական դրույթները: Սակայն, Անաքսագորասը նորովի է կառուցում տիեզերսւշեն- 
|>|ւ Աշխարհի նախասկիզբը ոչ թե որևէ կոնկրետ նախանյութն է կամ թե դրանց ամբողջութ- 
յդւայ; այլ բոլոր իրերի համար ընդհանուր մանրազույն, անտեսանեփ մասնիկների խառ- 
նարդն է, որը պարունակում է բոլոր տարրերը և նյութերը: Դրանք անսահմանափակ են և 
աէւթիվ, «բոլոր իրերի սերմեր» են, որոնց Արիստոտելը կոչել է «Հոմեոմերիա»: Այս 
«սերսէտը» անվերջանւպի են ըստ քանակի և անսահման' ըստ բաժանելիության: Այդ «սեր- 
մՆրԱ» են կազմավյաում ցանկացած իր: Անաքսագորասը առաջին անգամ բացատրում Է ի- 
րԵ|փ որակական տարբերությունները (գուցե դրանց մեջ նա տեսել Է «զենի» բազմազսւ- 
1ւաթյուն): Նա գտնում Է, որ այս կամ այն իրի որակական տարբերությունների հիմքում ըն
կած Է որևէ «հոմեոմերիայի» գերակայության փաստը'ոսկու մեջ գերակայում է ոսկու «հո- 
մնոմերիան», փայտի մեջ'փայտի «սերմերը»: Անաքսագորասը հաստատում է Պստմենիդե- 
սի այն մտքերը, որ ոչնչից (ոչ-կեցությունից) ինչ-որ բան (կեցություն) չի առաջանում:

Աշխարհի նախնական վիճակը իրենից ներկայացնում է մասնիկավոր անորոշ «հոմեո- 
մնրիսւների» խառնուրդ (հմմ. Կանտի տեսությունը Արեգակնային համակարգի ծագման 
վերաբերյալ, որը եղել է անշարժ և անսահման/: Բայց իրերը չեն ծագում և ոչնչանում միա
վորման ու բաժանման արդյունքում, ինչպես ուսուցանել են էլեացիները: Իրերը կազմավոր
վում են ի սկզբանե միասին գոյություն ունեցող իրերի խառնուրդից, քանի որ ամեն ինչի մեջ 
կա սւմհն ինչ «բոլորի մեջ կա բոլորը»: Բայց դրանք զրկված են եղել ինքնաշարժման և 
շարժման ունակոայունից:

Անաքսագորասը գտնում է, որ նախասկզբնական խառնուրդը շարժման հատկությու- 
1փ(|, որի պատճառով անվերջ թվով մասնիկներ անշարժ էին: Երբ դրսից շարժումը հաղորդ
վում է ղրանց, սկսվում է տիեզերքի փնե|խսթյունը: Նա գտնում է, որ ի սկզբանե զոյոայուն
I. nilitigli) իդեալական, ինբնին հզորա<ւա||ւ ուժը' «հուսո» (մխրբր):Նրսւ բանական բացար՞
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սակ հզւտությսւև շնորհիվ սկսվել է «սերմերից» կազմվաօ տիեզերական խառնուրդի շստ- 
էհոմր U համաշխսւրհայիս շրջապտույտը, որի ընթացքում տէսփ Է ունենում «հոմեոմերիա- 
ների» միասնությունն ու բաժանումը, դրանով իսկ'կոնկրետ իրերի առաջացումը:

Հետաքրքիր Է, որ կյանքի ծագումը ես Անաքսազորասը կապում Է այն մտքի ճշմարտա
ցիության հետ, որ կենդանի Էակների «հոմեոմերիաները» նախապես եղել են «սերմերի 
նախնական խսանուրդի» մեջ: Դրանք հետագայում ընկել են երկրի վրա, որից սաղմնավոր
վել են ապագա կենդանի օրգանիզմները: Ցավոք, փիփսոփայության պատմության մեջ մո
ռացության է մատնվել Անաքսագորասի այս հոյակապ ուսմումքը, իսկ իդեալիստական ուս
մունքը «Նուս»-ի մասին համարվել է նրա փիփսոփայության անկյունաքարը:

Ատոմիստական դպրոց
(Լևկիպոս iLp.lu. 500-440), Դեմոկրիտես էձթա. 460-370))

Անտիկ բնափիլիսոփայական մտքի վերջին խոշորազույն ուղղությունը ատոմիստական 
դպրոցի փիփսոփայությունն է: Այն ավարտում է բնափիլիսոփայական շրջանը'իր մեջ ամ- 
փոփելով բնության փիփսոփայության լավագույն ավանդույթները:

Դպրոցի հիմնադիր Լեկիպոսը ստաջադրել է երեք հիմնական միտք'հաղթահարելու 8 ե- 
նոնի ապորիաների հակասականությունը ե դրա հետևանքով առաջացած ճգնաժամը, 
որոնք չկարողացավ հաղթահարել Անաքսագորասը: Այդ մտքերը վերաբերում էին բացար
ձակ դատարկության ընդունմանը,դրանց մեջ ատոմների շարժմանը և այդ շարժման մեխա
նիկական պատճառներին: Ատոմիստական փիփսոփայությունը մեզ է հասել Դեմոկրիտե- 
սի փիփսոփայության միջոցով:

Կեցության նախանյութը և նախասկիզբը ատոմն է' նյութի ամենափոքր անբաժանելի 
մասնիկը: Բացի ատոմներից կա նաև դատարկություն, որը ևս նախասկիզբ է: Ուրեմն, ա- 
տոմների կեցության աշխարհին զուգահեռ, ատոմիստների համոզմամբ, գոյություն ունի ոչ- 
կեցության' դատարկության աշխարհը: Լևկիպոսը նկատել է, «ոչ ֊կեցությունը գոյութ
յուն ունի ոչ պակաս, քան կեցությունը» և «կեցությունը ոչ պակաս, քան ոչ-կեցությու- 
նը»: Ոչ կեցությունը' դատարկությունը, ատոմները բաժանում է միմյանցից և ապահովում է 
դրանց շարժումն ու բազմազանությունը: Կեցությունը տարրերով լցվածն է, իսկ դատար
կությունը բացառում է որևէ ատոմի գոյությունը: Աղամներին հատուկ են պարմենիդեսյան 
կեցության բոլոր հատկությունները' բացարձակ խիտ են, այսինքն' չունեն դատարկություն, 
անթափանցելի են, անբաժանելի և հավերժ: Աղամը չի կարող վտխակերպվել դատարկութ
յան. կեցությունից ոչ-կեցության և հակառակ անցումը բացառվում է:

Ատոմները իրարից տարբերվում են արտաքին հատկություններով' ձեով, կարգով և 
դրությամբ: Հակառակ էլեացիների ըմբռնմամբ, ատոմները գտնվում են մշտական շարժ
ման մեջ և կարիք չունեն որևէ ուժի: Նրանք ի սկզբանե են գտնվում ինքնին շարժման մեջ: 
Համաշխարհային «Նուսը» չի կարող փնել առաջին շարժիչ: Ատոմները շարժվում են դա
տարկության մեջ, որոնց միջև մշտական դատարկություն կա: Նրանք չեն կարող բախվել 
մեկը մյուսին կամ թե' վտխակերպվել: Աշխարհի և նրա երևույթների ռեալ գոյության ընդու
նումը պայմանավորված է աղամների և դատարկության միակցումից և միացումնե- 
րից:Սրաեցից սկզբնավորվում են ծագումն ու ծնունդը,իսկ բաժանվելիս' մահն ու կործանու
մը:

Ատոմները հավերժ են և անփոփոխ,իսկ իրերը' անցողիկ և  փոփոխվող: Դեմոկ- 
րրտեսը այդ բանի պատճառը տեսնում է նրանում, որ ատոմները, գտնվելով մշտական 
շարժման մեջ, ստեղծում են նոր իրեր' ոչնչացնելով հները: Աստվածները անզոր են աշ
խարհներ ստեղծելու, երանք գտնվում են տարբեր աշխարհների ինչ-որ տարածության մեջ: 
Ատոմեերի մրրկաձև շարժման ընթացքում, որը բոլոր ատոմների շրջանաձև շարժումն է, ո
րոշակի ատոմնհր տեղափոխվում են կենտրոն և ձևավորում երկիրը, իսկ մյուսները ծայրա
մասերում առաջացնում են երկինքը, կրակը, օդը և երկնային լուսատուները:
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Աոսւչփս uiiu|iuil ատոմիստները արտահայտել են աշխարհների քանակական բազմազա
նության տւյււգւյասր (Ջ-Բրուեո): Մեր տիեզնրքը երկրակենտրոն է, որի շուրջը դասավորված 
ես երկսայրն սւսրմիեները: Տիեզերքի կառավարման հիմնական օրենքը անհրաժեշտութ
յունս է: Ոչ մի իր չի առաջանում առանց պատճառական կապի U անհրաժեշտության (Սպի- 
նոզա): Քանի որ բնության ե հասարակության ամեն մի երևույթ ունի իր պատճառը, դրա հա
մար էլ թագավորում է անհրաժեշտությունը: Ատոմիստները գտնում էին, որ նույնիսկ պատա
հական երևույթները ունեն իրենց պատճառները: Օրինակ բերելով երկնքից կրիայի ան
կումը, որը պատճառ է դառնում մարդու մահվան,ատոմիստները դրա պատճառը տեսնում են 
արծվի կողմից կրիային օդ բարձրացնելու և այնտեղից բաց թողնելու օրինակը' նրան ջար
դուփշուր անելու համար: Արծվի համար պատահական մարդը բարձունքից թվացել է ամուր 
ժայռաբեկոր: Անհրաժեշտության ուժով է անօրգանական աշխարհից ծագել կյանքը: Կյան
քը իր բոլոր դրսևորումներում շնչավոր է: Կյանքի ծագման պատճառը ջերմությունն է: Մար
դը ստացել է ամենաշատ ջերմություն, որի համար էլ նա բանականություն ու միտք ունի և ու
նակ է հետազոտել ամեն մի գոյավոր: Մարդու Լոգին ևս որոշակի ալբոմների համախմբութ
յուն է:Այն օժտված չէ անմահությամբ և մեռնում է մարմնի հետ միասին:Դեմոկրիտեսը ար
տահայտել է այն միտքը,որ որոշ մարդիկ չիմանալով, որ մարդու մահկանացու մարմիը ենթա
կա է քայքայման, հեքիաթներ են հորինում հոգու անմահության մասին:

Ատոմիստական փիփսոփայության մեջ է աոաջին անգամ հստակ տարբերակվել իմա
ցության զգայական և բանական աստիճանների էությունը: Նրանց կարծիքով, չնայած, 
զգայական գիտեփքները ճշմարիտ գիտելիքներ չեն իրերի էության մասին,բայց բանակա
նությունը չի կարող գործել ստանց զգայական տվյալների: Այս հիմքի վրա էլ Դեմոկրիտե- 
սը խոսում է ճանաչողական երկու տեսակների մասին' մթագնված (մութ), խավար և ճշմա- 
րիտ:Գիտական իմացաբանության համար աոաջին անգամ արտահայտվել է այն միտ
քը,որ միայն բանականության միջոցով է հնարավոր թափանցել իրերի ամենախորքային 
էությունների մեջ:

Շարունակելով օրգանական աշխարհի անօրգանական աշխարհիցս ծագման Անաքսի- 
մանդրեսի և էմպեդոքլեսի մտքերը, ատոմիստները ևս կյանքի և կենդանական աշխարհի 
առաջացումը կապում են անօրգանականի հետ, բայց առանց դրսի ուժի' Աստծո կամ Հա
մաշխարհային Մտքի' «Նուս»-ի միջամտության: Մարդու արմատները գտնվում են հո
ղի 1ւ ջրի մեջ: Կյանքի գոյության պայմանը շնչառությունն է: Մարդիկ գազանների կերա
կուր չդառնալու և նրանցից պաշտպանվելու համար սկսել են օգնել միմյանց, աստիճանա
բար իմաստավորել ձայները, խոսել հոդաբաշխ լեզվով և հասկանալ միմյանց:

2. Սոկրատեսյաե շրջան (մ.թ.սւ. V  դար) 

Սոփեստներ

Մ.թ.ա. V դարը անտիկ դեմոկրատիայի և քաղաք-պետությունների վերնթաց բոան 
զարգացման դարաշրջան էր:Այդ դարաշրջանը իր հետ բերում է նոր խնդիրներ' մարդու, որ
պես պոփսի ագատ քաղաքացու, հիմնահարցերը: Ինչ որակներով պետք է օժտված լինի 
պոլիսի ազատ քաղաքացին: Առաջին պլան են մղվում նրա քաղաքացիական առաքինութ- 
յուների խնդիրները,որոնք նոր պահանջներ են դնում փիփսոփայության առջև: Հասարա
կությունը կրթված քաղաքացիների սուր պահանջ էր զգում:

Առաջին անգամ սոփեստները, հունական լուսավորիչները և իմաստունները, հասարա
կական քաղաքական կյանքում նկատեցին ազատ քաղաքացու կարգավիճակըը: Մարդն 
ապրում է մի միջավայրում,որտեղ ամեն ինչ կանոնակարգված է պետության կողմից և ըն
դունված մարդկային համոզմունքներով: Նրանք աոաջինը ձեռնամուխ եղան կրթված քա
ղաքացիների պատրասման գործին, սկսեցին դասավանդել «մտածելու և խոսելու արվես
տը», որոնք ընդունակ կլինեն կառավարելու պետությունը, ունենալու գեղեցիկ խոսելու, իր
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ճշմստտւսթյւՕօձճքւլւ 11 տսսակետր ապացուցելու հստություններ: Նրանք համոզված էին, որ 
հանձին վվււիսոփսւյաթյան, մարզիկ կարող են գործնական կյանքում հասնել շոշսոիելի հա
ջողության: Իրենց աշակերտներին սոփեստները սովորեցնում էին հաղթելու, «թույլ փաս
տարկներով հակառակորդին ջախջախելու» արվեստը: Նրանք կանգ չէին սանում հակա
ռակորդներին հաղթելու ոչ մի սկզբունքի ընտրության վրա, գիտակցաբար խախտում էին 
տրամաբանության ե ճշմարիտ վիճաբանության բոլոր օրենքներն ու կանոեները:

Հենվելով նախորդ ե ժամանակակից ուսմունքների վրա, սոփեստները բնափիլիսո
փայությունից անցում կատարեցին դեպի մարդը, հասարակությունը նւ մարդկային 
ցիտելիքը: Ավագ սոփեստներ Պրոտազորասը, Գորգիասը ե այլոք, իրենց նախորդների 
ուսմունքների «ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ վտփոխվում է» մտքերը վերագրեցին նաե 
մարդկային պատկերացումներին ե գիտելիքներին: Սրանով երանք տիեզերքի հոսունութ
յան ե զգայական ընկալումների (գիտելիքի, ճշմարտության) հարաբերականության մասին 
գաղափարները, որպես միակ ճշմարիտ գիտելիքներ, տարածեցին նաև մարդու և հասարա
կության իմացության վրա: Դեռ ավելին, մարդու և հասարակության վերաբերյալ իր հե
տաքրքրությունը Պրոտսւգորասը արտահայտեց հակիրճ և լակոնիկ դատողությամբ' 
«Մարդն է բոլոր իրերի չափանիշը, ն' նրանց, որոնք գոյություն ունեն, և՜ նրանց, ո
րոնք գոյություն չունեն»: Մարդը այստեղ պետք է ընտրություն կատարի, երկու 
հակադիր կարծիքներից ընտրի այն, ինչը օգտակար է: Այստեղից էլ, ըստ Պրոտագորասի, 
եթե բոլոր պատկերացումները սուբյեկտիվ են, ուրեմն այդպիսիե են և’ դատողությունները, 
ե’ կարծիքները, և’ գնահատականները: Ամեն ինչ հարաբերական է: Չկա օբյեկտիվ գիտե
լիք, ճշմարտության կայուն չափանիշ, բնականաբար, բոլոր կարծիքներն էլ ճշմարիտ են: 
Խոսքը այստեղ ամեն ինչի գոյության հարաբերականության մասին է, այլ ոչ թե այն մասին, 
որ մահկանացու մարդու համար իրը այնպիսին է, ինչպիսին իրեն թվում է: ճիշտ է, զգայութ
յունը չի խաբում ե սխալվում, բայց դա վերաբերում է իրականության գործնական ոլորտին: 

Այս իրողությունը հաշվի առնելով' սոփեստները սկսեցին լայնածավալ ուսուցանել ի- 
րավաքսպաքական գործունեության հմտություեերե ու մեթոդները, խորասուզվել սոցիալա
կան, այդ թվում նաև փիփսոփայական խնդիրների մեջ: Սոփեստները ուսուցանել են փաս
տարկման ու ապացուցման արվեստը' անկախ ապացուցվող դրույթների ճշմարտության 
փաստից' դիմելով նույնիսկ մտքի անհեթեթ ընթացքին: Նրանք գիտակցաբար հանգեցին 
այն մտքին, որ կարեփ է և ինչ-որ տեսանկյունից հարկավոր է ապացուցել ա՛մեն ինչ, ինչ
պես к  հերքելկապվսւծ հանգամանքների և շահերի հետ: Ամեն մի կարծիք ոչ միայն ճշմա
րիտ է, այլև կեղծ է: Ավագ սոփեստ Գորգիասը ապացուցում է, որ իմացության բանական 
աստիճանում անհնարին է հավաստի և անհակասականգիտելիքի ձեռքբերում: Նրա հա- 
մոզմամբ գոյություն չունեն և’ կեցությունը, և’ ոչ կեցությունը: Այսպես ձևավորվել է մտածո
ղության մի ձև, որը անվանել եե սոփեստաբանություն:

Սոփեոստաբանության բնորոշ գծերից մեկը ընդհանուր հասկացությունների իմացա
բանական հնարավորությունների ժխտումն է: Այս պատճառով էլ որևէ երևույթի մասին 
խսոելիս սոփեստները մեկ ընդհանուր կարծիքի չէին գափս: Նրանք մեծ ուշադրություն էին 
դարձնում հռետորական արվեստի և պերճախոսության վրա: Նրանցից յուրաքանչյուրը 
պերճախոսության և հռետորական արվեստի մեծ վարպետ էր:

Իեչ է տվել սոփեստաբանությունը մարդուն: Նախ, ինչպե ս են հարաբերում մարդկա
յին մտքերն ու գիտեփքները շրջապատող աշխարհին: Աշխարհը հոսք է, որի համար զգա
յական ընկալումները հարաբերական են (ռելյատիվիզմ): Նրանք բանավեճը դարձ
րին ճշմարտության ապացուցման հիմնական միջոց: Միաժամանակ Արիստոտելի գնսւ- 
հատմամբ, սոփեստությունը թվացող իմաստություն է, իսկ սոփեստը մի մարդ, որը կարող 
է փող վաստակել ու դիզել նաև ոչ ճշմարիտ իմաստասիրությունից: Այն հանգամանքը, որ 
սոփեստաբանությունը օգտագործել է ցանկացած մեթոդ, գիտակցված սխալ փաստար
կումներ (սոփեստություններ) իր նպատակին հասնելու համար, նպաստեց սոփեստությունը 
հասկանալ կեղծ և շահադիտական նպատակներով կառուցված մտահանգման եղանակ:
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Սոկրատես (մ.թ.ա. 469-399) 
«Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»

Մարդկության հոգևոր մշակույթի պատմության մեջ Սոկրատեսը չխսւմրող իմաստու
նի է  նորարար փիլիսոփայի հզոր կերպար Է: Շնորհիվ Սոկրսւտեսի' աոաջին անգամ 
մարդը իր բարոյական առաքինություններով դարձավ փիփսոփայության ամենակենտրո- 
նական հիմնախնդիրը, իսկ փիփսոփայական միտքը արմատական շրջադարձ կատարեց 
բնափիլիսոփայությունից մարդու ե սոցիալական փիփսոփայության: Իսկ «Ես գիտեմ, որ 
ոչինչ չգիտեմ» դրույթով նա անջրպետեց մարդկային գիտեփքը աստվածային գիտեփքից: 

Առաջին անգամ Սոկրատեսը համապարփակ փիփսոփայեց այն հարցերի շուրջը, թե 
ո՞րն Է մարդու կեցության և գոյության ճշմարիտ իմաստը, ինչու'’ ե ինչպե ս պետք Է ապրել: 
Նրա իմաստասիրության Էությունը դարաշրջանի քաղաքացիական առաքինությունների և 
բարոյական արժեքների բովանդակության փիլիսոփայորեն ճանաչում Է: Դրա համար կա 
միայն մեկ ուղի՝ ճշմարտության որոնում և հայտնադործում: Գիտելիքի և միայն գիտելիքի 
հիմքի վրա Է հնարավոր թափանցել մարդկային կյանքի անհուն գաղտնիքների ե իմաստա
լից ապրելու առեղծվածի մեջ:

Սոկրատեսի փիփսոփայական գործունեության կարգախոսը Դելֆյան տաճարին փո
րագրված «ճանաչիր ինքդ քեզ, ճանաչիր չափդ» կարգախոսն Էր, որը երիտասարդ հասա
կից հուզել ե վտթորկել Է նրա հոգևոր աշխարհը: Այդ իմաստությունը առմիշտ դարձել Է նրա 
ուղեկիցը, վերածվել մարդու Էությանը և կյանքի իմաստը բացահայտելու սկզբունք: ԵՎ ե
թե «Մարդն Է ամեն ինչի չափանիշը», ապա այդ դրույթը պետք Է տարածել նախ և սաաջ 
մարդու Էության և կյանքի իմաստի ճանաչման վրա, որովհետև բնության գաղտնիքները 
կարող Է ճանաչել միայն աստված: «ճանաչիր ինքդ քեզ» կարգախոսը նրան մղում Է մարդ
կային գիտելիքի բնույթի ուսումնասիրության: Նրա համար որևէ բանի մասին գիտեփք ու
նենալը այլ բան չէ, քան նրա հասկացության և սահմանման իմացությունը:

Սոկրատեսը մարդկային գիտակցության մեջ ամրակայեց այն բացառիկ գաղափարը, 
որ «քաղաքացիական առաքինությունները» մարդու մեջ են, նրա հոգու ընդունակություննե
րի մեջ: Փիփսոփայության գլխավոր խնդիրը մարդկային հոգու ճանաչումն է: Ի տարբե
րության մարմնի, որը կազմված է բնական մասնիկներից, հոգու բովանդակությունը հաս
կացությունն է: Բարձրագույն հասկացություններն են Բարին, Արդարությունը և ճշմար
տությունը: Հոգու միջոցով է մարդը ճանաչում իրերը, դրանց տեղը աշխարհում և ամենագլ- 
խավորը' մարդկանց հարաբերությունները միմյանց նկատմամբ, որի համար ելակետ պետք 
է լփեի «ճանաչիր ինքդ քեզ» սկզբունքը, ինքնաճանաչողությունը: ճշմարտության իմա
ցությունը անհրաժեշտ է' գործնական կյանքում ճշմարիտ ապրելու, ճշմարիտ ուղիներ 
գտնելու համար: Եթե մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է բարին, չարը, արդարությունը, ազնվութ
յունն ու գեղեցիկը, ապա նրանք չեն կարող գտնել երջանիկ ապրելու գաղտնիքները:

ճշմարտության որոնման գործում առաջնայինը իմացության պրոցեսի ճշմարիտ ուղի
ների և մեթոդների մշակումն է: Աշխարհին հայտնի է սոկրատեսյան «Զրուցելու արվեստը», 
որը դիալեկտիկական մտածողության սկզբունքների և մեթոդների շարադրանք է: Այն իր 
էությամբ դեդուկտիվ մտածողություն է: Ընղհանուր հասկացությունների փիլիսոփայական 
սահմանումը պետք է ընթանա զրույց վիճաբանությունների մեթոդով' ընդհանուրի ո
րոնումը եզակի ների մեջ ե  եզակիների միջոցով, երևույթից դեպի խորքային վերա
ցարկված էություն: Սոկրատեսյան դիալեկտիկական մեթոդը պահանջում էր ազատվել 
մտքի հակասություններից, գտնել զրուցակցի հակասական մտքերը, բացառել և «արտաք
սել» դրանք հակադիր թեզերով: Սոկրատեսը զրույց-վիճաբանության է գնում՛ նախապես 
ունենալով հասկացության սահմանումը: Օրինակ, արդարության շուրջը ծավալված վիճա
բանության ընթացքում նա լսում է զրուցակիցների կոնկրետ հարցադրումները և պատաս
խանները, դրանց միջոցով բացահայտում նրանց մտքերի սխալականությունը և հակասա
կանությունը և ստացած պատասխանները առարկելով, հերքելովև ոպղելով' առաջադրում
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1.1111 ЩШфШи|ищЦц, nfiQ նախապես ինքը արդեն զիտեր: Հեգնանքը սոկրատեսյան մեթոդի 
աև|սս(1ասԱ||) UuiuU Լ: Բայց այս ստեղօսպորօող ուժ է,որի էությունը զրուցակիցներին 
պատրանքներից և կեղծից ձԱրբազատելն է: Հեգնանքի իմաստը ընդհանուր հասկացութ
յունների ճշգրիտ սահմանումն է և ճշմարիտ ուղիների ուսուցանումը: Բոլորին հայտնի է, թե 
ինչ է գեղեցիկը (Պլատոն « նջույք»): Բայց յոտաքնչյուրը իր համար է գեղեցիկ: Սոկրատե- 
սի զրուցակիցները գեղեցիկը մեկնաբանում են կոնկրետ գեղեցիկի օրինակներով: Բայց չէ՛ 
որ եթե գեղեցիկը կապվի կոնկրետի հետ, ապա անհնարին է հասկանալ նրա էությունը: 
Ցոտաքանչյուր իր գեղեցիկ է անհատապես, առարկայորեն: Եվ եթե գեղեցկությունը կապ

՛վի եզակի առարկայի, մեկի հետ, ապա մյուսները գեղեցիկ փնել չեն կարող: Գեղեցիկը հա
մընդհանուր մտային հասկացություն է, մտքի ձե է, որի մեջ վերացարկվում է գեղեցկությա
նը հատուկ այն համընդհանուրը, որի կոնկրետ կրողը եզակի իրն է: Ուղին, որով պետք է ըն
թանա մտածողությունը, ինդուկտիվ է'կոնկրետից դեպի ընդհանուրը, գտնելու այն համընդ
հանուրը, որը ստկա է բոլոր գեղեցիկների մեջ և ընկած է գեղեցկության հիմքում ընդհան
րապես: Երբ մտածողությունը հասնի համընդհանուրի ճշմարիտ իմացության, հնարավոր 
կլինի բացահայտել ցանկացած երևույթի կոնկրետ գեղեցկությունը:

Ուրեմն, աշհարհը ե հասարակական կյանքի իրադսւրձությաուններն ու դեպքերը պետք 
է բացատրել ընդհանուրից դեպի եդակին գնալու ուղիով' հակառակ բնափիլիսոփա
յության իմացաբանության: Բայց ի՞նչ է հասարակականը: Հասարակականը, ըստ Սոկրսւ- 
տեսի, բարոյականս է, բարոյականի կողմից արդարացվածը, առաքինին: Առաքինությու
նը բարու, բարիքի իմացությունն է, որը պետք է «աշխատի» գործնական կյանքում, թեե այն 
վերին աստիճանի բանականացված է, մտքի համընդհանուր հասկացություն է:

Սոկրատեսի փիփսոփայությունը գործնական է:Նրա համար ընդհանուր հասկացութ
յունների սահմանումը ե դրանց միջոցով ճշմարտության հայտնադործումը բսւրոյա-քաղա- 
քական կոնկրետ բովանդակություն ունեն: Մարդը, օրենքները , քաղաքական կառա
վարումը, օրենսդիրներն ու կառավարողները պետք է բարոյական լինեն: Օրենքը 
պետք է հենվի արդարության ե ազնվության վրա: «Ինչ օրինական է, այն արդարացի է»: 
Քաղաքացու վեհությունը գոյություն ունեցող օրենքներին անվերապահ ենթարկվելն ու 
դրանք կատարելն է: Նրա համար ամեն ինչից վեր ու թանկ են հայրենիքն ու օրենքները: Ե
թե քաղաքացին չպիտի հարգի օրենքը, նվիրված չլինի ե չենթարկվի պետության օրենքնե
րին, նա պետք է թողնի Հայրենիքը: Օրենքների պաշտամունքը միայն հնարավորութ
յուն կտա ստեղծել բարեկարգ, բանական և  արդար պետություն: Սոկրատեսի կյան
քը ե ճակատագրական մահը իմաստուն մարդու ե սաաքին քաղաքացու վսեմ կերպար է: 
Նա կարող էր մսւհապատժից խուսափել: Սակայն, անկախ այն հանգամանքից'ինքը մե
ղավոր է, թե ոչ, եթե դատարանը կայացրել է մահապատժի վճիռ, ինքը պատրաստ է են
թարկվել այդ վճռին:Դիմելով աթենացիներին, իր վերջին խոսքում Սոկրատեսը իմաստունի 
համոզվածությամբ ասում է, որ իրեն մեղադրողներին և վճիռ կայացնողներին սպասվում է 
ծանր պատիժ, իրենց արածը իրենց է վերադառնալու: Արդարության խախտումը ամենա
մեծ անարդարությունն է: Պատմությունը վաղ, թե ուշ վերականգնում է ճշմարտությունը: 
Սոկրատեսի համար տեսական փիփսոփայությունը ինքնանպատակ չէ: Այն հիմք և միջոց 
է բարոյագիտության ստեղծման, ասել է թե' գործնական փիփսոփայության ստեղծմա հա
մար: Իսկ ճշմարիտ բարոյագիտությունը աոաքինին նույնացնում, է ցիտելիքի հետ: 

Այսպիսով' Սոկրատեսը աոաջինը բնության փիլիսոփայությունից անցում կատարեց 
մարդու ե հասարակության փիփսոփայության: Բարոյագիտության մեջ ներդրեց բանակա
նի' ընդհանուր հասկացության նախասկզբի գաղափարը (իդեալիզմի սկզբնավորում): Ա- 
ոանց գիտելիքի հնարավոր չէ ոչ մի առաքինի գործունեություն: ճշմարտության որոնման և 
հայտնադործման ուղին պետք է լինի դիալեկտիկական' (հեգնանք ե մաետիկա' տատմե
րություն), երկխոսություն, կարծիքների վախանսւկում: Բանավեճը նոր գիտելիքների հիմ
նական աղբյուրն է: Մահը սոսկ մահկանացու մարդու մարմնի մահ է, իսկ հոգու կյանքը հա
վերժական է: Բարոյական մարդը չի մեռնում: Արդարությունը ազնիվ ե արդարացի օրենք
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ների պաշտամունքն: Իշխելը առաքինություն է'հանուն պետության բարօրությսա: Իշխա
նությունը չպիտի օգտագործվի շահադիտական նպատակով: Իշխելու արվեստին տիրսւ- 
պետելու համար անհրաժեշտ է երկարատև ուսուցում, ճշմարիտ դաստիարակություն և բա
րոյական բարձր առաքինություն: Պետության կառավարումից պետք է զերծ պահել բոլոր 
նրանց,ովքեր գիտելիքի հիմքի վրա չեն ուսումնասիրել կառավարման արվեստը,առաքինի 
և ազնիվ չեն, հակառակ դեպքում պետությանը և հայրենիքին կհասցվեն անդառնալի նյու
թական և բարոյական կորուստներ:Պետության քայքայումը բանականության, գիտելիքի և 
ճշմարտության քայքայման անխուսափելի արդյունքն է:

3 Դ-սաական շրջան 

1. Պլատոն /մ.թ.ա. 427- 347/

Պլատոնի տոհմիկ անունը Արիստոկլես է : Պլատոն անունը Սոկրատեսի անվանումն է' 
նկատի ունենալով Արիստոկլեսի մարմնական լայնաթիկունք կառուցվածքը և հետաքրք
րությունների անսահման լայնությունը: Պլատոնը խորապես յուրացրել է իր նախորդների 
փիփսոփայական ուսմունքները, զբաղվել սպորտով, երաժշտությամբ և պոեզիայով: ժա
մանակին նրան համարել են պոետ: Իսկ երբ 20 տարեկան հասակում հանդիպել է Սոկրա- 
տեսին, այրել է իր պոեզիան և նվիրվել փիլիսոփայությանը:

Պլատոնի փիլիսոփայությունը գիտելիքների և  իմաստասիրության անտակ օվ
կիանոս է: Նա առաջինն է ձգտել ստեղծել փիփսոփայական տեսական, միասնական և 
ամբողջական համակարգ" կեցության, բարոյականության, պետության արվեստի և իմա
ցության մասին: J

Պլատոնի փիփսոփայական համակարգի հիմքում ընկած է ուսմունքը իդեա-էյդոսների 
(աոարկայակիր տիպարներ, էություններ, գաղափարներ) մասին: Նա խորապես ըմբռնեց 
իր մեծ ուսուցիչ Սոկրատեսի այն միտքը, որ մարդկային արարքները և նրա էությունը հնա
րավոր չէ ճանաչել և բացատրել «ֆիզիկների» բնափիլիսոփայությամբ: Մարդը իր վար
քագծում ղեկավարվում է այլ' ոչ բնական պատճառներով ու շարժիչ ուժերով:Պլատոնը շա
րունակեց իր ուսուցչի գործը' հասկանալ և ճանաչել դրանց բնությունը: Այս հայեցակետից 
Պլատոնը ընդարձակել է ճշմարտության որոնման տիրույթը, ընդգրկելով ամբողջ տիեզե- 
րաշենքը' որոնելու ոչ միայն մարդկային արարքների, այլև բոլոր իրերի պատճառները և 
նախասկիզբը:

Կեցությունը, ըստ Պլատոնի, բազմաոլորտ է: Նա ընդունում է բազմաթիվ աշխարհնե
րի իրական գոյությունը.

1. իդեաների աշխարհը'իսկական և հավերժական,
2. մատերիայի աշխարհը' նույնքան ինքնուրույն և հավերժ,
3. իրերի և զգայորեն ընկալվող առարկաների աշխարհը, որը ծնվող և մահացող, առա

ջացող և ոչնչացող անցողիկ իրերի աշխարհն է,
4. ժամանակավոր երևույթների աշխարհը, որը թվացյալ, ոչ իրական աշխարհ է:
5. Նրա համար ինքնուրույն գոյություն ունեն նաև և’ Աստվածը, և’ տիեզերական բանա

կանությունը /միտք-արարիչը' դեմիուրգը/: մ
Պլատոնը սկսում է փիլիսոփայել ամենապարզից և ամենսւհասարակից: Գոյություն ու

նեն իրեր և գաղափարներ նրանց մասին: Իրը և գաղափարը ոեալ են և ապրում են կողք 
կոդքխԴեռ ավելին, մարդը հստակ տարբերակում է մի իր մյուսից: Ի՞նչ հիմքով է նա տար
բերակում, ասենք, տունը և տաճարը իրարից: Նրանով, որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի 
իր կոչումն ու նշանակությունը: Իսկ որն է դրա հիմքն ու պատճառը: Չէ՛ որ դրանք նույ
նական են այն իմաստով, որ նյութական-մատերիակահ են, ստեղծվում են միևնույն նյութե
րից: Սակայն, իրի նշանակությունը չի որոշվում նրանով, ինչից կառուցված է: Դրանք սոսկ
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յUipriA և,Խ իրէւրի ui|ilii|ftilui(i Լս՚ւմսւր:
Գլխավորը ՊլատոԱի տեսանկյունից այն է, որ մարդը իր գիտակցության մեջ ունի 

իրերի ինչ-որ կերպար, նմուշ, տիպար ու դեմք' էյղոս: Այդ էյդոսների համաձայն մար
դը ստալծում է իրերը: Այդ էյդոսներով է նա տարբերակում տունը տաճարից, դրանցով է նա 
տան ու տաճարի նշանակությունը զանազանում: Ուրեմն, գլխավոր պատճառը պետք է 
փնտրել ոչ թե իրերի մեջ, այլ' էյդոսների (գաղափարի): Չկա իր ստանց ստեղծագործ գա
ղափարի:

Ինչպե՛ս են հարաբերվում, իրերը գաղափարներիս և գաղափարները' իրե
րին: Եթե մենք հասկանանք այս փոխազդեցությունների գաղտնիքները,կհասկանանք 
Պլատոնի ուսմունքը իդեաների մասին: Պլատոնը ուսուցանել է,որ էյդոսը (գործունյա, արա
կան, ձևաստեղծ) միանալով այս կամ այն միջոցի' պասիվ կրավորական, անորոշ նյութի 
հետ, ստեղծում է ռեալ իրեր: Իրերը ունեն երեք կողմ՜ էյղոս, նյութ(միջոց) և ինքը'իրը: էյդո
սը հանդես է գափս պատճառի դերում,նյութը' միջոցի, իսկ իրը գաղափարի և նյութի վւո- 
խազդեցության հետևանքն է: Այստեղ պետք է տեսնել Պլատոնի դիալեկտիկական հզոր 
մտածողության և տրամաբանության գաղտնիքներից մեկը, երկու հակադիր նախասկզբնե- 
րի'էյդոսի և նյութի միացությունից ծնվում է ինչ-որ նոր բան'իրը: Աստեղից Պլատոնը հան
գել է այն եզրակացության,որ յուրաքանչյուր իր ներքնապես հակասական է, այն միաժա
մանակ և  իդեալական է, և  մատերիական-նյութական:

Մեր գիտեփքները Պլատոնի իդեաների մասին հստակեցնելու և խորացնելու համար 
փորձենք ներկայացնել այն հատկությունները, որոնցով նա օժտել է գաղափարը: Նախ, գա
ղափարը իրի իմաստն է, որը այլ բան չի նշանակում, քան այն, որ մարդը տունը և տաճարը 
իրարից տարբերում է նրանց իմաստներով, նրանց նշանակությամբ' անկախ այն բանից, թե 
ինչ նյութերից են կառուցված: Բոլոր տները միավորված են տուն գաղափարի շնորհիվ: Այս
տեղ Պլատոնի համար զարմանալին այն է, որ տունն ու տաճարը /և ընդհանրապես բոլոր ի- 
րերը/ կարող են քայքայվել-ոչնչանալ, իսկ դրանց գաղափարները հավերժական են, ամբող
ջական: Տոտը կարող է սառչել կամ գոլորշիանալ, բայց ջրի իդեան ւսնւիովւոխ է, ոչ սառչում 
է և ոչ էլ էտում: Այս պատճառով էլ փովտխվող բոլոր իրերի իդեաները անփովտխ են և օժտ
ված են ճշմարիտ գոյությամբ: Այսինքն*_գաղափարը իրի բոլոր մասերի ամբողջականութ
յունն է և նրա դրսևորումը: Տան գաղափարը ընդգրկում է ինչպես տուն իրի կառուցվածքա
յին բոլոր նյութերը, այնպես էլ տունը իր էությամբ: Չնայած տները կարող են լինել բազում և 
անթիվ, հենց տսւ& գաղափարն է բոլոր տները տուն դարձնում: Իրը չի կարող ծագել և 
առաջանալ, եթե չկա նրա գաղափարը: Այն (այսօրվա լեզվամտածողությամբ տան նախա
գիծ, մոդել, գծագիր) նախորդում է իրերի ստեղծմանը, հանդիսանում է նրանց կոնկրետ դրս
ևորումների առաջացման օրենքն ու անհրաժեշտությունը:

Գաղափարի կարևորագույն հատկություններից մեկն էլ այն է, որ, Պլատոնի համոզ- 
մամբ, գաղափարը ինքնին աննյութական է: Եթե իրի պատրաստման միջոցները նյութա
կան են, դա չի նշանակում, որ նրա գաղափարը ևս նյութական է: Գաղափարը գերբնական 
է, հասանելի է միայն մտքին ու բանականությանը: Հենց նրա մտահասանելի օբյեկտ փնե- 
լու շնորհիվ էլ հնարավոր է ցանկացած նյութերից պատրաստել ցանկացած ձևի իր:

Պլատոնի իդեաները կատարյալ են, իդեալական են: Որպես այդպիսին, դրանք նմուշ 
են, իդեալ են, ինքնին և ինքնուրույն են, որոնք առարկայանալով անսահման իրերի մեջ, չեն 
սպառվում: Կոնկրետ իրերը իդեաների որևէ կողմերի ստարկայացումներ են: Օրինակ' գե
ղեցիկի իդեան չի կարող սպառվել որևէ կոնկրետ իրի մեջ. իրերը գեղեցիկի եզակի կողմե
րի կրողներ են: Այդ գեղեցկությունները անցողիկ եզակի իրերի հետ ծագում և մահանում են, 
իսկ գեղեցկության իդեան անմահ է, հավերժական է:

Վերջապես,Պլատոնի էյդոսները օժտված են սեփական գոյությամբ, ապրում են ի- 
յւևնց աշխարհում,անմահ են:Տան բացակայությունը չի նշանակում,որ նրա էյդոսը չկւաՈՒ- 
րսմն,իրի գաղափարը և իրը,ըստ Պլատոնի,իրարից բաժան են, անկախ և ինքնին:Եթե այդ- 
պիսիև եև,ապա ինչու՞ զգայելի իրերի աշխարհում գաղափարը գոյություն չունի: Գուցե այն
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կա մարդու գիտակցությա՞ն մեջ: Եթե, իրոք, դա այդպես է, ապա ինչպես պետք է լուծվի 
տիեզերքի այն բոլոր իրերի ու մարմինների գաղափարների հարցը, որոնք ստեղօվել են 
մինչև մարդը: Այստեղից Պլատոնը եզրակացրել է, որ գաղափարները ունեն իրենց 
ինքնուրույն աշխարհը, որը գերզգայական է, միայն մտահասանելի է: Գաղափարների 
այդ աշխարհը զգայական աշխարհից դուրս է և զրկված է ֆիզիկական բնութագրություն
ներից: Այն մի տեղ կամ տարածք է, որը ոչ տեղ է, ոչ էլ տարածք: Դա մի հրաշագեղ, ազ
նիվ և հավերժական աշխարհ է, որտեղ ապրում են իրերի նույնքան գեղեցիկ ու բացարձակ 
իդեաները: Գաղափարների այդ աշխարհն է միակ ճշմարիտ կեցությունը:

Իսկ ինչպես է առաջացել այն զգայական աշխարհը, որի մեջ ապրում է մարդը: Նույն 
սկզբունքով, ինչպես իրը' որպես էյդոսի և նյութի միասնության արդյունք և հետևանք: .Ըստ 
Պլատոնի, գաղափարների աշխարհին զուգընթաց և նրան հակադիր գույություն ունի նա
խաստեղծ նյութական բնույթի ինչ-որ բան (Պլատոնը այն կոչել է երգչախումբ կամ ոչ կե
ցություն, որը հետագայում լատիներեն անվանել են մատերիա): Այդ ձայնախումբ-մսւտե- 
րիան, որը պլատոնազետների մեկնաբանմամբ «հավերժական է և իդեաներով չի ստեղծ
վում», բազմաձևության, եզակիության, նյութականության և վտփոխելիության, ինչպեսև 
չարի ու սահմանափակման աղբյուր է, «մայրն ու պատճառակիցն» է: Պլատոնի մատերիան 
ոչ թե նյութականություն է, տարածության տեսակ է, եզակի իրերի սահմանազատման 
պատճառ է զգայական աշխարհում: Պլատոնի մատերիան «Երգչախումբը» հակադրվում է 
էյդոսների աշխարհին և ծառայում է որպես շինանյութ էյդոսների ստարկայացման համար: 
Այսօրվա լեզվամտածողությամբ զգայական իրերի աշխարհը, ըստ Պլատոնի, առաջացել է 
իդեալականի և մատերիականի միացման հետևանքով: Մտահասանելի գաղափարների 
աշխարհ (պսւտճսւռ)-> մատերիա (շինսւնյա.թ)-> ոեալ աշխարհ (հետևանք) ուղիով 
ստեղծված իրերի զգայական աշխարհը իր վրա կրում է թե մեկի, թե մյուսի հատկություն
ները: Այս գործընթացում կոշտ ու կոպիտ մատերիան աղավաղում և կոշտացնում է գեղե
ցիկ էյդոսները, զրկում իդեալական և բացարձակ գեղեցիկ գաղափարներին հատուկ իդեա
լականությունից: Դրա հետևանքով հրաշագեղ իդեաների աշխարհից առաջանում է նրա 
նմանակը, «ստվերների» աշխարհը:Արղյոք մտածելու առիթ չի՞ տափս այն հանգաման
քը, որ իյաք, այս աշխարհում իդեալական ոչինչ չկա և չի էլ կարող գոյություն ունենալ:Ամեն 
ինչ մարդ ստեղծում է իդեալական ծրագրերի հիմքի վրա,բայց ստացածը շատ հեռու է ի
դեալական լինելուց: Այս պատճառով զգայելի ռեալ աշխարհը նա անվանում է թվացյալ 
աշխարհ, «ստվերների» կեցություն՛. Այս աշխարհը վերջավոր է ու փովտխվող, անկա
տար է և տգեղ: Եվ այս բոլորի պատճառը նրա մատերիականության մեջ է: Պլատոնը մի 
խանդավառ մտածող է, որը երազում էր ստեղծել տիեզերաշենքը համակարգող ուսմունք: 
Իր «Տիմեուս» աշխատության մեջ նա ստեղծում է այդ ուսմունքը: Բայց ինչպե՛ս: Եթե գա
ղափարը պարզապես միտք է, ապա ոչնչից' աննյութականից նյութական ոչ մի բան չի ա- 
ռաջանա: Բայց Պլատոնի գաղափարները ինչպսս տեսանք, գոյություն ունեն առանց մար
դու և օբյեկտիվ են, ինքնաբավ ու ինքնին: Նրանք ոեալ կեցություն են՛. Օբյեկտիվ գաղա
փարը ոչ թե եզակի կոնկրետ իրն է, այլ դրանց դասի ընդհանուրը: Արդյոք այդ ընդհանուրը' 
տունը, կոնկրետ տների կողքին գոյություն ունի՛: Պարզվում է, որ այն, իրոք գոյություն ունի 
որպես տուն առհասարակ, որպես սեռա-տեսական ընղհանուր գաղափար: Այդ ընդհանուր 
գաղափարի մեջ զգայեփ տուն չկա, բայց ենթադրվում է իրական կոնկրետ տներ: Դրանք 
նյութական-առարկայական են ընդհանրապես և օժտված են իրական չափորոշիչներով: 
Հենց ընդհանուր գաղափարը դարձավ իրականություն, այն ձեռք է բերում նյութական տեսք 
եզակի իրերի մեջ: Ընդհանուրը ռեալ գոյություն ունի եզակիի մեջ և եզակիի միջոցով: Պլա
տոնի դիալեկտիկական ուսմունքը ընդհանուրի և եզակիի փոխկապակցության մասին, գա
ղափարից իրերին անցման մասին, ընկած է նրա տիեզերաբանության հիմքում:

Պլատոնը նկատել է,որ տիեզերաշենքը գոյություն ունի համակարգված և ներդաշնակ: 
Նրան հետաքրքրել է դրա առաջացման հարցը: Այդ ինչպե՛ս պատահեց, որ օբյեկտիվորեն 
ռեալ գոյություն ունեցող երկու նախաստեղծ-նախանյութերը էյդոսը և «երգչախումբ-մատե-
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րիսւն» ulfiihfj/ih շարժվել, օրից տ|ւ1ււ|ծվ1ւզ ներդաշնակ տիեզսրքը: Պլատոնը, իբրև, նոր 
ստքկէ որոնող և արարող Mdtuqni/U մտածող, գտնում Է դրա պատճառը'շարժիչ ու
ժը: երկու Աախաստեւլծ-եախասկիզբ օբյեկտիվ ռեալություններից նա առանձնացնում Է եր
րորդ նախասկիզբը' դեմիուրգիս' տիեզերքը կերտող, արարող ուժին, վարպետին: 
Դա պլատոնյան աստվածն Է, որ շարժման մեջ դնելով գաղափարների աշխարհը ե «երգ- 
չախումբ-մատերիան», արարում Է Համաշխարհային հոգին (Աշխարհի հոգին), որը իր Էներ
գիան տարածելով, շնչավորում Է կյանքը բովանդակելով բացարձակ գիտելիք աշխարհի 
մասին: Տիեզերքի կառուցվածքը, այսպիսով, եռակի կառուցվածքային Է. զաղափար- 
միւրք' (աստվածային բանականություն) իբրև. դեմիուրգ, Համաշխարհային հոգի ն  
Համաշխարհային մարմին: Ստեղծելով Համաշխարհային հոգին,դեմիուրգը նրան օժ
տում Է արարող Էներգիայով և դարձնում տիեզերքը շարժող ու կերտող ուժ: Շնորհիվ Հա
մաշխարհային հոգու արարչագործության,ամբողջ ֆիզիկական աշխարհը շնչավորվում Է: 
Համաշխարհային հոգին ելակետային վիճակում,իբրն գաղափարի ե մատերիայի խառ
նուրդ, տարերքային Է(կրակի,օդի,հողի ե ջրի):

Մենք տեսնում ենք,որ իդեաների փոխարինումը Համաշխարհային հոգու (իմա-տիեզե- 
րական մտքի-«նուս»-ի),իբրե զգայական իրերի սկզբի ե պատճառի, իբրև կենդանի U զգա
յելի ռեալ տիեզերքի արարչի, Պլատոնի օբյեկտիվ-իդեափսկական փիփսոփայության ա
վարտն է:

Տիեզերաշենքի լսւռուցման պլատոնյան մոդելները երկուսն են: Նախ, Պլատոնի համար 
տիեզերքը կենդանի համակարգ է: Կենդանի տիեզերքի անօրգանական մասը մտքի գոր
ծունեության արդյունքն է: Տիեզերքի այդ մարմինը, միտքը կառուցում է տարերքների'հողի, 
ջրի, օդի ե կրակի համամասնական միակցումներից: Անցնելով հոգու ձևավորմանը, միտքը 
հոգին ձևավորում և կառուցում է անտեսանեփ աշխարհի նմանակությամբ, որից հետո միա
վորում է հոգին և մարմինը, ընդսմին' մարմինը դաոնում Է հոգու բանտը և գերեզմա
նոցը:

Անցնելով տիեզերքի օրգանական մասի' աստղերի, երկնքի և մարդու կսաուցմանը, 
միտքը երկնքին օժտում է ժամանակի հատկությամբ: Ստեղծելով ամենալուսատու աստ- 
դին, միտքը լուսավորում է ողջ երկինքը: Դրա հետևանքով միտքը տեսնում է, ոբ այնտեղ 
բացակայում են կենդանի էակները: Միտքը երկնքում քանդակադրոշմում է կենդանի էակ- 
ների չորս դաս նախանմուշին համապատասխան, երկնային աստվածների դաս, թևավոր
ների և փետրավորների դաս, ջրայինների դաս և հետիոտների ու ցամաքայինների դաս:

Պլատոնի տիեզերաբանության մեջ մենք գտնում ենք տիեզերքի ծագման երկրորդ 
տարբերակն ու մոդելը,եթե նրա ծագումը դիտարկենք զգայական աշխարհի հարաբերակ
ցության տեսանկյունից,այսինքն' գաղափարի և անհրաժեշտության (մատերիայի) միակ- 
ցումից:Այս մոդելը,ի լրացումն առաջինի' օրինակեփ պատճառից ծնված մոդելի, իր տարեր
քի մեջ է մտնում նաև անկարգ ու խստը պատճառը նյութը' որպես զգայական աշխարհի 
«ծծմայր» և «կերակրող»:Այդ տարերքների ընդհանրական էությունը նույնպես մնայուն է և 
անանց: Պլատոնյան մատերիան,անորոշ ու անձև, հավասարազոր է անտեսանեփ նախան
մուշին' բացարձակ մտահասանելի աշխարհին, որը հիմք է տափս նրան' զգայական աշ
խարհի իրերը դիտարկելու որպես նրա պատճեներ: Բայց Պլատոնը պատասխան չի տա
լիս այն հարցին, թե արդյոք, այդ տարերքները գոյություն ունեցել են երկնքից առա՞ջ, եղե՛լ 
են ինքնին, ինչպես գեղեցիկն ու արդարությունը և ունեցե՛լ են արդյոք իրենց բնակատեղին:

Ձեզ համար ընդհանրացնելով Պլատոնի ուսմունքը գաղափար-էյդոսների մասին, կա
րոդ ենք ընդգծել մի քանի առանձնահատկություններ:

Նախ, Պլատոնի համար տիեզերքը գոյություն ունի երկու իրական-օբյեկտիվ աշխարհ
ների ձևով' մտահասանելի էյդոսների (գաղափարների) և զգայական իրերի աշխարհների 
ձևով Երկրորդ, կեցության և ոչ-կեցության մհասնությունը օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի 
փոխհարարերոււ.1յուն չէ այսօրւ|սւ իմւսսւ]տվ:Նրաեց միջև,որպես միջակա օղակ, գտնվում է 
իրերի աշխարհը:Նրաե)| մի^էայւդաւ!ոովաճ կապր իրականացնում Է Համաշխարհային հո
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գին,որը կեցությունից և ոչ-կեցությունից «Օնեդարերում է» սրասց զավակիս իրնլփ աշ
խարհը: Երրորդ, իրերի աշխարհի յուրաքանչյուր եզակր իրի կամ նրանց սեռերի ու դասերի 
համար գաղափարների մտահասանելի աշխարհում գոյություն ունեն համապատասխան 
էյղոսներ, որոնց նմանակը կամ ընդօրինակումն են նրանք (ստվերները, տնակեցություննե
րը): Իրերի աշխարհը գոյացման,հավերժ փնեփության ե հասունության ու ոչնչացման աշ
խարհ է: Այնտեղ թագավորում են անկայունը,անցողիկը ե թվացողը: Այն և' կեցությունն է, 
և'ոչ-կեցություն, ե' նույնականն է, և'տարբերը, ե' փոփոխվողն է, և'անփոփոխը, ե՜անշարժն 
է և շարժվողը, ե' միակն է, և' բազումը:

Վերջապես, էդոսների, իբրև զգայական իրերի սկզբի ու պատճառի փոխարինումը 
տիեզերական մտքի,իսկ այնուհետև պյութագորյան թվի և թվերի տեսության ներթափան
ցումը իդեաների մասին ուսմունքի մեջ պլատոնիզմի ավարտն է, որտեղ արդեն գերակայում 
է սուբյեկտիվ-իդեալիզմը:

*  *  *

Պլատոնի իմացաբանությունը ուսմունք է գիտեփքի մասին: Գիտելիքներով, նրա հա- 
մոզմամբ, օժտված են աստվածները և փիլիսոփաները, աստվածները բացարձակ գիտեփք- 
ներովփսկ տգետները բավարարված են իրենց տգիտությամբ: Փիփսոփան գտնվում է 
աստվածների և տգետների միջև, որը ձգտում է իմաստության (փիփսոփայությունը սեր և 
անհագուրդ ձգտում է դեպի իմաստությունը, գիտեփքը):

Պլատոնյան գիտեփքը ոչ զգայական ընկալումն է, ո'չ ճշմարիտ կարծիքը, և ոչ էլ ճշմա
րիտ կարծիքը իր մեկնաբանություններով: Այն սահմանազատված է զգայական ընկալում
ներից և զգայության ու մտքի միավորում է: Գիտեփքները, ըստ Պլատոնի,մարդը վերհիշ
ման շնորհիվ դուրս է բերում անմահ հոգուց: Հոգին օժտված է վերաբնակեցման հատկութ
յամբ և,մինչև մարդու մարմնի մեջ մտնելը, արդեն հասցրել է և իր մեջ պահել գոյի ճշմարիտ 
էությունը:Վերհիշումը ճանաչողական պրոցես է և պատեհ առիթի դեպքում ծնում է գիտե
լիք: Գիտեփքը լինում է ինտելեկտոաղ (մտավոր) և զգայական:Ինտելեկտուալ գիտեփքը 
վերաբերում է մտածողությանն ու բանախոհությանը: Մտածողությունը զուտ մտքի գործո
ղություն է,որը ճանաչում է զգայական խառնուրդից զուրկ մաքուր էդոսներըփսկ բանախո- 
հությունըդատելու ընդունակությունը,գործառնում է հասկանալու կամ զգայական իրերը 
կամ պատկերները (տիպարները): Զգայական գիտեփքին են վերաբերում հավատը ե 
ևմաևություևը (նմանակը): Հավատը գործ ունի իրերի հետ և ընկալում է դրանք այնպի- 
սինփնչպիսին դրանք ռեալ գոյություն ունեն, իսկ նմանությունը իրերի պատկերացումն 
է,կամ թե՝ մտավոր գործողություն իրերի զգայական պատկերների հետ: Պլատոնի դիալեկ
տիկան այն դիալեկտիկան չէ, ինչ մենք հասկանում ենք այսօր:Նրա դիալեկտիկական 
մտածողությունը ինչ-որ չափով մեթոդաբանական է, մեթոդ է, ինչ որ չափով իմացաբա
նություն, տրամաբանություն և գիտություն է: Ընդհանրապես Պլատոնի փիփսոփայական 
մեթոդը հասկացությունների վերլուծության (վերլուծական) մեթոդն է, երկխոսության 
միջոցով ճշմարտության հայտնաբերման մեթոդը:

Այն, ինչ տեսանք վերը' կդոս-գազափարեերի աշխարհի (ռեալ կեցություն), իրե
րի աշխարհի (թվացյալ կեցություն) և անձև ու պասիվ ոչ կեցության (նյութական աշ
խարհ,տարերքներ) փոխազդեսությունները տիեզերաշենքի կառուցման պրոցեսում, խորա
պես դիալեկտիկական են: Նրա գոյականացված օբյեկտիվ գսւղափար-էյդոսները ինքնին 
բացարձակ են, հավերժական, անվտփոխ և անշարժ: Իդեաների աշխարհում գոյություն 
ունեն «ինքնին գեղեցկություն և բարություն», որոնք անցողիկ աշխարհում մարմնավորվում 
են «գեղեցիկ կնոջ», «բարի մարդու» մեջ: Եվ երբ նա վերլուծում է դրանց բովանդակությու
նը' ընդհանուրից իջնելով դեպի եդակին և հակառակը, այդ հասկացությունները դառ
նում են ակտիվ, շարժուն ու վտփոխվող: Ինչ վերաբերում է զգայական իրերի աշխարհին, 
ապա այստեղ ծագման ու ոչնչացման, մեկի և շատի /բազումի/, գաղափարի և նրա «ստվե
րի»,կեցության և իր ուրիշի,ճշմարիտի ու կեղծիքի,կեցության և ոչ-կեցության վւոխազդե֊
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(.|ությաևներ|ւ 1ւտկասակա1աւթլաս,մ1յկլւ մյուսին անցման ու փոխակերպման վերլուծութ- 
|ուԱևևրւ> իարսւպևս դիալեկտիկակաս ես: Աևվավւոխ գոյը հնարավոր չէ ճանաչել, 
առավեք ես բացահայզւկ Արա էությունը: Պլատոնը հակառակվում է իր բոլոր նախորդ- 
Լւևլւիև այե բաեի համար,որ նրանք գոյը դիտարկել են կա'մ շարժման,կամ հանգստի վիճա
կում, չհասկանալով, որ շարժումը ե դադարը համատեղելի են: Իրերր նույնական են ինք
նին, բայց ուրիշ իրար նկատմանբ, նույնական են հանգստի տեսանկյունից, բայց ուրիշ՝ 
շարժման առումով: Ամբողջն ավեփն է, քան նրա մասերի գումարր, քանզի մասը գոյություն 
ասի ե' իր համար, ե' ամբողջի: Գոյը որպես ամբողջ, տեսակների, դասերի և սեռերի միաս
նություն է, որոնք և' իրքնին են, և' գոյի համար են: Եթե գաղափարների աշխարհը անհակա- 
սական է, ապա իրերի աշխարհը հակասական է, ամեն ինչ ունի իր հակադիրը: Գեղեցիկի 
կսսլափսւրր ինքնին անհակասական է, բայց գեղեցիկ իրերի կողքին կան տգեղներր, ար
դարության կողքին' անարդարները:

Պլատոնի ուսմունքը հասարակության, բարոյականության 
1ւ արվեստի մասին

Պլատոնի ուսմունքը հասարակության (պետության) մասին հասկանալու համար պետք
I. վերհիշել նրա ուսմունքը գաղափարների մասին: Նա հասկանում է, որ պետությունը մե
նակեցությամբ ապրող կենդանիների մեխանիկական համակարգ չէ: Իսկ ինչն է 
ստիպել մարդկանց միավորվելու ե ապրելու համակեցությամբ: Դրա պատճառները նա 
տեսել է մարդկային պահանջմունքների բազմազանության և դրանք' մենակեցությամբ բա- 
վարարելու անհնարինության մեջ: Համակեցության (պետության, հասարակության) մեջ 
ապրող մարդը ևս աստվածային արարչագործության արդյունք է, կազմված մարմնից և հո
գուց: Մարդու մարմինը մահկանացու է, անցողիկ ու երկրորդային և ամբողջությամբ կախ
ված է հոգուց: Այստեղ գործում է նույն եռաստիճանականությունը'հոգի->մարմին->մարդ: 
Հոգին ապրում է իր ուրույն կյանքով և անմահ է որպես Համաշխարհային հոգու մասնիկ: 
Սրա պատճառով մարդու մարմնի ոչնչացումից հոգին չի ոչնչանում, այն վերաբնակվում 
է այլ մարմնի մեջ: Մարդու կատարելությունը, բնականաբար, վերաբերում է նրա հոգու կա
տարելությանը միայն, որի էությունը հնարավորին չափ աշխարհի մասին շատ գիտելիքնե
րի ձեռքբերումն է, իսկ իդեալականի բարձունքից' աստվածային գիտեփքի ձեռքբերումը: 
Բայց քանի որ մարդը ապրում է պետության մեջ, ապա իդեալական մարդ կարելի է դաս- 
տիարակել միայն իդեալական պետության մեջ: Ահա այս խնդիրը'իդեալական պետություն 
ստեղծելու խնդիրն է հուզել նրան: Գոյություն ունեցող պետությունները, որի մեջ ապրել ու 
ստեղծագործել է Պլատոնը, զգայական աշխարհի ծնունդ են, բնականաբար, որքան էլ այդ 
պետության կառուցվածքները լինեն արդար ու ազնիվ, այնուամենայնիվ իդեալական փնել 
չեն կարող: Իդեալականը' բարիքն ու արդարը, գաղափարներն են և պատկանում են էյդոս
ների մտահասանելի աշխարհին: Որպեսզի Պլատոնը ստեղծի այդպիսի պետության ուս
մունք, նա ձեռնամուխ է լինում, գոյություն ունեցող պետական կառուցվածքների քննադա
տությանը և այդ հիմքի վրա իդեալական պետության էյդոսի ' իդեալական պետություն 
հասկացության կառուցմանը: Չէ՛ որ գոյություն ունեցող պետություննները պատկանուն են 
զգայական աշխարհին, որին որպես պատճառ պետք է նախապես գոյություն ունենար պե
տության գաղափարը մտսւհասաների էյդոսների աշխարհում: Գոյություն ունեցող պետա
կան կաոուցվածքը Պլատոնի տեսանկյունից պետք է համապատասխանի հասարակական 
Արեք դասերին, ըստ հոգու երեք' բանական, կամային և զգայական, մասերի համապա
տասխան գործունեության: Աոաջին դասը պետության ղեկավարներն են, երկրորդը' պե
տության պաշտպանները, իսկ երրորդը'հողագործներն ու արհեստավորները:

Պլատոնը պետական կաոուցվածքի հիմքում դնում է բարիքի գաղափարը: Ամենա
բարձր րարիյյո համարնլ՚Ա I. այպսւրություեը: Որպես հեթանոս փիլիսոփա, նա դիցաբանա
կան սաասսյե|1ւ1ւո|ւ մեշ Ակաւրէյ * ilji պետության եեաոագրություն, որը նախորդել է ժամա-
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նակսւկից պետություններին: Դա ֊Քրոնոսի  կառավարման դարաշրջանն կւ, հրր |տ1ւ(ւյյ' 
աստվածներն էին կառավարում: Այդ պետության մեջ ամեն ինչ կար մարդու կւասյփ ու գո
յության համար, ամեն ինչ խաղաղ էր ու ներդաշնակ: Մարդիկ ծնվում էին հողից, ոչ մի բա
նի կարիք չունեին և ժամանակի մեծ մասը տրամադրում էին փիլիսոփայությամբ զբաղվե
լուն: Համատարած իշխում էին ճշմարիտը, բարին ու գեղեցիկը:

ժամանակակից ոչ մի կատարյալ պետություն չի կարող պետական կաոուցվածքի 
իդեալ փնել, քանի որ ոչ թե աստվածները, այլ մարդիկ են կառավարում ե հոգում իրենց 
նյութական կյանքը, անընդհատ ենթարկվում են բնական և սոցիալական աղետների (պա
տերազմների): Գոյություն ունեցող պետություններում չարն, այնքան հզոր է, որ այլանդա
կում է ճշմարիտը, արդարն lif բարին: Թ֊իսոկրատիաև, որի հիմքում ընկած է փառասեր 
կառավարողների տիրապետությունը, Պլատոնի համոզմամբ, առավել մոտ է կատարյալ 
պետությանը: Բայց ընչաքաղցության տենչը ե հարստության ձգտումը նրանց շեղում է դե
պի շքեղություն և շքեղ կյանք: Օլիգարխիան քչերի իշխանությունն է բացարձակ մեծա
մասնության վրա: Այն կատարյալ պետությունից հեռացման ե այլասերման երկրորդ ձեն է: 
Այս պետության մեջ Պլատոնը տեսել է օձի խայթոցով օժտված մարդկանց' «բոոամայրե- 
րի», որոնք խախտելով օրենքը, հասարակության համար դառնում են պատուհաս: Դեմոկ
րատիան ծնվում է օփգարխիայից' որպես ազատ քաղաքացիների կառավարման պե
տություն: Այստեղ առկա է հարուստների ե աղքատների հակադրության անվերջ խորա
ցումներ ե հետագա սրում: ճոխ կյանքի ձգտումը քայքայում է հասարակական կյանքի հիմ
քերը, ստվարացնելով աղքատների բանակը: Սա, իր հերթին, պատճառ է դառնում մտած
ված չարամիտ գործողությունների պետության հիմքերի նկատմանբ: Սկսվում է բողոքների, 
ցույցերի, ապստամբությունների ե պետական կարգի դեմ բացահայտ պայքարի դարաշր
ջանը: Հաջողության դեպքում վրա է հասնում դաժան դատաստանի պահը ե ծնվում է 
Բռնակալը: Հայտնի է, որ Պլատոնը կառավարման դեմոկրատական ձևի խոշորազույն 
քննադատն էր: Դրա պատճառը այն է, որ, նրա կարծիքով, հենց դեմոկրատիայից է 
ծնվում կատարյալ պետությունից ամենահեոուև գտնվող տիրւսնիան' բռնապե
տությունը:

Շատ կարևոր է, որ այսօրվա ուսանողը իմանա, թե ինչ է 2400 տարի առաջ Պլատոնը 
գրել այս մասին իր «Պետություն» աշխատության մեջ:

«... Այն հիվանդությունը, որը զարգացել էր օլիգարխիայի մեջ և  կործանել 
նրան, առավել ուժեղ զարգանում է այստեղ (դեմոկրատիայի մեջ), այն է' ...չափից 
դուրսյսզատություհը, ըստ երևույթին, և' առանձին մարդու համար, և' պետութ
յան համար դառնում է չափից դուրս ստրւկություն...Ո՜ր հիվանդությունն է, որ հան
դիպելով օլիգարխիայում, նույն ձևով կրծում ու քայքայում է դեմոկրատիան, 
ստրկացնում նրան... Այդ հիվանդությունը հատուկ տեսակի է. պարապ-սարապ, 
անգործ-անբան և  վատնոզ-մսխող շռայլ մարդիկ ասպարեզ են դուրս գալիս հուսա
հատ կտրիճների առաջնորդությամբ, որոնց հետևից ձգվում են ոչ այնքան խիզախ
ները: Մենք նրանց,-գրել է Պլատոնը,- նմանեցնում ենք բոռամայրերի, որոնց մի մա
սը խայթոց ունի, մյուս մասը գրկված է դրանից: Այս երկու կարգի մարդիկ հենց որ 
հայտնվում են ցանկացած պետական կարգի մեջ,շփոթ են առաջացնում ու քայքա
յում,ինչպես թոքաբորբը և  թույնը...Բայց փեթակի մեջ բոռամայրերը պատիվ չու
նեն,ընդհակառակը,նրանց զրկում են զբաղեցրած պաշտոններից,քանզի հմտանա
լու և  ուժ հավաքելու համար ոչինչ չունեն:Իսկ դեմոկրատիայի ժամանակ 
նրանք,չնչին բացառությամբ, գլխավորում են:Բոռամայրերից ամենաթունավորնե- 
րը ճառեր են արտասանում և գործում են,իսկ մյուսները նստում են տախտակամա
ծին (հարթակին) մոտիկ բզզում ու ղռղռում են (միևնույն բանը անընդհատ կրկնում) 
և չեն թողնում,որ որևէ մեկը ուրիշ բան խոսի ...»:

Այնուհետև Պլատոնը բացատրում է,որ բոռամայրերը հարուստներից հավաքում են 
մեղրը: Իսկ նրանք,ովքեր հարուստ չեն,ապրում են իրենց հալալ քրտինքով և մեծամաս-
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հաթյան bu կազմում: Բայց խաբվելով րաաւմայրնրից, որոնք հարստությունը խլելով հա
րուստներից,այդ մեւլրի կարասից ոչինչ չեն հասցնում նրանց' մեղքը բարդելով հարուստնե
րի վրա, դրանով ժողովրդին գրգռում են նրանց դեմ: Սկսվում են մեղադրանքների շարան
ներ, դատավարություններ U սպանություններ: ժողովուրդը դրանց միջից տարբերակում է 
մեկին,սատար կանգնում ե մեծարում է նրան:Ահա թե ինչպես է ծնվում ապագա բոնակալը, 
որպես ժողովրդի ընտրյալ: Իր ձեռքում ունենալով հլու-հպսւտակ, իրեն մեծսւրող և. հա
վատացող հզոր հենարան, «առաջնորդը» շատ շուտով վերածվում բռնակալի: ճաշւսկե
լով իշխանության և նրանով ձեռք բերված հարստության քաղցրությունը և վախենալով 
դրա կորուստից, նա սկսում է հալերի վերաբաժանում ե պարտքերի չեղյալ հայտարարում, 
անարդար գործերի դատավարություն ե մահապատիժների կազմակերպում: Վախենալով 
թշնամիներից ե ժողովրդի վրիժառությունից, նա իր համար նշանակում է բազմաքանակ 
թիկնապահներ: Նա արդեն ոչ թե ժողովրդի ընտրյալն է, այլ բռնակալ, որը առաջին օրերին 
և ընդհանրապես սկզբնական ժամանակահատվածում ժպտերես է բոլորի հանդեպ, խոս
տումների վտւեջ է նվիրում, գրկախառնվում է հանդիպումների ժամանակ, թշնամիներից ո
մանց հետ հաշտվում է, ոմանց ոչնչացնում, հրահրում է պատերազմներ, բազմատեսակ ու 
բազմաքանակ այնպիսի հարկեր է նշանակում, որ ժողովուրդը օրեցօր աղքատանա: Նրա 
հակառակորդ ազդեցիկ մարդկանցից շատերը, որոնք ժամանակին բարձրացրել էին նրան, 
սկսում են բացահայտ դժգոհել նրանից ե խոսել ու գործել երան հակառակ: Այդպիսի մարդ
կանց բռնակալը ոչնչացնում է'չխնայելով նաև բարեկամներին, եթե սպառնամ է իշխանութ
յան կորուստը:Նսւ իր շրջապատը մաքրում է ոչ միայն հակառակորդներից, այլե ոչ համա
խոհներից,ստեղծում է բոլորովին նոր շրջապատ, որտեղ ե ի վերջո, սպանվում է դավադիր
ների կողմից: Սիրելի ուսանող,արժի,որ դու այսօր,պլատոնյան հեռավոր բարձունքներից 
խորհես ժամանակակից դեմոկրատիայի մասին: Գոյություն ունեցող պետություններից լա
վագույնը միապետությունն է,իսկ արիստոկրատիան միջին տեղ է գրավում նրա և դեմոկ
րատիայի միջե:Իսկ ինչու է դեմոկրատիան վատթարագույնը պետական կառավարման ձ
ևերի մեջ: Պլատոնը համոզված է, որ իշխանության բաժանումը մեծաքանակ մարդկանց 
միջե, ստեղծում է օրինականության ե կարգ ու կանոնի խախտման լայն դաշտ վւոքր-ինչ իշ
խանությամբ օժտված իշխանավորների համար: Դեմոկրատիան կարող է հաղթահարել 
միայն այն դեպքում, երբ կառավարման մյուս ձևերում համատարած արշավում է անկար
գությունը: Ահա այս անկատար պետություններին Պլատոնը հակադրում է իր կատարյալ, 
իդեալական պետության նախագիծը:

Իդեալական պետության պլատոնյան նախագիծը բովանդակում է հետևյալ սկզբունք
ները:

1. Իդեալական պետությունը գործառնում է բացարձակ արդարության սկզբունքի 
հիմքի վրա, ղեկավարվում է բացարձակապես ազնիվ, ընդունակ և գործունյա անձանց'ի- 
մաստուն փիլիսոփաների կողմից:

2. Պետության նյութական ոլորտը' տնտեսակարգը պետք է կազմակերպվի այնպես,որ 
լավագույն ձևով ապահովի մարդկանց նյութական պահանջմունքները:

3. Պետության սոցիալական կաոուցվածքի աստիճանավորում: Պլատոնը առանձնաց
նում է երկու' բարձր к  ցածր դասեր, պահապան-զինվորականների և կառւսվարիչ-փիլիսո- 
փաների արտոնյալ և հողագործ-արեեստավորների ստորին դասերը: Դրանց տարբերութ
յունը բարոյական կատարելության և դասային առաքինությունների տարբերության մեջ է: 
Բարձր, արտոնյալ դասերը վեհ են ու գեղեցիկ: Առանձնացնելով չորս առաքինություններ'ի- 
մաստություն,խիզախության, խոհեմություն և արդարություն, Պլատոնը իմաստությունը 
համարում է կառավարող-փիփսոփաների, խիզախությունը' պահապան զինվորների,իսկ 
խոհեմությունը հողագործ-արհեստավորների բարոյական առաքինությունը:

4. Քաղաքական կառավարումը, իրականացնում են կառավարիչ փիփսոփաները, կար
գում ու հսկում են զինվորական պահապանների պարտականություններն ու դրանց անթե
րի կատարումը և դաաւփստսւկամ նրանց: Կառավարումը պետք է բացառի նյութական շա
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հերի քայքայիչ դրսևորումները: Պահապանների կյանքն ու ապրելակերպը պէպփ I. կատԱս 
կերպվի մեկուսացված ճանբարներում, որտեղ ընդհանուր է ամեն ինչ,այդ թվում և' կանայք, 
ե' ամուսինները: Կառավարիչ փիլիսոփաների գերագույն խնդիրը կատարյալ բստիքր գա
ղափարի՝ էյդոսի իրականացումն է:Կյանքի բոլոր բնագավառներում բացառվում է մասնա
վոր սեփականությունը ե գույքային անհավասարությունը' բոլոր կռիվների, անկարգութ
յունների, սպանությունների պատճառները:

5 Իդեալական պետության կառուցման մյուս պայմանը կատարյալ օրենքներ և օրենսդ
րություն ունենալն է: Կատարյալ օրենսդրության հիմքը և ելակետը առաքինությունն ու ար
դարությունն են: Օրենքը պետք է բացարձակապես ծառայի մարդկային բարիքին: ճշմա
րիտ օրենսդրությունը ենթադրում է առաքինության հաղթանակ ե ցնծություն: Օրենքը, 
Պլատոնի համոզմամբ, պետք է վտխարինի կառավավարիչ-իմաստուե փիլիսոփաներին: 
Միահեծան օրենքը համաշխարհային անսահմանափակ բանականություն է ե համաշխար
հային ոգի: Օրենքը խստապահանջ ծանրութեթև է անում մարդկային հաճույքն ու տառա
պանքը,հույսն ու վախը և իր բացարձակ առաքինությամբ, գեղեցկությամբ ու արդարութ
յամբ միահեծան կարգում է ամեն ինչ, ամեն մի մանրուք: Մեծագույն չարիք են օրենքի 
խախտումները,որոնց համար Պլատոնը նախատեսել է դաժան պատիժների և մահապա
տիժների լայնածավալ դաշտ,և պատերազմները,որոնք մղվում են ստրուկներ ու հարս
տություն ձեռք բերելու համար: Պատերազմը պետության նպատակը չպիտի լինի:

Պլատոնի օրենսդրությամբ մարդը մի տիկնիկ է: Նրան շարժման մեջ են դնում ոսկյա 
թելերի միջոցով: Տիկնիկների և ոսկյա թելերի մասին պլատոնյան առասպելաբանությունը 
հիմնավորում և ամփոփում է նրա այն մտահղացումները, որ մարդկային կյանքը մի խաղ է, 
երգ ու պար, որտեղ բոլորը անխտիր պիտի երգեն ու պարեն:

Ի՞նչ պետք է ուսանենք Պլատոնի կատարյալ-իդեալական պետության ուտոպիական 
ուսմունքից:

Նախ պետության մեջ, ըստ Պլատոնի, բոլոր դասերը պետք է լինեն հավասարապես 
երջանիկ: Պիտի րացաովի որևէ դասի արտոնյալ վիճակը: Երջանիկ պետք է փնի ինքը' 
պետությունը:

Երկրորդ պետության մեջ ցանկացած դաս պարտավոր է հստակ և բարձրարվեստ 
կատարի իր գործը,չխանգարի և  չմիջամտի մյուսին, կատարելապես տիրապետի իր 
մասնագիտությանը և պետության նկատմամբ չարիք չգործի:

Երրոր՛դ, պետության մեջ ժողովրդի բոլոր խավերին հնարավորություն պիտի տրվի'ի- 
րենց ավանդն ունենալու նրա բարգավաճման գործում:

Պլատոնի գեղագիտական հայացքները

Պլատոնի գեղագիտական հայացքները ձևավորվել եև կոնկրետ խնդիրներ լուծելու 
անհրաժեշտությունից և ուղղակիորեն կապված են կառավստիչ-փիլիսոփաների և պսւհա- 
պան-զինվորականների դաստիարակության տեսության հետ: Արվեստի մեջ Պլատոնը տե
սել է այնպիսի առանձնահատկություններ,որոնք նրա կարծիքով,խիստ բացասական ազ
դեցություն են գործում դաստիարակության գործընթացի վրա: ճիշտ է,նա տեսնում էր ար
վեստի ե դրական, և բացասական ազդեցության հզոր ուժը, այնուամենայնիվ, իր ամբող
ջության մեջ նա ելնում է մեկ չափանիշից' բացասական: Ինչպե՜ս է նա հանգել այս եզրա
կացության:

Պլատոնը արվեստը բաժանում է բարոյականի և  անբարոյակւսեի: Ընդ որում, ան- 
բարոյական արվեստ ասելով Պլատոնը չի հասկանում գեղարվեստականությունից զուրկ 
արվեստ: Խոսքը վերաբերում է նրա դաստիարակչական գործառույթին: Օրինակ, Հոմերո
սի ստեղծագործությունը, մ.թ.ա. VI-V դարերի դրամատուրգիան և պոեզիան իրենց գեղար
վեստական բարձր կատարելությամբ թափանցել են մարդկանց հոգևոր աշխարհը, տիրա- 
պետել նրանց մտքերն ու զգացմունքները: Բայց արվեստագետի կերտած աստվածների
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1|ևլւս|սւ|ահլտ 0(ii|u|uift lili (null |>ւււ<յււււաւ1|ւււ<ւ արարքներով, թերություններով և թուլութ- 
յուսև1ւրու|: Ուստի այդ կերպարները կեղծ UU, չեն համապատասխանում աստվածների 
Լարյսւէւր սւսրիծ romlljiի № ւլ* Jui ն ը ե թողնում են խիստ բացասական դաստիարակչական 
ազդեցություն: Արվեստի բարձր գեղարվեստականության ե նրա դաստիարակչական գոր
ծառույթի միջե ծնվում են անլուծելի հակասություններ: Բայցե գեղարվեստականությամբ 
օժտված արվեստն, ըստ Պլատոնի, ունի խիստ բացասական դաստիարակչական ազդե
ցություն:

Որո՜նք են սրա պատճառները: Պլատոնը դրանք փնտրում Է իմացության (ճշմարտութ
յան) նկատմանբ արվեստի հարաբերության մեջ: Ինչպիսի՞ն Է արվեստի հարաբերությունը 
իմացությանը: Համաձայն Պլատոնի, գաղափարների ե գիտելիքի մասին ուսմունքի, ճշմա
րիտ ճանաչողությունը միայն մտահասանելի գաղափարների իմացությունն Է: Այդ գաղա
փարները անհասանելի են զգայական ընկալումներին, այդ թվում և ճշմարիտ կարծիքին: 
ՈՒստի, գաղափարները չեն կարող իրենց իրական բովանդակությամբ ճշմարիտ պատկեր
վել ե արտացոլվել գեղարվեսկական կերպարների մեջ: Այդ կերպարները անկատար են և 
շատ հեռու իրականությունից: Դեռ ավելին, ըստ Պլատոնի, արվեստը նպատակ Էլ չունի 
պատկերելու գաղափարները: Արվեստը արտացոլում Է զգայական աշխարհը, նրա ընդօրի
նակումն Է, զգայական աշխարհի այն գաղափարների արտացոլումը, որոնք իրենք' գաղա
փարների նկատմամբ արտացոլանք են: ՈՒրեմն, արվեստը արտացոլվածի արտացոլումն 
Է, ստվերի ստվերը ե ընդօրինակվածի ընդօրինակումը: Արվեստը ընդունակ չէ ճշմարտութ
յան արտացոլման, այն թվացյալ, խաբուսիկ բնագավառ է: Նա նման է երաժշտական գոր
ծիքներ պատրաստողի, որը չգիտի իր պատրաստած գործիքի լավ կամ վատ լինելը: Այն 
կարող է որոշել երաժշտագետը: Արվեստագետը պարզապես պատրանքներով է ապրում: 
Նա հավատացնում է, որ եթե ստեղծել է արհեստավորի, զինվորականների և աստվածնե
րի կերպարները,ն կարագրել ու պատկերել նրանց հետ կապված իրադարձություններ, ա
պա դրանք ճշմարիտ են: Բայց, Պլատոնի համոզմամբ, նրանք ստեղծել են սոսկ պատ
րանքներ ե ուրվականներ: Այս պատճստով էլ կառավարիչների հիմնական խնդիրն է ար
վեստի ստեղծագործությունների վրա դնել խիստ հսկողություն, խստագույն ընտրություն 
կատարել ե շրջանառության մեջ թողնել այնպիսի գործեր, որոնք մարդկանց կդաստիարա- 
կեն բարոյական բարձր առաքինություններ, այնպիսի կատարելություն ե ներդաշնակութ
յուն, որոնցով օժտված են ճշմարիտ աստվածները և մտահասանելի սահմաններից դուրս 
գտնվող գաղափարները:

*  *  *

Պլատոնը փիլիսոփայության, ասեևասեծ և չգերազանցված սիրահար էր: Նրա 
վիթխարի ու անծայրածիր սերը չէր տեղավորվում զգայական աշխարհի գեղեց
կության մեջ: Նա փնտրում էր իր իդեալական սիրուհուն: Չգտնելով իր կողքին'մարդկանց 
մեջ, Պլատոնը ստեղծում է նրա գաղափարը ե ապրում իր գւսղափար-սիրուհու մտահասա
նելի աշխարհում: Պլատոնական սեր: Դա սիրո բացարձակության, վեհության և  
մաքրության արտահայտություն է' զերծ ամեն տեսակ գռեհիկ, զգայական հաճույքների 
մահճում բոցավառվող ե մարող մարմնական կրքերի անգիտակցական կործանիչ հարված
ներից: Դա գեղեցիկի իդեալական դրսևորումն է: Դրան մենք ձգտում ենք ողջ գիտակ
ցական կյանքում, բայց երբեք չենք հասնում գոհանալով միայն նրա զգայական փշրանքնե
րով: Ողջ կյանքում ինքներս մեզ մխիթարում ենք, կարծես երազի մեջ բավարարվելով ար
վեստի և գրականության իդեալականացված կերպարներով:

բ. Արիստոտել / մ.թ.սւ. 384-322/

Համաշխարհային գիտական ե փիփսոփայական մտքի մեջ Արիստոտելը համարվել է 
«Համայն մարդկության մ1ւծազույն ուսուցիչ», ժամանակի խոշորագույն մտածող ու գիտնա
կան: Իրոք,Ար|ատւ>տ1ւլին I֊ բախտ վիճակվել համակարգելու 300 տարվա անտիկ փիփսո-
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վւ այ ական և գիտական միտքը,դսւռսալու արդի համարյա բոլոր ֆուսդաս1ւ(ւտւպ q|u[Wip- 
յունների հիմքերի ստեղծողը: Նրա փիփսոփայությունը ոչ միայն սւմենակատստյալ գիտսւ- 
փիփսոփայական համակարգն Էր անտիկ աշխարհում, այլև նրա ավարտը և գագաթսակե- 
տը:

17 տարեկան հասակում, թողնելով Թ-րակիայի հայրենի Ստագիր քաղաքը, նա մեկնում 
Է Աթենք, ընդունվում Պլատոնի‘ակադեմիան, մոտ 20 տարի աշակերտում նրան: Պլատոնի 
մահից հետո (մ.թ.ա. 347թ.), Արիստոտելը թողնում Է Աթենքը և, ընդունելով Մակեդոնիայի 
Ֆիփպ թագավորի հրավերը, դառնում Է նրա որդու Ալեքսանդրի ուսոցիչ-դաստիարակը: 
Վերադառնալով Աթենք, նա հիմնում Է իր դպրոցը Ապոլլոն Լիկեյսւցու տաճարի մերձա
կայքում, որից Էլ սերվում Է Արիստոտելի դպրոցի անունը' Լիկեյ:Այդ դպրոցում ուսուցումն 
իրականացվում Էր զբոսանքների ժամանակ' ճեմելով, որից Էլ պերիպատետիկյան (ճեմսւ- 
կան), և պերիպատետիկներ (ճեմականներ) անվանումները: Մ.թ.ա. 323 թվականին Ալեք
սանդր Մակեդոնացու մահից հետո Արիստոտեփ դրությունը Աթենքում դառնում Է անտա
նելի: Նա թողնում Է Աթենքը Լիկեյը հարուստ գրադարանով մերձավոր ընկեր և համախոհ 
Թեոֆրսւստին կտակելով: Մի տարի անց Արիստոտելը մահանում Է Էվբե կղզու Ալկիդ քա
ղաքում:

Արիստոտեփ փիփսոփայության հիմնաքարը և միջուկը գոյի (կեցության) մասին ուս
մունքն է, որը անվանել է «աոաջին փիլիսոփայություն»: Այն ուսմունք է գոյի ամենագլ- 
խավոր և հիմնական հիմնախնդիրների և գոյի մասին ընդհանրապես:

Պլատոնի Ակադեմիայում ուսանելիս, Արիստոտելը անկեղծ պլատոնական էր: Հետա
գայում նա գափս է այն հաստատ համոզման, որ Պլատոնի գաղափարը էյդոսների մասին 
ուսմունքը, խորապես հակասական է: Միայն մի հարցում է Արիստոտելը համաձայն Պլա
տոնի հետ: Դա այն է, որ ամեն մի իր արդյունք է գաղափարի և մատերիայի միասնության: 
Ընդ որոմ, տվյալ պարագայում գաղափարը իրի իմաստն է, իսկ մատերիան գաղափարի 
մարմնավորման միջոցը: Արիստոտելին չէր բավարարում Պլատոնի այն միտքը, որ գաղա
փարները գոյություն ունեն իրերից անկախ և ինքնին, ունեն իրենց ուրույն' գաղափարների 
աշխարհը, իսկ իրերը, անկախ ու ինքնին գաղափարներից, ապրում են իրենց'զգայական ի
րերի աշխարհում: Իրերը իրենց գաղափարների սոսկ պատճենը (ստվերը) չեն: Նա չէր ըն
դունում, որ գաղափարը իրի պատճառ է և որ գաղափարների աշխարհում յուրաքանչյուր 
իր ունի սեփական էկդոսը' նույնպես միմյանցից անկախ: Մի՜թե, ըստ Արիստոտեփ, գաղա
փարները որևէ ձևով կապակցված չեն եզակի իրերի հետ, որպես առաջին էություններ: 

Ահա այսպիսի հարցադրումներին պատասխանելու ընթացքում է, որ նա փիլիսոփա
յությունը բաժանում է մտահասանելի, պրակտիկ ե պատկերավորման, փիլիսոփա
յությունների, որոնց մեջ բուն փիլիսոփայականը աոաջինն է իր երեք բաժանումներով'Ա- 
ռաջին փիփսոփայության /Մետաֆիզիկա/, Երկրորդ փիփսոփայությունը /Բնափիլիսոփա
յություն/ և մաթեմատիկան:

Արիստոտելը գտնում է, որ «Առաջին փիփսոփայությունը» կամ Մետաֆիզիկան ու
սումնասիրում է զգայվող բնությունից վերացարկված գոյը /կեցությունը/, որպես այդպի- 
սին: Բնությունը գոյի մի տեսակն է: Առաջին փիփսոփայությունը ամենամտահսւյեցողա- 
կանն է, որի բովանդակությունը կազմում են առաջին գոյը արտացոլող 10 ամենսւվերա- 
ցարկված կատեգորիաները' էությունը, որակը, քանակը, հարաբերությունը, տեղը, 
ժամանակը, տիրապետումը, գործողությունը /ակտիվությունը/ և կրումը: Քննադա- 
տելով իր ուսուցչի էդոսների տեսությունը, Արիստոտելը բացահայտում է նրա թերություն
ները: էյդոսները' իդեաները չեն կարող բացատրել ո՛չ իրերի ծագումը, ո՛չ դրանց կեցությու
նը և ոչ էլ կարող են օգնել' ճանաչելու իրերը: Արիստոտելյան էյդոսները նյութական-գգա- 
յական աշխարհում են, այդ աշխարհի իրերի մեջ են, այլ ոչ թե ինքնին էություններ են, իսկ 
զգայական աշխարհը նրաց ստվերն է: Այստեղից էլ Արիստոտեփ համար աոաջին էութ
յունը եզակի գոյն է, կոնկրետ եզակի իրը: Աոաջին էությունը ինքնաբավ է և  սուբս
տանցիա է: Այն չի կարող գոյություն ունենալ այլ կեցության մեջ: Առաջին գոյի (եզակի ի-
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րխգսպավսսրր չի' զոյասամ սւյւլ |i|i|i մասերի գաղափարների գումարից: Օրինակ տան գա
ղափարը նրա առանձին մասերի'պատ, դուռ, պատուհան ... մասերի գաղափարների գու
մար չէ ե ոչ էլ արտացոլում է նրանց միասնությունը: Հետևաբար, տան գաղափարը ե տուն 
իրի էությունը առանձին գոյություն չունեն: Տան գաղափարը տուն իրի մեջ է: Արիստոտելը 
պնդում է, որ չկա ինքնին գաղափարների աշխարհ: Առանձին իրը և նրա էությունը, 
պարզաբանել է Արիստոտելը, գտնվում են հենց իրի մեջ: Ամենակարևորը նրա համոզմամբ 
այն է, որ իրի գաղափարը եղակի է այնպես, ինչպես եզակի իրը: Բայց Պլատոնը չի նկա
տել, որ եզակի գաղափարը (տվյալ դեպքում տան գաղափարը) այլ բան չէ, քան եզակի 
տուն հասկացությունը և, միաժամանակ' բոլոր տների ընդհանուր գաղափարը (տուն ընդ
հանրապես): Եգակին նաև ընդհանուրն է, ընդհանուրը' էզակին: Ահա այն բանափն, 
որով Արիստոտելը ոչ այնքան քննսպատեց Պլատոնին, որքան զարգացրեց ու հարստաց
րեց իր ուսուցչի ուսմունքը եզակիի և ընղհանուրի մասին: Եզակին և ընդհանուրը անբաժան 
են, որը իրի ամբողջականությունն է: Իրի գաղափարը միաժամանակ որոշակի ամբողջ է: 
Եվ եթե այդ ամբողջից հեռացնենք որևէ մաս (ասենք պատուհանը' տնից), ապա այդ ամ
բողջը կդադարի ամբողջ լինելուց, որովհետև այն զրկվում է իր էությունից: Այստեղից էլ 
Արիստոտելը պետք է մտածեր այն հարցերի շուրջը, թե ինչպե՞ս են առաջանում իրերը և ո- 
րո՞նք են դրանց առաջացման պատճառները:

Հեռանալով Պլատոնից և հակադրվելով նրա «էյդոսների» մասին ուսմունքին, Արիստո
տելը ստեղծում է իր ուրույն գոյաբանությունը' ուսմունքը կեցության մասին:Այդ ուսմունքի 
հիմքում ընկած է սուբստանցիայի հասկացության արիստոտեյյան ըմբռնումը: Սուբստան
ցիան, նրա համոզմամբ, ինքնին, ինքնակախ և ինքնակա գոյ է'այն էլ միայն եզակի գոյ (կե
ցություն): Այս եզակի սուբստանցիոնալ կեցությունը միաժամանակ իմացության օբյեկտը և 
առարկան է հասկացությունների համար և մտքի մեջ գոյություն ունի հասկացությունների 
ձևով:Արիստոտելը սրանից բխեցնում է,որ եզակի և սուբստանցիոնալ կեցությունը,որպես ի
մացության առարկա ծնում է հասկացություն այդ առարկայի մասին: Իսկ «Հյուլե» տերմի
նը, որի տակ Արիստոտելը հասկացել է ինչ-որ նյութական'ի հակադրություն իդեալականի, 
«մատերիա» բառով է փոխարինված: Արիստոտելյան «էյդոս և հյուլե» (իդեա և նյութ) փոխ
հարաբերությունը փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ տարածվել է լատինացված 
«Ձևի ու մատերիայի» փոխհարաբերությամբ:

Արիստոտելը «Ձև-էյղոսը» քննարկել է երկու տեսանկյունից' նախ, որպես իրի էություն և, 
երկրորդ, որպես այդ իրի մասին հասկացություն: Հետևաբար, եզակի այդ կեցության ճա
նաչողությունը սոսկ նրա հասկացության իմացությունն է, հասկացություն, որը Արիստոտե
լի համոզմամբ,արտացոլում է իրի էական որոշակիությունը: ճշմարիտ գիտեփքը հասկա
ցության ձևով գիտեփք է այդ իրի անվավտղ և անանց հատկության մասին: Կոնկրետ,եզա
կի իրերը օժտվաժ են անցողիկ և փոփոխվող կոնկրետ հատկություններով, որոնց ճանաչու
մը չի խանգարում ճանաչելու եզակի կեցությունը ընդհանրապես (կոնկրետ այս տունը և 
տանը ընդհանրապես): Այդպիսի ճանաչողությունը հասկացությունն է «Ձև-էյդոսը», որը 
հավիտենական է, անստեղծելի ու անեղծանելի: Նշանակում է,այդպիսի «Ձևը» կոնկրետ ի
րերի ձևի մեջ չէ,որը նախօրոք գծագրվում է,ասենք,պղնձագոծի մտքում՜ պղնձից որևէ ար
ձան կերտելուց առաջ:Այդ «Ձևը» համընդհանուր և հավերժ, անստեղծ ու անոչնչւսնալի «Ձ
ևի» կոնկրետ դրսևորում է կոնկրետ պարագայում:

Այստեղ Արիստոտելը տեսնում է ակնհայտ հակասություն: Այդ հակասությունը «հա
մընդհանուր ձևի» և եզակի ինքնակա կեցության' սուբստանցիայի հարաբերակցության մեջ 
է: Անհամատեղելիությունը ընդհանուրի և եզակիի միջև նա լուծում է նրանով, որ «համընդ
հանուր ձևին» ինչ-որ բան պետք է ավելացվի, այլապես չի ստացվի այնպիսի «Ձև»,որն ար
տահայտի կոնկրետ, եգակի որոշակիությամբ օժտված իրերի կոնկրետ հասկացություննե- 
րը:Այդ ինչ-որ բանը, ըստ Աոիստոտեփ, կփնի նորից «Ձևը»: Այդ ավելացրած «Ձևը», որն ի- 
|փ1ւ տափս է կոնկրետ որոշակիություն, Աոիստոտելն անվանել է «անորոշ սուբստրատ» 
կամ «անորոշ մաւր1ւր|աւ»: Շնորհիվ այդ «անորոշ մատերիայի» համընդհանուր ձևը դառ

53



նում է մեկ ուրիշ իրի կոնկրետ որոշակիություն:Պատահական չէ,որ Արիստստե||ւ «մատհ 
րիան» սսւհմանել է որպես որոշակիության բացակայություն կամ «ժխտում»,այսինքն «ձև ից 
զրկված ինչ-որ րան»:Բայց Արիստոտելի համար մատերիան ավելին էքան «զրկվածությու
նը» կամ «ձեի» բացակայությունը (պղինձ-պղնձե քանդակ) :Այդ նոր ձևը չէր կարող առա
ջանալ ոչ' մատերիայից, և ոչ էլ կեցությունից: Հետևաբար, եզրակացնում է Արիստոտելը, 
այն առաջանում է հնարավոր գոյից (պղինձ) իրական գոյին' պղնձե քանդակին, անցնելու 
ժամանակ: Դա միջակա օղակ'միջին ձև է «ձևի» բացակայության և իրական ձևի միջև: Այն 
հնարավորության մեջ գոյություն ունեցող կեցություն է: Մատերիան ընդունակ է հնարավոր 
կեցությունից անցնել իրական կեցության: Այդ իրական կեցությունը «ձևն» է:

Բայց եթե պղինձը քանդակի համար մատերիա է, ապա ի՞նչ է պղինձը «ձևից» դուրս, 
անկախ և ինքնին: Արիստոտելը գտնում է, որ այս դեպքում պղնձի հետ գործ կունենանք որ
պես ոչ թե մեկ ուրիշ առարկայի'քանդակի, համար հնարավոր կեցության հետ, այլ իրի հետ, 
նրա իրական կեցության հետ: Պղնձի այդ իրական կեցությունը հնարավորություն է պղինձ 
պարունակող այլ նյութի մեջ: Այս վերջինը, իր հերթին, հնարավորություն է մեկ այլ նյութի 
մեջ և այսպես շարունակ: Ամենավերջին նյութը, ըստ Արիստոտելի, կազմված է չորս 
տարրերից' հող, ջուր, օդ և  կրակ: Այս չորս տարրերը հավերժ են և անստեղծելի: Այս 
տարրերի համակցություններից էլ առաջանում ու ոչնչանում են աշխարհի բոլոր իրերը: 
Ստացվում է, որ մի դեպքում այս չորս տարրերի համակցությունը, որի մեջ առկա է պղինձը, 
նրա «բացակայությունն» է, երկրորդ դեպքում պղնձի հնարավորությունը, որովհետև, ի 
վերջո այդ նյութից է պղինձ ստացվում:

Հնարավո՞ր է, արդյոք, նույն սկզբունքով շարժվել և հասնել այն առաջին սուբստրատին, 
որից «Ձևի» միջոցով անընդհատ վեր բարձրանալով, հասնենք զգայական աշխարհի իրե
րին: Արիստոտելը գտնում է, որ դա հնարավոր չէ: Այն «մատերիան», որից առաջացել են 
աշխարհի հիմքը կազմող այդ չորս տարրերը և նրանց հասկացությունները, այլևս օժտված 
չէ ոչ մի որոշակի հատկությամբ, որի համար էլ այն չի կարող արտահայտվել որևէ հասկա
ցությամբ: Դա արդեն հնարավոր «մատերիան» է' «առաջին մատերիան», որը ի տարբե
րություն «վերջին մատերիայի», ոչ միայն «ձևի» հարավորություն է, այլև միաժամանակ 
կոնկրետ իրականություն է, հասկացությանը տրվող «մատերիա» է: Ի վերջո, ի՞նչ է իրենից 
ներկայացնում կոնկրետ գոյը'կոնկրետ իրը: Արիստոտելը ցանկացած իրի համար առանձ
նացնում է չորս սկզբունք որպես նրա և  կառուցվածքային մասեր, և  ծագման պատճառներ: 
Այդ կառուցվածքային մասերն ու պատճառներն են. ձևը, մատերիան, շարժումը և հպա
տակը:

Ձևական, պատճառների գործընթացում «ձևը» մատերիան հնարավորությունից վերա
ծում է իրականության:Այդ ամեն մի իրի կեցության էությունն է:Չկա ոչ մի անձև իր:Երբ «ձ
ևը» մտածվում է առանց մատերիայի,այսինքն' քանի դեռ «ձևը»նյութականություն ձեռք չի 
բերել, այն իրի առաջին էությունն է, ձև է որպես այդպիսին: Նյութական-մատերիական 
պատճառների գործընթացում մատերիան մի դեպքում հնարավոր նախադրյալ կամ հնա
րավորություն է իրերի առաջացման համար,մյուս դեպքում ֆիզիկական բնութագրություն
ներով օժտված ոեալ նյութական սուբստրատ է,որից պատրաստում են իրեր:Չկսւ իր ա
ռանց մատերիայի և ձևխԻրը մատերիայի և ձևի համաձուլված միասնություն է:

Գործող պատճառների գործընթացում իրականացվում է հնարավորությունից իրակա
նության անցումը:Եթե ձևը և մատերիան գոյություն ունեն իրքնին, այդ դեպքում նրանք ի
րերի առաջացման հնարավորություններ են: Նրանց միասնության պատճառը շարժումն է: 

Շարժումը հենց իրերի ստեղծման պրոցեսն է, որի ընթացքում հնարավորությունը վե
րածվում է իրականության:

Նպատակային պատճառների գործընթացում վերջնականապես որոշվում է, թե «հա
նուն ինչի՞», կամ թե' «ինչի՞ համար» է կատարվում գործողությունը: Եթե գործողությունը 
շարժվում է դեպի ինչ-որ նպատակ,ապա այդ շարժումը նպատակային է: Արիստոտելը 
գտնում է, որ տիեզերքի ամեն մի «հնարավորության» վերածումը «իրականության» նպա-
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տակայիև է,ե օահկտիվ իրւսկանացում է: ՈՒշսւդիր դիտարկելռվ այս չորս պատճառների 
ցոյւօողության ընթացքին ե իրերը զննելով այս հայեցակետից,պարզվում է,որ ի վերջո,այս 
սկզբունքննրը ե պատճառները հանգում են «Ձե-էյդոսիե»' իրերի իդեալական ե «Հյուլե-մա- 
տերիային»' իրերի նյութական-մատերիակաե կողմերին:Փիլիսոփայության հայեցակետից 
սա նշանակում է,որ իրերը գաղափարի ե նյութի,«էյդոսի» ե «հյուլեի»,վերջապես իդեալա
կանի ե մատերիականի միասնության արդյունք են:Իսկ որտեղի՞ց են վերցվում շարժումն ու 
նպատակը,եթե մատերիան դրանք չի պարունակում:Արիստոտեփ տեսանկյունից կեցութ
յունը (գոյը) իր ամբողջության մեջ ոչ միայն հավերժ է,այլե' անշարժ:Միաժամանակ նա 
տեսնում է,որ այդ հավերժ ու անշարժ աշխարհում ամեն ինչ հոսում է,ամեն ինչ գտնվում է 
հավիտենական շարժման,առաջացման ու կործանման մեջ:

Այս հակասությունը լուծելու համար Արիստոտելը ստեղծում է առաջին շարժիչի մասին 
իր ուսմունքը: Եթե մատերիան իր մեջ չի պարունակում ինքնաշարժման աղբյուրը, բնական 
է, որ Արիստոտելը այն պետք է փնտրեր նրանից դուրս: Նա գտնում է այն հավերժական, 
անշարժ ե. զգայական աշխարհից մեկուսացված էությունը, որը չունի որևէ մեծություն, 
գրկված է մասերից և անբաժանելի է: Այդ հավերժ էությունը և բոլոր իրերի պատճառը տիե
զերքի էյդոսն է, ձևն է, որպես Միտք , Բանականություն, Ձևերի ձև: Տիեզերական էյդոսը 
նույնպես անբաժանէ տիեզերքից, այն մտածողության մտածողություն , սկզբնապատճառ 
և ստաջնաշարժիչ է, Աստվածն է: Որպես ձևերի ձև /էյդոսների էյդոս/ և բարձրագույն էութ
յուն, այն իր մեջ բովանդակում է սեփական մտավոր մատերիան, որպես իր սեփական էութ
յան իրականացման հնարավորություն: Լինելով աշխարհի և նրա բոլոր իրերի առաջնա- 
շարժիչը, Միտքը օժտված է «նպատակային պատճառներով»: Ուշադիր զննեփս, մենք 
տեսնում ենք, որ Միտքը օժտված է այն բոլոր հատկություններով, որոնք հատուկ են իրե
րին: Բայց Արիստոտեփ համոզմամբ,Մտքի մեջ այդ հատկությունները գոյություն ունեն 
նախապես,իսկ հետո նրա «ցանկությամբ» և Մտքի «մտքի» ուժով ողջ աշխարհը ստեղծ
վում է տվյալ սկզբունքներով:Նա ուղղակի գրել է,որ Միտքը մտածում է ինքնին,նրա մտա
ծողությունը մտածողություն է մտածողության մասին:Եվ միայն նրա էներգիայի շնորհիվ է 
իրական աշխարհը ստեղծվում:Ստացվում է,որ կյանքը Մտքի գործունեության արդյունք 
է:Աստված, ըստ Արիստոտեփ,գործունեություն է, իսկ Աստծո գործունեությունը ամենալավ 
և հավերժական կյանքն է: «Դրա համար էլ մենք ասում ենք,֊ավելացրել է Արիստոտելը,֊որ 
Աստվածը հավերժն է,լավագույն կենդանի էակը,այնպես որ նրան ներհատուկ է կյանքը և 
անընդմեջ և հավերժական գոյությունը, և հենց դա է աստվածը»:Այդ «Միտք-աստվածը» 
նման չէ գոյություն ունեցող կրոնական աստվածներին. այն սկզբնաշարժիչ-միտքն է, ամեն 
ինչի սկզբունքը, նյութական աշխարհը' իր լինելիության շրջանակներում: Այն չի կստող 
որևէ բանի համար փնել մատերիա, այն զուտ և բացարձակ մաքուր իրականություն է, բա
ցարձակ «Ձև» է: Եվ աստված, իբրև Միտք, հավերժ հայում է: Նրա միտքը տեսական միտք 
է, որը հայում է զուտ «Ձևը»:Աստված զուտ «Ձև» է,նշանակում է աստված հայում է ինքն ի
րեն և չի կարող հայվել և փնել մտածեփփբրև հնարավորության մեջ գտնվող «մատերիա»: 

Արիստոտեփ ուսմունքը բնության մասին և տիեզերագիտությունը գոյի մասին ուսմուքի 
շարունակությունն են: Նրա բնափիլիսոփայության հիմնահարցը շարժման էության և դա
սակարգման հիմնահարցն է: Այն ունի երկու կողմ՜ ի՞նչ է շարժումը և ի՞նչ է շարժման մեջ 
գտնվողը: Արիստոտելն ընդունում է շարժման 4 տեսակ, մեծացում և վտքրացում, որակա
կան փովտխություն, առաջացում և ոչնչացում և տեղաւիոխություն տարածության մեջ: 
Գլխավոր և հիմնական շարժումը շարժումն է տարածության մեջ (մեխանիկական շար
ժում),որին հանգում են մյուս բոլոր ձևերը:Այն իր հերթին լինում է շրջանաձև,ուղղաձիգ և 
սրանց համակցությունը:Սրանցից միայն շրջանաձև շարժումն է կատարյալ:Արիստոտելը 
դա հիմնավոոում է նրանով,որ տիեզերքը գնդաձև է,շարժվում է շրջանաձև,միաժամանակ 
հավասարաչափ է և հավիտենական: ПТ-ղղազիծ շարժումն իրականանում է վերևից ներքև 
ե ներքևից վերև: Հատ շարժվում է շրջանագծից դեպի կենտրոն,կրակը'կենտրոնից դեպի 
շրջաեազիծ: ՈհլղտղիՕ շարժումը չի կարող լինել անընդհատ, քանզի գնդաձև աշխարհի
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շառավիղը վերջավոր է: Տիեզերքը գնդաձեությսա արիստարելյան ըմբոսումը ճսւկսււ|ւսպ 
րական հետք է թողել նրա տիեզերագիտության վրա:Ատոմիստակսւն փիլիապւայությսա 
մեջ տիեզերքը անվերջ էր,իսկ աշխարհները անթիվ:Տիեզերքի գնդաձևության գաղափարը 
իր վերջավոր շառավիղով,հանգեցրել է վերջին ոլորտի գոյության ընդունմանը: Վերջին ո
լորտից այն կողմ, ըստ Արիստոտեփ, ոչ մի կեցություն չկա: Տեզերքի մարմինները զբաղեց
նում են որոշակի տեղ, հետևաբար, չկա դատարկ տարածություն: Բնականաբար, վերջին 
ոլորտից այն կողմ գտնվում է միայն անմարմին Միտք-աստվածը աոաջին շարժիչը: Այն ա
ռաջին շարժիչը անտարածք տեղ է:

Արիստոտեփ տիեզերագիտությունը երկրակենտրոն է: Աշխարհը բաղկացած է երկու 
մասերից'երկրային և երկնային: Երկրայինը կազմված է չորս տարրերից'հոդից, ջրից, օդից 
և կրակից, իսկ երկնայինը' եթերից: Տիեզերքի գնդաձևությունը բազմաստիճան է: Գնդի ձև 
ունեցող տիեզերական ոլորտները ռեալ գոյություն ունեն և գտնվում են մեկը մյուսի մեջ: Ա- 
մենավերջին ոլորտը անշարժ աստղերի ոլորտն_է, միակը, որ կապ ունի առաջին շարժիչի 
հետ է և նրանից ստանալով իր շարժումը, դաոնում է մյուս բոլոր գնդաձև ոլորտների ու երկ
նային մարմինների առաջին շարժիչը: Երկիրը, ըստ Արիստոտեփ, ամենածանրն է, անշարժ 
է և գտնվում է աշխարհի կենտրոնում:

Արիստոտելի ուսմունքը հոգու մսւսիհ Ա իմացաբանությունը

Արիստոտեփ «էյդոս-Ձեի» և «Հյուլե-մատերիայի» մասին ուսմունքը ելակետ է հոգու 
հիմնահարցերը հասկանալու համար: Հոգով օժտված են բնական բոլոր իրերն ու մարմին
ները: էյդոսը ձևը, մարմնի էությունս է, իսկ մարմինը' մատերիան, այդ ձևի իրականաց
ման հնարավորությունն է: Այս հայեցակետից յուրաքանչյուր մարմին ձևի ու մատերիայի 
միասնության արդյունք է, ձևի աոարկայացումն է: Այստեղից էլ' Պլատոնից եկած եռաստի- 
ճանականության (գսպափար-մատերիա-իր) հետագա զարգացումը: Հոգին, ըստ Արիստո
տելի, մի գոյ(գոյակ) է, որին վերաբերում են' մատերիան (անորոշ ինչ-որ բան) և ձևը, որի 
շնորհիվ հոգին ձեռք է բերում որոշակիություն և այդ ձևի ու մատերիայի միասնությունը (ձև- 
մատերիա-հոգի): Եթե մատերիան հնարավորություն է, ապա ձևը էնտելեխա է, այդ հնա
րավորությունը իրականության վտխարկելու սկզբնապատճառը ե շարժիչ ուժն է: Բնական 
մարմինները այնպիսի էություններ են, որոնց մի քանի խմբեր օժտված են կյանքով (բուսա
կան, կենդանական, մարդկային): Կյանքի կրողները հոգու և մարմնի միասնություն են: 
Միայն մարդն է օժտված հոգու բոլոր հատկություններով'գգա]ակաե, զգացական(վի- 
ճակային) և բանական:

Հոգու գործունեությունը և էությունը հասկանալու համար Արիստոտելը հետազոտում է 
զգայությունների հինգ տեսակները' տեսողության, լսողության, համի, հոտի և շո շ ա ֊ 
փելիքի: Արիստոտելը ուսուցանել է, որ յուրաքանչյուր զգայարան ունի արտացոլման իր 
օբյեկտը և հարմարեցված է այդ օբյեկտի որևէ կոնկրետ հատկության արտացոլմանը: 
Բայց չկա մի զգացող օրգան, որը զգայի ընդհանուր հատկությունները: Դրանք արտացոլ
վում են բոլոր զգայարանների միջոցով: Էնտելեխիան, որ բառացի նշանակում է իր մեջ 
նպատակ ունեցող, Արիստոտելը օգտագործել է իբրև նպատակասլացություն և նպատա- 
կաոսլղվածություն իմաստներով, իբրև շարժիչ ուժ, որը հնարավորությունը փոխարկում է 
իրականության:

Անդրադառնալով մարդկային հոգու գործունեությանը (ճանաչողությունը մարդկային 
հոգու գործունեություն է), Արիստոտելն այն դիտարկում է զգայություն-միտք և մտածողութ- 
յուն-գիտեփք փոխազդեցությունների ձևով: ճանաչողությանը մասնակցում են հոգու երկու 
մասերը' զգայական և բանական, որի պատճառով էլ հոգու ճանաչողական գործունեությու
նը իրականանում է երկու վաղով' զգայությունների միջոցով (իմացության զգայական աս
տիճան) և մտածողությամբ (բանական աստիճան):

Հոգու զգայական մասը օժտված է տարբերակելու ընդունակությամբ, իսկ բանական
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մասը ւ|սս|ւա0սւ1|սւ[ւ շարժմամր: եթե զգայելու ընդունակությունն անհնարին է աոանց 
ասււՕԱ|ւ. ապա սրւաը սարմեից անկախ ն աոանձին թյություն ունի: Զգայությունը առար
կայական կապը մեջ է իրի հետ ե աոանց սրա գոյություն չունի: Ընդհակառակը, միտքը 
(բանակաեություսը) մարմնի հետ միացած չէ, այն հոգու մտածող մասն է: Մտածող հոգին 
դատում ե մտածում է ինչ-որ բանի մասին: Մտածողությունը ընդունակություն է ձհերն ըն
կալելու իր հնարավորության մեջ ե մտովի կապված է իր օբյեկտի հետ: Միտքը մարմնի 
հնարավորությունն է առանց մատերիայի, բայց նրա մեջ մտածվող իրը մտովի առկա է: 
Այդպիսի միտքը ծնող-առաջացնող միտք է, օժտված է ինքնին գործունեությամբ, ոչ մի բա
նի հետ խաոնված չէ: Այն իր հատկությամբ ամեն ինչ արարում է, հավերժ է ե անմահ (հմմ. 
աստված միտք է):

Ծնող-ստարող մտքից Արիստոտելը տարբերակում է մտածող միտքը: Այն կատարում է 
ճանաչողական ֆունկցիա և կապված է զգայությունների հետ: Զգայական պատկերացում
ները ազդում են մտքի վրա այնպես, ինչպես օդը լսավւողի վրա: ՈՒրեմն, մտքով մտահա
սանելին ոչ թե առարկայի, այլ զգայական ընկալվողների մեջ է: Այս պատճառով էլ, եզրա
կացրել է Արիստոտելը, զգայություն չունեցող մարդը ոչինչ չի սովորի ու չի հասկանա:

Այսպիսով, ըստ Արիստոտեփ, հոգին ինչ-որ ձևով ամբողջ գոյն է, որովհետև հոգին կամ 
զգայական ընկալումներ է, կամ էլ մտքով մտահասանելին: Զգայությունը այն է, ինչը զգայ
վում է, իսկ գիտեփքը ինչը ճանաչվում է: Գիտելիքն ու զգայությունը տարբերվում են իրենց 
օբյեկտներով: Նրանք հնարավորության մեջ հարաբերվում եև հնարավորության մեջ 
գտնվող իրերին, իսկ գործողության մեջ'իրականության մեջ գտնվող իրերին: Հոգու զգայե
լու և ճանաչողական ընդունակությունները նույնական են այդ առարկաների հետ, ընդ ո
րում՜ զգայությունը նրա հետ, ինչը զգայում է, գիտեփքը նրա հետ, ինչը ճանաչում է: Եթե 
զգայությունը հատուկ է և’ կենդանիներին, և’ մարդուն, ապա մտածողությունը մարդու մե
նաշնորհն է: Եթե հոգին կազմված է զգայող, զգացական և բանական մասերից, ապա 
մտածողությունն ու միտքը միայն հոգու բանական մասին են հատուկ: Միտքը մտածողութ
յան գործիքն է, որը մինչև մտածելը գոյություն չունի, որի պատճառով էլ այև սարսեի հետ 
միացած չէ. Այսպիսով, Արիստոտեփ իմացաբանության էությունը իր հիմքում ունենալով 
նրա ելակետային դրույթը «Հոգին չի գործում առանց մարմնի ... քանի որ այն անբաժան է 
մարմնից», այն է, որ ճանաչողությունը, նախ, մի կողմից զգայության ու զգայվող իրերի, 
մյուս կողմից' գիտելիքի և նրա օբյեկտի միասնություն է և, երկրորդ, գիտեփքի (մտքի, մտա
ծողության), զգայական պատկերացումների և զգայական աշխարհի իրերի միասնական 
ամբողջ է: Զգայությունն ու գիտեփքը կեցության գոյության յուրահատուկ ձևեր են: Բանա
կանությունը մարդու ճշմարիտ և միակ էությունն է: Գիտեփքը այնքանով է արժեքավոր, որ
րանով այն տեսական է: Փիլիսոփայությունը ամենաարժեքավոր գիտությունն է և նրանից 
լավագույնը չկա: Արիստոտեփ տրամաբանությունը և դիալեկտիկան օրգանապես կապ
ված են գիտեփքի մասին ուսմունքի հետ: Մարդու ճանաչողական ընդունակությունը Արիս
տոտելը անվանել է աեափտիկա (բստացի-տարրալուծում, բաժանում, բաշխում): Լատինե
րեն այն թարգմանվել է «լոգիկա» (տրամաբանություն) և նշանակել գիտություն մտածո
ղության և նրա օրենքների մասին:

Արիստոտեփ կարծիքով տրամաբանությունը (անափտիկան, լոգիկան) բանականութ
յան գլխավոր գործիքն է իմացության պրոցեսում: ճշմարիտ ճանաչողության համար անհ
րաժեշտ է համակարգված յուրահատուկ լեզու'հասկացությունների - կատեգորիաների լե
զու: Հասկացությունը բառից տարբերվում է նրանով, որ արտահայտում է մեկ ի- 
մսւստ: Արիստոտելը ուսումնասիրել է որոշակի կատեգորիաների շարք, որոնցից յոտա- 
բանչյոտը եռաստիճան բովանդակություն ունի: Կատեգորիան կեցության սեռ է, մտքի ձև է 
և ասույթ: Նրա ուսումնասիրած կատեգորիաները'էություն հատկություն, հարաբերություն, 
որակ, րանակ, շարժում, ժամանակ, տարածություն և այլ, ունեն իրենց հավաստի սսւհմա- 
ևումեեոր, զիաեփրներ lit՛՜ եզակին սահմանվում է սեռատեսակային հատկությունների ֆո
նի ւ]րա' նրանց եզակիի հե՜տ րսււ]տւււ|ո|1ւ|ու և հարաբերվելու ձևով: Ընդհանուրի մեջ ֆիք
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սում U ամրակայում է տեսակային տարբերակիչ առանձնահատսւ1լ|ւ. Արիստոտելի դիալեկ
տիկան գիտԱլիքԱէտի ստացման հիմքերի ե մեխանիզմների հետազոտման, դրանց հիմնա
վորման ե հավաստի գիտելիքի ստացման ձեերի ու եղանակների ամբողջություն Է: Այն մի 
մեթոդ Է, որը «մաքրում» Է դեպի հավանական, այնուհետև հավաստի գիտելիքներ տանող 
ուղիները:

Հասկացություններից անցում կատարելով դատողություններին, Արիստոտելը մշակել Է 
տրամաբանության երեք նշանավոր օրենքներ, որոնցով որոշել Է կատեգորիաների և դա- 
տաղությունների վտխհարաբերությունների օրինսւչւաիությունները: Նույնության օրենքը 
պահանջում Է հասկացության օգտագործումը միան մեկ նշանակությամբ: Հակասության 
բացառման օրենքը պահանջում Է հակասության բացառում հասկացության բովանդա
կության մեջ (ասենք մարդը մարդն Է,կամ մարդը մարդը չէ): Երրորդի բացաոման օրեն
քը (կամ, կամ) պահանջում է ընդունել երկու դատողություններից մեկի կամ մյուսի ճշմար
տացիությունը. երրորդը բացառվում է: Այս օրենքի հիմքի վրա Արիստոտելը ստեղծել է 
մտահանգումների (սիլլոզիստիկայի' բառացի դատողությունների համակցման) ուսմունքը, 
իր տրամաբանական և դիալեկտիկական մեթոդները լրացնելով ինդուկտիվ մեթոդով: Նա 
խորապես համոզված է,որ առանց ինդուկցիայի անհնարին է ընդհանուր գիտեփքի ձեռքբե
րում՜ եզակի գիտեփքից ընդհանուրին անցնելու միջոցով:

Արիստոտել  րարոլացհտոււՅւունո և  սոօհաւահան 
ւհխիսոփաւաւՅւունո

«Փող ունենալ ու ծախսել, կարող է ասեն ոք, 
՛բայց առավել խելասիտ գտնվել, իմանալով 
թե որքա՞ն, ինչի՞ հասար և ե՞րբ, ՛ընդունակ են 
շատ քչերը»: «...Պլատոնը իմ ընկերն է բայց 
ճշմարտությունը ավելի թանկ է»:

Բարոյական այս վեհ իդեաները ընկած են Արիստոտելի բարոյագիտության հիմքում: 
Եթե անտիկ մտածողների համար բարոյականը կյանքի ու կենսափորձի իմաստություն է, 
ապա Արիստոտեփ տեսանկյունից պրակտիկ գիտելիք' (էպիստեմա) մարդուն սովորեցնելու 
վարքի ու վարվելակերպի ճշմարիտ նորմեր, ուսուցանելու, թե ինչ են կյանքի իմաստը, եր
ջանկությունը և ինչպես կարեփ է հասնել դրանց:

Արիստոտեփ համար հասարակությունն ու պետությունը նույնական են: Մարդը հասա- 
րակական-քաղաքական էակ է, իսկ բարոյականն ու քաղաքականը սերտորեն կապված են 
իրար հետ: Բարոյագիտությունն ու քաղաքականությունը (քաղաքագիտությունը) պրակ
տիկ գիտություններ են, որոնց գլխավոր նպատակներն ու խնդիրները կապված են այնպի
սի գիտեփքների հետ, որոնք լավագույն հնարավորություն կտան'կյանքում իրականացնե
լու որևէ իդեալ: Դեռևս բավական չէ իմանալ, թե ինչ են առաքինությունը, բժշկությունը, 
վարպետությունը և այլն, անհրաժեշտ է դրանք կիրառել կյանքում՜ առաքինի մարդ, լավ 
բժիշկ և բարձրակարգ արվեստագետ կոչվելու համար:

Բարոյականի տեսանկյունից դա վերաբերում է բարոյական իդեալի տիրապետմա
նը և դրա պրակտիկ իրականացմանը: Սա, իր հերթին, բարոյական ու քաղաքական մի գոր
ծունեություն է' կապված մարդու արարքների և դրանց ազատ ընտրության հետ: Արիստո
տելը ուսուցանում է, թե ինչ է բարոյական իդեալը և դրա հիմքի վրա մշակում մարդկային 
վարվելակերպի այնպիսի նորմեր, որոնց միջոցով, նրա համոզմամբ, մարդը կգտնի կյանքի 
իսկական իմաստն ու երջանկությունը:

Արիստոտեփ բարոյագիտությունը կառուցված է բարիք, նպատակ և. երջանկութ
յուն  ելակետային կատեգորիաների հիման վրա: Ցանկացած գործունեություն, փնի այն գի-
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i|iiii|,)|iuli, pb սյրվհսփ, գիտակցված |iOi|i|inip*jnp, թե արարք, ձգտում էորոշսւկի բարիքի: 
ՈՒրևԱս բարիքն այն Լ իևփն ձցտուս ևև: Բայց ինքը նպսւտսպը, հենց բարիքն է, այն էլ 
արձրազույն բարիքը:Երջանկությունը բարձրագույն բարիքին հասնելն է: Ամեն մարդ, քա
ղաքացի, պետության մեջ ունի իր կոչումը: Րսկ որն է մարդու կոչումը: «Մարդու կոչումը,- 
գրել է Արիստոտելը,- բարեվարք ե օրինակելի մարդ լինելն է»: Այդ լինելիությունը կապված 
է հոգու գործունեության և կատարած արարքի հետ: Դրանք պետք է կատարվեն լավ ու գե
ղեցիկ 'առաքինությանը համապատասխան: Բարուն և գեղեցիկին հասնում է նա, ով կա
տարում է ճշմարիտ արարքներ:

Իսկ \ւհ{ է առաքինությունը: Առաքինությունը ձեռքբերովի մարդկային հատկություն 
է, դաստիարակվում է մանկական հասակից ե որոշվում է արարքներով: Սաբղուե ոչ թե 
սովորեցնում են առաքինություն, այլ դարձնում են առաքինի: Ոչ թե մարդն է առաքինի, այլ 
նրա կատարած արարքներն, են առաքինի: Ինչու՛’: Որովհետև առաքինությունը գի
տակցված ընտրություն է ճշմարտությանը և գեղեցիկին հասնելու գործընթացում: Առաքի
նությունը հոգու այնպիսի խառնվածք է, որի ժամանակ կատարվում է բարի, ճշմարիտ և գե
ղեցիկ գործ: Այդ ուղին արարքների ուղի է: Արարքներով են տափս մարդու բարոյական 
գնահատականը ազնիվ կամ խաբեբա, համեստ կամ սանձարձակ, վեհ ու ստոր: Մարդուն 
զայրացնում են, բայց նա ընտրում է իր արարքը:

Արիստոտելը ուսուցանում է, որ հոգու գործունեությունը միջինից չպետք է գերազանցի 
կամ պակասի: Այն պիտի միջինը լինի' «ոսկե միջինը»:ԱիոյԿ միջինն է, նրա համոզմամբ, 
լավ ու բարոյական: Առաքինությանը հատուկ է միջինը, իսկ արարքները առաքինի են, երբ 
կատարվում են «միջին» առաքինությամբ: Սրանից Արիստոտելը եզրակացնում է, որ առա
քինությունը հոգու գիտակցաբար ընտըրված վիճակի միջինն է, որը ստիպում է 
մարդուն կատարելու առաքինի արարքներ:

Արիստոտեփ տեսանկյունից շատ դժվար է գտնել միջինը, հետևաբար, տիրապետել 
բարեկրթությանը և փնել բարեկիրթ: Փող ունենալ և ծախսել կարող է ամեն ոք, բարց առա
վել խելամիտ գտնվել,իմանալով, թե որքա% ինչի՞ համար և ե՞րբ, ընդունակ են շատ քչե
րը:

Արիստոտեփ բարոյագիտությունը խիստ արդիական է: Միայն կարեփ է զարմանալ և 
հմայվել, թե որքաՂւ ճշմարտացի են առաքինության համարյա բոլոր դրսեվորումների և 
դրանց չար կողմերի արիստոտելյան սահմանումներն ու հիմնավոր մեկնաբանությունները 
: Օրինակ. Արդարությունը սահմանում է հոգու այնպիսի վիճակ, որի դեպքում մարդիկ 
հակված են դեպի արդար ու ազնիվ արարքները, կատարում են ազնիվ ու արդար գործեր և 
արդարություն են ցանկանում: Խիղճը բարի մարդու ճշմարիտ դատն է, հավասարությունը 
պետք է բացառի արժեքների կորուստը մեկի համար և նյութական օգուտը' մյուսի: Կատար
յալ ընկերությունը բովանդակում է «ընկերը իր ուրիշն է, իր երկրորդ եսն է» սկզբունքը: «Եր
ջանիկ կյանքը առաքինի կյանքն է», «առաքինի մարդու ստաքինի արարքը»: «Ամենաստա- 
քինի արարքը ուրիշի համար մահն է»: «Օրենքը ամբողջապես առաքինություն է...սւռսւքի- 
նություններից մեծագույնն է»: «Կյանքը ամենաթանկ բարիքն է, իսկ ապրելը' ամենահիմ- 
նական բավականությունը...միայն առաքինի մարդկանց համար կյանքը կարող է փնել 
ճշմարիտ բարիք և առաջացնել իսկական բավականություն»:

Արիստոտեփ սոցիալական, փիփսոփայությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
ելակետ ունենալ մեթոդաբանական մի քանի սկզբունքներ:

1տախ, Արիստոտելը նույնացրել է «պետություն-հասարակություն» հասկացություննե
րը: &?ւ//7ա 7յ?^_եասարակությունե նա ուսումնասիրել է համակարգային հայեցակետից, 
մասնավորապես ամբողջի և մասի վտխհարաբերության տեսանկյունից: Երրորդ, մարդը 
քաղաքական (հասարակական) էակ է,այն էլ' եթե նա պետության քաղաքացի է: Չոր
րորդ, պետության գերագույն նպատակը կատարյալ և երջանիկ կյանքի կառուցումն է: 
Հինգերորդ, Արիստոտեփ քաղաքագիտական հասկացությունները գերակայություն ունեն 
հասարակագիտական մյուս հասկացությունների նկատմամբ, քանի որ քաղաքականութ-
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յուևը կաոավարսաև արվեստ I., որի հևտ անհրաժեշտորեն պետք 1. հաշվի էսււլւհհ ւ1[լլս 
ցած բոլոր գիտությունները ե արվեստները:

Ի՞նչ Է հասարակությունը (.պետությունը): Այն քաղաք-պետություն Է (պոլիս Է), որը կազ
մակերպվում Է հանուն ինչ-որ բարիքի: Որպես մարդկանց շփման որոշակի ձե,պոփսր աչքի 
Է ընկնում քաղաքական շփմամբ,որը հպատակների նկատմամբ իշխելու հարաբերություն Է, 
բնական ու բնածին Է: Մարդը այդ պոփսում քաղաքական Էակ Է (droion politikon' քաղա
քական կենդանի): Հասարակությունը մեղվի փեթակից տարբերվում Է նրանով,որ կազմ
ված Է լեզվով օժտված հասարակական մարդկանցից: Այն մարդկանց համատեղ կյանքի 
առաջին ձեն Է, նախորդում Է մարդուն և ընտանիքին, հետեաբար, մարդը հարաբերվում Է 
հասարակությանը այնպես, ինչպես մասը ամբողջին: Հասարակական հարաբերություննե
րը բնական են և սոցիալական, որից Էլ հասարակության բնական և սոցիալական կառուց
վածքային տարբերությունները:Բնական կառուցվածքի հիմնական տարբերն են ընտանի
քը և քաղաքացին: Ընտանիքում տիրում են իշխող,ամուսնական և հայրական հարաբե
րություններ: Սնտանեկան կյանքը կազմակերպելու հիմնական միջոցը սեփականությունն 
Է, արտադրության գործիքները անշունչ,շնչավոր և խոսող:Ստրուկը' շնչավոր և խոսող գոր
ծիքը, սեփականության գլխավոր տարրն Է:Ստրուկը,ըստ Արիստոտեփ նա է, ով բնածին 
պատկանում է տիրոջը: Ստրկությունը բնական օրենք է:

Ընտանիքի կառավարման արվեստը բովանդակում է իշխանության երեք տարրեր իշ
խանություն ստրուկների, իշխանություն կնոջ ե  իշխանություն երեխաների նկատմամբ:Ա- 
ռաջինը բացարձակ է,երկրորդը ցարական, երրորդը ավագանու: Քաղաքացին նա է,ով ա
զատ է և ունի քաղաքացիական իրավունքների ամբողջություն կամ օժտված է դրսւնով:Քա- 
ղաքացին պիտի փնի առաքինի, գործիմաց մարդ, որոշակի հարաբերությունների մեջ 
պետք է գտնվի պետության հետ ե հոգատարություն ցուցաբերի պետական գործերի նկատ
մամբ:

Սոցիալական կառուցվածքի տեսանկյունից Արիստոտելը տարբերակել է երկու հիմնա
կան դասակարգստրուկների և ստրկատերերխԱյն հանգամանքը,որ ստրուկները ոչ քաղա
քացի են և ոչ էլ մտնում են պոփսի ազգաբնակչության մեջ,Արիստոտելը քննարկում է ա
զատներից ու քաղաքացիներից կազմված պոփսի սոցիալական կառուցվածքը: Սոցիալա
կան պատկանեփության բաժանարար հիմնական գործոնը,ըստ Արիստոտեփ,հանգստի 
և ազատ ժամանակի գործոններն են:Հանգստից և ազատ ժամանակ ունենալուց զրկված են 
ոչ միայն ստրուկները,այլե հողագործները և արհեստավորները:Այնուհետհ գափս են վա
ճառականները,վարձու մարդկանց խավերը,զինվորականությունը և,վերջապես ամենաար- 
տոնյալ U բարձր խավը' իշխանության օրենսդիրը և գործադիր մարմիններում զբաղված 
մարդկանց դասը' արիստոկրատիան:

Գիտության ե արվեստի բոտն զարգացման համար ստրկությունը,մասամբ նաե հողա
գործները ու արհեստավորները,մարդկության որոշ մասին պարգեել են ազատ ժամանակ և 
ապահովել նյութական պայմաններով: Անտիկ գիտության և արվեստի ստեղծողներն ու 
զարգացնողները եղել են տիրապետող դասակարգի ներկայացուցիչները, բայց սա չի նշա
նակում, որ բոլոր նրանք, ովքեր ապահովված են նյութապես ե ունեն ազատ ժամանակ, ըն
դունակ են գիտական-գեղարվեստական գործունեության: Արիստոտելը անտիկ հասարա
կության սոցիալական կառուցվածքի մեջ հայտնագործել է «Ոսկե միջինը» ոչ շատ հա
րուստ, ոչ էլ շատ սւդքատ խավը «միջին խավը»: Միայն միջին խավի գոյությունը կապա
հովի գերագույն իշխանության նպատակի կատարումը:

Պետության մասին իր ուսմունքում Արիստոտելը ընդունում է երկու տիպի պետություն' 
ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ, իսկ կառավարման ձևերը տարբերակել է ըստ կառավարողների 
քանակի' մեկի, հարուստ վւոքրամսւսնության և մեծամասնության: ճշմարիտ պետություն
ներն են'միապետությունը (մոնարխիա), ազնվապետությունը (արիստոկրատիա) և քաղա
քապետությունը (պոփտիա): Առաջինը մեկի իշխանությունն է, երկրորդը'հարուստ վտքրա- 
մասնության, երրորդը' մեծամասնության:
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''ltH|iui|.i)uiU ճ|ւ/փ ձևերՕ III' |4)liiuu|lii|iiii|.i|iiili|i (.մնկի pwJJjw-tfnlinnijTkjrirfip օլի- զսւր- 
խ|սս(ւ (|սւ1ր|ւ /<»«ա-ւ|փրւււ|.)|աե) li դեմոկրատիան օ ո ղ ո վ յպ ա ^ [\ությունը: Արիստոտե
լը պետական կաոուցվածքի ըեդփեելի ձևերը համարում է ստիարոկրատականը ե դեմոկ- 
րատաեաեր: ժողովրդավարության մեջ նա առանձնացնում ե վերլուծում է կառավարման 
հիէւց ձե հր: Առաջին ձևին բնութագրական են ազատությունը ե  հավասարությունը,որտեղ ո
րոշումներ ընդունում է ժողովրդի մեծամասնությունը: Երկրորդ ձեի ժամանակ պետական 
պաշտոններ կարող են զբաղեցնել ոչ մեծ գույքային ցենզ ունեցողները:Երրորդ ձևի ժամա
նակ պոփսի բոլոր քաղաքացիները իրավունք ունեն պաշտոններ զբաղեցնելու, բայց իշխում 
է օրեևքը: Չորրորդ ձեի ժամանակ պաշտոն կարող է զբաղեցնել ցանկացած քաղաքացի: 
Հինգերորդ ձեի բոլոր պայմանները նույնն են, բայց գերագույն իշխանությունը պատկանում 
է ոչ թե օրենքին, այլ հասարակ ժողովրդին, երբ որոշիչ է ոչ թե օրենքը, այլ ժողովրդական 
ժողովի որոշումները: Արիստոտելը վերջինիս մեջ տեսել է ամբոխավարություն, գրելով, որ 
եթե հասարակ ժողովուրդը օրենքներով չի կառավարում, վերածվում է բռնապետի: Այսպի
սի ժողովրդավարությունը ծայրահեղ է, որի ժամանակ դեմագոգները (ամբոխավարները) 
նույնն են, ինչ բռնապետի մոտ շողոքորթները: Ամբոխավարները իշխում են ժողովրդի կստ- 
ծիքի վրա: Նրանց մեղադրանքների հիման վրա, շրջանցելով օրենքը, ժողովուրդը վճիռներ 
է կայացնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ: Որտեղ չի գործում օրենքը, 
չկա պետական կաոուցվածք:

Իվերջո, Արիստոտելը ընդունում է պետական այնպիսի կառուցվածք՝ պոլիտիա, որը 
միջինն է արիստոկրատիայի ե  դեմոկրատիայի միջև, նրանց լավագույն հատկանիշների 
խառնուրդը: Պոլիտիան կատարյալ-իդեալակաե պետական կաոուցվածքի ձեն է, որը 
կպահպանի լավագույն ապրելակերպը 'միջինը, չափավոր կյանքը: Ադպիսի պետությունը 
ձգտում է նրան, որ բոլորը փնեն միանման ու հավասար: Սա հատուկ է միջին խավի, մարդ
կանց'ոչ շատ հարուստ, ոչ շատ աղքատ: Ուրեմն, եզրակացրել է Արիստոտելը. «Օրինակե
լի և ամենաճիշտ պետական կառուցվածք հնարավոր է այն պետության մեջ, որն ունի մի
ջին մարդկանց գերազանություն: Արիստոտեփ իդեալական պետության նախագծում, հա
կառակ Պլատոնի, պետք է իրագործելի փնեն բոլոր օրենքները' երջանիկ պետություն կա
ռուցելու համար: Այդ կատարյալ պետության սկզբունքը պետք փնի յուրաքանչյուր քաղա
քացու ե  պետության լավագույն կյանքի ու երջանկության նույնությունը: Երջանիկ է այն 
քաղաքացին, ով ապրում է երջանիկ պետության մեջ, իսկ երջանիկ է այն պետութ
յունը, որի յուրաքանչյուր քաղաքացի երջանիկ է:

*  *  *

Արիստոտելը համաշխարհային գիտության ու մշակույթի գագաթներից մեկն է, Պլատո
նի արժանի աշակերտը:

Ւբբե. Սիս ու Մասիս, Պլատ ոնն ու Արիստոտելը համաշխարհային մշակույթի 
Պառնասից վերահսկում են մարդկային մշակույթի 1ւ քա ղա քա կրթությա ն զա ր
գացման վրա : Նրա նց հայացքների խորությունը, նորանոր մտքերի արարումները, 
մտածողության, նյութի մատուցման ու շարադրման վերլուծական, համադրական 
մեթոդը և  երբաոճ գեղարվեստական խոսքը խորապես արդիական են: Անհնարին 
է բարձրանալ գիտ ությա ն և  մշակույթի բարձունքները, աոանց տիբապետելու և  
յուրա ցնելու նրանց հիրավի վիթխ ա րա ծա վա լ փիլիսոփայությունը:

Գլուխ 3. Հելլենիզմի դարաշրջանի ե  Հ ա մ ի  փիփսոփայական միտքը

Հելլենիզմի դարաշրջանը սկսվում է Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության ստեղծու
մով, երբ հունական քաղաք-պե լրությունները կորցնում են իրենց սւնկսխությունը: Անկում է 
ապրում անտիկ դեմոկրատիան, վերանում են ազատ քաղաքացու ազատությունն ու աեկսւ-
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քսությունը, առաջանում են միապետական լայնածավալ ու խայտաբղետ պ)ււլաւ|,1|ու1ւ(ւ1ւլւ 
Հունաստանը կորցնում է իր անկախությունը և վերածվում Հոոմի պրովինցիալը (տուխտի):

Հունական քաղաք-պետությունների ե  քաղաքական կյանքի կործանումը, սակայն, նրա 
ինքնատիպ, հարուստ ե  զարգացած քաղաքակրթության ու մշակույթի կորուստը չէր: Ընդ
հակառակը, իր հզորությա ն ու կատարելության պատճառով հունական անտիկ մշա
կույթը, խառնվելով Արևելքի մշակույթի հետ և պահպանելով իր գերակայությունը ծնում է 
նոր մշակույթ' հելլենիստական:

Հունական քաղաքական-հասարակական կարգերի կործանումը իր հետ բերում է նաև 
ազատ քաղաքացու կործանում: Քաղաքացին վերածվում է հպատակի: Նման կարգավի
ճակը հպատակից չի պահանջում պահպանել «քաղաքացիական առաքինություններ»: 
Հպատակը պարտավոր է անվերապահորեն կատարել բռնապետական պետության կող
մից հաստատված կարգ ու կանոնը: Հասարակ մարդը կորցնում է իր բոլոր իրավունքները 
որպես պետության քաղաքացի: Անհատը դառնում է ինքն իրեն բավականացնող, ինք
նաբավ ե ինքնուրույն միավոր: Մարդկանց կյանքի և քաղաքացու կարգավիճակի ար
մատական վավտխությունները ջնջում-տանում են ռացիոնալ փիփսոփայության հիմնախն- 
դիրները:

Փիփսոփա-մտածողների հետաքրքլտւթյունը համընդհանուր, սուբստանցիոնալ և տե- 
սական-աշխարհայացքային հիմնահարցերից անցում է կատարում դեպի անհատական 
կյանքն ու անհատի հիմնախնդիրները, անձի մարդկային էության և նրա բարոյականութ
յան հարցերը: Ահա այս պայմաններում առաջանում են փիփսոփայական մի շարք դպրոց
ներ և ուղղություններ' կինիկյան դպրոցը նախերգանքը, սկեպտիցիզմը, էպիկուրակա
նությունը և ստոիցիզմը, որոնց գլխավոր խնդիրը վերոհիշյալ հիմնահարցերի փիլիսոփա
յական իմաստասիրումն է:

Կինիկյան դպրոցը անվանակոչված է Կինոսարգ գիմնազիայից, որտեղ հավաքվում 
էին կինիկները' (kineos-շռւն) շնականները, իրենց վարքագծով անպատկառ, ագահ, որպես 
շուն հրապարակավ ուտելով ու լակելով (Դավիթ Անհաղթ): Դպրոցը հիմնադրել է Անտիս- 
թենեսը (մ.թ.ա. 444-360), Սոկրատեսի աշակերտը: ճիշտ է, Անտիսթենեսը ապրել է Ալեք
սանդր Մակեդոնացու պատմական ասպարեզ գալուց առաջ, այնուամենայնիվ, հենց նա է 
առաջինը տեսական փիւիսոփայությունը համարել անպտուղ և անիմաստ զբաղ֊ 
մունք, գտնելով, որ ընդհանուրը գոյություն չունի ոչ մի տեղ: Գոյություն ունեն միայն եզակի 
իրերը: Առաջին անգամ Անտիսթենեսն է պնդել, որ փիփսոփայությունը պետք է փնի գործ
նական (բարոյագիտական): Գլխավորը և  միակ ճշմարիտը անհատական բարիքն է: Յու
րաքանչյուր մարդ այդ անհատական բարիքը իր մեջ պետք է որոնի: Ազատությունը անհա
տի սեփականությունն է:

Շնական փիփսոփայության գործնականության բովանդակությունը կապված է Ան- 
տիսթենեսի հետնորդների, ամենից առաջ Դիոգենես Մինոպցու (մ.թ.ա. 404-323) անվան 
հետ, նրա անհատական ապրելակերպի հետ: Նա ապրել է այնպես, ինչպես փիլիսոփայել 
է' անհատական անկախություն և անսովոր ապրելակերպ, քաղաքակրթության նվաճումնե
րի մերժում, պահանջմունքների խիստ սահմանափակում և ասկետիզմ4 (ճգնավորություն) 
պահանջմունքների բավարարման գործում չափից դուրս զսպվածություն:

Շնականների փիփսոփայության կարգախոսը Դիոգենես Աինոպցու «Մարդ եմ 
փետրում» հռչակավոր ասույթն է: Ն ա  է ստեղծում կինիկյան ապրելակերպի իդեալը' անձի 
հոգևոր անսահման ազատություն, հրապարակային արհամարհանք բոլոր կարգի սովո
րույթների և կյանքի համընդհանուր նորմերի ու փառքի նկատմամբ, հրաժարում հարստութ
յունից և իշխանությունից:

Իր համոզմունքները հաստատելու և տարածելու համար Դիոգենեսը անձնական ապ
րելակերպով էր հաստատում: Օրը ցերեկով նա լապտերով շրջում էր ամբոխի մեջ և զար
մացած մարդկանց հարցին պատասխանում էր, որ ինքը «մարդ է որոնում»: Ո'րն է մար
դու էությունը և ի՞նչ է պետք երջանիկ լինելու համար: Նրա համոզմամբ բոլոր մարդիկ ապ-
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|ւամ titi պսպտսւէտն1ւրու|' երջանկությանը կապելով հարստության, փառքի և բավսւբստ- 
վածաթյաս հստ: Երջանկությունը սւէւհսւտր լրսպսւտար ազատությունն Է, պահանջմունք
ների խիստ սսւոմանսւփակումը, որին կարելի Է հասնել ասկետական ապրելակերպի, ծանր 
աշխատանքի ե Ասւրմնի ու հոգու մարզումների միջոցով: Ալեքսանդր Մակեդոնացու ցան
կությամբ սրանց հանդիպման ժամանակ մեծ զորավարի հարցին «  հղբիր, իհչ ցահկա- 
հուս ես», Դիոգենեսը պատասխանում Է. «Մի'փակիր արևը»: Արհամարհանքը ընդուն
ված ապրելակեոպի նկատմամբ նա ցուցադրում Էր երկար ժամանակ տակառի մեջ ապրե
լով: Նա  ապրել Է' անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ: Մտնելով մի հարուստի շքեղ բնակա
րանը, նա թքում Է նրա երեսին' լսելով տանտիրոջ խնդրանքը կարգ ու կանոնը պահպանե
լու համար: Մի անգամ մարդկանց կանչելով, նրանց վրա հարձակվում Է դագանակով ե գո
ռում. «Ես մարդկանց եմ կանչել, այլ ոչ թե սրիկաների»: Իր տարբերությունը շրջապատի 
մարդկանցից ընդգծելու համար նա իրեն կոչում Էր «Շուն Դիոգենես»:

Կինիկների հետագա ապրելակերպը կատարելագործում Է Դիոգենեսի ցինիզմը: Կեղծ 
ու հնարովի համարելով գործող օրենքները և բարոյական ընդունված նորմերը, կինիկները 
բնության օրենքները հակադրում Էին մարդկային օրենքներին ե  պահանջում վերադառնալ 
բնություն ե  բնական վիճակին: Մեզ են հասել կինիկ ամուսիններ Կրատեսի ե Հիպարխիսւ- 
յի ամուսնական պարտականությունների հրապարակայնորեն կատարելու, կինիկների այլ 
շնությունների վերաբերյալ ցինիկ պատմություններ:

Կինիկների հակասական ե տարօրինակ թվացող փիլիսոփայությունը ազդարարել Է 
տեսական-վերացարկված ե բանականացված փիփսոփայության մոտալուտ վախճանը ե  
գործնական փիփսոփայության մոտալուտ հաղթանակը: Այն հիմնախնդիրները, որոնք 
դրել ե  լուծել Է նոր դարաշրջանի փիփսոփայությունը, ուրվագծվել ե ուրույն լուծում Է ստա- 
օել կինիկյան դպրոցի գործնական, անհատապաշտական փիփսոփայության մեջ:

Д Ыа а ш Ь д Ь и Е

Սկեպտիցիզմի /հուն' skeptomai-կասկածում եմ, դիտարկում եմ, հետազոտում եմ/ հիմ
նադիրը Պիոոնն Է (մ.թ.ա. 365-275): Նրա փիփսոփայական հայացքները ձևավորվել են Է- 
լեաթների,մեգարականփ դպրոցի փիփսոփայության հիմքի և Դեմոկրիտեսի ուսմունքի խոր 
ազդեցությւսմբ:Պիոոնի համոզմամբ փիլիսոփային այլևս չեն հետաքրքրում աշխարհի գո
յության և էության հարցերը: Առաջին անգամ Պիռոնին է հետաքրքրել այդ աշխարհում 
մարդու ապրելակերպի հարցը' «իկպե՜ս պիտի ապրել այս աշխարհում»: Փիփսոփան 
պարտավոր է, ըստ Պիոոնի, փհտրել ու գտհե[ կոնկրետ իրականության մեջ ապրող մար
դու երջանկության և  նրան հասնելու ուղիները:

Պիռոնի սկեպտիկական փիփսոփայությունը բարոյագիտական փիփսոփայության է: 
Նոր աշխարհակարգի իրականությունը փ է անհատի տառապանքներով ու ողբերգություն
ներով: Երջանկության փիփսոփայությունը /այսպես կարելի է բնութագրել պիոոնիզմը/ ամ
րակայում է այն միտքը է, որ երջանկությունը անխռով և տառապանքներից ազատ կյանքն 
է (հմմ. նիրվանայի մասին ուսմունքը): Իմիջիայլոց պատմությունները պնդում են, որ Պիռո- 
նը մասնակցել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներին, եղել է Հնդկաստանում և 
ազդվել է հնդկական կրոնա-բարոյագիտությաե ուսմունքներից:

ՈՒրեմն, փիփսոփայության գլխավոր խնդիրը երջանկության հասնելու ուղիների որո
նումն է: ^իշտ ուղիներ գտնելու համար փիփսոփան պիտի պատասխանի երեք հիմնական 
հարցերի: Առաջին հարցի' ինչի՞ց հհ կազմված իրերը, պատասխանն անորոշ_է, որի 
պատճառով էլ իրերի ռեալ գոյության մասին որևէ միտք ճշմարիտ է կամ սխալ, դրանք հա
վասարապես ընդունեփ են: Ուստի դրանց նկատմամբ վերաբերմունք հարցը, երկրորդ հար
գը իհչպխսի' վհբաբհրմուհր ад/t էրի ցուցաբեոՎհ դրանց, առանցքային և սկզբունքային է 
սկեսւտիցմի հւսմւսր: ճշմարիտ պատասխանը ձեոհպահ մհալհ Է իրերի մասին ամեն մի 
տարողությունից: Կարեորն այն է, թև ի!ւ< օգուտ ենք ստանում նման պատասխանից: Եր-
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րոոո հարցը ամվտւիւււմ է սկեպտիցիզմի էությունը: Ամեն մի դատողությունից ձևոԱպւսհ 
մնալը ե. ճանաչողության հնարավորությունը կասկածիենւթարկելը այն միակ ուղին է, որը 
կապահովի անխռով, տառապանքներից ազատ կյանք: Եթե չկան ճշմարիտ գիտելիքներ 
(իսկ նախկին փիփսոփայությունը վերացական մարդու մասին վերացարկված համընդհա
նուր հասկացությունների փիլիսոփայություն է), ապա պետք է կասկածել այդ փիլիսոփա
յության ճշմարտությունների վրա, ձեռնպահ մնալ դրանցից, չէ՛ որ փիփսոփայության 
գլխավոր խնդիրը ինչպե՞ս պիտի ապրել, դուրս է մնացել նրա տեսադաշտից ե իմաստա
սիրությունից:

Սկեպտիցիզմի հետագա խոշոր ներկայացուցիչ էնեսիդեմեսը /մ.թ.ա. 1-ին դար/ և Ագ- 
րիպպոսը ստեղծել են «տրոպ»-ների'հնարքների ե. փաստարկների մասին ուսմունքը: է- 
նեսիդեմեսը ուսուցանել է, որ հնարավոր չէ իրերի մասին ոչ մի ճշմարիտ գիտելիք, որով
հետև ամեն մր դատողության կարելի է հակադրել մեկ ուրիշ ծանրակշիռ դատողության: 
Նրան վերագրվող տասը «տրոպ»-ները կոչված են ապացուցելու գիտեփքի հարաբերական 
բնույթը, իսկ Ագրիպպոսի հինգ «տրոպ»-ները կոչված են ժխտելու ապացուցման հնարավո
րություններն առհասարակ: էնեսիդեմեսը բյուրեղացրել է պիռոնյան սկեպտիցիզմը իմա
ցաբանության հիմնահարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես դատողությունների հիմքերի, 
նախադրյալների հ  դրանց հավաստիության սկեպտիկական հիմնավորման վերաբերյալ: 

Սկեպտիցիզմը ծաղկուն զարգացում ապրեց իր գոյատևման վերջիև շրջանում, մեր 
թվարկության 111-դարում, հանձին Սեքստ էմպիրիկի (200-250թ.թ.)- Լինելով բժիշկ և փի
լիսոփա Սեքստ էմպիրիկը նկատել է փիփսոփայության և գիտության մերձեցման փաստը: 
Բժշկության մեջ նա տարբերակել է բժիշկների երկու խումբ' պրակտիկ ե տ եսա բա և֊մե ֊ 
թոդիկ բժիշկների: Սկեպտիցիզմը էմպիրիկ-պրակտիկ բժիշկների դպրոցին է նման: էմպի
րիկ բժիշկը զգայական գիտելիքներով ու փաստերով է բուժում, իսկ այն, ինչը թաքնված է և 
զգայություններին չի տրվում (խոսքը թաքնված պատճառների մասին է),անճանաչելի է: 
ՈՒստի տեսաբան բժիշկը պետք է ձեռնպահ մնալ և խուսափի պատճառների մասին տեսա
կան գիտեփքներից ու դատողություններից:

Սեքստ էմպիրիկը տարբերակել է երեք տեսակի փիփսոփայության' Դոգմատիկա
կան, Ակադեմիկան և Սկեպտիկական: Սրանցից առաջինը խոսում է այն մասին,որ 
գտել է ճշմարտությունը, երկրորդը' որ ճշմարտությունը ընկալել(ճանա֊չել) հնարավոր 
չէ:Միակ իսկական փիփսոփայությունը սկեպտիցիզմն է: Այն որոնում է ճշմարտությունը: 
Սկեպտիկական կասկածը թերահավատություն Է կասկածամտություն է և անվս
տահություն: Այս սկզբունքով են սահմանվում հասկացությունները, հիմնավորվում դատե
լու միջոցները,ընտրվում «տրոպ»-ները: Սկեպտիկը իր որոնումներում պետք է կասկածի' 
«չորս կողմը» նայի, «ծանր ու թեթև» անի և «շուրջը նայի»,լինի «անվճռականության 
մեջ»,համարձակություն չունենա համաձայնվելու ճշմարտության հետ կամ ժխտելու այն: 
Դատողությունից ձեռնպահ մնալը այնպիսի վիճակ է,որը ոչ հաստատվում Է և ոչ Էլ 
ժխտվում: Անհոգությունը հենց անխռովությունն ու հանգիստ վիճակի առկայությունն է: 

Եթե աշխարհայացքը դատողության ձև ԷԿ հետևում է երևույթիև համապատասխա
նող որևէ դրույթի, ապա այդպիսի դրույթը ցույց կտա, թե ինչպեսյպիտի ճիշտ ապրել ե 
ձեոնպահ մևսղ ամեն մի դրույթից: Ձեոնպահ մնալու դրույթի ճշմարտացիությանը,ի 
տարբերություն «տրոպ»-ների ուղիով ձեռք բերելու մեթոդի,ձեռք է բերվում և ապացուցվում 
իրերը միմյանց հակադրելու միջոցով' երևույթը երևույթին,մտքերը մտքերին, երևույթը 
էությանը,էությունը երևույթին հակադրելու մեթոդով: Ամեն ինչ գոյություն ունի մեկը մյու
սին հարաբերվելու միջոցով: Այս պատճառով էլ,եզրակացնում է Սեքստ էմպիրիկը, հնա
րավոր չէ ասել, թե ինչպիսի՞ն է առարկան իր էությամբ: Սկեպտիկը կարող է ասել միայն 
այն, ինչ թվում է, թվացող է: Հետևաբար, սկեպտիկը պիտի ձեոնպահ մնա իրերի 
բնության մասին դատողություններից:

Գիտական և փիփսոփայական մտածողության մեջ սկեպտիցիզմը հիմնավորել և  զար
գացրել է առողջ կասկածամտության սկզբունքը: Դրա հետ միասին այն ճշմարտություն ո-
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Սամոսացի Էպիկյուրը իր կյանքի մեծ մասը անց է կացրել Աթենքում,որտեղ մ.թ. ա. 
307թ. հիմնադրել է անտիկ փիփսոփայության երրորդ ազդեցիկ դպրոցը «էպիկուրի այ
գին»: Փիփսոփայությամբ զբաղվելը եղել է նրա կյանքի իմաստը: Փիփսոփայության 
գլխավոր խնդիրը նա տեսնում էր այն բանի մեջ, որ փիփսոփայությունը պետք է օգնի մար
դուն' տաոապաևքհերից ագատ, անհոգ ե երջանիկ կյանք կա՜ռուցելու գործում: 
Ոստ էպիկուրի, դատարկ են այն փիլիսոփայի խոսքերը,որոնցով չեն «բուժվում» մարդկա
յին ոչ մի տառապանք: Իսկ ինչպե՛ս պիտի փիփսոփայությունը կատարի իր դերը' *մարդ
կանց բուժի տաոապանքներից», Էպիկուրը գտնում է,որ այդ խնդիրը պետք է լուծի փի
լիսոփայության այդ բաժինը, որը կոչվում է բարոյագիտություն: Բայց ճշմարիտ փիփսո
փայական բարոյագիտությունը, էպիկուրի համոզմամբ պետք է հենվի ճշմարիտ ֆիզիկա
յի  (գոյաբանության) ե  ճշմարիտ «կանոնիկայի» (իմացաբանության) վրա: Ուստի անհ
րաժեշտ է նախապես ստեղծել ճշմարիտ գոյաբանություն ե  ճշմարիտ րսօւցաբանություն: 
Սրանով է բացատրվում այն փաստը,որ Էպիկուրը գերադասել է ատոմիստական մատե
րիափստական ուսմունքը, հիմնովին հետազոտել այն ե  ստեղծել իր մատերիափստական 
գոյաբանությունն ու սենսհւսդիստական իմացաբանությունը:

էպիկուրի գոյաբանության հիմքում ընկած է ատոմիզմի երկու սկզբունքները:
Նախ, ո$ինչ չի աոաջանու՜մ ոչ-կեցությունից, գոյություն չունեցո՜ղից к  երկ

րորդ, աշխարհը մշտապես եղել է այնպես, ինչպես ա յժմ  նա կա ու հա վերժ կլինի 
այդպիսին: Բայց Էպիկուրը ատոմիստական փիփսոփայության սոսկ կրկնողը չէ: Նա  խո
րացրել ե  հարստացրել է այն:էպիկոտի ատոմները օժտված են նաև ծանրութ-յամբ,ունեն 
ձև ու քանակ:Ատոմների շարժումը ոչ միայն ուղղագիծ է, այլև ազատ: Ատոմները ազատո
րեն շեղվում են ուղիղ գծից ե  օժտված են ազատ ինքնաշեղ՜ման հատկությամբ: Ինքնա- 
շեղման գաղափարը կարևորագույնն է, քանի որ շնորհիվ դրա, պատահականությունը 
դառնում է աշխարհստեղծման կարևորագույն սկզբունքներից մեկը: Շնորհիվ պատահա
կանության, ատոմները ստանում են նվազագույն արագություն, որը պատճառ է դառնում 
տարբեր աշխարհների և այդ աշխարհներից մեկում մարդու առաջացման:

Ատոմների շարժումը նաև անընդհատ անդադար է հավերժության մեջ:Դատարկ տա
րածության մեջ երանք ցրվում են դեպի անսահման հեռուներ և առաջացնում անթիվ աշ
խարհներ: Դա բացատրվում է ատոմների անսպաոեյիությամբ, որոնց շարժումը տեղի է ու
նենում բոլոր ուղղություններով, ազատ ու անկաշկանդ և միևնույն արագությամբ: Տիեզեր
քում ատոմները ինքնավար են և  օժտված են «կամքի ազատությամբ»:

ճշմարիտ բարոյագիտություն ստեղծելու երկրորդ պայմանը ճշմարիտ «կանոնիկան» է 
ճշմարտության հասնելու և նրա չափանիշների որոշման կանոնների և սկզբունքների ամ- 
բողջությունը:Դրանք ըստ էպիկուրի,երեքն են' ընկալումներ, հասկացություններ (ընդհա
նուր պատկերացումներ) և զգայություններ: Էպիկուրը ուսուցանում է, որ ճանաչողութ
յա ն օրգանը հոգին է, որը նուրբ մարմիններից կազմված մարմին է: Հոգին ըն
դունակ է զգայելու այն ժամանակ, երբ օրգանիզմը պաշտպանության տակ է 
ա՛ռնում նրան: Մարմնից կամ օրգանիզմից դուրս հոգի չկա,հետևաբար անհեթեթություն է 
խոսել անմարմին հոգու և նրանից դուրս գոյություն ունեցող հոգու մասին: Զգայական ըն
կալումները,րստ էպիկուրի,օդում թափառող նրբագույն դրաշմա-հետքերի'կերպարանքնե
րի (ուրվապատկերների) արտացոլում են: Ոնդ որում, այդ կերպարանքները կրում են ատո- 
մի բոլոր հատկությունները'ձայնը,հոտը, գույնը, ձևը և ծանրությունը: Զգայական ընկալում- 
եերր չեն խաբում: Զգայական ընկալումներից առաջանում են զգայական պատկերացում
ների, որւմտ bntjbujtfl ճշմարիտ եե:

(անող, վււտձտքքկւտ ն հետավարող փ1ւ|իսււվ\այություն է:
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Բայց արտաքին առարկաների մեջ կան հատկություններ,որոնք չեն տրվում զգայսւ- 
րաններին:Դրանք ընկալվում են հոգու(մտքի) միջոցով և կոչվում են հոգու_պատկերա- 
ցումևեր: Դրանց Էպիկուրը անվանել է երևակայու՛թյան, պատկերացումներ: երևակա
յության պատկերացումները եզակի են,որոնց հիմքի վրա ծագում են ընդհանուր պատկերա
ցումները կամ հասկացությունները:Գիտելիքի չափանիշները ձևավորվում են միայն զգսւ- 
յությունների(ըստ էպիկուրի ներքին և արտաքին) տվյալների հիմքի վրա:Սխալն ու կեղծի
քը այդ ճշմարիտ պատկերացումներին ավելացրած այնպիսի ընկալումների արդյունք են,ո- 
րոնք մտքի մեջ պատկերացվում են,բայց իրականության մեջ ռեալ գոյություն չունեն(ջրա- 
հարս, մարդաձի):

Ստեղծելով վերը շարադրված սեփական գոյաբանությունը և իմացաբանությունը, է- 
պիկոտըստեղծում է իր բարոյագիտությունը,դրանով իսկ, իր բարոյագիտական փիլիսոփա
յությունը «բուժելու» մարդկային տառապանքները: Եթե ատոմները միկրոաշխարհի մսւն- 
րագույն և անբաժանելի մասնիկներն են, ապա մարդիկ՛՜ մակրոաշխարհի(հասարակութ- 
յաե):էպիկուը համոզված է,որ և' ատոմները,և' մարդը ևույևակաև են իրենց բոլոր չափա
նիշներով,որի պատճռով էլ միկրո և մակրո աշխարհները կառուցվում են նույն, օրինաչա
փություններով: Հասարականա՜ն կյանքը «մարդ-ատոմների» բախման,միակցումների ու 
դրանց «քայքայման»(բաժանման) արդյունք է:Այդ «կենդանի ատոմը» պիտի ունենա ան
հոգ,երջանիկ կյանք,ապրի «աննկատ» և տառապանքներից ազատ:

Իսկ ինչպես կառուցել մարդկային տառապանքներից ազատ, անհոգ և երջանիկ այդ 
կյանքը: Էպիկուրը գտնում է, որ մարդը բնական մարմին է, իսկ նրա հոգին ևս մարմնական 
է: Բնության մեջ մարդը ատոմների նման շարժման իրավունք ունի: «Ինքնաշեղման» շնոր
հիվ մարդը ձեռք է բերում ատոմների նվազագույն արագությունը «միավորվելու և  բախվե
լու», «քայքայվելու և  բաժանվելու» համար: Շնորհիվ ազատ շարժվելու և «ինքնաշեղման», 
մարդը ձեոք է բերում կամքի ազատություն, առանց որի մարդկային կյանքը կախված կլի
ներ բնական անհրաժեշտությունից՝ ճակատագրից:

էպիկուրի բարոյագիտության տեսական հիմք է հանդիսացել կիրենյան դպրոցի գործ
նական փիփսոփայության մեջ մշակված բարոյագիտական հայացքները: Հենվելով միայն 
զգայական տվյալների վրա, կիրենյան զգայապաշտական փիլիսոփաները զգայություննե
րը դիտում էին գիտեփքի միակ աղբյուր և ճշմարտության չափանիշ, մարդկային իմացութ
յունը սահմանափակվում է զգայություններով: Իմացաբանական այս հիմքի վրա էլ նրանք 
կառուցել են իրենց հեդոնիստական բարոյագիտությունը: Ե Վ  եթե մարդու գոյության ի
մաստը երջանկության մեջ է, որը ձեռք է բերվում զգայական բավականության միջոցով, ա
պա բարիք է այն ամենը, ինչ հաճույք է պատճառում: Տառապանքն էլ հենց հաճույքից 
գրկվելն է:

էպիկուրի տեսանկյունից հաճույքը առաջին և  բնածին նախասկիզբն է, երջանիկ կյան
քի սկիգբն ու վերջը: Այս նկատառումը իր մեջ հեդոնիզմի (մարմնական հաճույք) և էվդեմո- 
նիզմի (հուն, էվդեմոնիա' երանություն, երջանկություն/ տարրեր է պարունակում, բայց չի 
հանգում դրանց: Երջանկությունը ըստ էպիկուրի, աոանց տաոապանքի ապրելու մեջ է: 
Հաճույքի սահմանը տառապանքների վերացումն է,դրանց «բուժումը»:Եթե հաճույքը կյան
քի վերջնական նպատակն է,ապա դա էպիկուրի համոզմամբ, ոչ թե անառակ, կնամոլ և  ըն
չաքաղց մարդու զգայական բավարարվածությունն է, այլ մարմնական տառապանքներից 
և հոգևոր տագնապներից ազատ լինելը:Հենց դրանից ազատվելն է տանում դեպի երջան
կություն, դեպի մարմնի առողջություն և անխռով հոգի: Այսպիսով, երջանիկ կյանքի համար 
անհրաժեշտ են մարմնական տառապանքների բացակայություն և հոգու անվրդովութ- 
յուն(ատարաքսիա'հոգեկան հանգստի և անվրդովության վիճակ):

էպիկուրի փիփսոփայական գաղափարները լայն տարածում են գտել: Նրա մահից հե
տո էպիկուրյան դպրոցի խմբակները տարածել են էպիկուրի բարոյագիտկան ուսմուն
քը,իսկ մ.թ.ա. առաջին դարի առաջին կեսում Իտափայի Նեապոլ քաղաքի մերձակայքում 
Լուկրեցիուս Կարուսը(մ.թ.ա. 99-55) հիմնադրում է էպիկուրյան դպրոցը:Լուկրեցիուսը խո-
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րապսս ուաււմնասիրել է Լպիկոտի վփլիսոփայքևթյունը և նորովի ամբողջական տեսքով 
հասակարցել այն իր «ւ՜տսրր բնության մասին»գեղարվեստական-փիլիսոփայան հռչակա
վոր պոեմում:

Ստոիցիզմ

Ստոիցիզմը ծագել Է մ.թ.ա.4-3-րդ դարերի սահմանագլխին ե գոյատևել Է մինչև մեր 
թվարկության 2-3-րդ դարերը:Ստոիկյան փիլիսոփայության մեջ տարբերակված են երեք 
շրջաններ վաղ, միջին, և ուշ կամ հռոմեական.: Դպրոցը հիմնսւդրել Է Զենոն Կիտիոնսւ- 
ցին (մ.թ.ա. 336-264): Նրա մահից հետո այն ղեկավարել են ֊Քլեանֆոսը (մ.թ.ա. 331-232) 
և Խրիզիպոսը (մ.թ.ա. 281-208): Միջին շրջանի ստոիցիզմի գլխավոր ներկայացուցիչներն 
են Պանեցիոսը (մ.թ.ա. 185-110) ե Պոսիդոևեոսը (մ.թ.ա. 135-51), իսկ ուշ շրջանի ստոի- 
ցիգմի ներկայացուցիչներն Սենեկան, Էպիկտետը և կայսր Մարկուս Ավրելիուսը:

Ստոիցիզմ և  ստոիկներ անվանումը ծագել է այն տեղի անվանումից (ստոխս սյունաս
րահ,խայտաբղետ սյունազարդ նախասրահ),որտեղ իրենց ուսմունքն են շարադրել ավազ 
սերնդի ստոիկները: Այն ձևավորվել ու զարգացել է սկեպտիցիզմին և էպիկուրականությա
նը զուգընթաց և զբաղվել է նույն, հիմնախնդիրներով: Ստոիցիզմի փիփսոփայության մեջ 
ևս տարբերակված են երեք բաժիններ' ֆիզիկա, տրամաբանություն և բարոյագիտություն: 
Ստոիկները նույնպես բարոյագիտության նոր սկզբունքներ մշակելու համար խորացրել ու 
զարգացրել են բնության մասին մատերիափստական բնափիփսոփայությունը և տրամա
բանական մեթոդները'հասկացությունների ճշգրիտ սահմանման համար:

Ստոիկների ֆիզիկայի հիմքում ընկած է Արիստոտեփ ուսմունքը «Ձև'էդոսների և հյու- 
լե-մատերիայի» մասին և Հերակփտեսի ուսմունքի որոշ կողմեր: Տիեզերքում գտնվող ամեն 
ինչ նյութակաե-մարմնակսւն է: Նյութական- մարմնական են նաև աստվածները և  հոգինե
րը: Ինչ վերաբերում է դատարկությանը, ապա այն ոչ կեցություն է, իսկ տեղն ու ժամանա
կը ինքնին գոյություն չունեն; Նրանց գոյը միայն նյութական իրերի ու մարմինների հետ է: 
Ստոիկները տիեզերքի հիմքում դրել են նախակրակը' հետևելով Հերակփտեսի զբաղմուն
քին: £ն դ  որում, այդ նախակրակը և ’ էներգիա է, և’ շունչ ու ոգի է, պմևմա է, և ’ աստված է: 
Այն սոսկ կույր տարերք չէ: Նախակրակը ստեղծագործ, բանական նախասկիզբ է, որը բա
նական և իմաստուն արարում և  միաժամանակ կառավարում է տիեզերքը:

Տիեզերքը ծագել ու ձևավորվել է երկու նախասկզբից' ակտիվ к պասիվ: Որպես առա
ջին նախասկիզբ, Աստվածը (նաև միտք, ճակատագիր, Զևս), փնելով ինքնին, անմարմին ու 
անձև, օդի (պնևմա-շնչառություն) միջոցով իր էությունը վտխակերպում է ջրի: Աստված խո
նավության մեջ տեղադրում է տիեզերքը ձևավորող սկիզբը (նման սաղմի մեջ գտնվող սեր
մին), որը մատերիան օժտում է իրեր ծնելու ընդունակությամբ: Այնուհետև Աստված ստեղ
ծում է չորս տարերքները (ուժերը)'կրակը, օդը, ջուրը և հողը, որոնք միասին կազմում են ա
նորոշ էությանը, մատերիան: Կրակը տաքությունն է, ջուրը'խոնավությունը, հողը' չորութ
յունը, իսկ օդը' սառնությունը:

Տիեզերքը ծագում է այն ժամանակ,երբ անորոշ էությունը'մատերիան, շնչառության մի
ջոցով վտխակերպվում է խոնավության: Այս առաջին փոխակերպման ընթացքում էության 
աոավել խիտ (պինդ) մասը դառնում է երկինք, իսկ նուրբ մասը' օդ,որից հետո առավել նոս
րանալով' դառնում է կրակ:Հենց տարերքների այս խառնուրդից են,նրանց համոզ
մամբ,ստեղծվում բույսերը,կենդանիները և ամեն ինչ' այդ թվում և մարդը:

Տիեզերքը անցողիկ է, որովհետև ծագող, առաջացող է: Անցողիկ են նաև նրա բոլոր 
մասեոը: Ստոիկները տիեզերքից առանձնացրել են բնությունը:Այն տիեզերքին ամրակայող 
մասն է, հատկություն է, շարժվում է ինքնին'համաձայն ձևէսվորող Սկզբի : Բնության մեջ 
ամեն ինչ տեղի է ունենում ճակատագրի թելադրանքով ու կամքով:ճակատագիրը գոյի ա
նանց պաւոճառն է:

Ստոիկներր երրհմն տիեզերքը նույնացնում են Աստծո հետ: Նրանց ըմբռնմամբ Աստ-
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վսւծ կենդանի էակ է' անմահ, բանական, կատարյալ, մտահասանելի և անհարիր uuiliti ii|i 
չարիքի դեմ: Աստզաօ ամեն իսչի արարիչս է ե հայրը, նա կրակի պնեմա է, օղակաձև ու 
ստեղծագործող կրակ է: Աստված իր մեջ ամվտփել է բոլոր արարող սկիգբները և պնեման, 
որոնց շնորհիվ անհրաժեշտաբար ստեղծվում է ամեն ինչ: Մյուս կողմից, Աստված մատե
րիայից անբաժան որակ (հատկություն, էություն) է: Նա  շարժվում է մատերիայի միջոցով: 
Նա մատերիական-մստմնական շարժում է, ինչպես սերմի շարժումը ծննդաբերվող օրգան
ների միջոցով: Աստված բնության էությունն է, որի գոյությունը մարմնաձև է, մարմնական' 
ամենուր: Նման պանթեիզմը վերաբերվում է նաև ճակատագրին, որն իր մեջ ամվտվտւմ է 
բնության օրենքներն ու անհրաժեշտությունը:

Ստոիկների իմացաբանությունը սենսուալիստական է: ճանաչողությունը ստոիկները 
մեկնաբանում են պատկերացում-պատկերվող և երևակայություն-երևակայվող հասկա
ցություններով: Պատկերացումը զգայությունների մեջ պատկերացվողի (զգայվող իրերի) 
տպավորությունն է: Դրանք լինում են զգայական և ոչ զգայական: Զգայական են այն 
պատկերացումները, որոնք վերարտադրվում են զգայարանների միջոցով: Ոչ զգայական 
են այն պատկերացումները, որոնք հոգին ձեռք է բերում մտածողության միջոցով: Երևա
կայությունը ուրվական է, հոգու մեջ առաջացած մի տպավորություն, որը իր հիմքում չու
նի պատկերացվողը (զգայական իրը): Այն նման է ստվերի հետ պայքարողին և մտքի թվա- 
ցողություն է:

Ստոիկների իմացաբանության մեջ հստակ տարբերակված են ճանաչողության զգայա
կան և բանական աստիճանները: Առանց զգայական տվյալների չկա մտածողություն: Նոր 
ծնված երեխայի միտքը դատարկ աղյուսակ է: Երեխան նախ, ձեռք է բերում էմպիրիկ 
հասկացություններ, իսկ Լոգոսը սկսում է ձևավորվել յոթ տարեկան հասակից: Նրանք հա
մոզված են,որ իրենց նկարագրված ճանաչողական պրոցեսում ձեռք են բերվում ճշմարիտ 
գիտելիքներ: Արդեն իսկ առաջացած ընկալում-մտապատկերները նրանք անվանել են 
«կատալեպսիս», այսինքն հասկացված, ըմբռնված ընկալում-մտապատկերեևր: Սրանք 
զգայության, մտքի, կռահման և գիտեփքի հետ միասին ճշմարտության չափանիշ են: 
ճշմարտության ապացուցման համար ստոիկները ստեղծել են իրենց տրամաբանությունը' 
ճարտասանություն և դիալեկտիկա բաժիններով:

ճարտասանությունը տրամաբանության այն բաժինն է,որը վերաբերում է փաստար
կումներին, մտքի արտահայտման ձևերին, դատողության մեջ բառերի դասավորվածությսւ- 
նը և  խոսելու եղանակին: ճարտասանական միտքը բաղկացած է ներածությունից,փաստե
րի շարադրումից, հակառակորդի ւսռարկումներից և եզրափակիչ մասերից:

Դիալեկտիկան ապւսհովում է զրույցի ճշմարիտ վարումը հարց ու պատասխանի դեպ
քո ւմ :^  ն ապւսհովում է նաև գիտեփքի տրամաբանական ապացուցելիությունը, ճշմարիտ և 
անսխալ եզրակացության ստացումը և մոլորություններից ու սխալներից խուսավտւմը: Սիլ
լոգիզմը օժտված է ապացուցողական մեծ ուժով: Նրա շնորհիվ ձևավորվում են ճշմարիտ 
դրույթներ (նախադրյալներ), համակարգվում են գիտեփքները և ամրապնդվում մտքերը: 
Դիալեկտիկան նրանք ըմբռնում են որպես մտահանգման և ապացուցման մասին ուսմունք: 
Ստոիկների համոզմամբ, դիալեկտիկան հզոր զենք է իմաստունի ձեռքում ճշմարտության 
հայտնադործման համար:

Ստոիկների բարոյագիտությունն արմատապես տարբերվում է սկեպտիկների և էպի
կուրականության բարոյագիտությունից: Նրա  հիմքում ընկած է բնությա ն հետ համա
ձայնեցված ապրելու սկզբունքը: Երջանկությունը հենց բնության հետ համաձայնեց
ված կյանքն է,որը և բարձրագույն բարիքն է: Վերը շեշտեցինք, որ ստոիկները մարդու էութ
յունը նույնացնում են բնության էությանը: Բնականաբար նրանք ապրում են համաշխար
հային օրենքին'Լոգոսին,համապատասխան: Բնածին հակումներով ու ձգտումներով ծնված 
մարդը հասունության տարիքում է ձեռք բերում առաքինություն և ապրում առաքինի կյսւն- 
քով:Առաքինությունը, ուսուցանել են նրանք, այն ճշմարիտ կյանքի արվեստն է:ճիշտ ապ
րելու և գործելու համար անհրաժեշտ է հետևել առաջնային հակումնեոհն:
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Ստսիկ[ւ1ւ[փ Ււսւմալւ 1ւ|սւկևտւսյ|ւ(ւ հակում 1. ոչ թև հաճուքն ու բավականությունը, այլ 
իեքևապահպասսան ճգտոսէը և ինքնասիրությունը: Իսկ իեքևապաոպաեման ստաջնային 
գործոններն եև առողջությունը, ուժը, մստմնի գեղեցկությաև ապահովման ձգտումը: Մար
դու հակումները և ձգտումները կառավարվում են բանականության կողմից: Բանական գոր
ծունեության խնդիրն Է բնության հետ մարդու համաձայնեցված կյանքում առանձնացնել ե 
գործունեության ճանապարհ բացել այն հակումների համար, որոնք կապված են ոչ թե կե- 
սաբանական հակումների հետ' բնու՛թյան նման ապրելու, այլ տափս են ընտրություն 
կատարելու հնարավորություն:

Առաքինությունը ճշմարիտ բարիքն Է և  այն ամենը,ինչ նպաստում Է բարձրագույն նպա- 
տսւկինբնության հետ համաձայնեցված ապրելու կերպ ստեղծելուն: Այս գործընթացում 
մարդկային արարքները լինում են р արխ չար և անտարբեր: Բարի,առաքինի արարքնե
րը բանականությանը համաձայնեցված գործունեություն Է,որից Էլ' աոաքինություևը 
ճշմարիտ գործող բանականության բարձրագույն աստիճանն Է իդեալիստական սահմա- 
նումը:Եթե մարդկային հակումները չեն ենթարկվում Լոգոսին կամ անկաասվարելի են, ա
պա դրանք չափն անցնում են և վերածվում հաճույքի կամ թախծի և կրքափց ցանկության 
կամ վախի: Թախիծը ծնվում Է նրանից,}ւնչին չեն հասնում, կամ որից վախենում 
են:Բանականությաև հետ համաձայնեցված ապրելու դեպքում հնարավոր Է արմա
տախիլ անել բոլոր կարգի հիվանդագին հակումները և մարդու հոգում դաստիարակել 
խոհականություն .արդարություն, չափավորություն և խիզախություն:

Բարոյագիտական տեսանկյունից ուսանեփ Է ստոիկների ուսմունքը ազատության և 
անհրաժեշտության միասնության մասին: Կենդանական աշխարհում կենդանիները ան
տարբեր են միմյանց նկատմամբ: Կենդանիների ազատությունը սահմանափակված Է 
ինքն իր համար գործելու և ինքնին ապրելու համար: Մարդու բանական կյանքում գործում 
Է համընդհանուր ձգտումը մեկը մյուսի նկատմամբ,որի պատճառով մարդու ագատ կամա
յին գործունեությունը ձեռք Է բերում ընտրողական բովանդակություն: Սա Էլ իր հերթին, 
անհատին դարձնում Է ակտիվ, և մարդուն «չի թաքցնում» հասարակությունից' «աննկատ 
ապրելու» համար: Ստոիցիզմը յուրաքանչյուր անհատի սրբազան պարտքն Է համարում 
քաղաքացիական ակտիվ գործունեությունը հանուն պետության ու ժողովրդի բարեկեցութ
յան: Առանց նման գործունեության ու ապրելակերպի անիմաստ էերջսւնկության ձգտու
մը:

Ստոիցիզմի գագաթնակետը նրա ուշշրջաևի'հռոմեական ստոիցիզմի, փիլիսոփայութ
յունն Է: Այն վերամշակվել և վերջնական համակարգային տեսք Է ստացել Լուցիուս Աև- 
նեուս Սենեկայի (4-65թ.թ.)> էպիկեկտոսի (50-138) ե Մարկաս Ավրելիուսի Անտո- 
նիուսի (121-180) կողմից:

Ծագումով իսպանացի, կայսր Ներոնի դաստիարակ և խորամանկ պետական գործիչ 
Սենեկան իր կյանքի վերջում մեղադրվում Է պետական դավաճանության մեջ և կյանքին 
վերջ տափս ինքնասպանությամբ:

Սենեկայի գոյաբանությունը ավագ և միջին սերնդի ստոիկյան մատերիալիզմի ամփո- 
վւումն Է: Մատերիական բնության մեջ ոչինչ չի կորչում, մի նյութից առաջանում Է մյուսը և 
հակառակը: Ինչը մեոնում է  որևէ իրի մեջ, ծնվում է  մեկ այլ իրի մեջ՛. Տիեզերքի 
կազմավորմանը մասնակցում են երկու տարրեր' մատերիան ե պատճա՛ռը: Պետք Է ինչ- 
որ բան փնի, որպեսզի առաջանա ինչ-որ իր և լինի ինչ-որ պատճառ, որպեսզի դա տեղի ու
նենա: Չկա Աստված առանց բնության և բնություն' առանց Աստծո: Մարդը անզոր Է բնութ
յան օրենքների դեմ: Բնությունը տանում է նրան, ով ուզում Է, իսկ քարշ է տալիս նրան, 
ով չի ուզում: Չնայած կենդանին անհամեմատ հզոր Է մարդուց ֆիզիկապես, բայց բանա
կանությունը մարդուն դարձնում Է ամենսւհզորը կենդանական աշխարհում:

Սենեկան գտնում Է,որ հոգեկան բոլոր պրոցեսները մատերիական պատճառ ունեն:Եթե 
կրօերի պատճառները նյութական են,ապա ինչու՛՞ ժլատությունը, դաժանությունը ե այլ չա- 
րիբնևր չպիտի ունևնան նման պատճառներ:
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Այնուամենայնիվ, Սենեկայի բարոյագիտական ուսմունքը առավել իդ1աւլիսգւսւկսւ1ւ հ: 
Ատարաքսիայի էպիկուրյան ուսմունքը հոգեկան անվրդովության ե հոգեկան հանգստի 
վիճակի մասին Սենեկայի մոտ ստանում է ապատիայի աեկրքության, անտարբերության 
նվազեցման ուսմունքի տեսք Նա ուսուցանում է, որ երջանկության ուղին բանականությու
նից խելացիորեն օգտվելու մեջ է: Դրա համար անհրաժեշտ է հեոումևալ զգայական հա
ճույքներից ե վախից, չըևկևեԼկւքնբի, ցանկությունների ե հաճույքների անսանձ աշխար
հը: £ստ  Սենեկայի, հաճելին ե բարոյականը նույնական չեն:Բարոյականը առաքինութ
յունն է,իսկ հաճույքը առկա է ցանկացած սանձարձակության ե անառակության դեպքում: 
եթե հաճույքը բարոյական ե առաքինի չէ,ապա անբարոյականություն ու չարիք է: Առաքի
նությունը, գրել է նա, երբեք հաճույքի կարիք չուսի: Այն վեհություն, և վսեմություն է, 
իսկ հաճույքը անցողիկ է ստորինը և ինչ-որ ստրկական բան է: Հաճույքը սոսկ եր
ջանկությունը սպասարկող գործոն է:

Հռոմեական ստոիցիզմի մյուս ներկայացուցիչ, ծագումով ստրուկ էպիկտկտոսը, ուսու
ցանել է մի բարոյախոսություն, որի համաձայն ե' տերը կարող է փնել իր կրքերի ստրուկը, 
ե' ստրուկը կարող է փնել ազատ' ձեռք բերելով հոգևոր ներքին ազատություն: Մարդուն եր
ջանիկ են դարձնում բարու և չարի մասին պատկերա-ցումները: Երջանկությունը կամային 
երևույթ է և կախված է կամքի առաքինի գործունեությունից:

Ստոիկյաե փիլիսոփայությունից մատերիափզմը մեկընդմիշտ լքում է հանձին Մարկուս 
Անտոնիուսի փիփսոփայության: Մարդը մնալով ինքն իր հետ ուսուցանել է նա, պետք է ա
պավինի միայն Աստծուն: Աստված ամեն ինչի սկիզբն է, համաշխարհային բանականութ
յունը, որի մեջ մահից հետո ապաստան է գտնում անհատի հոգին: Քանի որ մարդու կյան
քը մի ակնթարթ է էությունը հավիտենական հոսք, զգայությունը 'տագնապա
լից, մարմինը'ապականվելու ընդունակ, հոգին 'անկայուն, բախտը 'հանելուկա
յին, փառքը'անարժանահավատ, ապա այն սոսկ պայքար է ե թափաոում է  օ
տարության մեջ: Ամեն ինչ մարդկանց համար ընղհանուր է' մարմինը, օրենքը, բանակա
նությունը,քաղաքացիությունը:Կյանքին պիտի նայել ակնթարթորեն, քանգի ինչ եղել է ե- 
րեկ,վսւղը կվերածվի մոխրխԴրսւ համար էլ ժամանակի ակնթարթը պիտի ապրել բնության 
հետ համաձայնեցված և կյանքը թողնել այնպիսի հեշտությամբ,ինչպես հասած միրգը հան
գիստ թողնում է իր ծնողին:

Այսպիսով, եթե ընդհանրացնենք սոիցիզմի փիփսոփայությունը,ապա տիեզերքի, աշ
խարհի և մարդու էությաև նույնության ջատագովության մեջ ստոիկները մեզ ուսուցանում 
են ազատության չափանիշները,մշակելով բոլոր կարգի սահմանափակումները հաղթահա
րելու տեսություն:Մարդու իդեալը իմաստունն է,որը բարոյապես այնքան կատարյալ է,որ 
ազատ է բոլոր կարգի տառապանքներից և հոգեկան տագնապից:
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Նորպլատոնականությունը սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական խոր ճգնաժամ ապ
րող անտիկ աշխարհի վերջին սուր ճիչն էր:Հետզհետե բարձրացող քրիսոնեական աստվա
ծաբանությունը ագահաբար կուլ է տափս հազարամյակի ընթացքում գործառնող փիլիսո
փայությունն ու ողջ հոգևոր կյաեքը:Փիփսոփայական միտքը թեքվում է դեպի միստիցիզմ: 
Եթե Պլատոնի օբյեկտիվ իդեալիստական գոյաբանության մեջ կառուցված զգայական 
աշխարհը գոյականացված գաղափար-կդոսների այլակեցություն Է, ապա նորպ- 
լատոնիզմի մեջ այն ստացել է միստիկական էմանացիայի (ճառագայթում, արտացոլում, 
հորդում) ուսմուքի տեսք: Նորպլատոնականությունը անցումային մի փիփսոփայության է 
անտիկ աշխարհի և միջնադարի հոգևորմշակութային կյանքում:

Նորպլատոնականությունը զարգացման բարձր աստիճանի հասավ Հոոմում 3-6-րդ դա
րերում: Դպրոցի հիմնադիրը Պլոտինոսն է (202-269), ականավոր ներկայացուցիչը' 
Պորփյուրը (232-304):
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Նորպլսւտոսատաության բովանդակությունը Ա գլխավոր խնդիրը իրական աշխարհի 
կառուցումն Է աստվածային սրասևակաև մեկ հիմքից և Աախասկզբից, նրա աստի
ճանական Էմանացիայի ուղիների նկարագիրը Միակից" վերևից ներքև և բարձրագույնին 
հասնելու կարգը (ներքևից վերև): Զգայական աշխարհը աստվածածինի, իսկ ծննդի նկա
րագրությունը' փիփսոփայական: Իրական աշխարհը Էմանացիայի(վերևից ներքև) ու էքս- 
տագի(ևերքևից վերը) կառուցելու համար Պլուտինոսը մշակել է մի շարք հասկացություն
ներ' դիալեկտիկա, մտածողություն-միտք, հոգի, միասնական, մատերիա,բնություն և  ձև: 
Դիալեկտիկան փիփսոփայության ամեեաարժեքավոր մասն է: Դիալեկտիկական օրենքը 
յուրաքանչյուր իրին տրվող մտածական և բառային սահմանում է: Պլոտինոսը իր դիալեկ
տիկայի մեջ տեսանելի է դարձնում պլատոնյան գաղաՓար-էյդոսների տարբերությունը և 
սահմանում է նրանց իմաստային առանձնահատկությունները: Գոյի բաժանումով դիալեկ
տիկան հասնում է նախասկիզբ:

Գիտեփքները, ըստ Պլոտինոսի,իրենց սկզբունքները վերցնում են մտքից,այլ ոչ թե հա- 
կառակը:Միտքն է դիալեկտիկային տափս հավաստի սկզբունքներ,իսկ հոգին այդ 
սկզբունքներից ծնվածներին համակցելով ու տարբերակելով,հասնում է կատարյալ մտքին: 
Հոգին ինքնին կեցություն է և չի կարող մարմնի գործառույթ փնել: Հոգին մարմնին հարա
բերվում է այնպես,ինչպես ձևը' նյութին: Հոգին սուբյեկտ է, որը մարմնին տափս է կոնկրետ 
ձև:

Միտքը հոգու նախասկիզբն է, նրան տափս է ձև և գոյություն ունի հոգուց առաջ: Բայց 
Միտքը ևս վերջին, բարձրագույն սկիզբը չէ: Միտքը ևս գոյություն ունի ինքնին, իսկ ինք
նություն ունեցողները ունեն իրենց արարիչները:Այդ արարիչը Միասնականն է,որը ոչ 
միայն մտքի, այլև բոլոր կարգի կեցությունների որոշակիության առաջին պայմանն է: 

Պլոտինոսի երեք կարևոր գոյերից' Միասնական, Համաշխարհային միտք և Հա
մաշխարհային հոգի, Միասնականը ինքնաբավ է և պարզագույնը'մեկը: Այն չի կարող 
շատը փնել: Պլոտինոսի միասնականը բարիքն է, որը չունի ինքնին նպատակ, կարիք 
չունի մտածողության: Այն ոչ գիտեփք է, ո'չ անգիտություն և ո՜չ էլ միտք է: Միասնական- 
Բարիքը չունի ոչ մի սահմանում: Այն ոչ դրական է, ոչ բացասական, այլ սոսկ ճանաչելի է: 
Բայց պարզ, միակ Միասնականի-Բարիքի ճանաչման համար ճանաչողության երկու ձևե
րը՝ զգայությունը և  մտածողությունը անբավարար են: ճանաչողության միակ ուղին հոգու 
համակենտրոնացումն է' Հայեցողությունը:

Բայց այս հասկացությունները դեռևս բավարար չեն կառուցելու իրական աշխարհը է
մանացիայի և  էքստազի միջոցով: Պլոտինոսը դրանք լրացրել է ձև, մատերիա և բնություն 
հասկացություններով: Մատերիան մի անորոշ սուբստրատ է, որով բոլոր իրերը նույնանում 
են, նույնական են դառնում: Բայց յուրաքանչյուր իր ունի միայն իր սուբստրատը,որով տար
բերվում է մյուս իրերից:Այդ տարբերակիչ հատկությունը սեփական ձևն է(պղինձ' պղնձե 
արձաններ, դրամներ, կահ-կարասիներ):

Մատերիան գոյություն ունի նաև մտահասանելի աշխարհում, որովհետև զգայական ի
րերի նյութական-մատերիական աշխարհը, Պլատոնի նման, Պլոտինոսը ևս համարում է է յ
դոսների աշխարհի նմանակը և նրա ստվերը (այլատեցությունը): Այդ երկու կարգի մատե
րիաները'իրական աշխարհում մարմիններին ձև տվող սուբստրատը և մտահասանելի աշ
խարհում էյդոսները միմյանցից տարբերակող (սեփական ձև տվող) սուբստրատը, ռեալ գո
յություն ունեն: Առաջինը մարմինների զետեղարանն է, երկրորդը' մտահասանելի մատե
րիան: Մարմինները էյդոս են ըստ որակի և ձևի, իսկ մատերիա' ըստ անորոշ սուբստրատի: 
Անհնար է իրի ռեալ գոյությունը առանց մտքի ու հոգու:

Հասկացությունների նման սահմանումներով Պլոտինոսը ստեղծում է տիեզերքի փիփ
սոփայական պատկերը: Տիեզերքը աստիճանակարգային է: Միասնական֊Բայւիքը, 
Համաշխարհային Միտքը, Համաշխարհային Հոգին և Մատերիան ընդգրկում են 
աշխարհակստզր վերևից ներքև ե ներքևից վերև: Միասնական-Բարիքը ոչ միայն նախա
գո) է և նսփւասկխւր, այլԱ մեկն է, միահյուսված է ինքնին, պարզագույնն է և կետ է: էմանա
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ցիայի շնորհիվ Միասնական-Բստիքը ճառագայթում է իր աոաջին զավակին'Համաշխստ 
հային Մտքին, որը ծնողից ստանում է այն ամենը, ինչով օժտված է նա: Համաշխարհային 
Միտքը Միասնականի գոյության ձեն է: Այն բոլոր իրերի նախակերպարն է (ըստ Պլատո
նի' գաղափար-էյդոսը): Միտքը իր հերթին ճառագայթում է Համաշխարհային Հոգուն: Հա 
մաշխարհային Հոգին ունի ծավալման ու դրսևորման անսահման ձևեր: Այն անմահ է իբրև 
Մտքի ակտիվություն, ամենոտ է և  ոչ մի տեղ:Ծնվելով Մտքից,այն չի ոչնչանում,քանզի 
Միասնականի անոչնչանալի կարողության կրողն է: Ի  վերջո, Հոգին, ըստ Պլոտինո- 
սի,մտահասանելի և  զգայական իրերի աշխարհները կապող օղակն է,այն միջինը և միջ
նորդը, աոանց որի գոյության' ոչինչ չի կարող գոյություն ունենալ ոչ այսկողմնային և ոչ էլ 
այնկողմնային ոեալ աշխարհներում: Ամբողջական աշխարհը մի վիթխարի շարժում է 
վերևից ներքև' նախամիասնական պարզագույն անարտահայտելի աստվածային կեցութ
յունից մինչև ոչ-կեցություն (մատերիա-մատերիական աշխարհ) և հակառակը մարդկային 
հոգին բարձրանում է դեպի վեր,անընդհատ մաքրազարդում ինքն իրեն և հասնելով էքստա
զի, ձուլվում է Աստծո հետ:

Պլոտինոսը ամենոտ ներդաշնակություն և գեղեցկություն է տեսնում: Ապացուցելու հա
մար, որ հոգին մարմնի ձևը չէ, նա գեղեցիկը քննարկում է զգայական իրերի աշխարհում: 
Գեղեցիկը, ըստ նրա, փ  կարող փնել զգայական աշխարհի հատկություն: Գեղեցիկը 
Մխսսնական-Բարիքից եկող ամեն ինչն է, հետևաբար, Բարիքն է ամենագեղեցիկը և միա
ժամանակ բարձրագույնից-բարձրագույնը: Իր մեջ ներառելով անսահման տիեզերքը, Բա
րիքը ներառնում է նաև քաոսը: Քաոսը ևս գեղեցիկ է ու ներդաշնակ,որպես տիեզերքի մեջ 
անհրաժեշտորեն գոյություն ունեցող կարգուկանոնի որոշակի ձև:

Մարդու հիմնական խնդիրն է որոշել իր տեղը տիեզերքի քաոսի և ներդաշնակության 
մեջ:Նրան հատուկ է նաև չարությունը,որովհետև նա մատերիական աշխարհի իր է:Նա կա
րող է ազատվել չարից'վեր բարձրանալով տիեզերական աստիճանակարգով դեպի Հոգի- 
Միտք-Միասնական-Բարիք, դեպի Աստված: •A-S’p

Պլոտինոսի մահից հետո նրա ուսմունքը շարունակում է Պորփյուրը: Նա  նորպլատոնիզ- 
մը հարստացնում է իր տրամաբանությամբ: Նրա «Ներածություն Արիստոտեփ կատեգո
րիաների» աշխատությունը հսկայական դեր է խաղում միջնադարյան փիփսոփայական 
մտքի զարգացման գործում:

Պորփյուրի տրամաբանության հիմքում ընկած է հասկացության հինգ հատկանիշների 
մասին ուսմունքը,որով նա սկիզբ է դնում ընդհանուրի ոեալ գոյության մասին գիտական 
բազմադարյան վիճաբանությանը: Պորփյուրը կազմել է ընդհանուր հասկացության բա
ժանման աղյուսակը, որը հայտնի է «Պորփյուրի ծսա» անվամբ: Ընդհանուր հասկացութ
յունները քննելիս, Պորփյուրը տարբերակել է հինգ հատկանիշ' սեոային, տեսակային, 
տեսակային տարբերակիչ, սեփական և պատահական:

Նորպլատոնականությունը ունեցել է բազմաթիվ ճյուղավորումներ: 4-րդ դարում մեծ 
համբավ է ունեցել Պորփյուրի աշակերտ Ցասբփխոսի հիմնադրած «Սիրիականյդպրո- 
ցր^Եգիպտոսում գործող «Ալեքսանդրյան դպրոցը» և Աթենքի' նորպլատոնական 
վերջին դպրոցը (Պրոկլես, 410-485):

Նորպլատոնականության տարածման և զարգացման գործում իր յուրահատուկ ա
վանդն ունի հայ մշակույթի ոսկեդարյան ժամանակաշրջանի ամեեաականավոր փիլիսո
փա Դավիթ Անհաղթը'Արիստոտեփ ուսմունքի և Պորփյուրի վերոհիշյալ աշխատության 
ինքնատիպ մեկնիչը:

Դավիթ Անհաղթի փիփսոփայության ելակետը նրա հստակ պատկերացումներն են փի
լիսոփայության էության ու խնդիրների մասին, 

ա. Փիփսոփայությունը գիտություն է գոյի մասին,
բ. Փիփսոփայությունը գիտություն է աստվածային և մարդկային իրերի մասին, 
գ. Փիփսոփայությունը մտածողություն է մահվան մասին, 
դ. Փիփսոփայությունը Աստծուն նմանվելն է ըստ մարդկային կարողության,
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Ա.Փի|յաոփսւյաթյանր Ա5|ւ1[հ11վւնք1քւի արվեստն 1 ե գիտությունների գիտությունը, 
գ. ՓիփսոփսւյություԱը սևր է իմաստության հանդեպ:
Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայությունը բաժանել է տեսականի ե. գործնականի' նկա

տի ունենալով մարդ-աշխարհ հարաբերությունների իմացաբանական և. ստժեքային- 
դործսանատււն կողմերը:

Դավիթ Անհաղթը փիփսոփայական վիճաբանությունների ժամանակ հաճախակի հա
կադրվել է Արիստոտեփ փիփսոփայության հեղինակավոր մեկնիչներին: Դրանց մեջ նա ոչ 
միայն պաշտպանել ու հիմնավորել է Արիստոտեփ դրույթները,այլե ինքնուրույն դատո
ղություններով հարստացրել դրսւնք:Այսպես, ճանաչողության արիստոտելյան մեկնաբա
նության չորս հարցերը, այն է' ի%չ պետք է ուսումնասիրել, /ւս^/ւԴսւմար, արդյոք գոյութ
յուն, ուսի այն ե  ի նչ կա, Դավիթ Անհաղթի մոտ թերես դարձել ենէ փիփսոփայության ե
լակետային մեթոդաբանական դրույթներ: Նրա մոտ այդ հարցերը ձևակերպվել են 
հետևյալ հաջորդականությամբ' իմացության ենթակա օբյեկտը գոյություն, ունի՜’ անկախ 
և ինքնին, ի՞նչ է այդ գոյություն ունեցողը, ինչպիսին է ճանաչվող օբյեկտի էությունը և իև- 
//ւ՞համար գոյություն ունի ճանաչվող օբյեկտը:

«Ի՞նչ է փիփսոփայությունը» խորհրդավոր հարցին,Դավիթ Անհաղթը իր մեթոդաբանա
կան սկզբունքներով պատասխանում է հարցերի հետևյալ դրվածքով, 

ա. Գոյություև ունի” փիփսոփայության, 
բ. Ի՞նչ է փիփսոփայությունը, 
գ. Ինչպիսի՞ն է փիփսոփայությունը, 
դ. Ինչի՞ համար այն գոյություն ունի:
Դավիթ Անհաղթը մեծագույն U անմնացորդ սեր ունի դեպի փիփսոփայությունը: Պա

տահակա՞ն է,արդյոք,որ իր «Սսւհմանք իմաստասիրության» գլխավոր աշխատությունը 
սկսվում է հետևյալ խորհրդածություններով. «Ովքեր գեթ սեկ անգամ փիլիսոփայա
կան խոսք են տենչում ե պատեհ աոիթ են ունենում լոկ մատի ծայրով ճաշւսկել 
նրա քաղցրությունը, նրանք բո/որը երկրային հոգսերին «մնաք բարյավ» ասե- 
լով,ողջախոհ մի մպորությամբ անձնատուր են [ինում նրան... Եվ այդ տենչանքն 
իսկույն ևեթ փպսանցվում է գոյերի գիտությանը:Իսկ գոյերի գիտությունը, որը 
մենք մտադիր ենք ուսումնասիրել, փիլիսոփայությանն է»: Դրա պատճառը, ըստ 
Դավիթ Անհաղթի, այն է, որ «փիւիսոփայությունը մարդկային բոլոր գործերից ամե
նագեղեցիկն ու ամենսւպատվավորն է»: Դա Աստծո մեծագույն պարգևն է մարդուն, քա
նի որ փիփսոփայության կոչումը մարդուն կատարելության հասցնելու ձևերի, մեթոդների ու 
մեխանիզմի մշակման և իրականցման մեջ է:

Գ լո ւխ  4. Մ իջնա դա րյա ն փիլիսոփայություն

Ընդունված է միջնադար համարել V-XV դարերը, որը իր սոցիալ-տնտեսական և 
հոգևոր քաղաքական կառուցվածքով ու էությամբ արմատապես տարբերվում է ինչպես 
նախորդ' Անտիկ, այնպես էլ նրան վւոխարինած Վերածննդի դարաշրջաններից: Երբեմնի 
հզորագույն և  անսասան Հռոմեական կայսրության անկումը համընկավ կրոնական և աշ
խարհայացքային բնագավառում մարդկանց պատկերացումների արմատական փովախ- 
ման հետ: Մերձավոր Արևելքում մեր թվարկությաև աոաջին դարերում ծագած և արագո
րեն տարածված քրիստոնեությունը դաոնում է տիրապետող աշխարհայացք, որի հիմքի 
վրա ձևավորվում է քրիստոնեական փիփսոփայությունը:

Քրիստոնեության կարևորագույն գաղափարը միասնական մեկ Աստծո գաղափարն է և 
մարդկանց հզորագույն ու միակ այդ Աստծո գոյության ցուցադրումը:Միաստվածության 
հոգին թևածում է Սուրբ գրքի բոլոր տողերում: Քրիստոնեությունը միաստվածության աշ- 
խարհայացբ է' աշիւարհր աստվածակենտրոն է: Միասնական աստվածը աշխարհի կենտ
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րոնն է հավատի, մտածողության ե  իմացության կենտրոսը, տիեզերքի արարիչր: Ու >iui| 
րություն դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ Անտիկ փիլիսոփայության մեջ հիմԱսւվւտվա մ 
էր տիեզերաշենքի' ինչ-որ բանից (նաե աստվածայինից), և  նյութական տարերքներից ա- 
ռաջացումը: Քրիստոնեական փիլիսոփայության մեջ Աստված տիեզերքը ստեղ
ծում, է ոչնչից: Աշխարհի սկիզբը հենց ինքը'Աստվածն է, որը իր բաոով (խոսք, միտք, բան) 
պնչից ստեղծում-արարում է ամեն ինչ: Աստված ոչ միայն ստեղծել է աշխարհը, այլև առ
կա է այդ աշխարհի մեջ, ներկա է նրանց շարժմանը: Այսպիսով, աշխարհի արարչագոր
ծության գաղափարը փիփսոփայական մտածողությունից հանում է նրա գլխավոր հիմնա
հարցը' ի՜նչ է կեցությունը: Աստված հենց ինքը անստեղծ հավերժ կեցություն է:

Քրիստոնեական փիփսոփայության մյուս կարևորագույն գաղափարը հայտնության 
գաղափարն է: Ցանկացած գիտելիք աստվածային հայտնություն է: Այն ամենը, ինչ մար
դիկ գիտեն աշխարհի, իրենց և Աստծո մասին, հայտնագործվել է Աստծո կողմից: Գիտեփ
քը ևս աստվածային արարչագործության արդյունք է: Քրիստոնեական աշխարհայացքը 
աստվածային հայտնությունից դուրս ստացվող բոլոր գիտելիքների վրա դնում է արգեւք' 
տաբու:

Իր լինելիության ավարտին քրիստոնեական եկեղեցին ձևակերպում է աշխարհի,մար
դու և Աստծո մասին իր գիտեփքները որպես դոգմաներ, որոնց ճշմարտացիությունը ընդուն
վում են աոանց ապացուցման: Դրանք համակարգվում եե որպես պատվիրաններ:

Դուք գիտեք, որ առաջին մարդիկ հենց սկզբից խ ա խ տ ել են Աստծո պատվիրանը' 
բարու և  չարի իմացության ծաոից ճաշսւկել են պտուղը: Կատարվել է աոաջին մեղ
սագործությունը: Այստեղից էլ քրիստոնեական աշխարհայացքի հաջորդ գաղափարը' մեղ
սագործության գաղափարը: Աստված մարդուն ստեղծել էր հավերժական երջանկության 
համար,բայց նա խախտել է նրա պատվիրանը: Աստծո կամքից չէ,որ մեղսագործությունը 
տարածվել է մարդկային ամբողջ ցեղի վրա: Այստեղից էլ,ըստ Սուրբ գրքի, մարդկության 
հետագա պատմությունը պայքար է նրա փրկության համար: Ինչու՞ է անհրաժեշտ մարդ
կության փրկությունը:

Քրիստոնեությունը սովորեցնում է, որ մարդկային պատմությունը վախճանական է: Աշ
խարհի վերջի մասին ուսմունքը աստվածաբանական փիփսոփայության հաջորդ կարևո
րագույն գաղափարն է: Երկրային կյանքը մարդու ժամանակավոր կայարանն է, որն 
ավարտվելու է բարու և  չարի վերջին պայքարում: Դրանից հետո սկսվելու է Դաժան, 
Դատաստանը, որը կայացնելու է վերջին ե ավարտական վճիռը:

Բայց ո՞վ է արժանի փրկության և ինչպե՜ս կարող է մարդը փրկվել:
Սուրբ գրքում հայտնվում է Փրկիչը, որը Աստծո անունից և նրա վտխարեն հայտնվում է 

Երկրի վրա: Հիսուս Քրիստոսը իր երկրային կյանքով, մահով և  հետմահու հարություն առ
նելով, օրինակ ցույց կտա բոլորին Աստվածային պատվիրանների կատարման կարգը և 
կյանքի ու փրկության ճշմարիտ ուղին:

Քրիստոսը մարդանման բնություն ունի: Նա  աստվածամարդ է, օժտված է մարդկային 
մարմնով: Հանուն Աստծո, Հիսուսը պատրաստ է տանել մարմնական անլուր տանջանքնե
րը և տառապանքները: Նա  գիտի և համոզված է, որ իր մարմինը արյունով է ծածկվելու, որ 
ինքը ենթարկվելու է տանջալից մահապատժի: Բայց նա չի վախենում դրանից, քաջ իմա
նալով, որ դրանից հետո ապրելու է հավերժական կյանքով, որը Աստված ընծայել է իրեն: 
Դա իսկական, երջանիկ կյանքի աննախադեպ օրինակ է:

Քրիստոսի համար Աստվածային գլխավոր պատվիրաններից առաջինը սերն է աո 
Աստված, երկրորդը' սերը մերձավորի նկատմամբ:

Քրիստոնեությունը մեկընդմիշտ ջնջեց Անտիկ աշխարհի իդեալները' վերարժեքավո- 
րեց նրա արժեքները: Պաշտամունքը ռեալ, մարմնական կյանքի, բանականության և մտքի, 
գիտեփքի և մարմնական հաճույքների նկատմամբ վախարինվեցին Աստծո և նրա նկատ
մամբ անվերապահ սիրո ու հավատի արժեքներով: Գլխավոր առաքինություն է համարվում 
հաշտվելը և  իրեն կամավոր ու ամբողջապես Աստվածային նախախնամությանը եեթարկե-
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լլւ: -P|i|uuinibju]||i լււլ(ւալր iqnipfi I. փ(փ «ա ՚պրկ ^Քրիստոսի սևջ և հասուս Քրիստոսի»: 
Սուրբ q|ip|i մեջ շարադրված ւտիստոնևակսւն փիլիսոփայական գաղափարները միջ- 

հւա|սւրում մարդկության առջև դրեցին բոլորովին նոր խնդիրներ ե  նոր նպատակ
ներ: Դրանք ոչ միայն տակնուվրա են անում անտիկ աշխարհի մարդկանց աշխարհայաց
քի, այլև նրա մտածողության մեջ կաղապարում են նոր միջնադարյան մտածելակերպ' աշ
խարհը,մարդկային պատմությունը ե մարդկանց կյանքն ու ճակատագիրը իմաստասիրել 
աշխարհի արարչագործության, աստվածային հայտնության և մեդքաքավությսւե սկզբուն- 
յյներով:

*  * *

Հոգևոր մշակույթի բնագավառում Միջնադարը անտիկ մշակույթի' մասնավորապես 
փիփսոփայության անմիջական ժառանգորդն Է: Բայց անտիկ աշխարհում փիփսոփայել-ի- 
մաստսւսիրելը ազատ Էր: Նրան անհարիր Էր այս կամ այն քաղաքական վարչակարգին 
կամ թե' հեթանոսական որևէ կրոնին ենթարկվելը: Քրիստոնեության պաշտոնական պե
տական կրոն հռչակվելուց հետո /Հայաստանում՜ 301թ., Հռոմում՜ 324թ./ աշխարհիկ իշխա
նության կապը քրիստոնեության հետ ավեփ է ամրապնդում այդ կրոնի և  եկեղեցու քսւղա- 
սսւկսւն, տնտեսական և աշխարհայացքային կազմակերպումը: Բայց անտիկ փիլիսոփա
յությունը չի անտեսվում և մի կողմ դրվում: Քրիստոնեությանը «օդ ու ջրի» պես անհրաժեշտ 
էր իր ելակետային դրույթների փիփսոփայական հիմնավորումը: Սա չի նշանակում, իհար
կե, որ փիփսոփայությունը անկում է ապրում: Նա  շարունակում է ազդել հոգևոր մշակույթի, 
այդ թվում նաև կրոնի զարգացման վրա:

Արիստոտեփ ուսմունքը «ձև-էյդոսի», «առաջին» շարժիչի մասին և տրամաբանությունը 
լավագույն ձևով հարմարեցվում է միջնադարյան աստվածաբանության հիմնավորմանը: 
Պլատոնի օբյեկտիվ-իդեափստական գոյաբանությունը, հանձինս առավել իդեսղականաց- 
Սսւծ նորպլատոնականության, դառնում է կրոնա-աստվածաբանական փիփսոփայության 
տեսական սնուցող պարարտ հողը: Ի հեճուկս այն տեսակետի, համաձայն որի միջնադա
րը հոգևոր մշակույթի զարգացման գործում եղել է հազարամյա նինջ և մարդկային հոգևոր 
գանձարանը չի հարստացրել կարծիքով, ուզում ենք առանձնակի շեշտել, որ հատկապես 
փիփսոփայության բնագավառում միջնադարը ծնել է փիփսոփա-մտածողների մի փայլուն 
համաստեղություն: Միջնադարյան մշակույթը, մասնավորապես փիփսոփայությունը և 
1տսւ դերը հավուր պատշաճի հասկանալու համար, մենք այն ներկայացնելու ենք երեք 
աշանով' հայրաբաևությաև (պատրիստիկա), վաղ սխոլաստիկայիՀդպրոցակաե փի- 
ւրսոփայություն) և ուշ սխոլաստիկայի զարգացման վաղերով:

Քրիստոնեության առաջին փիլիսոփաները նրա պաշտպաններն են ու ջատագովները: 
Նրանք պատմությանը հայտնի են իբրև եկեղեցու հայրեր: Սկսած П-Ш դարերից, 
սկսվել է քրիստոնեության տեսական հիմնավորման գործընթացը: Եկեղեցու հայրերից 
Կլիսեևտ Ալեքսաևդրացիև (150-215), Տերտուլիաեոսը (160-230), Օրիգեևեսը (185
254), Կապադովկիայի եկեղեցու հայր Գրիգորիուսը առանձնահատուկ տեղ ունեն քրիս- 
տոնեական-աստվսւծաբանական աշխարհայացքը տեսական համակարգի վերածելու, այն 
է' միաստվածության գաղափարի, աշխարհի արարչագործության և աստվածային Հայտ
նության իմացական սկզբունքների ձևակերպման, իսկ Օգոստինոս Երանելին' այն համա
կարգելու և  կուռ տեսության վերածելու գործում: Հենց Կփմենտ Ալեքսանդրիացին է աոա
ջինը նկատել փիփսոփայական այն դրույթների անհրաժեշտությունը, որոնք կարեփ է օգ
տագործել հիմնավորելու աստվածաբանությունը: Ն ա  է տարածել և հիմնավորել այն դրույ
թը, որ փիփսոփայությունը պետք է ծառայի կրոնին և ցույց տվել, որ միայն հավատով հնա
րավոր չէ հիմնաԱորել աստվածաբանության տեսական դրույթները, որոնց հիմնավորման 
<1 ործում անգսսւհաաելի է բանակսւն-ոացիոնալիստական փիփսոփայության դերը: Նա  ա- 
ուսջինե է ձևակերպել հավատի ու բանականության ներդաշնակության սկզբունքը, որը 
ճիշտ է հավատի բացարձակ դերակայությսւմբ: Նա  է հիմնավորել Սուրբ երրորդության '
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իպոստասների, այն է' Սուրբ Հայր, Սուրբ Որդի և Սուրբ Հոգի , ասրբհրությւսԼւնեքւԸ:
Ընդհակառակը, Տերտուփանոսը պայքարել է փիլիսոփայության ե կրոսակսւս ոավաՓի 

միավորման դեմ և ապացուցել, որ հավատի ու բանականության (գիտեփքի) միավորման ոչ 
մի հաջողության հավանականություն չկա, և որ տրամաբանական-փիփսոփայական փաս
տարկները ոչ մի արժեք չունեն հավատի հիմնավորման գործում: Նրա համոզմունքն է «Հա 
վատում եմ, որովհետև անհեթեթ է», քանզի չի կարող ոչ մի ընղհանուր բան փնել հավատի 
ու բանականության, հայտնության ու տրամաբանության, աստվածային փիլիսոփայութ
յան ե  մետաֆիզիկայի միջև: Կապսւղովկիայի եկեղեցու հայր Գրիգորիուսը, հենվելով 
նորպլատոնական երեք հիմնական սուբստանցիաների' Միասնականի, Համաշխարհային 
Մտքի և Համաշխարհային Հոգու տեսության վրա, խիզախ փորձ է կատարել համաձայ
նեցնելու Հայտնության փիփսոփայությունը փիփսոփայական իմաստասիրության հետ: 
Նա հիմնավորվում և հայտարարվում է, որ փիլիսոփայությունը պետք է լինի աստվա
ծաբանության դոգմաների'ճշմարտությունների, իսկ բանականությունը և փիլի
սոփայական գիտեփքը հավատի հիմնավորման գործիք:

Հանճարեղ մտածող Օրիգենեսը, ի տարբերություն Տերտուփանոսի, հիմնավորել է այն 
միտքը, որ քրիստոնությունը անտիկ ողջ փիփսոփայության տրամաբանական ավարտն 
է:Աոսւնց անտիկ փիփսոփայության ուսումնասիրության, հնարավոր չի փնի հասկանալ 
քրիստոնեության հայտնության ճշմարտությունները:Նա է նորպլատոնական փիփսոփա
յական հասկացություններով մշակել և համակարգել Սուրբ գրքի քրիստոնեական սկզ
բունքները: Նա  է Սուրբ երրորդության' Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստ
ված սկզբունքը հիմնավորել նորպլատոնական Միասնական, Համաշխարհային Միտք և 
Համաշխարհային Հոգի հասկացություններով: ճշմարիտը, ըստ նրա, Սուրբ գրքի փիփսո
փայական մեկնաբանում-բացատրումն է: Օրիգենեսը առաջինն է հիմնավորել Աստծո անն
յութականությունը, անսահմանությունը կատարելությունը և հավերժությունը: Այս տեսանկ
յունից նա քրիստոնեական Աստծուն ընդհուպ մոտեցել է պլատոնյան Բացարձակ Միաս
նականին:

Օրիգենեսը Աստծո էության մասին իր ուսմունքով համոզում է, որ աշխարհի արարու
մը եզակի գործողություն չէ: Աստված անընդմեջ արարում է նոր աշխարհներ: Չնայած 
այս ամենին, Օրիգենեսը իր մահից 300 տարի հետո, 543թ. Հուստիանոս կայսեր կողմից 
հայտարարվում է հերետիկոս և պաշտոնապես չի ընդգրկվում եկեղեցու հայրերի շարքում:

Անհրաժեշտ է հիշել և ելակետ ունենալ այն դրույթը, որ անտիկ փիլիսոփայությունից 
միջնադարյան փիլիսոփայության անցումը սկսվում է այն դարաշրջանից, երբ տեսա
կան մտքի մեջ հստակ առաջադրվել է փիփսոփայության և կրոնի, բանականության և հա
վատի (գիտեփքի ու հավատի) հարաբերության հարցը, երբ տեսականորեն վարձ է կա
տարվում հիմնավորել երկակի ճշմարտությանՆախւզփ ու գիտեփքի, զուգահեռ գոյութ
յունը:

Երբ խոսվում է միջնադարյան մշակույթի և մտածելակերպի մասին, պետք է նկատի ու
նենալ փիլիսոփայության կախվածությունը կրոնական գաղափարախոսությունից: 
Փիփսոփայությունը միջնադարում անկախ և ազատ չէր, կախված էր եկեղեցուց և կոչված 
էր հավատի հռչակած ճշմարտությունների համար ապացուցման ուղիների որոնմանը: 
Միջնադարյան մտածողության համար գիտության և աստվածաբանության միջև տարբե
րություններ չկային: Միակ ճշմարիտ փիփսոփայությունը աստվածաբանությունն է:

Միջնադարյան փիփսոփայության գլխավոր խնդիրը,ի տարբերություն անտիկ փիփսո
փայության,ճշմարտության որոնումն ու հայտնադործումը չէր,այլ Հայտնության ճշմար
տությունների շարադրումն ու ապացուցումն էր բանականության միջոցով:Փիփսոփայութ- 
յունը վերածվում է սխոլաստիկայի մեթոդի: Նրա միջոցով հեշտությամբ և ճարպկորեն կա- 
րեփ է թափանցել հավատի ճշմարտությունների մեջ, լավագույնս համակարգել կրոնական 
և աստվածաբանական ճշմարտությունները և, վերջապես, փիփսոփայության ապացու
ցումներով բացառել սուրբ ճշմարտությունների քննադատությունը:
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Ահա այսպիսին 1„ր է>րիա|տևեաթյան ե քրիստոնեական աստվածաբանության վիճակը, 
երբ պատմական ասպարեզ իջավ Միջնադարի առաջին խոշորսպույն մտածող-փիլիսոփա 
Օգոստինոս («Երանեւյւ») Ավրելիոսը (354-430): Նրա քրիստոնեակսւն-աստվածաբա- 
նաէաս փիլիսոփայությունը եկեղեցու հայրերի փիլիսոփայության համակարգված ա
վարտն է: Նրա փիփսոփայությունը միջնադարյան փիփսոփայության առաջին Սուրբ 
գիրքն է: «Դ ու...Աստված... մեզ ստեղծեցիր ք ե զ  համար, և  մեր սիրտը անհանգիստ 
41րնի, քանի դեռ չի հանգչում քո մեջ»: Այսպես է սկսվում Օգոստինոս Երանելու բազմսւ- 
ոատոր ծավալուն աշխատությունը:

Փորձենք հակիրճ ներկայացնել Օգոստինոս Երանելու փիփսոփայությունը: :
1. Նրա փիփսոփայությունը աստվածակենտրոն է: Աստված առաջնային սուբստան

ցիա է, Սկիզբը ամեն ինչի: Աստված նաև փիփսոփայական մտածողության գլխավոր օբ
յեկտն է և կենտրոնը:

2 Աստված, որպես Անհատ, Անձնավորություն, բարձրագույն էություն է: Որպես այդ- 
պիսին, նա միակն է, որի գոյությունը անհրաժեշտաբար բխում է ինքն իրենից:

Յ.Աստված, որպես Տրանսցենդենտալ Գոյ, ամեն ինչի պատճառն է, ոչ միայն ողջ գոյի 
արարողը, այլև'պահապանը: Արարելով աշխարհը, Աստված չի դադարում արարելուց:

4.Աստված ճշմարտությունն է, որի մեջ, որից և որի միջոցով ճշմարիտ է այն ամենը, ինչ 
ճշմարիտ է: Աստված իմաստուն է, որի մեջ, որից և որի միջոցով իմաստավորվում է այն սւ- 
մենը, ինչ իմաստավորվում է: Աստված խելացի,գիտական լույս է,որի մեջ, որից և որի միջո
ցով ճառագայթում է ամեն ինչ, ինչը փայլում է բանականության կողմից: Հավատը առաջ
նային է: Բանականությունը անհրաժեշտորեն պիտի հետևի հավատին այն պատճա
ռով, որ հավատի ճշմարտությունները բացարձակ են: Դրա համար էլ հասկանալու համար 
պետք է հավատալ:

5. Մ ա րդը' Աստծո ստեղծազործ-արաչազործության այդ փոքրագույն մասնիկը, ա յդ 
աննշան օղակը խիզախում է գովերգել Աստծո փառքը: Բայց այդ գովերգումը մարդու մեջ 
արթնացնում է Բարձրագույնին, որպեսզի Նրա մեջ գտնի իր երանությունը: Սարդուն աստ
ված ստեղծել է իր և միայն իր համար, որի պատճառով էլ մարդու հոգին տանջվում ու չար
չարվում է' չգտնելով իր հանգիստը, քանի դեռ չի հանգստանում Աստծո մեջ:

6. Աստծո առաջին աբարչւսգոբծունեությունը Ոչնչից Երկնքի և Երկրի արարումն է: 
Այդ աշխարհը նա ստեղծել է իր մեջ գտնվող մտքի նախատիպերին համապատասխան: Ե
թե Աստված ինչ-որ բանից արարեր աշխարհը, ապա խիստ կսահմանափակվեր Աստծո ա- 
մենակարողությունն ու մեծազորությունը: Մինչև արարչագործությունը ոչինչ չի եղել: Աստ
ծո կամքը, որը ներհատուկ է երան և նրա աստվածային էությունն է, նախօրոք հայտնում և 
նախազգուշացնում է ամեն մի արարում: Աստծուն չի կարեփ հակադրել արարագործ, թե
կուզև անորոշ ու պասիվ մատերիա:

7. Աստված հավերժական է, իսկ Նրա արարած աշխարհը ժամանակավոր և  անցո
ղիկ: Աստծո հավերժականությունը չի կարեփ համեմատել ժամանակի հետ: ժամանակը 
ունի նաև անցյալ և  ապագա, այն փաիոխվող աշխարհի շարժման չափանիշ է: Հավերժութ
յունը չունի անցյալ և ապագա: Այն միայն ներկա է, իսկ ներկան հավերժական է:

8. Աստծո գոյությունը միասնական, կատարյալ և  բացարձակ է: Օգոստինոսը Աստ
ծո կեցությունն ու գոյությանը մաքրազատել է նախորդ հազարամյա փիփսոփայության մեջ 
տիրապետող բազմաբնույթ սահմանումներից և ըմբռնումներից: Աստված չի կարող փնել 
կրակի մարմին, լույսի փայլատակում: Աշխարհը չի կարող փնել նաև աստվածային Միաս
նականի, Համաշխարհային Մտքի և Համաշխարհային Հոգու էմանացիայի արդյունք: Աշ- 
խաոհը ո;նչից Աստծո արարչագործութ յան արդյունք է:

9. Աստված բարձրագույն բարիք է և  սեր: Նա բոլոր բարիքների և ամեն մի սիրո 
սյաւոճառ է: Դեռ ավեփն, ըստ Օգոստինոս Երանելու, Աստված ընդհանրապես սիրո նպա
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տակն է: Նրա տեսանկյունից, հոգին ինքնատիպ սուբստասցիա է և զրկված I. մարմնական 
տեսքից ու հատկություններից: Չնայած մարդը չի կարող փնել անմարմին, այնուամենայ
նիվ, մարդու կյանքը պատկանում է հոգուն: Մտածելիս, հոգին վերանում է մարմնից և բա
նականության օգնությամբ մտածում է առանց մարմնի:

10. Հոգին ստեղծելիս, Աստված նախապես նրա մեջ դնում է ձգտում դեպի երջանկութ
յուն' որպես մարդկային կյանքի նպատակ: Մ արդկային բանականությունը հավատի 
գլխ ա վոր և  հիմնական հենարանն է:

11. Աստված իմա ցությա ն պատճառն է, օբյեկտ ն ու աոարկսւն: ճանաչողության 
բարձրագույն ձեը աստվածային պայծառացումն է: Իմացությունը Աստվածային այնպիսի 
գործունեություն է, որին մարդկային բանականությունը չի մասնակցում բանականությունը 
անզոր է բարձրագույն գիտելիքի առջե, իսկ Աստծո իմաստությունը «մարդուն հասանելի 
չէ» և չի էլ կարող փնել: Աստվածն է իր կամքով նվիրաբերում մարդուն պայծառացումը, քա
նի որ «Բանական հոգին U մտածողությունը չեն կարող փայլատակել ինքնին, այն փայլա
տակում է Աստծո ճշմարիտ փայլատակման ուժով»: Աստված մարդուն արարեփս նրան օժ
տել էր պարզ ու հստակ իմացությամբ: Բայց մեղսագործությունից /պատվիրազանցությու- 
նից/ հետո նրա միտքը աղքատանում և ապականվում է, որի պատճառով նա գրկվում է 
ճշմարտությունը ինքնուրույն ճանաչելու կարողությունից: Միայն Աստծո միջամտությամբ 
և Նրա լույսը ստանալուց հետո մարդը ի վիճակի կլինի ճանաչել իրենից դուրս գտնվող օբ
յեկտիվ ճշմարտությունները:

12. Երջանկությունը Աստծո առավելագույն իմացությունն է: Մարդը պետք է նպատա- 
կամղի իր հոգու ընդունակությունները' բանականությունը, հիշողությունը ե կամքը, երջան
կության հասնելու համար: Երջանկության ձգտման ճանապարհին մարդը պետք է ճանաչի 
բարին ու չարը: Բարին'ինքը Աստվածն է ե  չի կարող չարը արարել: Այս հարցը լուծեփս 0 -  
գոստինոսը անդրադառնում է նորպլատոնականությանը. չարը աշխարհում առաջանում է 
տիեզերաշենքի մատերիական մասից: Օգոստինոսը գտնում է, որ մարդու մոտ չարը առա
ջանում է նրա մարմնի մեջ: Բայց չք որ և' նյութական աշխարհը, ե' մարդու մարմինը Աստ
ված է արարել: Դրանք չեն կարող չարիքի աղբյուր փնել: ՌՒստի, չարը որպես այդպիսին, 
գոյություն ունենալ չի կարող: Այստեղ նա դիմում է Պլատոնին'էյղոսները ներկա են մատե
րիական մարմիններում, բայց աղավաղվում են մատերիայի կողմից: Չարը, ըստ Օզոստի- 
նոս Երանելու, մատերիականության (մարմնի) կողմից Աստվածային բարու թուլացումն ու 
աղավաղումն է:

13. Սրա արդյունքում Օգոստինոս Երանելին ընդհանրապես հանգում է երջանիկ երկ
րային կյանքի ժխտման: Այն սոսկ աննյութական հավերժական երջանիկ կյանքի նախա
դուռն ու նախերգանքն է: Այս հայեցակետից հա ձևակերպում է մարդկային հասարակութ
յան գոյության պայմանները: Մարդիկ պետք է ապրեն Աստվածային օրենքներով. «Երբ 
մարդը ապրում է ոչ թե Աստվածային, այլ մարդկային կյանքով, նա նման է սատանայի»:

14. Ըստ Օգոստինոս Երանելու պատմության փիփսոփայության, մարդկային ամբողջ 
պատմությունը «Աստծո թա գա վորությա ն» և  «երկրա յին թա գա վորությա ն» ուժերի 
պայքար է: Ն ա  հիմնավորում է երկրային թագավորության աստվածային ծագումը: Բայց 
այն իր արտահայտությունն է գտնում աշխարհիկ թագավորության ստեղծման' պետութ
յունների պատմության մեջ: Այդ պատմությունը անցնում է զարգացման վեց վաղ և նման է 
մարդու կյանքի փուլերին' մանկություն, երեխայություն, պատանեկություն, երիտասար
դություն, հասունություն և ծերություն: Երկրային թագավորությամբ ավարտվում է մարդ
կային կյանքը: Այն վախճանական է: -Քրիստոսի հայտնությամբ մարդկային հասարակութ
յունը ապրում է իր վերջին'ծերության վաղը: Այդ վաղի գալուստը հնչեցրել են մարգարենե
րը, որոնք հասարակության պատմության նախորդ հինգ, նախերգանքային' «խավարի թա
գավորության» ընթացքում գիտակցել են իրենց աստվածային կոչումը և երկրի վրա ստեղ
ծել են «Աստվածային պետությունները» որպես «Աստվածային թագավորության» դրսևո
րում:
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15. Ի դեմս Քրիստոսի, «1ւ|ւ1|հսւյխւ լ.ւււս|ււււ|ո(ււււ|.>յուն|1»  ստանում է ռեա լ երկրային 
մարմնավորումքրիստււեսակաէւ ևկալեցա տեսքով: Օգոստինոս Երանելին գտնում Է, որ ե- 
կեղևցին մարդկային հասարակության կազմսւկերպսան բարձրագույն ձեն Է: Այն կանգնած 
Է աշխարհիկ բոլոր պետություններից վեր ու բարձր ե իբրե երկրռւմ Աստծո թագավորութ
յան ոեալ մարմնացում, իշխում Է նրանց վրա: Քրիստոսի գալուց հետո մարդկային հասա
րակությանը սպասում Է մահը: Հասարակությունը իր մեղքերը քավելով, պետք Է վերադառ
նա Աստծուն: Բայց հասարակության մահը մատերիական-մարմնական մահ Է: Այն կփրկվի 
Աստծո կողմից ե կհամբառնի, կվերածնվի հոգեպես: Բայց հավերժական հոգևոր կյանք 
ձեռք կբերեն երկրային թագավորության մեջ ապրող ոչ բոլոր մարդիկ, այլ երանք, ովքեր 
հավատալով կընկնեն երկնային թագավորություն: Եվ միայն եկեղեցին Է որոշում, թե ով Է 
արժանի դրախտային հավերժության:

Եկեղեցու հայրերը և առաջին հերթին Օգոստինոսը, լավագույն ձևով օգտագործել են 
անտիկ մտածողների կողմից մշակված աստվածակենտրոնության ե սուբյեկտիվության 
սկզբունքի հիմունքները: Ավգուստինոսի փիլիսոփայական աստվածաբանության մեջ սուբ
յեկտի ակտիվությունը բարձրացվեց Միասնական Բացարձակի, բացարձակ անձնավո
րության աստիճանի, որը բնական Է պիտի գտնվեր աշխարհի կենտրոնում: Աստվածա- 
կենտրոնության սկզբունքը միջնադարի մտածողության միջուկն Է, նրա մտածելակերպը ե 
մեթոդը, որով ստեղծվել Է միջնադարյան մշակույթն ընդհանրապես:

*  *  *

Միջնադարյան աստվածաբանական փիփսոփայության զարգացման գործում իր ու
րույն տեղն ունի Սեվերին Բոեցուսը /480-524/: Նա  առաջինն Է փիփսոփայության իմաս
տասիրության օբյեկտ դարձրել անտիկ փիփսոփայության մեջ լուսաբանված ընդհանուրի 
և եզակիի հարաբերության հիմնախնդիրը, դրանով իսկ ձևակերպել «Ունիվերսիալիանե- 
րի» մասին հիմնահարցի շրջանակները, որը հետագայում դառնում Է ողջ սխոլաստիկայի 
գլխավոր հիմնահարցը: Այս Կապակցությամբ Է նա հարցադրել իրերի «գոյության» և 
«Էության» տարբերության անհրաժեշտությունը: Թարգմանելով Արիստոտեփ հիմնական 
աշխատությունները, Բոեցիուսը շրջանառության մեջ Է դնում դասական փիփսոփայության 
մի շարք հիմնարար կատեգորիաներ:

Միջնադարյան փիփսոփայական միտքը 6-8-րդ դարերում նկատեփ անկում ապրեց ի 
հաշիվ եկեղեցու և աստվածաբանության հզորացման: Այս երևույթը կապված Էր Արևելյան 
աշխարհում արաբական նվաճումների և խալիֆության ստեղծման, իսկ Արևմուտքում՜ Հռո
մեական կայսրության վերջնական փլուզման, պապական պետության ստեղծման /756/ և 
պապական եկեղեցու միահեծան տիրապետության հետ: Սակայն, սկսած 9-րդ դարից թև 
Արևելքում և թե Արևմուտքում հզոր թափ Է առնեում փիփսոփայական միտքը, ձևավորվում 
Է վաղ սխոլաստիկան և դառնում դասավանդող փիլիսոփայություն:

Հետագա չորս դարերի ընթացքում, նախ, 10-11-րդ, իսկ հետո 12-14-րդ դարերում տեղի 
են ունենում արմատական տեղաշարժեր եկեղեցիական կյանքում: Երկար պայքարից հետո 
1054 թ. վերջնականապես խզվում են հարաբերությունները Հռոմա- կաթոլիկական 
/արևմտյան/ և Հունա-կաթոփկական /արևելյան/ եկեղեցիների միջև: Սկսվում են խաչակ
րաց ավերիչ արշավանքները դեպի արևելք' աևհավատներից «Տիրոջ մարմինը» փրկելու 
պատրվակով:

Սխոլաստիկայի «առաջին հայրը» կամ «Կսալոս Մ եծը» Հովհան Սկոտ էրիուգենան
I. (810-877): Նրա առաջին աշխատության մեջ հիմնավորվում Է կրոնի և փիփսոփայության 
հույնության գաղափարը, «ճշմարիտ փիփսոփայությունը ճշմարիտ կրոս է իսկ 
ճշմարիսւ կրոնը ճշմարիտ փիլիսոփայություն»: Այս մտքին նա հասել Է քննարկելով 
հԱւլինակության և բանականության հարաբերակցության հարցը:Նրա համոզմամբ «ճշմա- 
յփտ հեղինակությունր փ հակասում ճշմարիտ բանականությանը» և  հակառակը:
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Դրանց միակ ընդհանուր աղբյուրը ատրվածայիս իմաստությունն է, որի սլ<ա|ւոււաու| I.) 
հայտնությունն ու բանականությունը իրար չեն հակասում: էրիոպենան առաջին սւէպամ 
գրել է, որ բանականությունը առաջնային է ըստ էության, իսկ հեղինակությունը հայտնութ
յունը ծնվում է ճշմարիտ բանականությունից: «Հակառակը երբեք»,- գրել է նա: էրիուզւասւ- 
յի համոզմամբ ճշմարիտ բանականությունն ունի ներքին ինքնուրույն հզոր ուժ ե  հեղինա
կության կարիքը երբեք չի զգում: Այնինչ ճշմարիտ հեղինակությունը (հայտնությունը) այլ 
բան չէ, քան բանականության կողմից հայտնագործված ճշմարտություն ե  գրավոր փո
խանցվել է «եկեղեցու հայրերին»: Սակայն նրա ուսմունքը Աստծո, նրա ատրիբուտների 
ճանաչողության ե մարդու նկատմամբ զտագույն աստվածաբանություն է: էրիուգենան ժա
մանակի նոր պահանջներին համապատասխան նորովի է բացատրում ե  վերահաստատում 
Աստծո բացարձակությունը ե բացարձակ արարչագործությունը:

Պանթեիզմը տիրապետող է, քանզի Աստված արարելով ամեն ինչ, նրանց մեջ գոյութ
յուն ունի որպես էություն: Նա  բնությունը քառատում է:

Աոաջին, բնությունը անվանում է չստեղծված, բայց ստեղծող բնություն: Հավերժական 
Աստվածը' անձե ու անարտահայտելի բոլոր իրերի աղբյուրն է, դրանց առսւջին էությունը, 
գոյություն ունի դրանց մեջ ե դրանց միջոցով:

Երկրորդ բնությունը' ստեղծվածը ե  ստեղծողը, աստվածային գաղափարների ե  մտքի 
աշխարհը, սկիզբն ու սկզբնապատճառն է ամեն ինչի:

Երրորդ բնությունը' ստեղծվածն ու չստեղծողը, զգայական իրերի աշխարհն է, մտքի 
աշխարհի առարկայական արտահայտությունը իրերի մեջ և  իրերի միջոցով:

Չորրորդ բնությունը' չստեղծվածը ե չստեղծողը Աստվածն է, որպես իրական աշխար
հի ե նրա բոլոր իրերի ըմբռնման նպատակ: Բնության այսպիսի ըմբռնման մեջ էրիուգենան 
զարգացրել է նաե այլախոհ մտքեր կանխորոշման ե  կամքի ազատության մասին, որի հա
մար մահից հետո նա հայտարարվում է հերետիկոս, «Բնության բաժանման մասին» գիրքը 
խիստ քննադատվում է, իսկ 1225 թ. դատապարտվում է այրման:

Վաղ սխոլաստիկայի հաջորդ նշանավոր դեմքերն են Աևսելմ -Քենթերբերսւցիև (1033
1109) ե. Պիեր Աբելյարը (1079-1142): Անսելմին /Երկրորդ Օգոստինոս/ հետաքրքրել է 
մտածողության ե հավատի հարցը: Այս հարցը Անսելմը լուծում է հօգուտ հավատի առաջ
նության' -մտածողություևը պետք է ենթարկվի Հավատին. «Հավատում եմ, որպես
զի հասկանամ»: Անսելմը զարգացրել է Օգոստինոս Երանելու ուսմունքը Աստծո կեցութ
յան գոյաբանական հիմքերի մասին' բերելով բազմաթիվ նոր ապացույցներ:

Պիեռ Աբելյարը մարտնչող փիլիսոփայի, իր համոզմունքների ու գիտելիքների համար 
պայքարողի ըմբոստ կերպար է: Մի դեպքում ունիվերսալիսւների մասին վիճաբանության 
ժամանակ իր ուսուցչին հակադրվելը, մյուս դեպքում՜ դիալեկտիկական իմացությունը լա
վագույն արվեստ համարելը, երրորդ դեպքում՜ հավատը դոգմատիկ, քարացած սերնդից- 
սերունդ փոխանցվելու քննադատությունը, պատճառ են դառնում եկեղեցու կողմից սկսած 
հետապնդումների: Դրանք առավել սրվում ե  վտանգավոր են դառնում՜ կապված հավատի, 
գիտեփքի ե  Սուրբ Երրորդության մեկնաբանությունների հետ: Հավատը, իբրև Հայտնութ
յան հիմնական ճշմարտություն, ըստ Աբելյարի, ոչինչ չի ավելացնում աստվածային իմա
ցությանը: Մարդկանց մեծամասնությունը նույնիսկ տեղյակ չէ, գրել է նա, թե ինչի է հավա
տում: Այնինչ, գիտեփքները ավելանում են ու խորանում: Դիալեկտիկան գիտելիք և ճանա
չողություն է ե  անտիկ աշխարհից սկսած անընդհատ հզորանում է, դառնում ճշմարտության 
հայտնադործման լավագույն միջոց: Աբելյարը խիստ քննադատում է Սոտբ-Որդուն Սոտբ- 
Հորը հավասարեցնելու գաղափարը. Աստված միակն է, նա չի կարող աստված ծնել: Դա 
հաստատվում է Հայտնությամբ: Նրա համար հեղինակություն էր միայն Օգոստինոս Երա
նելին, ով ապացուցել է, որ Աստված օժտված չէ նման ընդունակության: Դեռ ավելին, Աբել- 
յարը համոզված է, որ ոչ մի իր ինքն իրեն չի ծնվի:

Աբելյարը մեծ հավատ ունի բանականության նկատմամբ: Նրա աստվածաբանական 
փիփսոփայությունը բանականացված է: Այդ են վկայում, ասենք, մեղքի նրա սահմանումը'
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Mijpfi բաււակաս համոզմուևքհԱրիս հակաոսւկ կատարված արարք է  կամ թե' 
՛Քրիստոսի հայտնվելու. Լությունը տէաևում Է ոչ թե մհդքաքավությսւն մեջ, այլ այն բանի մեջ, 
որ նա իր րանակաԱ բարոյական վարքով իսկական կյանքի օրինակ ցույց տվեց: Բարոյա
կանը, նրա հաապսսւմբ, մարդու բանական համոզմունքների մարմնացում Է, բանականութ
յան հետևանք Է: Աբելյարը առաջին անգամ բարոյագիտությունը համարել Է գործնական 
(փտություն, «բոլոր գիտությունների նպատակը»: Աբելյարի խիստ հարցադրումները լայն 
ճանապարհ բացեցին եվրոպական գիտության հետագա զարգացման համար:

Մյուս կողմից, XII-XIII դարերում եվրոպական մշակույթ Է թափանցում Արևելքի արա- 
բւպեզու միջնադարյան փիլիսոփայությունը(տես ստորև), որը ինքնուրույն զարգացել Էր 
անտիկ մշակույթի մասնավորապես Արիստոտեփ ուսմունքի հիմքի վրա:

*  *  *

Արևելքի արաբալեզու միջնադարյան փիփսոփայությունը հայտնագործել Է նոր Ա- 
րիստոտելին: Թ՛արգմանվում ե նորովի են մեկնաբանվում նրա բոլոր աշխատությունները: 
Նոր Արիստոտելը թափանցում Է նաև եվրոպական ոչ-եկեղեցիական դպրոցներ: 10-րդ դա
րում Բասրայում գործող «Մաքրության եղբայրների» կրոնական-փլիսոփայակսւն ուսմուն- 
РП մասնագիտական Էր:Նրանց գործունեությունը նպատակւսուղղված Էր կրոնների և կրո- 
ևական ուղղությունների միավորմանը, որի համար բավարար հիմք էին համարում բնագի
տությունն ու փիփսոփայությունը: «Մաքրության եղբայրների» միության կողմից հրատա
րակված «Ш -ղերձների» շարքում ճշգրիտ գիտություններին նվիրված է 14 տրակտատներ, 
բնագիտության հարցերին' 17, հոգևոր-ռացիոնալիստական գիտություններին' 10 ե  դարձ
յալ 10 տրակտատ'նվիրված աստվածաբանությանը և իրավագիտությանը:

Արաբալեզու Արևելքի փիփսոփայությունը ընդգծված երկու ուղղվածություն ունի' աստ
վածաբանական (մուսուլմանական ուղղադավան փիլիսոփայություն) և աբիստո- 
տելյաե-՚մատերիալիստական-. Առաջինը հիմնավոլւում է իսլամի դոգմաների փիլիսո- 
վւայակսւն բովանդակությունը (Ալ-Աշարի, Ալ-Ղազալի), իսկ երկրորդը (Ալ-Քինդի, Ալ-Ֆա- 
րաբի, Իբն-Սինա) ստեղծում է իևքնոտույն ե ինքնատիպ մատերիափստական փիլիսոփա
յություն: Վերջինս, ինտենսիվորեն թափանցելով արաբալեզու Արևմուտքի փիլիսոփայութ- 
յաև, շնորհիվ Իբն-Ռուշտի (Ավեռոէս) վերածվում է համակարգված փիփսոփայության:

Ալ֊ՔինղիԱ (մոտ 800-870/80) արաբ առաջին փիփսոփան էր,որը Արիստոտեփ աշխա
տությունները տարածեց արաբական աշխարհում: Նրան կոչում են «արաբների փիլիսո- 
վւա»: Նա  առաջին բազմակողմանի մեկնությունների հեղինակ է, որոնց մեջ մտել են Արիս
տոտեփ, Պորփյուրի, Պտղոմեոսի ե  Էվկլիդեսի հիմնական երկերի մեկնաբանությունները: 
Նոա համոզմամբ մարդկային արվեստներից վեհագույնը փիլիսոփայությունն է,որի համար 
համընդհանուր գիտեփքը գիտելիք է նյութական առաջին սուբստանցիայի և  նրա ատրի
բուտների մասին:Նրա կարծիքով ամենաազնիվ փիփսոփայությունը առաջին փիփսոփա- 
յությունն է, առաջին ճշմարտության մասին գիտությունը, որը հայտնադործում է առաջին 
պատճառը: Իսկ առաջին պատճառ նրա կարծիքով, կարող է փնել կա՜մ տարրը' մատե
րիան, որպես Սկիզբ ընդհանրապես, կա՜մ ձևը, կա՜մ գործող սկիզբը, կա՜մ գործողության ա- 
ւ|արտը: Այս պատճառով էլ ինչ-որ բան ճանաչելու համար անհրաժեշտ է պատասխանել 
չորս հարցի' սա (գոյը) գոյություն ունի", ի՞նչ է սա, ինչպխփ՞ն է սա և ինչու՞ է սա (տես.Դա- 
վ|ա Անհաղթ): ճիշտ է,Ալ-Քինդին ընդունում է առաջին գործող պատճառի'Ալլահի,գոյութ
յունը, իբրև գերագույն արարիչ ,այնուամենայնիվ,անմիջակա գործուն պատճառները, ըստ 
նրա,վերաբերում են բնության մեջ տեղի ունեցող բոլոր կարգի վտփոխությունների 
սկէյ (տւ նքնևրին:Աշխարհի չորս նյութական տարրերը չեն ծնվում և չեն ոչնչանում:Իմացութ- 
յաև ևրևու տեսակները' 4գայական և բանական,զորու են ճանաչելու ինչպես եզակի իրերի 
qցայվող հատկություննհրր,այնպես էլ սեոա-տեսակային իրերի ընդհանրական էություննե
Րն՛
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Ալ֊Ֆարաբիև (870-950) Արիստոտեփ մեծ գիտակ է,նրա փիփսոտայսւկաս ե գիտա
կան աշխատությունների նշանավոր մեկնիչը:Նսւ համարվել է «Երկրորդ ուսուցիչ»,որը նշա
նակել է երկրորդ Արիստոտել:Ալ-Ֆարաբիի գոյաբանությունը իր ելակետով իդեափստա- 
կան-աստվածաբանական Է.Ալլսւհը կեցության սկզբնապատճառն է ե  արարիչը, միասնա
կան է, չունի մեծություն ե  քանակ,ամենազոր կամք է:Բայցե արտաքին աշխարէ յ  ինքնակա 
Է ե գոյություն ունի գերբնական ուժերից անկախ: Այն Ալլահից ստանալով իր գոյությունը 
կազմում Է միասնական համակարգ:

Ալ-Ֆարաբին ստեղծել Է տիեզերքի պորտային կառուցվածի և չորս տարրերի առաջաց
ման մասին մի ինքնատիպ ուսմունք,որը անկրկնելի Է համաշխարհային փիփսոփայական 
մտքի պատմության մեջ:

Իբն-Սինան (լտ.Ավիցեննա 980-1037), ժամանակի մեծագույն մտածող, գիտնական ե 
փիփսոփան Էր: Նա  բացառիկ ավանդ ունի բժշկագիտության ե փիփսոփայության բնագա
վառներում: Նրա «Գիրք գիտեփքի» ե «Գիրք բուժման» աշխատությունները համաշխար
հային հռչակ են բերում նրան:

Չնայած Ավիցեննայի փիփսոփայական մտածողությունը աստվածակենտրոն Էր, այնո
ւամենայնիվ, նա փիփսոփայությունը սահմանել Է որպես գիտություն կեցության մասին: 
Փիփսոփայությունը բաժանվում Է երեք մասի' ուսմունք բնության մասին (ֆիզիկա), բնութ
յան և մարդու ճանաչողական ուղիների մասին' տրամաբանություն և մետաֆիզիկայի' ուս
մունք ամբողջական կեցության և նրա ճանաչողության մասին: Աշխարհը, ըստ նրա, ստար- 
չագործված Է ոչ թե ոչնչից, այլ նյութից: Մատերիան հավերժն Է,իսկ «հավերժը այն Է, որի 
գոյության համար չկա որեէ սկզբունք, որից կախված փնի նրա գոյությունը: Հավերժը այն 
է, որի գոյության ժամանակը չունի սկիզբ»: Տիեզերքի կարգ ու կանոնը ներքին, ինքնին 
բնույթ ունի ե  չի ձևավորվում աստվածային կամքով:Կեցությսւն տարբեր վիճակներ ու մա
կարդակներ ոչ թե արարչագործության արդյունք են,այլ բացարձակ կեցությունից առաջա
ցած էություններ:Բացարձակ կեցությունն է,ըստ նրա,կեցության բոլոր ձևերի ե դրանց ան
հաշիվ դրսևորումների պատճառը,չէ" որ աշխարհև Աստըծուց անմիջականորեն չի ստեղծ- 
վել:Այն Աստծուց առաջացել է բնական եղանակով' էմանացիայի-արտահեղման միջո- 
ցով:Աշխարհն արստչագործված է հավերժական մատերիայից,իսկ առաջացման պրոցեսը 
նյութական խառնուրդների արդյունք է:

Ավիցեննան արաբական արիստոտելիզմի հիմնադիրն է:Նրա փիփսոփայության մեջ Ա- 
րիստոտեփ փիփսոփայությունը միահյուսված է իսլամի կրոնին: Մի կողմից փայլատակում 
է Արիստոտելը իր գիտական-մսւտերիալիստական աշխարհըմբռնմամբ, մյուս կողմից, նա 
չի կարողանում փովին ազատվել կրոնական աշխարհայացքից: Նա իրավմամբ հռչակվում 
է Միջին և Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդների «իշխան փիլիսոփա և գիտնական», ում հա
ջորդում է իսլամական Արևմուտքի «իշխան փիփսոփան ու գիտնականը Իբն-Ռուշտը: 

Իբհ-Ռուշտը (1126-1189), այսուհետ' Ավեռոէս, իսպանական խալիֆայության մայ
րաքաղաք Կորդովայում պաշտոնապես զբաղվել է իրավագիտությամբ և բժշկությամբ' լի
նելով խալիֆաթի արքունիքի բժիշկն ու դատավորը: Աշխարհին հայտնի է իբրև «Մեծ մեկ
նիչ»: Նրա մասին տարածված է եղել հայտնի այն թևավոր խոսքը, որ «Եթե Արիստոտե
լը բացատրել է ՛բնությունը, ապա Ավևոոէսը Արիստոտելին»: Բացառիկ է Ավեոոէսի 
փիփսոփայության դերը միջնադարյան փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ: Նրա 
փիփսոփայությունը շրջադարձային է, որի էությունը հետևյալն է:

1.Ավեռոէսը հավատացյալ էր և ընդունում էր «Ղուրանի» ճշմարտությունները: Բայց 
նրան են վերագրել «երկակի ճշմարտության» կամ «ճշմարտության երկակիության» 
վերաբերյալ ուսմունքի առաջքաշումն ու հիմնավորումը: Նրա կարծիքով' այն, ինչ ճշմարիտ 
է կրոնի մեջ, կարող է կեղծ փնել փիփսոփայության մեջ ե'հակառակը:

2.Նա առաջինն է, ով առանձնացրել է փիփսոփայությունը կրոնից: Փիփսոփայությունը 
պետք է փնի ազատ, այլ ոչ թե կրոնի սպասավորը ե  աղախինը:

Յ-Ավեռոէսի փիփսոփայության մեջ անհերքելիորեն մերժվում է նյութական աշխարհի
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սւ|ւա|ւյա(|ււ|ւք)ախ]ւս1)[լ Լ էաւյասուսփւս1 Սրա հւա|երժոտյան գաղավւստը անվերջ ժամանա
կի մն^:

4.ճշմւսրտության հայտնաբերման պրոցեսում բանականությունը պետք Է առանձնաց
եք հավատից: Բանականություն բացարձակ գերազանցություն ունի հավատի նկատմամբ:

5.Իր «Հերքումների հերքումը» աշխատության մեջ սուր քննսւդատել Է իսլամական աստ
վածաբանության դոգմաները: Կեցությունը չի կարող լինել նախապես հնարավոր, ապա 
վերածվի իրականության: Կեցությունը մատերիայի ու ձեի, հնարավորության և իրակա
նության անխզեփ «համաձուլվածք» Է: Չկա ինքնին մատերիա, ինքնին ձև, ինչպես նաև 
իևբնին' հնարավորության մեջ գտնվող անորոշ մատերիա, որ հետագայում ձև ստանալով 
վերածվի իրականության:

6.Հակառակ Արիստոտեփ, ԱվեոոԷսը զարգացել է մատերիայի' ձեի նկատմամբ ակտի
վության գաղափարը: Մատերիան իրի ներքին հիմքն է, ձեը' արտաքին: Դրանք բնության 
մեջ ունեն միասնական հիմք: Մատերիան է ծնում իր ձեը: Մատերիան ընդունակ է ինքնու
րույն շարժման (ինքնաշարժման գաղափար) և կարիք չունի աոաջին շարժիչի: Շարժումն էլ 
չունի սկիզբ ու վերջ, այն ևս հավերժական է:

7.Ավեռոէսի համար կենտրոնական է եղել այն հարցը, թե ի՞նչն է ինչին նախորդում, իրը 
հասկացությանը, թե՞ հասկացությունը իրին, եզակին ընդհանուրի՞ն, թե՞ ընդհանուրը եզսւ-
Կիին:

Իմացությունը, նրա համոզմամբ, սկսվում է զգայությունից: Զգայությունների միջոցով 
մարդիկ ընկալում են եզակի իրերի հատկությունները քանակը, որակը, ձևը, ծավալը, քաշը 
և այյք: ճանաչողության հաջորդ փուլում բանականությունը վերացարկում (աբստրահում) 
է իրերի սեռա-տեսակային ընդհանրական էությունները, այն համընդհանուր հատկություն
ները,որոնք ներհատուկ են միևնույն սեռին պատկանող բոլոր առանձին,եզակի իրերին: 
Հետևաբար, ըստ Ավեռոէսի, վերացարկված համընդհանուր հասկացությունները (ունիվեր- 
սալիաները) իրենց հիմքում ունեն ոեալ իրերը և իրենցից ներկայացնում են այդ իրերի ան- 
վսւնումները:Դրանք չեն կարող գոյանալ և ձևավորվել առանց զգայական ընկալումների և 
միայն դրանց միջոցով են կապված իրերի հետ:Այստեղից էլ,նրա հայեցակետից, ռեալ գո
յություն ունեն եզակի իրերը,զգայական ընկալումները այդ իրերի իրական սուբյեկտիվ 
պատկերներն են, իսկ ունիվերսալիսւները զգայական ընկալումների բանական ընդհանրա
ցումներն են: Բնական է, եզրակացրել է Ավեռոէսը, որ այդ ունիվերսալիաները իրերից ան
կախ երբևէ գոյություն չեն կարող ունենալ ինքնին, աոավել ևս նրանից առաջ: Զգայութ
յունն ու բանականությունը արտացոլում են միևնույն իրականությունը:

8.Բանականությունը բացարձակ գերազանցություն ունի ճանաչողական բոլոր ընդու
նակությունների նկատմամբ: Միայն բանականությունն է հասու պատճառա-հետևանքա- 
յին օրինաչավւություններին: Նա  մշակևլ է համընդհանուր բանականության մասին իր ուս
մունքը: Բանականությունը մարդկային հոգևոր կյանքի անփոփոխ հիմքն է, որը մարմնա
վորում է մարդկային կյանքի անընդհատությունն ու ժառանգականությունը:Առաջին ան- 
զամ Ավեռոէսն է հայտնել այն հրաշալի միտքը, որ բանականությունը անհատական 
բնույթ չունի և մարդկանց հոգու մաս չի կարող փնել: Այն համընդհանուր է բոլոր 
մարդկանց համար' մեռածների, սւպլւողների և չծնվածներխՍրսւնով են մարդիկ հավասար 
ե միասնական:

9.Ավեռոէսը ուսուցանել է, որ փիփսոփայական ճշմարտությունը պետք է խստորրեն 
տարբերակել հավատի ճշմարտությունից: Կրոնն ու փիփսոփայությունը գործ ունեն տար
բեր օբյեկտների հետ: Կրոնը համոզում է անվերապահորեն հավատալ Հայտնության դոգ
մաներին' իբրև անհերքելի ճշմարտություններ: Սրանց կողքին և դրանցից անկախ գոյութ
յուն ունի գիտական-փիփսոփայական ճշմարտություն, որն ապացուցված է զգայական 
տվյալներով: Այս ճշմարտությունը զգայական կերպարների ձևով առկա է հասարակ, ան- 
կիյւթ մարդկանց մոտ. բայց անմատչելի նրանց'փիփսոփայական դատողությունների ձևով: 
Կրոնը անհրաժեշտ 1 «ամբոխին» բանգի սանձահարում Է իրար ոչնչացնելու բնազդը:
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10.Երջանկություսը միայն այս աշխարհում I; և կարելի I. ո!ա.լ> |՛Արել միայն աշխսւտաս- 
քի ու գիտեփքի միջոցով: Փիփսոփայությունը օգնում է. մարդկանց առաքինի դառնալու հա
մար:

11.Վերջապես, գիտական խիզախումն ԱվեռոԷսի բնազորության անսասան գիՕս է: 
Մուսուլմանական իրականության պայմաններում նա առաջ է քաշել հեղափոյսական 
մտքեր կնոջ տեղի ու դրության վերաբերյալ: Կինը գտնվում է ստրկության վիճակում ե 
կոչված է միայն երեխաներ ծնելու ե կերակրելու համար: Կինը ծայրաստիճան մեկուսաց
ված է հասարակությունից, գրկված իր ընդունակությունները զարգացնելու և ցուցադրելու 
հնարավորությունից: Տնային ստրկությունից կնոջ ազատագրումը միակ ուղին է նրա ընդու
նակությունների զարգացման համար: Նա  խորապես համոզված է, որ կինը ոչ մի հար
ցում չի զիջում տղամարդուն к կարոդ է կատարել այն ամենը, ինչին ընդունակ 
է տ՛ղամարդը'ընդհուպ պետության ղեկավարումը:

XII դարում համաեվրոպական մշակույթի մեջ Ավեոոէսի փիփսոփայությունը համաշ
խարհային փիփսոփայական մտքի բացառիկ փայլատակում էր:Իր բովանդակային ինք
նատիպությամբ նրա ուսմունքը առանձնացվել է ե իրավմամբ կոչվել իր ստեղծողի անվամբ' 
ավեռոիզմ և խոր հետք թողել եվրոպական փիփսոփայական մտքի հետագա զարգացման 
վրսւ:Ավեափզմի առաջացումը ե արաբերենից ու հունարենից լատիներենի թարգմանված 
անտիկ փիփսոփաների աշխատությունների նորովի մեկնաբանությունները խարխլեցին 
կաթոփկ աստվածաբանության միահեծան տիրապետության հիմքերը:Կսւթոլիկ եկեղեցին 
կանգնեց քրիստոնեական դոգմաների գիտական հիմնավորման փաստի առջե:Պլատոնի ե 
նորպլատոնականության հիմքի վրա եկեղեցու հայրերի կողմից կատարելության հասցրած 
աստվածաբանությունը ավելի ու ավեփ էր անզոր դառնում ժամանակի հիմնախնդիրներին 
համոզիչ պատասխան տալու հարցում:Դրանք կարեփ էր լուծել դարձյալ Արիստոտեփ փի
լիսոփայության միջոցով: Այդ խնդիրը լուծեց դարաշրջանի վիթխարի մտածող, խոշոր փի
լիսոփա ե հզոր աստվածաբան Թ-ոմաս Աքվինացին:

յԹ֊ոմաս Աքվիեսւցի /1225-1274/

fi-ոմաս Աքվինացին ձեռնամուխ եղավ կաթոլիկության արմատական բա րե
նորոգումների դժվարին գործին: Նրա առաջին քայլը լինում է Արիստոտեփ փիլիսոփա
յության ե գիտությունների հիմնավոր ուսումնասիրությունը: Որպես դարաշրջանի մեծա
գույն մտածող, Աքվինացին խորապես համոզվում է, որ գիտությունը ե առաջին հերթին' փի
լիսոփայությունը, ունեն իրենց հարաբերական ինքնուրույնությունը ե գործունեության ի
րենց բնագավառներն ու խնդիրները: Նա  գիտակցում է, որ իմացության իր բանական մե
թոդներով փիփսոփայությունը ընդունակ է ճանաչելու աշխարհն ու իրեբը:Ամեեակարեոբը 
նրա հայեցակետից այն է, որ բանական-փիլիսոփայսւկան փաստարկների օգնությամբ հա
վատի դոգմաների ճշմարտացիության ապացուցումը առավել հասանեփ կլինեն մարդու 
համար, ասենք Աստծո կեցության մասին դոգման: Սակայն մի շարժ դոգմաներ գիտակա
նորեն անապացուցեփ չեն. օրինակ, աշխարհի առաջացումը «ոչնչից», «առաջին մեղքի», 
Քրիստոսի մարմնավորման, մեռածների հարության, «Դաժան Դատաստանի» մասին դոգ
մաները,որոնք անհասանելի են բանականությանն ու գիտությանը:

Աստված իր ամբողջության մեջ ճանաչելի է վերզգայական, գերբնական գիտեփքի մի
ջոցով: Աքվինացին, այսպիսով, ընդունում է երկու գիտություն' փիփսոփայությունը ե  աստ
վածաբանությունը, որոնց միջե հակասություն չի տեսնում: Աստվածաբանությունը Աքվի
նացին սահմանում է Աստծո մասին պատկերացումների մի համակարգ, որոնցից մի քանի
սը ապացուցված են գիտության միջոցով, մյուսները' հավատի: Աստված գերբանական ի
մացության օբյեկտ է, դրա համար էլ աստվածաբանության առարկան է: Փիլիսոփայությու
նը մարդու «բնական իմացության» ընդունակությունն է, որը նրան հասցեում է հավատի 
ճշմարտություններին:
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Օւլոսսփսոսլւ գտնում l.p, որ հցյվսյտի ճշմարտությունները անհասանելի են բանակա
նությանը, իսկ 11րե|.|արը, ընդհակառակը, ապացուցում էր, որ հավատի ճշմարտություննե
րը անհնարին են ւաաւայ գիտության:Աքվինացին զբաղեցնում է Աիջին դիրք,գտնելով,որ սւ- 
ոանց գիտության ե վփփսովւայության նվաճումների բազայի,հնարավոր չէ կաթոլիկական 
ճշմարիտ աստվածաբանություն: Նա ստեղծում է իր փիփսոփայությունը Արիստոտեփ փի
լիսոփայության հիմքի վրա: Իրերը իրենցից ներկայացնում են ձեի ու մատերիայի միաս
նություն, ընդ որում, ըստ Աքվինացու, իրը օժտված է անորոշ էությամբ, ե  դրա հետ միասին, 
աև բոլոր էությունների անորոշ էություն է: Դա ոչ թե Արիստոտեփ «Միտքն» է, այլ Աստվա
ծը:

Օգտագործելով Արիստոտեփ տրամաբանությունը, Աքվինացին մշակում է Աստծո կե
ցության ապացուցման իր ուսմունքը: Այդ ապացույցները նրա տեսանկյունից հինգն են: 

Աոաջին, ապացույցը կապված է շարժման հասկացության հետ: Զգայական տվյալնե
րը վկայում են, որ աշխարհում ամեն ինչ շարժվում է, հետնաբար, պետք է ունենա իր շստ- 
ժիչը, որը իր հերթին'իր շարժիչը ե  այսպես շարունակ' մինչև աոաջին շարժիչը: Իսկ աոա
ջին շարժիչը Աստվածն է: Ե թե Աստված աոաջիե շարժիչն է  և  ամեն ինչի արարիչը, 
ապա նա գոյություն ունի:

Երկրորդ ապացույցը կապված է գործող պատճառների հետ: Զգայական աշխարհում 
նկատելի է գործող պատճառների մի անվերջանւպի շղթա: Բայց այդ շղթայի որևէ օղակում 
անհնար է մի դեպք, որտեղ դրսևորվի ե  գոյություն ունենա ինքնապատճառ կամ մի իր ին
քը արտադրվի իրենից: Մյուս կողմից, պատճառական շղթան անվերջ ու անսահման չէ: Այն 
ունի իր սահմանը, վերջակետը և առաջին պատճառը: Առաջին գործող պատճառը Աստ
վածն է: Եվ եթե նա աոաջնապատճաոն էն պատճառական շղթայի վերջը, ապա նա 
գոյություն ունի:

Երրորդը կապված է հնարավորության և անհրաժեշտության հասկացությունների 
հետ: Իրականության մեջ մարդիկ հանդիպում են իրերի, որոնք հնարավոր է, որ և' գոյութ
յուն ունեն, և' գոյություն չունեն: Նկատելի է, որ դրանք ծնվում են ե  մահանում, ծագում են և 
ոչնչանում: Սրանից հետևում է, որ այդ իրերի համար հնարավոր է և' լինելը,և' չլինելը, բայց 
անհրաժեշտ է նրանց հավերժ կեցությունը: Այդ ստեղծման ու ոչնչացման պրոցեսում կա ա
ռաջին անհրաժեշտը, որը պայմանավորում է մյուսների հնարավոր և անհրաժեշտ գոյութ
յունը: Այդ առաջին անհրաժեշտը կա, և դա Աստվածն է:

Չորրորդը բխում է իրերի մեջ ևկատվող տարբեր աստիճանների կամ մակարդակնե
րի ռեալ գոյությունից: Իրերը լինում են կատարյալ, ճշմարիտ և բարի: Դրանց մասին այդ
պես կարեփ է խոսել միայն մի պայմանով, այն է՝մոտիկությունը կամ հեռավորությունը ինչ- 
որ մի սահմանի: Օրինակ կրակը ջերմության սահմանն է և տաքության բոլոր աստիճաննե
րի պատճառը: Այստեղից հետևում է, որ կա մի էություն, որը բոլոր էությունների կատարե
լության պատճաոն է և սահմանը՛. Դա Աստվածն է: Եվ եթե այդ էությունը կա, ապա 
Աստված ես գոյություն ունի:

Հինգերորդն իր ելակետն ունի բնության կարգուկանոնը: Բոլոր իրերը իրենց գոյութ
յամբ ուղղված են որևէ նպատակի: Իսկ եթե իրերը գրկված են բանականությունից' հասկա- 
նալուց, ապա կա մի բանական էակ, որը ենթադրում է բոլորի գոյության համար նպատակ: 
Այդ միակ բանական գործող էակը Աստվածն է: Հետևաբար, Աստված գոյություն ունի: 

Վերոհիշյալից պարզորոշ երևում է, որ Աքվիևացին Արիտրոտելի ուսմունքը բանակա- 
նացրել և իդեալականացրել է իր աստվածաբանության մեջ: Փիփսոփայական իդեալիզմը 
ամենոտ վերավւոխել է Արիստոտեփ փիփսոփայության բոլոր ուսմունքները' ուսմունքը ձեի 
ու մատերիայի մասին, նրա տիեզերաբանությունը, հոգու մասին ուսմունքը, տրամաբա
նությունը, իմացաբանությունը, հոգեբանությունն ու բարոյագիտությունը: Արիստոտեփ փի
լիսոփայությունը կարմիր թեփ պես անցնում է Աքվինացու համակարգված աստվածաբա
նական փիփսոփայության միջով աոավել իդեալիստական տեսքով: Արիստոտեփ փիլիսո
փայությունը այն միակ հզոը մի9ոցն էր, որով Աքվինացին փիլիսոփայորեն լուծեց ժամանա
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կի կաթոլիկական աստվածաբանության հիմնսվսնդիրները: Շնորհիվ Աչիստոտև||ւ. Արւ||) 
նացին բանականացրեց քրիստոնեությունը' կրոնական հավատը դրեց գիտական հիմքի 
վրա: Ընթերցողի համար համառոտագրելով Աքվինացու փիլիսոփայությունը այն կստսասւ 
հետևյալ տեսքը:

ԼԱքվիեացին մշակել է իմացության պրոցեսում հավատի ե բանականության հարաբե
րակցության հիմնախնդիրները, ընդարձակ մեկնաբանել հավատի և ճշմարտությունների 
համեմատական նշանակությունը: XII-XIII դարերում գիտական գիտեփքի անդադար ա
ռաջընթացի պայմաններում անհրաժեշտ էր նորովի հիմնավորեք հավատի և գիտելի
քի հարաբերության հարցը: Աքվինացին կրոնական դոգմաների ճշմարտացիությունը 
հիմնավորեց նաև բանականության ու փիփսոփայական իմացաբանության հիմքի վրա:

2.Այս հայեցակետից Աքվինացին հաստատեց, որ հավատի և բանականության միջոցով 
իմացության երկու մեթոդների միջև կա նմանություն: 'ЬршЬд միջև, չպետք է դնել տար
բերություն ե. հակասություն տեսնել: Հավատը և բանականությունը հետազոտում ե 
ճանաչում են մեկ օբյեկտ' Աստծուն ե  նրա ստեղծած աշխարհը: Այդ մեթոդները ոչ թե բա
ցառում, այլ լրացնում են միմյանց: Գոյություն ունեցող երկու կարգի ճշմարտությունները' 
«Հավատի ճշմարտությունները» ե «Բանականության ճշմարտությունները» հա
վասարապես գոյության և գործառնության իրավունք ունեն:

Յ.Բայցևայնպես վերոհիշյալների միջև եղած նմանությունների կողքին գոյություն ունեն 
էական տարբերություններ: Հավատը Աստծո կեցության ու գոյության մասին ճշմարտութ
յունները ընդունում է բացարձակորեն, այնինչ բանականությունը կասկածում է իր ձեռք բե
րած ճշմարտությունների վրա, ամեն տեղ ապացույցներ է փնտրում՛ նույնիսկ Աստծո կե
ցության ճշմարտության հարցում: Հետևաբար, հավատը բարձր է բանականությունից: Հա
վատը «աստվածային, գերբնական լույս է», որը անմիջականորեն փայլատակում է Աստ
ծուց: Իսկ բանականությունը սոսկ մարդկային գործիք է, «բանական լույս է»'մարմնավոր
ված փիփսոփայական ճշմարտությունների մեջ: Այն կոչված է լինելու «աստվածաբանութ
յան աղախինը» և  իր տրամաբանական մեթոդներով ապացուցելու հավատի դոգմաների 
ճշմարտացիությունը:

4. Աքվինացին իր բարոյագիտության մեջ անտիկ աշխարհի չորս հիմնական առաքի
նություններին Լույս, ճշմարիտ, Բարի/ք/և գեղեցիկ, ավելացրել է ևս երեքը Հույս, Հա
վատ ե Սեր: Մարդու կյանքի իմաստը երջանկությունն է, որին նա հասնում է Աստծո հա
յեցողության ե ճանաչման միջոցով: Հույսը, Հավատը և Սերը աո Աստված մարդկա
յին կյանքի վերջնական նպատակն է:

5.Պետության հարցում Աքվինացին միապետությունը համարում է լավագույն և արդա
րացի քաղաքական կարգը: Հպատակները անվերապահորեն պետք է ենթարկվեն տերե
րին: Նրանց համար հիմնական առաքինությունը հնազանդությունն է: Եկեղեցին բարձր է 
կանգնած պետությունից, իսկ աշխարհիկ կյանքը ենթակա է հոգևոր իշխանությանը: Հոո- 
մի պապը նույն աստվածն է երկրի վրա:

*  * *

Միջնադարյան փիփսոփայության թ ա գն ու պսակը ուշ շրջանի սխոլաստիկան էր (12- 
14-րդ դար), որը հանձինս Վիլյամ Օկկամի, որը կապող օղակ դարձավ հին և նոր' Վե- 
րածենդի հումանիստական մշակույթների միջև:

Արաբալեզու փիփսոփայության միջոցով եվրոպական մշակույթ է թափանցում Արիս
տոտելը իր «Մետաֆիզիկայով», «Ֆիզիկայով», «Օրգանոնով» ե  «Հոգու մասին» աշխա
տություններով: Եվրոպական մշակույթը արդեն ստեղծել է իր զարգացման գիտական օ- 
ջախները: XII-XVHI դարերում մեկը մյուսի հետևից բացվում են Փարիզի, Քյոլնի, Օքսֆոր- 
դի, Բոլոնիայի, սեապոփ համալսարանները: Այս վերազգսւփն համալսարաններում հա
վաքվել էին ժամանակի գիտական-փիփսոփայակաս ե աստվածաբանական մտքի մեծերը: 
Համալսարաններում դասավանդում էին բոլոր զիտոտյուևները, որոնց միջուկը քրիստո-
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նևակա1ւ աստվածաբանությունն էր: Փ|ւ||սւււվւա|ւււ|,ւյանր, շԱոյւհիվ,Արիստոտելի, շատ ֆւս- 
1ւուլտևտսելաւմ դառնում Է դասավանդվա) պսւլպւադիր առարկա:Հսւմալսարաննևրը դառ
նում ևՍ վփլիսոփայաթյաև հետագա մշակսաև Լւ զարգացման հիմնական կեետ|ւոնները:

Դավիթ Դիեսւնտացին ե Սիգեր Բրաբանտացրն' fl-ոմաս Աքվինացու ժամանակակիցը 
և Արա եատաղի ոսպսւռակորդը, Փարիզի համալսարանի արվեստագիկության ֆակուլտե
տի մագիստրոսներ Էին,Ռոջեր Բեկոնը(1214-1292) հ Հովնան Դունս Սկոտը Օքսֆորդի հա
մալսարանի պրոֆեսորներ,իսկ Վիլյսւմ Օկկամը սովորել ե  դասավանդել է նույն համալսա
րանում:

Դավիթ Դինանտացին պանթեիստ է'Աստված աշխարհն է,մատերիան'նյութական աշ
խարհի սուբստրատն ու ձևը. ձևը սոսկ մատերիայի դրսևորման միջոց է: Այս մտքերը ցնցե
ցին տիրապետող աստվածաբանության հիմքերը,չնայած դրանք սահմանափակված էին 
նրա գլխավոր այն դրույթով,համաձայն որի Աստված մարմնական ու հոգևոր սուբստան
ցիաներից գերագույնն է'իբրև բոլոր հոգիների բանականություն և բոլոր մարմիևների մսւ- 
տերիա:Նիա աշխատությունները Փարիզի եկեղեցիական ժողովի որոշմամբ ոչնչացվել են 
իբրև հերետիկոսություն:

Սիգեր Բրաբանտացին (մահ. 1282թ.) պաշտպանել ու տարածել է Արիստոտելի և Ավե- 
ոոէսի ուսմունքները աշխարհի հավերժականության և մարդկային բանականության միաս
նության մասին: Իր աշխատությունների մեջ նա քայլ աո քայլ հետամուտ է փնում Աքվինսւ- 
ցու կողմից Արիստոտեփ այս կամ այն սկզբունքի մեկնաբանմանը ե  բացահայտում, որ Աք
վինացին նախ, բնագիր չի կարդացել Արիստոտեփն, հունարեն չիմանալու պատճառով, այ
նուհետև «շրջանցում» կամ թե' շահեկան տեսանկյունից է իր եզրակացությունները հիմնա
վորում1 հենվելով Արիտոտեփ մեկնիչների դրույթների վրա:

Փիլիսոփայության տեղի ե դերի մասին Սիգեր Բրաբանտցին արտահայտել է և հիմնա
վորել է նրա' աստվածաբանությունից անկախ և ինքնուրույն փնելու գաղափարը: Փիլիսո
փայությունն է ապացուցում, որ Աստված աշխարհի աոաջին, անմիջական պատճառը չէ: 
Աստված, ըստ նրա, պարզապես գործում է միջնորդավորված և բնության օրենքներին հա- 
մապատասպան:Աստված կարող է փնել առաջին շարժիչը,բայց ոչ արարիչը:Աշխարհը հա
վերժ է,ինքնուրույն ե  անկախ, այն չունի սկիզբ, և ոչ էլ մարդն է արարչագործության արդ
յունք:

Ռոջեր Բեկոնը (1214-1292) Օքսֆորդի համալսարանում հռչակված էր իր գիտական 
գործունեությամբ: Նա  շարունակելով իր ուսուցիչ' լույսի տեսության հիմնադիր Ռոբերտ 
Գրոսեթեստի գործը, դառնում է ընդդիմադիր հոսանքի պարագլուխը: Իր գիտական գործու
նեությունը մեծ հոչակ է բերում նրան: Նա «Զարմանալի դոկտոր» մականուն է ստացել փոր
ձարարական բնագիտության մեջ կատարած հայտնագործությունների և այդ հիմքի վրա 
ճշմարտությաև ճշգրիտ ուղիների մշակման համար: Այդ ճանապարհին նա տեսել է բազ
մաթիվ արգելքներ, որոնցից գլխավորներն են' անարժան հեղինակությունների ազդեցութ
յունը, սովորույթի ուժը, տգետ ամբոխի կարծիքը ե  գիտնականների ձգտումը իրենց տգի
տությունը թաքցնելու' իմաստուն երևալու համար: Անհրաժեշտ է այդ «ժանտախտներից» 
ազատվել'ի սկզբանե դատապարտելով և դեև նետելով դրանք: Նա քննսւդատել է նախկին 
մտածողության հիմնական մեթոդը, որը այդ հեդինակություննեբի դոգմաներից դեդուկտիվ 
ճանապարհով եզրակացություն է անում առանց վարձի ու դիտարկումների:

Ռ.Բեկոնը գտնում է,որ բոլոր կարգի ճշմարտությունները պետք է ձեռք բերվեն մաթե
մատիկայի միջոցով և հաստատվեն փորձով:Փորձարարական մաթեմատիկան ե ֆիզիկան 
օգնում են մյուս գիտություններին,գտնելու իրենց ճշմարտությունները: Գիտությունների մեջ 
փնելով նորարար,սակայն Բեկոնը գտնում է,որ փիփսոփայության խնդիրը կրոնական հա
վատի պաշտպանությունն է:

Հովհա ն Դունս Սկոտը (1266-1308) 23 տարեկան հասակում արդեն Օքսֆորդի հա
մալսարանի պրոֆեսոր էր:Նս» անհեթեթ է համարել Աքվինացու կողմից Արիստոտեփ փի- 
փսոփայու]3յաև և աստվածաբանության ներդաշնակության գաղափարի քարոզը և ապա
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ցուցումը:Նրսւ պատմական տեղը փիփսոփայության մեջ այն է,որ նախապատրաստել I 
փիփսոփայության ե  աստվածաբանության բաժանման ու առանձնացման գաղափա
րը: ՌՒնիվերսափաների հարցում Սկոտը այն համոզման էր,որ իրերի ընդհանուր էություն
ները ինքնըստինքյան ոչ համընդհանուր են,ոչ է եզակի:Հասկացությունների բոլոր ձեերը ե- 
զակի,տեսակային ե  սեռային,նախապես գոյություն ունենալով Աստծո մտքում,միայն դրա 
արդյունքը չեն: յԸնդհանոտը գոյություն ունի և իրերի մեջ'իբրև դրանց էություն և իրերի հե
տո, որպես այդ իրերի էությունների վերացարկում: Կեցության դրսևորման հիմնական ձևը 
անհատականն է:

Վ ի լ յ ա մ  Օ կ կ ա մ

Վիլյամ Օկկամի փիլիսոփայությունը «Նոր ուղի» է միջնադարյան փիփսոփայության 
մեջ և անջրպետում է ուշ միջնադարի սխոլատիկան Վերածննդի հումանիստական մշակույ
թից: «Անհաղթ Դոկտոր» մականունով Օկկամի փիլիսոփայությամբ փիփսոփայական 
միտքը վերջնականապես անջատվեց աստվածաբանությունից, գիտությունը'հավատաբա
նությունից: Սակայն, որպես սխոլաստիկ փիլիսոփա, նա գտնում էր որ և' փիլիսոփայութ
յան, ե' աստվածաբանության համար դեռևս զարգանալու ինքնուրույն ճանապարհներ 
կան:

Օկկամը միջնադարի վերջի ամենամարտնչող մտածողն է: Հռոմի պապի կողմից մե
ղադրվելով հերետիկոսության մեջ, դատապարտվում է չորս տարվա բանտարկության: 
Բանտից փախչելով Բավարիա, նա ապաստանում է Հոոմի պապի դեմ պայքարող Լյուդ- 
վիգ Բավարացու իշխանության ներքո:

Օկկամի նոմինալիստական փիփսոփայությունը ամվափվսւծ է նրա իմացության տե
սության, ունիվերսափաների մասին, տերմինաբանության ե  Աստծո ճանաչողության մա
սին ուսմունքների մեջ:

1. Իմացության գլխավոր նպատակը, ըստ Օկկամի, եզակիի, մասնավորի ըմբռնումն է: 
Ռեալ իրը միշտ եզակի է: Այլ բաև է այդ եզակի իրի ըմբռնումը, քանզի իրերի մասին թ ե ե
զակի ե  թե ընդհանուր ըմբռնումները մտքի ե ճանաչողության արդյունք են: Ռեալ իրը մտա
ծողության մեջ արտացոլվում է և' եզակի,ե' ընդհանուր հասկացությունների մեջ: Սրանից չի 
բխում, սովորեցնում է Օկկամը, որ եզակին ու ընդհանուրը իբրև մտքի ձևեր, գտնվում են ի
րերի մեջ: Եզակին ու ընդհանուրը գիտեփք են:

Գիտեփքը լինում է ինտուիտիվ և վերացարկված: Ինտուիտիվ գիտելիքով կարեփ է ի
մանալ, արդյոք, իրը գոյություն ու՞նի, թե՞ չունի: Երբ մարդ ըմբռնում է մի քանի իրար հետ 
կապված իրեր,ապա ինտուիտիվ գիտեփքը անմիջապես ճանաչում է:Այն իր հիմքում ունի 
վարձը: Փաստորեն ինտուիտիվ գիտեփքը զգայական վարձի արդյունք է, զգայական գիտե
փք է ըստ Օկկամի: Վերացարկված գիտեփքը նախօրոք ձեռք բերված գիտեփքների մտո
վի ընդհանրացումն է, համընդհանուր հասկացությունն է: 2.Իմացության պրոցեսում հարցե
րի հարցը եզակիի և ընդհանուրի փոխհարաբերության ճշմարիտ լուծումն է: Ի՞նչ հարաբե
րության մեջ են եզակի ե ընդհանուր հասկացությունները, եզակի՞ն է առաջնային,թե՛ ընդ
հանուրը: Նախ, թե զգայությունը ե թե բանականությունը գործ ունեն միևնույն օբյեկտի 
հետ: Եթե առաջնության մասին է խոսքը,ապա ըստ Օկկամի, եզակի հասկացությունը ձևա
վորվում է եզակի,կոնկրետ իրի մասին (այս տան, այս մարդու,այլ ոչ թե տների, մարդկանց): 
Բայց եզակի հասկացության էությունը նա հասկանում է ոչ թե եզակի թվով կոնկրետ ի- 
րեր,այլ լոկ այն,ինչը վերցված է եզակի թվով՝ իբրև բաո կամ հասկացություն, որը ընդհա
նուր է բազում իրերի (տուն,մարդ) համար: Այս իմաստով եզակի ցանկացած իմացություն 
ընդհանուր է և միայն ընդհանուրի իմացությամբ են ճանաչում եզակին և եզակի իրերը: Որ
պես գիտեփք,եզակին վերոհիշյալ իմաստով այն է, ինչը ճանաչվում է առաջին հերթին (այս 
տունը և ոչ թե տունը ընդհանրապես):ՈՒրեմն,բուն իրերի մեջ,Օկկամի համոզմամբ,չկա ոչ
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bi|uil||m Ц iij l.| ընդհաՍուր|ւ: Դա վեոստևրամ I. բանակաևույօյսւն ե. մտքի մեջ Սրանց ան
ցումներին: Ի0չպ1/\ւ I. տս տեղի ունենում:

3. Այս հարցր Օկկամը լուծում Է ունիվնրսալիաների և տերմինների ուսմունքի մեջ, օգ
տագործելով «իևտեեցիսւ» հասկացությունը, իբրև մտքի ուղղվածություն, նրա հոգեբանա
կան և տրամաբանական գործողություն:

Օկկամը տարբերակում Է առաջնային և երկրորդային «ինտենցիա»: Ունիվերսալիանե- 
րը վերաբերում են մտքի երկրորդային «ինտենցիա»-ին (եզակիի) հիմքի վրսւելնելով եզա
կիի վերոհիշյալ երկակի ըմբռնումից: Առաջին դեպքում ունիվերսսղիան մտքի այնպիսի 
հատկություն Է, որը վերագրվում Է բազում իրերի: Սա նման Է բառին,որը իրոք եզակի Է ե 
թվով մեկը: Երկրորդ դեպքում եզակիի տակ հասկացվում Է այն,ինչը մեկն Է,բայց կարծես 
շատ իրերի նշան Է: Այս դեպքում ոչ մի ընղհանուր եզակի չէ,քանի որ ցանկացած ընդհա
նուր իր բնույթով բազում իրերի նշան է ծառայում (ժողովուրդ):Այստեղից Օկկամը կատա
րում է կարևոր եզրակացություն' ընղհանուր անվանել այն,ինչը թվով եզակի չէ,լուրջ չէ,եթե 
այդ անվանումները չեն օգտագործում սեփական իմաստով:Հետևաբար,ցանկացած ընդ
հանուր ինչ-որ եզակի իր է ե  ընդհանուր է շնորհիվ այն բանի,որ ընդհանուրը սոսկ նշանա
կում է,բազում իրերի նշան է:

Ունիվերսափաները մտքի առարկա են և իրական ինչ-որ բան չեն մտքից կամ նրա սուբ
յեկտիվ կեցություևից դոտաՍիայև մտքի մեջ դրանք ունեն օբյեկտիվ կեցություն'իբրև իրե
րի մեջ եղած օբյեկտիվ կեցության կերպարներ: Բանականությունը մտքի մեջ արտաքին ի
րերի պատկերները,փաստորեն ստեղծում է դրանց նմուշները բառերի կամ տերմինների ձ- 
ևով:Դրանք էլ հենց ունիվերսալիաևեր են,մտքի վերացարկման արդյունք ե  երկրորդային 
են:

4. ՈՒնիվերսափաների էության բացահայտման գործում կարևոր տեղ ունի Օկկամի 
ուսմունքը տերմինների մասին: Օկկամը ևս գտնում է, որ կեցություն ունեցող խոսքը փնում է 
երեք տեսակ' գրավոր, արտասանած ե Վտայիև (հմմ. Արիստոտեփ «Մեկնությունների 
մասին» բոեցուսյան մեկնաբանության հետ): Սրա նման տերմինները նույնպես լինում են
3 տեսակ' գրավոր, արտասանած և մտային: Գրավոր տերմինը դատողության մաս է (այն 
է, ինչ վերագրվում է և այն, ինչին վերագրվում է), որը կարեփ է տեսնել: Արտասանած տեր
մինը կարեփ է լսել, իսկ մտային տերմինը հոգու «ինտենցիա» կաս տպավորու՛թյուն է 
որը նշանակում է ինչ-որ բան: Իր բնույթով այն կազմում է մտային դատողության մասը և 
վտխարինում է նրան, ինչ նշանակում է: Մտային այդ տերմինները և նրաևց կազմված դա
տողությունները մտքի մեջ բովանդակվող բառեր են:

5.Ըստ Օկկամի, բսաերը նշաններ են: Դրանք ենթարկվում են հասկացություններին 
կամ հոգու ինտենցիաներին նրա համար,որ բառերը կոչված են նշանակելու այն,ինչ արտա
հայտում են մտքի հասկացությունները: Նախապես հասկացությունը արտացոլում է ինչ-որ 
բան,իսկ հետո բառը նշանակում է նույն բանը, քանզի բսաը նշանակում է այն,ինչը նշանակ
ված է մտքի հասկացությունով: Եվ եթե այդ հասկացությունը վախում է իր նշանակությու
նը, դրանով իսկ, առանց համաձայնության բառը ևս ւիոխում է իր նշանակությունը: Բառե
րը նշաններ են երկրորդ անգամ նշանակելու համար:

6. Վ. Օկկամի տեսանկյունից, բոլոր ունիվերսալիաեերը նշաններ են, տերմիններ, 
որով նշանակվում են բազում իրեր: Հատուկ չփնելով բուն իրերին, դրանք գոյություն ունեն 
միայն մտքում" իրերից հետո: Չնայած զուրկ չեն օբյեկտիվ բովանդակությունից, բայց այն
պիսի նշաններ են, որոնք վտխարինում են նման իրերին: Այս դեպքում արդեն ճիշտ են փի
լիսոփայության այն պատմաբանները, ովքեր Օկկամի նոմինափզմը անվանում են «Տերմի- 
նիզմ»:

7. Վերջապես, Օկկամի համար սկզբունքային է Աստծո ճանաչելիության հիմնավոր
ման հարցը, դրանով իսկ' աստվածաբանության և փիփսոփայության փոխհարաբերության 
հարցը: Օկկամը աստվածաբանությունը բացառել է բանականության օգնությամբ բացատ
րելու բնագավառից: Սուրբ Երրորդության և Աստծո գոյության ապացույցները, ըստ նրա, ոչ
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միայն բանականության գործառնության սահմաններից դալա էն, ալլհ րաևակսւնաթյաևր 
դեմ են: Փիլիսոփայությունը ե աստվածաբանությունը հաԱատևւ]ևլիու թյան ոչ մի տեղ ե. եզր 
չունեն: Անհնարին է, որ միևնույն ճշմարտությունը ապացուցեփ լինի երկու տարբեր, միմ
յանց հակադիր գիտեփքների կողմից: Գիտելիքների հիմքը եզակի վւորձն է, իսկ այն ոչինչ 
չի ասում Աստծո գոյության մասին: Հետևաբար, եզրակացնում է Օկկամը, աստվածա՛բա
նությունը իբրև գիտություն հնարավոր չէ ապացույցների բացակայության պատ
ճա՛ռով: Իմացաբանական հասկացությունները պետք է բովանդակեն այն, ինչի հետ գործ 
ունի մտածողությունը: Հասկացություններին չպէտք է վերագրել այնպիսի հատկություններ 
, որոնցից զրկված են իրերը, նրանց էություններին չպիտի ավելացնել կամային հատկութ
յուններ: Օկկամի իմացաբանական այս պահանջը հայտնի է որպես «Օկկամի ածե/ի» 
մարտավարություն, որը մեծ դեր է խաղացել «երկակի ճշմարտությունների» պայքարի դա
րաշրջանում գիտական գիտեփքի հաղթարշավի գործում:

Գ լո ւխ  5. Վերա ծննդի դարաշրջանի փիփսոփայական միտքը

Հաճեփ խորհրդավորություն, հպարտություն և  զգացմունքային անակնկալ գեղեցկութ
յուն է իր մեջ թաքցնում Վերածննդի դարաշրջանը: Եվրոպական ազգերից յուրաքանչ
յուրը ջանք ու եռանդ չի խնայել ապացուցելու, որ այդ հումանիստական դարաշրջանի ա
կունքները գտնվում են իր ազգային մշակույթի մեջ: Որպեսզի ղուք կարողանաք ինքնու
րույն ըմբռնել Վերածննդի դարաշրջանի բովանդակությունը, անհրաժեշտ է իմանալ ելակե
տային մի քանի դրույթներ:

Նախ, Վերածնունդը մի անցումային դարաշրջան է Միջնադարից դեպի Նոր ժամանա
կի պատմությունը: Այն բնութագրվում է հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում 
տեղի ունեցող արմատական ւիովախություններով: Վերածնունդը բովանդակում է անտիկ 
մշակույթի, փիփսոփայական և կրոնադիցաբանական մտքի նկատմամբ բացառիկ հե
տաքրքրություն, անտիկ գրականության և արվեստի աշխարհիկ-դիցաբանական էության 
վերածնունդ: Դա մի պատմական դարաշրջան է, որի ընթացքում արմատապես վտխվում 
են փիփսոփայության դիրքորոշումները, հիմնախնդիրները և փիլիսոփայելու ոճը, միավոր
վում են պոեզիան ե փիփսոփայությունը, վեհացվում են աշխարհիկ կյանքի արժեքները: 
Հոգևոր գեղեցկությաև կատարելության գեղարվեստական ե փիփսոփայական պատկեր
մանն ու գովերգմանը զուգընթաց, կարևորվում և աոաջին պլան են մղվում աշխարհիկ մար
դու մարմնական գեղեցկության, ներդաշնակության և կատարելության իմաստասիրումը, 
պատկերումն ու գովերգումը:

Վերածննդի խոշորագույն մտածողները իրենց նոր աշխարհըմբոնման հիմքում դրել են 
մարդու հիմնահարցը: Անտիկ մշակույթից Վերածննդի մտածողները վերածնում են «Մար
դը ամեն ինչի չափանիշն է» անզուգական միտքը և դարձնում դրոշ ու կարգախոս 'իրենց 
հասարակական-աշխարհիկ կյանքը նորովի կառուցելու համար: Հիշենք ԱԴանթեին: Աստ
վածային իմաստությունից ամենսւհանճարեղը «Մարդը մեծագույն հրաշքն է» միտքը: 

Երկրորդ, աոաջին պլան են մղվում մարդու մարմնական բնույթի հարցերը: Անտիկ աշ
խարհի արվեստում մարդու մարմնի կատարելության, գեղեցկության և համամասն ներ
դաշնակության գեղարվեստական մերկացույց գործերը վերածնվում են: Դրանք նոր բո
վանդակություն են ստանում Լեոնարդո դա Վինչիի, Միքելանջելոյի, Ռաֆայեփ և Տիցիեա- 
յի  արվեստում: Հենց մարմնական գեղեցկության կատարելությունն է հարստացնում և խո
րացնում նրա հոգևոր գեղեցկությունը: Վերածնունդը մարդու հիմնահարցին նայում է բոլո
րովին նոր հայեցակետից: Մեղքաքավություեը ե սերը Աստծո ու մերձավորի նկատմամբ 
համարվում են անհեթեթ ու անմարդկային' վերածնված տիեզերա-մարդակենտրոնության 
հայեցակետից: Անհատի հիմնահարցը դառնում է իմացության գլխավոր խնդիրը:

Վերածննդի մտածողները գրականության, արվեստի ճարտասանության և գիտության
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|՚1ւաւ|ւա|աոում ստեղծեցին hnqlinp արժեքներ, npntty ընդգծված սպատակաուղղված էին 
աշյաԱքւհիկ մարդու, մսւրմսական U հոգևոր կատարելության գովերգմանն ու իմաստսւվոր- 
մւսււր, ևրա րագմակալմանի գսւրգացմաևը: Գեղագիտականը մղվում է աոաջին պլան: Ար
դեն իսկ XIV դաաոմ նրանք կոչվեցին հումանիստներ: Հումանիստերի կողմից ստեղծված 
մարդակենտրոն աշխարհայացքն ու գաղափարախոսությունը կոչվեց Հումանիզմ՜ ձգտում 
դեպի մարդը և մարդկայինը ընդհանրապես:

Հումանիզմը հայացքևերի մի համակարգ է, որի միջուկը հարգանքն է մարդու, նրա 
ա րժանապատվության 1ւ իրավունքների նկատմամբ4 մա րդա վա յել ապրելու տե
սանկյունից: Համատարած պայքարը կյանքի նպաստավոր պայմանների ստեղծման, ան
հատի ազատության և բազմակողմանի զարգացման համար հումանիստների հասարակա- 
կան-քսսլաքական պայքարի էությունն էր:

Հումանիստական շարժումը և հումանիստական աշխարհըմբռնումն ու գաղափարախո
սությունը այնքան է տարածվում և հաղթարշավ ապրում XTV-XVI դարերում, որ հետագա
յում այդ դարերը առանձնացվում և անվանվում է Վերածնընդի դարաշրջան:

Հումանիզմը ծագել է իբրև փիլիսոփայական, գեղարվեստական-բանասիրական ուղ
ղության Վաղ Վերածննդի դարաշրջանում: Այն բովանդակում էր Անտիկ մշակույթի'փիլի
սոփայության, գրականության ու արվեստի, ճարտասանության ու գեղագիտության նկատ
մամբ բացառիկ հետաքրքրություն, հետազոտում և մեկևաբանում, տարածում և ուսուցա
նում: Անտիկ հոյակապ աշխարհը իր տիեզերսւկենտրոն փիլիսոփայությամբ և դիցաբանա- 
կան-երևակայական մտածողությամբ, առասպելակաև-աշխարհիկ գեղարվեստականսւց- 
Սած արվեստով ու գրականությամբ, պոլիսայիև ազատությամբ ու դեմոկրատիայով արթ
նանում և համբառնում է միջնադարյան երկարատև լաբիրինթից: Այն միանգամից տակ
նուվրա է անում հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառները: Մարդը, ե. միայն մարդն 
է արժանի երջանկության ե  աստվածային կյանքի:

Վերածնության դարաշրջանի մարդասիրությունը մարդուն երկնքից իջեցնում Է գետ- 
նին, դարձնում գիտություն, փիփսոփայության և արվեստի միակ գլխավոր առարկան, 
սրբագործում նրան' բարձրացնելու վեր և  բազմեցնելու աստվածային գահին: Մարդու այդ 
նոր ըմբռնումը արմատապես վսվսում Է Աստծո հիմնախնդրի նկատմամբ փիփսոփայական 
մոտեցումը: Վերջակետ Է դրվում Աստծո բացարձակ սուբյեկտ լինելու, նրա միահեծան ակ
տիվության և միահեծան արարչագործ լինելու գաղափարներին: Հումանիստները Աստծուն 
իջեցրել են իր մտահասանելի բազմոցից, ձուլել բնությանը: Աստված ոչ թե ամենսւհզոր 
գերբնական անհատ Է, այլ մի անձ, որի գոյությունը բնության մեջ Է, և որ բնությունը ինքն Է 
օժտված աստվածային հզորագույն արարչագործական ուժով: Փիփսոփայական պան
թեիզմը վերածվում Է ժամանակի հիմևախնդիրները լուծող սկզյտւնքի:

Չպետք Է երբևէ մոռանալ, որ հումանիստները չեն ժխտել հավատի անհրաժեշտությու
նը: Բայց նրանից շատերը քննադատաբար վերաբերվեցին եկեղեցու նկատմամբ: Վե- 
րածննդի դարաշրջանը բնութագրական է հակակղերականությամբ, այն է'եկեղեցու և նրա 
սպասավորների սուր քննադատությամբ: Դա հանգեցնում է ընդհանրապես կաթոլիկութ
յան պաշտոնական հավատաբանության և աստվածաբանության կատաղի քննադատութ
յան, մասնավորապես Թ-ոմաս Աքվիևսւցու հայացքների, որոնց մեջ անվերապահ հիմնա
վորված է կրոնի նկատմամբ փիփսոփայության ստորադասության գաղափարը:

Հումանիզմի հայրենիքը Իտալիան է: XIII-XIV դարերի սահմանագլխին հենց Իտսւ- 
փայից է սկսվում հումանիստական շարժումը: Այն սկսվում է Դանթեի գրական-փիլիսո- 
վւայական գործունեությամբ: Դանթեն այն ջրբաժանն էր, ով մի ոտքով կանգնած էր միջ
նադարի անդաստանում, մյուս ոտքով քայլում էր Նոր դարաշրջանի մայրուղինեյւով: Սա
կայն բուն հումանիստական շարժումը սկսվում է «հումանիզմի հոր» Ֆրանչեսկո Պետրար- 
կայի գեղարվեստակսւն-փիլիսոփայական գործունեությամբ:

Ֆրանչեսկո Պետրարկան (1304-1374) ոչ միայն XIV դարի եվրոպական խոշորա- 
(|ույև աշխարոիկ բանաստեղծն էր և հայտնի էր իր «Երգերի գրքով»' նվիրված Լաուրայի
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նկատմամբ տածած աշխարհիկ-աստվածային սիրսւե, այլև Վևրսւծևսւփ մեծագույն մտսւ- 
ծողը, փիլիսոփաս:

Նա  առաջինն է ձեակերպել հումանիզմի գաղափարը ե  խոսել անտիկ ոգու և մշակույ
թի վերածննդի անհրաժեշտության մասին: Նա առաջինն է երգել աշխարհիկ կյանքի 
քաղցրությունը ե գեղեցկությունը' իր ողջ կյանքում ապրելով հոգեկան մեծ դրամա, ինչպե՛ս 
համեմատել աշխարհիկ կյանքի քաղցր զգացմունքները սեփական կրոնական խոր զգաց
մունքի հետ: Դրա լուծման բանափն նա տեսավ կաթոլիկական պաշտոնական հավատա
բանության ւիոփոխման մեջ:

Պետրարկան Արիստոտեփ առաջին հումանիստական քննադատն էր: Նրան ընղհան- 
հանրապես չէին բավարարում սխոլաստների կողմից օգտագործված արիստոտելյան 
մտածողության ոճը ե տրամաբանությունը: Ձեռնամուխ փնելով անտիկ փիփսոփայության 
բնագիր ուսումնասիրությանը և տարածմանը, Պետրարկան գտնում է իր «տեղն ու դերը» 
նոր մշակույթի ստեղծման ու հաղթանակի գործում: Նրա մնայուն տեղը եվրոպական փիփ- 
սոփայության մեջ այն է, որ Պետրարկան նախանշեց փիփսոփայական U հասարակական 
քաղաքական մտքի զարգացման գլխավոր մայրուղին: Նա  անդադար կոչ արեց հիմնա
վոր ուշադրություն դար&նե[ մարդու և մարդկային անհատի հարցերի վրա: Նա  միաժա
մանակ ցույց տվեց այդ խնդիրները լուծելու ուղիներն ու միջոցները անտիկ փիլիսոփայութ
յան և մշակույթի վերածնունդը:

Փիփսոփայության բնագավառում այդ խնդիրների առաջին լուծողները դարձան Լորեն- 
ցո Վալլան ե  էրագմ Ռոտերդամցին, իսկ նորպլատոնական ավանդույթների վերածնութ
յան գործում՜ Մարսիփնո Ֆիչինոն: Վերածննդի փիփսոփայական մտքի զարգացման ու
րույն վաղ է XV-XVII դարերի բնափիլիսոփայությունը:

Լորենցո Վալլան (1407-1457) հումանիստների մեջ առաջինը ուշադրություն դարձրեց 
էպիկուրի բարոյագիտության վրա: Նրան հետաքրքրում էր էպիկուրի ուսմունքը հաճույքի 
ե  բավականության մասին, որը խիստ քննադատվել էր սխոլաստիկայի կողմից: Լորենցո 
Վալլան 24 տարեկան հասակում հրատարակհլով իր «Հաճույքի մասին» աշխատությունը 
(հետագայում վերահրատակված «ճշմարիտ և կեղծ բարիքի մասին»), էպիկուրի ուսմունքի 
մեջ տեսնում է նոր, հումանիստական բարոյագիտության ստեղծման հիմքերը:

Վալլայի համոզմամբ, մարդը պետք է հետևի իր բնությանը և գործի դրան համապա
տասխան, ձգտի հաճույքի և բավականության: Նա պետք է հոգ տանի ոչ միայն իր հոգևոր, 
այլև նյութական-մարմնական առողջության և կատարելության մասին: Հաճույքի 
ձգտումը մարդկային արարքների գլխավոր ուժը և շարժիչն է: Մարդը' կեցության կենտրո
նը, ամենաբարձր բարիքն է: Մարդու անձնական կյանքը առավել նախընտրելի է: Հաճույ
քը չի կարող սահմանափակվել զուտ մարմնական բավականությամբ: Երջանկությունը 
մարմնական ե հոգևոր հաճույքների միասնություն է:

Վերածննդի փիփսոփայական միտքը բնութագրվում է Պլատոնի փիփսոփայության 
նոր «հւսյտնագործմամբ», քանի որ նրա գաղափարները տարածվել ու հայտնի էին նորպ- 
լատոնականությսւն ոգով:

Այդ գործը կատարում է Ֆլորենցիայի Պլատոնյան Ակադեմիան\  մտածողների մի 
միություն, որտեղ հավաքված տարաբնույթ մտածողներ հափշտակվել էին Պլատոնի փիփ- 
սոփայությամբ: Միջնադարյան աստվածաբանական փիփսոփայության մեջ տիրապետո
ղը արիստոտելականությունն էր: Պլատոնի փիփսոփայության անհրաժեշտությունը բխում 
էր հումանիստների կողմից միջնադարյան սխոլաստիկան քննւսդատելու պահանջներից: 
Պլատոնի երկերը նորից են թարգմանվում լատիներեն լեզվով: Թարգմանության և պլատո
նականության տարածման գործում մեծ է «Ակադեմիայի» հիմնադիր և հայր Մարսիփնո 
Ֆիչինոյի (1433-1499) դերը: Նրան էր վիճարկված ամենանշանակափց դերը հումանիս
տական գաղափարների մշակման գործում: Նա  իր փիփսոփայական ստեղծագործության 
մեջ ցույց տվեց ողջ հումանիստական շարժման հիմնական բնորոշ գծերը:

1. Ֆիչինոն գտնում է, որ հումանիստական նոր գաղափարներ հնարավոր է միայն այն
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դեսլլչամ, 1ւլ<>1ւ |>րիստոսևակաս huii|nii|iiii|uulmi],i|Mili|i նորից հիմնավորվի Պլատոնի վփլի- 
սսփայությսա ե անտիկ աշխստքփ միստիկական к մոգերի ուսմունքների օգնությամբ: Նա 
Պլատոնին դիտել է իբրև Հոմերոսի, Օրֆեի և Ջրադաշտի շարունակությունը: Նրա առաջին 
գործը եղել է, նախ, երեքին վերագրվող գործերի, իսկ 15 տարվա ընթացքում' Պլատոնի հա
մարյա բոլոր երկերի թարգմանությունը:

2. Ըստ էության Ֆիչինոն չի բաժանել կրոնը փիլիսոփայությունից, քանզի նրա կարծի
քով երկուսն էլ սկզբնավորվել են հին աշխարհի միստիկական ուսմունքերից: Փիլիսոփա
յությունը ե  կրոնը երկվորյակ քույրեր են: Փիփսոփայությունը ծագում է իբրև «պայծառե
ցում», որի իմաստը, ըստ նրա, հոգու նախապատրաստումն էր Աստվածային հայտնության 
ընկալմանը: Հոմերոսից, Օրֆեից և Զրադաշտից Աստվածային Լոգոսը վւոխանցվել է Պյու
թագորասին ե Պլատոնին: Քրիստոսի գալուստը նշանավորում է Լոգոս-Բանի մարմնավո
րումը կյանքում, բոլոր մարդկանց համար Աստվածային հայտնության բաձահայտում: Այս
պիսի մտածելակերպը նրան հուշում է համընդհանուր կրոնի ուսմունքի ստեղծման, քանզի 
նախասկզբնապես Աստծո կողմից տրված է եղել կրոնական միասնական ճշմարտությունը: 
Դա մարդիկ չեն կարողացել պաշտպանել և ստեղծել են առանձին կրոնական պաշտա
մունքներ: Դրանցից յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է կրոնական միասնական 
ճշմարտության սոսկ դրսևորումներից մեկը: Միայն քրիստոնեության մեջ է այն գտել իր ա
ռավել ճշգրիտ ե արժանի դրսևորումը:

3. Սրանից Ֆիչինոն հանգում է այն եզրակացության, որ աշխարհը կառուցված է աստի
ճանավոր հինգ մակարդակներից (Աստված, սատանա, ոգի, դև, նյութ-մատերիա), որոնց 
կապող օղակը ոգին է: Ոգին դրսևորում է երեք ձևով'աշխարհի ոգի, երկնային ոլորտ
ների ոգի և կենդանի արարածների ոգխ. Ոգին բնության կենտրոնն է, որը մերձենալով 
Աստծուն, կառավարում է մարմինը:

4. Մարդու և մարդկային անհատի էության հարցերին Ֆիչինոն անդրադառնում է պլա
տոնական սիրո մասին խորհրդածելիս: Սերը Ֆիչինոյի համար նախ, գոյերի ւիոխադարձ 
կախվածություն է և, թափանցելով գոյերի բոլոր դրսևորումների մեջիր գեղեցկությամբ ա- 
պսւհովում է համատիեզերական ներդաշնակությունը: Սերը, գեղեցկությունն ու լույսը տիե
զերքի ե  Աստծո օրգանական միասնության երաշխիքն են: Երկրորդ, սերը Աստծո մեջ իրա
կան, մարմնական մարդու վերամիավորումն է իր գաղափարի հետ: ճշմարիտ մարդը և 
մարդու Գաղափարը մի ամբողջ է:Բայց կյանքում գոյություն չունի ճշմարիտ մարդ,քանզի 
նրանք առանձնացված են իրենք իրենցից և միմյանցից: Միայն Աստվածային սերն է միա
վորում ամեն ինչ:Եթե բոլոր մարդիկ վերամիավորվեն սիրո մեջ, ապա կգտնեն իրենց'դեպի 
Գաղափարը տանող ուղին: Սիրելով Աստծուն,նրանք կդառնան Աստծո սիրահարները:

5. Մարդը տիեզերական աստիճանակարգում կենտրոնական օղակ է: Ոստ Ֆիչինո
յի, դա պայմանավորված է նրա հոգու, որպես Համաշխարհային Հոգու մի մասնիկի, իմա
ցական ունակությամբ: Ինքնաճանաչողությունը հոգու խորքերում թաքնված գիտեփքի բա
ցահայտման հիմնական միջոցն է:

Ֆլորենցիայի Ակադեմիայի նորպլատոնականության մեջ մեծ դեր է խաղացել Տովսւնի 
Պիկո դելա Սիրաևդոլան (1463-1494): Ի տարբերություն Ֆիչինոյի, Միրանդոլան միաս
նականից աշխարհի արտահորդման արդյունքում ընդունում է եռաստիճան մակարդակ' 
հրեշտակային, երկնային և տարրական: Աստված սրանից դուրս և առանձին չէ,այլ 
գտնվում է նրանց մեջ և ներդաշնակում է դրանք, տափս կատարելիություն և գեղեցկութ
յուն: Ոստ ևրա, կյանքն ու հոգին միասնական են, քանի որ այնտեղ, ուր կյանք կա կա և հո
գի, իսկ հոգու առկայությունը մտքի գոյություն է:

Ֆիչինոյի և Պիկո Միրանդոլայի ուսմունքներում կենտրոնական տեղ է գրավում մարդու 
հիմնահարցը: Մարդուն աստվածացնելով, Ֆիչինոն նրան վերագրում էր ազատություն, 
ճանաչելու կարողություն և ստեղծագործելու աևսահման ոգի: Մարդն օժտված է ակտի
վության ե  նոր արժեքներ ստեղծելու ունակությամբ: Նա  գտնում է, որ մարդը տիեզերքում 
ունի բացառիկ կարգավիճակ, մարդը տիեզերքի գեղեցիկ հրաշքն է, որը նրան շնորհել է
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Աստված: Մարդը աշխսսրոում իր տեղը ընտրողն է, իր կյանքը կերտողը ե բախտն ու ճա
կատագիրը որոշողը: Դրանք իրագործելու համար մարդիկ պարտավոր են խորանալ փիլի
սոփայության մեջ, որտեղ կգտնեն դրանց իրագործելու ուղիները:

*  *  *

էրազս Ռոցւերտսմցիս (1469-1536) Վերածննդի դարաշրջանի սիմվոլն է, նրա դրո- 
շը:Դեռևս կենդանության օրոք արժանացել է «հումանիզմի արքա» անվանմանը, դարձել 
եվրոպական հումանիզմի առաջնորդը:

1. Իր ողջ կյանքը էրազմ Ռոտերդամցին նվիրել է գրական գործունեությանը: Նրա աշ
խատությունների աոաջին պտուղը Նոր Կտակարանի հրատարակումն է հունարեն, այնու
հետև իր նոր թարգմանությամբ' լատիներեն: Այս թարգմանության մեջ, ինչպես և բնագրում 
նա կատարել է բազմաթիվ ճշգրտումներ: Նույն բախտին է արժանացնում էրազմը «Եկեղե
ցու հայրերի» երկերը:

2. էրազմի փիփսոփայական գործունեությունը նվիրված է այն հարցի պատասխանի ո- 
րոնմա, թե ինչու'՛'սխոլաստիկական փիփսոփայությունը թույլ է տվել խենթություն'փորձե
լով հավատի հարցերը մեկնաբանել բանականության օգնությամբ: Նրա կարծիքով, իմաս
տությունը ոչ թե շատ իմանալու մեջ է, որին ձգտում է բանականությունը, այլ Քրիստոսի 
Բարի լուրերի հասարակ ճշմարտությունների մեջ: Սրանից ծնվում է Քրիստոսի փիլիսոփա
յությունը, որը նա անվանել է քրիստոնեական հումանիզմ:

Յ.էրազմի քրիստոնեական հումանիզմի («Քրիստոսի փիփսոփայության») ճշմարիտ 
էությունը մարդու բնության նորացումն է: Իր «Հիմարության գովք» աշխատության մեջ է- 
րազմը խոր սարկազմով ու հեգնանքով մերկացնում է բոլոր նրանց (գիտնական,կառավա
րիչ,կրոնական այր և նույնիսկ եկեղեցի), ովքեր ցանկանում են ճանաչել աշխարհն իր ամ
բողջության մեջ և իրենց դնել Աստծուց բարձբ:Մարդու բնության մարդկայնացման միջոցը 
«Քրիստոսի վերածնված փիփսոփայությունն է,որի էությունը բարիքի կողմից ստեղծված 
աշխարհի ու բնության նորացումն է,այսինքն' անկեղծ հավատը,ճշմարիտ քրիստոնեական 
սերը և լրջամիտ ու վայելուչ փրկության հույսը:

4. էրազմը միաժամանակ հարստացնում է հումանիստական կարգախոսները քրիստո
նեության բովանդակությամբ: Նրա տեսանկյունից, իսկական հաճույքը երկրային և մարմ
նական հաճույքներից հրաժարումն է, իսկ հույսը' ավելի ու ավեփ հոգևոր հաճույքների 
ձեռքբեյտւմը:

Ի վերջո, էրազմ Ռարերդամցու բազմաչափ փիփսոփայությունը մարմնի ու հոգու մաք
րազարդման կոչ է: Հումանիստական իդեալը կմարմնավորվի կյանքում, երբ մարդը ան
կեղծ հավատով առավել կմոտենա Քրիստոսի կերպարին: ժամանակի հասարակության 
տարբեր արժեքների քննադատությունը (մասնավորապես բարոյական անկումները ե  եկե
ղեցու'իր վաղ շրջանի իդեալից հեռանալու համար) էրազմի կողմից, ամենատարբեր, նույ
նիսկ հակասական վերաբերմունքի է արժանացել ինչպես գիտական, այնպես էլ կրոնական 
աստվածաբանության կողմից:

Վերածննդի խոշորագույն մտածող Միշել դե Մոնտենը (1533-1592) քաղաքական 
պաշտոնի բերումով ականատես է եղել մի շարք անարդարությունների, կեղծարարության, 
նենգությունների ու կեղծավորության,որոնց զոհեր են դարձել բազմաթիվ անմեղ մար- 
դիկ:Այս հանգամանքը ստիպել է նրան ուշադրություն դարձնել մարդու և նրա արժանա
պատվության վրա:

Փիփսոփայական իր գլխավոր եոահատոր «Փորձեր» աշխատության մեջ, Մոնտենը 
շարադրել է հումանիստական մի շարք հիմնախնդիրներ և մեկևաբանել դրանք: Ն ա  իր ուս
մունքը կառուցում է ստոիկների,է պիկոտականության և սպեկտիցիզմի ուսմունքի վրա: Ի 
վերջո, նա գերադասում է կասկածի սկզբունքն ու մեթոդը: Նրա փիփսոփայության գլխա
վոր հարցը «Եսի՞Աչ ցիտեմ» հարցն է, առանց որի պարզաբանման անիմաստ է մսւր-
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դւա|տյ1ւ| սւպրն| ն qq ilih | (ip l|jiuhp |i |ււէ'սւսւլւը:
1 .Մսւրդր, Մոնտենի համոզմամբ, շատ քիչ բան գիտի: Աոավել սարսափելին այն է, որ 

նա չի կարող շատ բան իմանալ: Դա  բխում է մարդու էությունից ե  ամրակայված է նրա 
բնության մեջ: Մոնտենը այս կապակցությամբ ուղղակի գրել է, որ մարդը հավերժ տա
տանվող, մութ U անհաստատ արարած է: Այս մասին, իհարկե, խոսվել է նրանից ստաջ: 
Բայց Մոնտենը աոաջին անգամ նկատում է, որ հենց մարդու այդ հատկությունների մեջ է 
թաքնված մարդկային գոյության ողջ հրապուրանքն ու գրավչությունը: Ինչու՛՞: Որովհետև 
«Ապրելը» մարդու կյանքի իմաստն է: Իմաստունը նա է, ով կարող է ապրել իր անմիջա
կան,առօրյա մտածողությամբ ու գիտելիքներով, նույնիսկ իր «անգիտությամբ» և միջա
կությամբ: Իմաստությունը չի արտահայտվում շատ գիտելիքների մեջ և ոչ էլ անսասան 
հավատի: «Իմաստության տարբերակիչ հատկանիշը,- գրել է նա,- կյանքի սւնվւոփոխ ու
րախ և երջանիկ ընկալումն է»: Մարդու գործը պետք է փնի ապրելը: «Պարզապես ապրել»- 
ը ոչ միայն մարդու գլխավոր, այլև ամենանշանակսւլից գործն է:

2. Ստացվում է, որ Մոնտենը կոչ է անում մարդկային բանականության անկատարե
լիության ընդունման: Բայց խոսքն այստեղ այն մասին է, որ պետք պարզապես ապրել ու
նեցած բանականությամբ ե ապրել այնպես, ինչպես հուշում է իր բանականությունը: Ոչ ա- 
վեփն: Անհրաժեշտ է մտածել առօրյա կյանքի մասին և օգտվել նրանից ինչպես հարկն է: 
«Պետք չէ խելացի գրքեր ստեղծել, այլ խելացի պահել ամենօրյա կյանքում, պետք չէ ճա
կատամարտ շահել, հողեր գրավել, այլ պետք է գտնել աշխարհի կարգը, կարգ հաստատել 
այդ աշխարհում սովորական առօրյա հանգամանքներում»:

3. Սրանից էլ մարդու գիտակցությունը և սեփական եսը, որն ազատ է կյանքի իմաստի 
մասին «հավերժական» հարցերին պատասխանելուց, հանդիսանում է հասարակության 
գոյության հիմքը և պայմանը: Ինչու՞: Որովհետև դարերի իմաստությունը հաշվում է, որ 
մարդը անկատար էակ է, պետք է բավարարվի ունեցած բանականությամբ, հանգստանա 
և ուրախանա կյանքում:

4. Նման աշխարհըմբռնումը Մոնտենին հանգեցնում է նորովի լուծելու դարերից եկող 
հավատի ու բանականության, կրոնի ե գիտության հարաբերության հարցը: Իր թաքնված 
հանդարտությամբ Մոնտենը հանգիստ լուծում է այս հարցը պարզապես բաժանելով 
դրանք իրարից և  առանձնացնելով դրանց գործողության ոլորտները. Գիտությունը պետք է 
զբաղվի բնության օրենքների իմացությամբ, իսկ կրոնը հավատի հարցերով: £նդ  որում, 
միայն հավատն է մարդուն տափս ինչ-որ անսասանություն այդ խելագար, ունայն և երե
րուն աշխարհում: Մարդուն ղեկավարում և կառավարում է հավատը: Այն ստիպում է, որ 
մարդկային բոլոր ընդունակությունները ծառայեն իրեն: Գիտությունը բանականության 
արգասիքն է, որը ինչ-որ չավւով օգնում է մարդուն կրոնական ճշմարտությունների յուրաց
ման համար:

՜եիկոլո Մ ա քիա վելի (1469-1527)

Հումանիստական աշխարհայացքի փիփսոփայական ուղղվածությունը Տիեզերքի 
կենտրոնում մարդու գտնվելու ընդունումը և մարդակենտրոնության աշխարհայացքի ար
մատավորումը նշանակափց դեր խաղացին ժամանակի քաղաքական կյանքի գիտական 
ուսումնասիրության համար: արաշըրիանի հումանիստական քաղաքական միտքը արմա
տական շրջադարձ կատարեց դեպի մարդը,նրա քաղաքական շահերը և դրանց վրա կա
ռուցվելիք քաղաքական կարգի գիտական վերլուծությունը:

Նիկոլո Մաքիավեփն Վերածննդի ռեափստական քաղաքական գաղափարախոսութ
յան վիթխարի դեմքն է: Քաղաքագետ, պատմաբան և կատակերգակ Մաքիավեփն իր 
«Ֆլորենցիայի պատմություն», «Խորհրդատուներ Տիտուս Լիվիուսի առաջին 10 օրվա մա
սին» U «Սիապետը» աշխատությունների մեջ մշակեց քաղաքագիտական ռեափստական 
իր ուսման pn իշխանության և հասարակության քաղաքական կառավարման մասին:
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Մաքիսւվելու կենսագրությունը անցել է երկու փուլով' պետական 6սւոսւյւււ||ւ հ 
վտ ա րա նդիությա ն: Առաջին փուլում նա զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ: 30 
տարեկան հասակում զբաղեցրել է Ֆլորենցիայի կառավարության երկրորդ գրասենյակի, 
այնուհետև' 10-ի խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները, խորամուխ եղել քաղաքականութ
յան մեջ: Սակայն, 1512թ. մեղադրվում է հակակառավարական դավադրության մեջ և ար
տաքսվում հայրենական կալվածքից: Մնացած ամբողջ կյանքը Մաքիավեփն նվիրել է գի
տական գործունեության:

1. Մաքիավեփն Վերածննդի դարաշրջանի մյուս բոլոր մտածողներից տարբերվում է 
երանով, որ իր աշխատություններում ղեկավարվել է ոչ թե բարու ե  Աստծո նույնության վե
րացական գաղափարներով, այլ կոնկրետ իրական կյանքի ռեալ վարձով, օգուտի և նպա
տակահարմարության գաղափարներով: «Ես գերադասեցի,- գրել է նա,- հետևել ոչ թե 
երևակայական ճշմարտությանը, այլ իրական, ի տարբերություն նրանց, ովքեր նկարագրել 
են այնպիսի պետություն, ինչպիսին իրականության մեջ ոչ ոք չի իմացել և տեսել»: Այս հա
յեցակետից, Մաքիավեփն ամենսւդաժան ռեալիստն է: Նա  գտնում է, որ գեղեցիկ ապագա
յի  մասին բարեհոգի երազանքը խանգարում է սովորական մարդու կյանքի կազմակերպմա
նը:

2. Խորապես ճանաչելով մարդուն և հասարակակաև կյանքը, Մաքիավեփն համոզվում 
է, որ մարդը ծայրաստիճան էգոիստ (եսասեր) էակ է: Նա  իր գործունեության ու արարքնե
րի ընթացքում ղեկավարվում է սեփական շահերով: Շահը մարդկային գործունեության 
հզոր և միակ շարժառիթն է, շարժիչ ուժը: Նրա տեսակետկից, ամենակարևոր շահը կապ
ված է սեփականության և ունեցվածքի պահպանման, նոր հաստություն ձեռք բերելու հետ: 
«Մարդիկ ,-գրել է նա,- ավեփ շուտ մնաս բարև կասեն հորը, քան ունեցվածքի կորուստին»: 
Նա  գրել է, որ մարդիկ առավել հակված են կեղծավորության ու խաբեբայության և հարս
տություն դիզելու, քան խոհեմության ե  ազնվության: Մարդը բարու և չարի համակցություն 
է, իսկ չարը նույնքան հատուկ է մարդուն, որքան բարին:

3. Մարդը, Մաքիսւվելու համոզմամբ, ոչ միայն եսասեր է, այլև ազատ է իր արարքնե- 
րում: Նա, ի տարբերություն մարդու էության քրիստոնեական ըմբռնման, ձևակերպում է 
մարդկայիև ճակատագրի նոր ըմբռնում: Նա գրում է, որ մարդու ճակատագիրը սոսկ ճակա
տագիր չէ, այլ բախտ-ճակատագիր է, որը կիսով չափ որոշվում է բարձրագույն հանգա
մանքներով, կիսով չափ' սեփական: Մարդկային արարքների մեծ մասը վերահսկվում է 
հեևց մարդկանց կողմից: ճիշտ է, ճակատագիրը հորդացած գետի նման քշում-տանում է ա- 
մեե ինչ, բայց մարդիկ պետք է նախապատրաստվեն դրա հետևանքների դեմ պայքարելու 
համար: Մաքիավեփն ուսուցանում է, որ այդ հորդացած գետը իր ավերիչ գործը կատարում 
է, եթե չի հանդիպում դիմադրության: Պետք է գործել ժամանակի պահանջներին համապա
տասխան, այլ ոչ թե աղերսել ճակատագրից: Քաղաքական գործիչը առավել, քան որևէ այլ 
անձնավորություն, պետք է կռահի, իմանա և հասկանա օբյեկտիվ պայմանների, դեպքերի 
զարգացման ընթացքը: «ճա կա տա գիրը կին է,- գրել է նա,- ով ուզում է  նրա հետ քա ղց
րանալ, պետք է թա կի ե. ոտ քով խփի նրան»: Մաքիավելու մտքերը դաժան են, բայց 
դաժան ճշմարտություններ են:

4. Իր կյանքի և քաղաքական գործունեության ընթացքում Մաքիավեփն եզրակացնում 
է, որ մարդու մեջ գլխավորը գործելս, է'գործուն, լինելը, գործունեությաև ընդունակությու
նը և կամքը' մեծ նպատակներ իրականացնելու համար: Այդ ընդունակությունը Մաքիավե
փն անվանել է խիզախություն: Այն հատուկ է միայն առանձին անհատների: Նրանց վիթ
խարի խիզախություն-համարձակությունը ստիպում է կատարել բացառիկ արարքներ և 
դրանով առաջ շարժել մարդկային պատմությունը:

5. Այս տեսանկյունից Մաքիավեփն կարծես թե ավարտում է հումանիստական ուսմուն
քը մարդկային անհատի էության մասին: Մաքիավեփն իր տեսության մեջ յրջամիտ ու խե
լացի, բայց դաժան ճշմարտությամբ ձևակերպում է մարդկային համակեցության նոյւմեոե 
ու կանոնները, որոնք կանխորոշում են մարդկանց բարի և չար մտադրությունները:
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6. Աւս զաղւսւիարսկտ սաավն| ipbmulill||i սւ|պււսհայտված են նրա'իշխանության ե 
պետության դերի ու նշանակության ասմանլփ մեջ: Պետությունը, նրա համոզմամբ, մարդ
կանց Էգոիստակսւև շահերից բխող նպատակային գործունեության արդյունք Է: Այն գերա
գույն ուժ Է, որը ընդունակ Է կոշտ սահման դնել աոանձին մարդկանց Էգոիստական 
նկրտումների առջև: Դրանով մարդիկ իրենց կփրկեն ինքնաոչնչացումից: Ղեկավարելով 
ինքնապահպանման շահերով, մարդիկ ստեղծում են պետություն:

7. Մաքիավեփն, ի հեճուկս իր հանրապետական հայացքների, գափս է այն համոզման, 
որ ամհնանպատակսւհարմար ե օգտակար պետական կառուցվածքը միապետությունն է 
Այս գաղափարի հիմքի վրա նա կերտում է նոր միապետի կերպարը: Նոր միապետը 
պետք է հենվի իրական կյանքի վրա, այլ ոչ թե կյանքի նկատմամբ տեսական ե  փիփսոփա
յական պատկերացումների: Նա պետք է իմանա, որ մարդիկ միայն լավ ու բարի չեն լինում, 
որ նրանք միաժամանակ ե՜ բարի են, ե' չար: Հետևաբար, իր կառավարման ընթացքում նա 
պետք է հենվի ե'լավի, և'վատի վրա: Միապետի ձեռքում պետք է փնի ե'քաղցրավենի
քը, և'մտրակը: Հենց որ միապետը մտրակը ձեռքից բաց է թողնում, այնժամ խախտվում է 
ամեն մի կարգ ու կանոն:

8. Այս առնչությամբ Մաքիավեփն ուղղակի գրել է, որ Միապետը պարտավոր է «հնա
րավորության դեպքում բարուց չհեռանա, բայց անհրաժեշտության դեպքում էլ չխորշի չա
րից»: Փաստորեն սա նշանակում է, որ կառավարումը անհնարին է առանց բռնության, ա
ռանց համարձակ, խիստ արարքների: Միապետը, նրա համոզմամբ, իր անձի մեջ պետք է 
համակցի աոյուծի ուժը 'տապալելու ցանկացած թշնամու, մյուս կողմից, աղվեսի 
խորամանկությունը խաբելու ամենախորամանկին:

9. Այնուամենայնիվ, Մաքիավեփն բռնության ու խստության ջատագովը չէ: Նա գտնում 
է, որ բռնությունը արդարացի է սոսկ այնպիսի դեպքերում, երբ այն բխում է պետության շա
հերից ե ենթակա է այդ շահերին: Այն արդարացի է, երբ բռնության նպատակը պետության 
կարգ ու կանոնի պահպանումն է: Բռնությունը, ըստ նրա, կոչված է ուղղելու ե արարելու, 
սւյլ ոչ թե ոչնչանալու:

10. Վերջապես, Մաքիավեփն իր պետական կաոուցվածքի և իշխանության մասին ուս
մունքի մեջ մշակել է բազմաթիվ առաջարկություններ և կառավարման կոնկրետ ձևեր ու մե
թոդներ՝ ուղղված ժամանակի քաղաքական ղեկավարներին: Իր «Միապետը» աշխատութ
յան մեջ Մաքիավեփն հանգամանորեն խոսում է այն մասին, թե ինչպես պետք է իշխանութ
յան հասնել, ինչպես իրականացնել իշխանությունը ե  պահպանել այն: Քաղաքակա
նությունը կա՛ռավարման արվեստ Է, այլ ոչ թե երազանքների թատերաբեմ: ՛Քաղա
քականության միջուկը, ըստ նրա, պետք է փնի «Նպատակը արդարացնում է միջոցը» կար
գախոսը, որը հետագայում քաղաքագետների կողմից անվանվել է «Մաքիավեփզմ»:

11. Հարկ ենք համարում շեշտված ընդգծել, որ «Մաքիավեփզմը» այլ բան չի նշանա
կում, բացի կառավարման ցանկացած ձևերի, սկզբունքների ու մեթոդների այնպիսի օգտա
գործում, որոնք անհրաժեշտ են իշխանության պահպանման համար: Այս տերմինը 
հեռավոր կապ անգամ չունի այն ամենի հետ, ինչ գրել է Մաքիավեփն: Չէք որ իշխանությու
նը նրա համար ինքնանպատակ չէր, այլ ուժեղ, կենտրոնացված կառույց'պետական և քա
ղաքացիական կարգուկանոնը պահպանելու համար: Ինքը, Մաքիավեփն, ատել է իշխա
նություն հանուն իշխանության, բռնություն հանուն բռնության կարգախոսները: ժամանա
կաշրջանի չափանիշներով, Մաքիավելու կարգախոսները' նպատակին հասնելու, կենտրո
նացված և հզոր պետություն ունենալու տեսանկյունից, նշանակում էին ամեն ինչ կրոնը, բա
րոյականությունը, գիտությունն ու արվեստը օգտագործել ճշմարիտ ու բարի նպատակին 
հասնելու համար: ժամանակի կրոնա-բարոյական դաստիարակությունը չի նպաստել ու
ժեղ, կենտրոնացված պետության կայացման գործին: Նրա համոզմամբ, պետությունը քա
ղաքացիների դաստիարակությունը պետք է վերցնի իր ձեռքը, եկեղեցուն ստիպի դաստիա- 
րակելու քաղաքացիական առաքինություններ, մարդուն դարձնի ուժեղ, սահմանի նրա ա- 
զատություևո, պահպանի այն:
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ժամանակի և հետագա շատ միապետներ ու քաղաքական ակտիվ գործիչներ թաքուն 
ղեկավարվել են նրա քաղաքագիտական ուսմունքի գաղափարներով, քանզի իշխանութ
յան հ պետական կաոուցվածքի նրա ուսմունքը ժամանակի առումով խորապես ռեալիստա
կան էր և  կոչված էր սանձահարելու իշխանավորների անսանձ կամայականությունները: 

Վերածննդի հումանիստական աշխարհըմբոնման անքակտեփ մասն է բնափիլիսոփա
յությունը, որը սկսեց արմատապես խարխլել տիեզերքի մասին աստվածաբանական-սխո- 
լաստիկական ըմբռնումը: Բնագիտության մեջ արմատավորվող պանթեիզմը փաստորեն 
ժխտեց աշխարհի աստվածային արարչագործական ուսմունքը:

Վ երա ծննդի պ ա նթ եիզմը ն. բնա փ իլիսոփ ա յությունը

Պանթեիզմի աոաջին խոշոր տեսաբանը Նիկոլայ ԿոպաԱացիՏւ է (1401-1464): Հա 
մադրելով պյութագորականների և նորպլատոնականության գաղափարները, Կուզանա- 
ցին բնությանը վերագրում է Աստծուն հատուկ բացարձակ հատկություններ և նրա մասին 
ուսմունքից անել հնարավոր բոլոր եզրակացությունները: Տիեզերքը վերջավոր չէ տարա
ծության ե ստեղծված չէ ժամանակի մեջ: Միասնականի և եզակի իրերի մեջ «Հակադրութ
յունների համընկնման» գաղափարով և «Սահման» հասկացության մշակմամբ,Կարդինալ 
Կուզանացին ձեռնամուխ է լինում Աստծո և աշխարհի հարաբերության հարցի լուծմա
նը,փորձում է հաշտեցնել կաթոփկ ե ուղղափառ եկեղեցիներին:

Աստված, նրա համոզմամբ, և' կեցություն է ե'կեցության լինե[իությո։ն: Արարելով 
աշխարհը, նա իր մեջ պարունակում է փնեփության հնարավորություն: Սակայն այս գաղա
փարները նրա մոտ ստանում են հակաաստվածաբանական մհյնաբանում: Աստված միակ 
արարիչը չէ: Միասնականն է վերածվում ամեն ինչի, որի պատճառով էլ միասնականը իր 
հակադրությունը չունի և նույնական է անսահմանին ու անվերջին, անսահմանն է ի վերջո 
ողջ գոյի չափը: Աստծո լինելիությունը նման է թվերի անվերջ շարքին: Անվերջ թիվը բա
ցարձակ մինիմում է, որի հատկությունը անբաժանելությունն է: Այդպիսին է նաև բացար
ձակ մաքսիմումը: ՈՒրեմն, բացարձակ մինիմումը և բացարձակ մաքսիմումը նույնական են: 
Հակադրությունները համընկնում են: Աստված և աշխարհը, Արարիչն ու արարվածը, պատ
ճառն ու հետևանքը համադրվում են և վերածվում մեկ միասնության: Ինչպես որ Աստված 
է աշխարհի մեջ, այնպես էլ աշխարհը նրա մեջ է: Մարդը, ըստ Կուզանացու, փոքր տիե
զերք է, տիեզերքի խտացված էությունն Է: Մարդու մեջ Աստծո Էությունը աստվածայի
նը, առարկայացված Է գերագույն չափով: Նրա Էության մեջ աստվածայինն ու մարդկայի
նը համադրվում են և համընկնում: Նշանակում Է, մարդը Աստված Է, բայց ոչ աստվածային 
կատարելությամբ: Բնության մեջ Աստծո և մարդու միասնության կրողը Քրիստոսն Է' 
մարդ-աստվածը:

Ամեն մի հասկացություն իր սահմանն ունի: Սիայն «Աստված» հասկացությունն Է բա
ցարձակ, որի պատճառով անճանաչեփ Է: Նա ճանաչեփ Է միայն եզակիի տեսքով, իր սահ
մանների հաջորդականության մեջ: Եվ եթե ճանաչողությունը, ըստ Կուզանացու, անվերջ 
պրոցես Է, իսկ ճշմարտությունը անսպառ, ապա մարդկային գիտեփքները հարաբերա
կան են, սահմանային են: Զգայությունների և երևակայության միջոցով մարդը Աստծուն 
ճանաչում Է իր վերջավոր ծավալումների (եզակիների) մեջ, իսկ բանականության միջոցով' 
աշխարհի բացարձակ կեցությունը կամ Աստծուն: Աստվածամարդու տեսքով մարդը ստեղ
ծագործ սկիգբ Է, սահմանային ձևերը արարչագործական շղթան և նրա օղակները' ճանա
չող սուբյեկտ են: Շղթան և նրա օղակները ունեն երկրաչափական տեսք ու կառուցվածք, 
հետևաբար, մաթեմատիկական գիտեփքը ճանաչողության հիմք և մեթոդ Է:

Պանթեիզմի ւսշխարհըմբոնումը իր նոր հիմնավորումը գտավ Վերածննդի բնափիլիսո
փայության մեջ: Նիկոլայ Կոպեոնիկոսը /1473-1543/ հեղաշրջեց տիեզերքի վերաբեր
յալ մինչ այդ գոյություն ունեցող պատկերացումները: Իր «Երկնային ոլորտների պտտման 
մասին» աշխատության մեջ Կոպեռնիկոսը հիմնավորում Է այն գաղափարը, որ տիեզերքի
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1|1ւսւլւ|ււաում ցտնվում I. 11րևզսւ1|ր. իսկ երկիրը, սովորական մոլորակների նման, պտտվում
I. ւկւևցակի ե իր շուրջը: ԴրսւԱով 4&պևռնիկոսը «ջախջախում» Է քրիստոնեական եկեղեցու 
պնդումս այն մասին, որ երկիրը անշարժ Է U գտնվում Է տիեզերքի կենտրոնում: Մաթեմա
տիկորեն հիմնավորելով իր տեսությունը, Կոպեոնիկոսը լուծեց տիեզերաբանական մի 
շարք հիմնախնդիրներ, որոնք անլուծելի Էին Արիստոտելա-պտղոմեոսյան տեսության մեջ: 

Ոչ միայն գիտական, այլն, աշխարհայացքային առումով Կոպեռնիկոսի հայտնսւգոր- 
ծություսները հեղափոխական Էին: Եթե երկիրն Է պտտվում Արեգակի շուրջը, ապա հօդս են 
ցնդում աստվնսւծաշնչյան պատմությունները, այն Է' տիեզերքում մարդու կենտրոնական 
դրրքի, մեղսագործության ու փրկության մասին, ինչպեսև երկնային ու երկրային աշխարհ
ների միջև եղած որակական տարբերությունների վերաբերյալ կրոնական պատկերացում
ներն ու տեսությունները:

Վերածննդի բնագիտական և փիփսոփայական մտքի զարգացումը մեծապես պարտա
կան Է իտալացի մեծագույն մտածող, գիտնական, արվեստագետ և գյուտարար Լեոնստդո 
դա Վիչիիե /1452-1519/: Բնության ուսումնասիրության բնագավառում նա կարևորում Է 
վարձի և մաթեմատիկայի դերը: Նա  հիմնավորում Է այն թեզը, որ ժամանակի գիտություն
ները «կեղծ գիտություններ» են, որովհետև դրաևց մեջ տիրապետողը մտահայեցողական 
մեթոդն Էր: Այնինչ, ճշմարտության բացահայտման միակ հուսալի գործիքն ու միջոցը 
փորձն Է: Տեսությունները գիտության են վերածվում փորձարարական հաստատումների 
շնորհիվ: Նա  տիեզերքը դիտարկում և ըմբռնում Է մի կատարյալ, բայցև բագմակենտրոն 
ամբողջականություն, որտեղ նյութական և հոգևոր սկիզբները միասնական են: Այդ միաս
նական, միաձուլված տիեզերքը համասեռ Է, ուստի երկնային և երկրային ոլորտները ու
սումնասիրելիս անհրաժեշտ Է ցուցաբերել որակա-քանակական մոտեցումներ:

Վերածննդի բնափիփսոփայության ամենանշանավոր մտածողը Զորդանո Բրուհոե Է 
/1548-15-600/: Ն ա  բնապաշտական պանթեիզմի, որպես միասնական տեսության, հիմնա
դիրն Է: Նորպլատոնական Միասնականը նույն տիեզերքն Է, որպես անվերջ տարա
ծության մեջ անվերջանալի սուբստանցիա'հավերժական ե անստեղծ. Ելնելով 
տիեզերքի անվերջության գաղափարից, Բրունոն գտնում Է, որ տիեզերքը միակենտրոն չէ, 
այլ բագմակենտրոն է: Միայն արեգակը չի գտնվում տիեզերքի կենտրոնում: Նրա բնագի
տության մեջ տիեզերքը բաց է ու անվերջ, տիեզերքում գոյություն ունեն բազմաթիվ արե
գակներ ու կենտրոններ, որոնք իրենց ֆիզիկական կառուզվածքով ու կազմությամբ 
նույնականեե: Բրունոյի բնապաշտական պանթեիզմի մեջ տիեզերքը աստծո և բնության, 
նյութի ու ձևի, վերջավորի ու անվերջի, վավտխելիության ու կայունության միասնություն է: 

Բրունոյի պանթեիստական բնափիփսոփայության մեջ ուրույն տեղ է գրավում մատե
րիայի մասին ուսմունքը: Մատերիան ակտիվ, ստեղծագործական սկիզբ է, իրական կե
ցություն է, հավերժական գոյի սկիզբն ու սուբստրատն է: Այդ սուբստրատի' ատոմի, ներքին 
էությունը և հատկությունը շարժումն է: Շարժման շնորհիվ ձևավորվում է մատերիան, որի 
կրողը հոգին է: Իբրև շարժման ստեղծագործ ունակություն, հոգին շնչավորված է, տարրա
լուծվում է տիեզերքում, առկա է ամեն մի գոյի մեջ, հետևաբար, սուբստանցիա է: Բոլոր աշ
խարհները միասեռ են'կազմված օդից, ջրից, հողից, կրակից և դրանց կապող միջավայրից' 
եթերից: Հետևելով Կուզաևացու «Հակադրությունների համընկնման» տեսությանը, Բրու- 
նոն գափս է այն եզրակացության, որ տիեզերքը բացարձակ նույնություն է, համաշխարհա
յին ամբողջ: Աստված մեկուսի չէ, նա հենց այդ համաշխարհային ամբողջն է: ՌՒստի չի կա
րող աշխարհից դուրս որևէ շարժման աղբյուր փնել: Այն ինքնաշարժվող ամբողջ է: Այս հա
յեցակետից Բրունոն հիմնավորում է մատերիայի ու ձևի անբաժանելիությունը: Չկա ձև մա
տերիայից դուրս և անկախ: Մատերիան է ակտիվ, տանող կողմը: Մատերիան է ինքնա
շարժման շնորհիվ իր ընդերքից ստեղծում ամեն ինչ: Մատերիան ամեն ինչի ծնող մայրն է 
և նորանոր ձևերի առաջացնողը:

Իմացության պրոցեսում Բրունոն բացարձակ գերակայություն տափս է բանականութ
յանը: Դա բսսյատր1ւ|ի է, բանզի տիեզերքի անվերջությունն ու անընդգրկելիությունը հասու
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է միայն բանականությանը: Նրա պանթեիստական փիլիսոփայությսւս կ1ւ1ւտրււ(ւաՕ 
հպարտ կանգնած է բանական մարդը, ակտիվ ու գործուն ասհատը: Բրունոյի կևրպստր 
ժամանակի ամենախիզախ բանական մարդ-անհատի իւորհրդանիշ է, իսկ կյանքի ալրեր- 
գական ավարտը (1600թ. նա հրկիզվեց Հոոմի Ծաղիկների հրապարակում) անմար մի փա
րոս, որը մինչև այսօր էլ լուսավորում է դեպի ճշմարտություն և  գիտական բարձունքներ տա
նող դժվարին արահետները:

16-17-րդ դարերում բնագիտության մեջ հաստատվեց վտրձարարական բնագիտությու
նը: Յոհաե ԿԱպլերը /1571-1630/ հայտնագործեց մոլորակների շարժման օրենքները, իսկ 
«Երկնքի Կոլումրոսի» անուն և. փաոք ձեռք բերած Գալիլեյո Գաւիլեյը /1564-1642/ 
իր աստղագիտական հայտնագործություններով ապացուցեց Բրունոյի գաղափարները: 
Գափլեյը մշակեց «Բնության օրենք» հասկացությունը և գիտական հետազոտության մա- 
թեմատիկական-վարձարարական մեթոդը:

Ամվւոփելով 15-17-րդ դարերի բնագիտական մտքի նվաճումները, կարեփ է եզրակաց
նել, որ.

Ապացուցվեց տիեզերքի միասեռությունը, անսահման աշխարհի հիմքում ընկած է նույն 
սուբստանցիան: Տիեզերական բոլոր համակարգերը կազմված են միևնույն նյութական 
մասնիկներից:

Հերքվեց երկրի անշարժության և տիեզերքի երկրակենտրոն Արիստոտելա-պտղոմեոս- 
յան տեսությունը և գիտականորեն ապացուցվեց երկրի' իր առանցքի և Արեգակի շուրջը 
պտտվելու ճշմարտացիությունը:

Մշակվեց բնագիտական ուսումնասիրության մաթեմատիկական-փորձարարական մե
թոդը, որով գիտականորեն ապացուցվեց աշխարհի անվերջական պրոցես փնելու փաստը: 

Ձևավորվեցին մեխանիկայի օրենքները, որով հաստատվեցին բնության մասնիկային 
կառուցվածքայնության և տիեզերական տարածության մեջ մոլորակների ու մարմինների 
շարժման օրինաչսւվւությունները: Գիտությունն անջատվեց կրոնից:

Սկզբնավորվեց փիփսոփայական մտքի զարգացման նոր վաղ, որը հետագայում ստա
ցավ մետաֆիզիկական-մեխանիստական անվանումը: Ի. Նյուտոնը իր «Բնափիլիսոփա
յության մաթեմատիկական սկզբունքները» աշխատության մեջ մշակեց դասական մեխա
նիկայի հայտնի օրենքները, հիմք դնելով թե’ բնության իրերի ու երևույթների և թե’ մարդու 
և հասարակության էության ու շարժման, մեխանիկայի օրենքներով ճանաչման ու մեկնա
բանման փիփսոփայական ուղղությանը:

Ռ եֆորմա ցիա ն /կրոնական բա րենորոգումները/ ե. Վ երա ծննդի 
փ իլիսոփ ա յա կա ն միտ քը

16-րդ դարում Եվրոպայի մի շարք երկրներում սկսվեց կրոնական հզոր շարժում՜ ուղղ
վա ծ Հոոմի կաթոլիկ եկեղեցու Լւ Վերածննդի հումանիստական գաղափարախո
սության դեմ: Ռեֆորմացիոն այդ շարժումները արագորեն զանգվածային բնույթ ստա
ցան և վերածվեցին ազգային-ազատագրական շարժման' ընդդեմ Հռոմեական կայսրութ
յան: Գերմանիայում այդ շարժումը այնքան ուժեղ էր, որ իր ազդեցությամբ եվրոպայի մի 
շարք երկրներում սկիզբ դրեց քաղաքական իշխանությունը աշխարհիկ ուժերին անցման 
գործընթացներին:

Ռեֆորմացիայի գաղափարախոսությունը մշակել են Մաբտիէւ Լյութերը /1483-1546/ 
և ժա և Կալվինը՛. Գերմանիայում ռեֆորմացիոն շարժման սկիզբ դարձավ Ինդուլգենցիա
ների4 վաճառքը: էրֆոտտի համալսարանն ավարտած և վանական դարձած Լյութերը 
1517թ. հոկտեմբերին Վիտենբուրգի եկեղեցիների դռներին փակցնում է 95 թեզիս ուղղված

4. Ինդուլգենցիա.- մեղքերի թողության մասին վկայագրեր, որոնք տրվում էին փալի կամ եկեղեցուն հատակ 
ծառայությունների համար:

100



1|ւս|.ւււ||)1| եկեղեցու. tjUil, npubp հետագայում ենթարկվեցին նոր մեկնաբանման ե ընկան բո- 
ւ|ււ|ւականաթյաս հիսքում: Կաթււփկ եկեղեցին անմիջապես բանադրանքի ենթարկեց կու
րերիս: Մարտին կութերը (տապարակայսորեն վառեց պապական Թուղթը և հրաժարվեց 
մեկնել Վատրկան: կութերի այս արարքը Գերմանիայում դիտվեց որպես ընդվզում կաթո
լիկ եկեղեցու դեմ U դարձավ ազատագրական շարժման ազդանշան:

Ինչ հիմնարար գաղափարներ են ընկած բողոքականության վարդապետության հիմ- 
քյԱմ:

1. Մարդը փրկության կարող է հասնել միայն հավատի միջոցով: Վերակենդանացվեց 
Տերւրուլիանոսի «Հավատում եմ, որովհետև անհեթեթ է» սկզբունքը: Հավատի ու բանակա
նության հարաբերության հարցում բողոքականությունը միանշանակ հռչակում է հավատի 
առաջնությունը բանականության նկատմամբ, բանականությունը հավատի ճանապարհին 
կանգնած գլխավոր խոչնդոտն է: Հավատացյալի համար ոչ մի արժեք չունի ո՛չ բանական 
աստվածաբանությունը, ո՛չ էլ սխոլաստիկական փիփսոփայությունը, որը անզոր է ճանա
չելու Աստծուն:

2. Եկեղեցին չի կարող փնել միջնորդ օղակ Մարդու և Աստծո միջև: Աստված է մարդուն 
քսորհում փրկությունը, ուրեմև, սկզբունքորեն վերանում են աշխարհիկ մարդկանց և հոգևո
րականների տարբեւտւթյունները: Սրանով կութերը կրոնականությունը դարձրեց մար
դու ներքին աշխարհ, մարդու աշխարհիկ գործունեությունը նույնացրեց կրոնականի հետ: 
երկրային կյանքում քրիստոնյան պետք է իրականացնի իր առաքինությունները, նպաստի 
երկրի վրա աստվածային թագավոլւությսւն հաստատմանը: «Աշխարհը լացի ու թախծի 
հու[իտ չէ», ճգնավորությունը պետք է վտխարինվի աշխարհիկ կյանքով /Կալվինը այս 
հարցում քարոզել է «աշխարհիկ ասկետիզմ»' խստորեն հետևելով կրոնական պատվիրան
ներին/:

3. Դավանելով վերոհիշյալ սկզբունքները, կութերը հանդես եկավ կրոնական հեղինա
կությունների դեմ մերժելով և ’ Պապի, և’ եկեղեցու, և’ սուրբ հայրերի հեղինակությունները: 
6ուրսւքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն ընթերցել և մեկնաբանել Սուրբ Գիրքը: Եկեղեցին 
պետք է ստորադաս փնի անհատական խղճին և անհատ մարդու նկատմամբ:

4. Գոյություն չունի մարդու կամքի ազատություն: Մարդու կյանքը ի սկզբանե կանխո
րոշված է Աստծու կողմից, նրա փրկությունը լիովին կախված է Աստծուց, քանի որ Աստված 
նախօրոք կանխորոշել է բոլոր մարդկանց ճակատագիրը: «Ընտրյալ» կամ «անիծյալ» մար
դու կոչումը որոշվում է նրանով, թե ինչպես են ընթանում նրա գործերը հաջողա՛կ, թե՞ ան
հաջողակ:

Ռեֆորմացիայի ուսմունքն ու քարոզչությունը հեղավւոխական հեղաշրջում էր կյւոնսւ- 
կան գիտակցության մեջ, որը էական դեր խաղաց համաեվրոպական հասարակական 
կյանքի, մշակույթի ե փիփսոփայական մտքի հետագա զարգացման գործում: Բողոքակա
նության անհատապաշտական, իր բնույթով քննադատական դիրքոյւոշումնհրը նպաստե
ցին ընդհանրապես մտավոր գործունեության մեջ քննադատական ոգու բարձրացմանը, իսկ 
անհատական կրոնական փորձի քարոզչությունը բարձրացրեց սուբյեկտի դերը ճանա
չողության գործընթացներում, անհատական. «Եսը» աստիճանաբար վերածվեց 
«բպոբ իրերի չափանիշի»:

Ռեֆորմացիոն կործանիչ գաղափարներին հակահարված տալու նպատակով Հռոմի 
կաթոփկ եկեղեցին 1534թ. ստեղծեց ճիզվիտների /հիսուսականների/ ուխտը' «սև 
գվարդիան»՝. Հիմնադիր և իսպանացի գեներալ /«սև պապ»! Ւզնասիո Լոյալը մշակեց 
ճիզվիտների գործունեության սկզբունքները, դրանց հիմքում դնելով «  Նպատակը արդա
րացնում է միջոցները»' թեզը: Ստեղծվեցին լայնածավալ ճիզվիտական դպրոցներ և 
համալսարաններ պայքարելու բողոքականության գաղափարախոսության և շարժման 
դեմ: Վերակազմավորվեց ե ուժեղացվեց 1232թ. ստեղծված եկեղեցու գլխ ա վոր զենքը' 
ինկվիզիցիան: Կաթոփկ եկեղեցին ստեղծեց հավատաքննչական դատարան, որն ուրվա
կանի պես շրջեց ողջ Եվրոպայում և դարձավ երբևէ գոյություն չունեցող դաժանության
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մարմնացում: Խարույկի արժանացան տասնյակ հազարավոր U բանտարկվեցին հարյուր 
հազարավոր մարդիկ: Կրոնական պատերազմները մոլնզին բնույթ ստացան: Չնայած եվ
րոպական ժողովուրդները ահավոր ծանր ժամանակաշրջան ապրեցին, այնուամենայնիվ, 
ռեֆորմացիոն գաղափարախոսությունը Ա ազգային-ազատազրական շարժման բնույթ 
ստացած կրոնական շարժումները էապես նախապատրաստեցին Նոր ժամանակի դա- 
րսւշրջանի արշալույսը:

Գ լո ւխ  6. Ն ո ր  ժամանակի եվրոպական փիլիսոփայությունը

17-րդ դարը փիփսոփայական մտքի «աստեղային ժամ է», որով սկզբնավորվում է Նոյւ 
ժամանակի փիփսոփայությունը: Արևմտաեվրոպական մի շարք երկրներում տեղի ունե
ցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ե գիտական վերընթաց զարգացումները նոր 
խնդիրներ են առաջադրում փիփսոփայական մտքին, որոնք լուծելու համար գոյություն ու
նեցող փիփսոփայությունը կորցրել էր երբեմնի իր ուժն ու հզորությունը: Պատմական անհ
րաժեշտությունը հրամայաբար պահանջում էր վերաիմաստավորել փիփսոփայական միտ
քը' գտնելու իր տեղն ու դերը հասարակության հոգևոր կյանքի մյուս բնագավառների հա
մակարգում:

Ն որ ժա մանա կի Փիլիսոփայական մտքի ձևավորումս ու զարգացումը բնու
թա գրվում է որպես «հեղափոխական հեղաշրջում», որը իր ավարտին է հասցնում Վ ե
րածննդի դարաշրջանում սկզբնավորված նոր ավանդույթները, փիփսոփայությունը տա
րանջատվում է կրոնակաև գաղափարախոսությունից, դադարում է կրոնի սպասավորը լի
նելուց և  ձեռք է բերում իևքնուրույնություև ու ազատություն: Դաշինք կնքելով վւորձարստա- 
կան և տեսական բնագիտության հետ ընդդեմ կրոնի, Նոր ժամանակի փիլիսոփայական 
միտքը առաջին պլան է մղում իմացության, գիտեփքի հավաստիության ու հիմնավորման, 
մարդու իմացական կարողությունների ու հնարավորությունների, մարդկային գիտակցութ
յան կառուցվածքի և գիտելիքների ստացման ուղիների ու մեթոդևերի հիմնահարցերը: Իմա
ցաբանական հիմնախնդիրևերը և մեթոդաբանական հարցերը գփւավոր ու առանցքային են 
դառնում փիփսոփայական մտքի համար: Պատահական չէ, որ հենց Նոր ժամանակի փի
փսոփայության մեջ են ձևավորվում իմացաբանական երկու հիմնական ուղղությունները 
էմպիրիզմս ու ռացիոնալիզմը, կապված գիտեփքի աղբյուրի, ձեռքբերման ուղիների ու 
ձևերի առանձնահատկությունների հետ: Հենց իմացաբանական այս ուղղությունների մեջ 
են իրենց հաղթանակը տոնում փիփսոփայության մարդակենտրոն դիրքորոշումներն ու գա
ղափարները: Այս հիմքի վրա են Նոր ժամանակի փիփսոփայության մեջ հաստատվում 
բնապաշտական և ռացիոնալիստական տեսությունները, որտեղ մարդու, մարդ-բնություն 
հարաբերությունների և աշխարհիկ կյանքի հիմնախնդիրները դառնում են փիլիսոփայութ
յան «հոգսերի հոգսը»:

1. Ֆրա նսիս Բեկոն (1561-1626)

Հումանիստական գաղափարները, որոնք վերջին հաշվով, բյուրեղացել էին «Մարդու 
մարդավայել ապրելու» կարգախոսի ձևով, Նոր ժամանակի մեծագույն մտածողներին 
հանգեցրին այն հաստատ համոզման, որ մարդն իր էությամբ ազատ, բանական և ակ
տիվ էակ է: Նա  պետք է իր բնությամբ ընտրի այն ճանապարհը, որը կապահովի նրա ա
զատ, բարեկեցիկ և մալւդավայել կյանքը: Անհրաժեշտ էր հումանիստական արժեքներին 
տալ կոնկրետ-պատմական իմաստ ե  կոնկրետ սոցիալական բովանդակություն: Ինչպե ս ե 
ի՞նչ ճանապարհով: Նոր ժամանակի փիփսոփայության առաջնեկներ Ֆ. Բեկոնը ե Ռենե 
Դեկսւրւրը ձեռնամուխ եղան այս խնդիրների լուծմանը: Ֆրենսիս Բեկոնը իր ուշադրությու-
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lip l|li(ii(i|iiiljinc)|ili(| սյրակվփկաւի ս զիւրւ51րյաև հարսւրէւրսւկցությաս վրա: Գիտություննև- 
pfi Ե ևծ վնրակաևցսաև (լսււ)ափւ>ւ|ւււևլւ|ւ 1ււա1ակնցին նրան: Նա է առաջինը արժեքավո
րել Տիփէղրքի ու ճշմարտության տեղն ու դերը բնության ե  մարդու իրական ճանաչողութ
յան գործում: Նա  հիմնավորապես քննադատում Է գիտեփքի հայեցողական իդեալը:

Բեկոնը հռչակում Է «Գիտելիքը ուժ է, իշխանություն է» կարգախոսը: Եվ նա 
ստեղծում Է այդ ուժի ե իշխանության նոր փիփսոփայությունը' մարդուն զինելու ճշմարիտ 
գիտելիքներով ե  մղելու գործունեության: Փիփսոփայությունը պետք Է ունենա պրակտիկ 
րովանդակություն: Գիտեփքի ճշմարտությունը պրակտիկ գործունեության մեջ նրա օգտա
կարությունն Է: Ազատ, անկախ ե մարդավայել կյանք կառուցելու համար մարդուն աեհրա- 
սնշտ են գիտելիքներ ե  ամենից առաջ' բնագիտական գիտելիքներ:

Բեկոնի կուռքը բնությունն Է, նպատակը' փորձարարական բնագիտության ստեղծումը, 
այն պայմանների ու մեխանիզմների հայտնադործումը, որոնք փորձարարական դիտողա
կանության միջոցով կհանգեցնեն ճշմարիտ ե ընդհանուր եզրակացությունների: Անհրա
ժեշտ Է վերաարժեքավորել նախկին արժեքները: Ոչ թե գիտություն հանուն գիտության, 
ոչ թե գիտեփք'հանուն գիտեփքի, այլ գիտություն ե  գիտեփք' հանուն մարդկային բարի
քի, մարդկային կյանքի պայմանների բարելավման և պահանջմունքների բավա
րարման:

Բեկոնը խորապես համոզված Է, որ կյանքն ու գիտեփքը, գիտեփքն ու վարձը խզված են 
միմյանցից: Նախորդ գիտնականներն ու փիլիսոփաները, ըստ Բեկոնի, եղել են կամ Էմպի
րիկներ կամ դոգմատիկներ: Էմպիրիկները նման են մրջյունի, որը հավաքում Է և օգտագոր
ծում: Դոգմատիկը նման Է սարդի, որն իրենից «կտավ» Է գործում: ճշմարիտ գիտնականն 
ու փիփսոփան պետք Է մեղու փնեն' հավաքեն, վերամշակեն և նոր արդյունք ստա
նան: Հետևաբար, չպետք Է զոհ գնալ հեղինակությանը, «ճշմարտությունը, ոչ թե հեղինա
կությունն Է այլ ժամանակի դուստրը»: Գլխավորն այն Է, որ մարդիկ չմոլորվեն ու զոհ գնան 
հեղինակությանը, այլ իրենց խելքն ու միտքը անընդհատ ուղղեն դեպի իրերի բնությունը, ի
րենց Էությունը ե  հասարակության օգուտի համար գիտեփքի օգտագործումը:

Այս խնդիրները լուծելու համար առաջին գործը պետք Է փեի գիտական իմացության 
մաքրազարդումը խաբուսիկ ու մշուշապատ «Կուռքերից», իսկ այնուհետև' գիտական նոր 
մեթոդի ստեղծումը: Բեկոնի մեծագույն ծառայությունը գիտությանն ու փիլիսոփայությանը, 
այս երկու դժվարիև խնդիրների լուծումն Է: Ինչպե՞ս ազատվել բանականության «կուռքե
րից», ինչպե՞ս այն մաքրել անվախսւրինեփ ե անվերապահորեն ընդունվող մտացածին- 
սխոլաստիկ ճշմարտություններից: Ինչպիսի՞ն պիտի փնի իմացության գիտական մեթոդը: 

Բեկոնի առաջին գործը բա նա կա նության մաքրազարդումն Է <կուռքերից»  պաշ
տամունք դարձած ե  անվերապահ մեթոդական ուղեցույցի դեր կատարող Սուրբ գրքերի 
դոգմաներից, ինչպես նաև կրոնա-փիփսոփայական մտահասանելի, հայեցողական տե
սություններից: Դրանք Բեկոնի գնահատմամբ, մոլորությունների, նախապաշարումների ե 
սահմանափակությունների դոգմատիկ համակարգեր են: Առաջին խանգարիչները և մոլո
րությունները «Ցեղի կուռքերս» են, որոնք մարդկային ցեղին հատուկ են ի ծնե: Մարդկա
յին բանականությունը ընդունակ Է իրերին վերագրել հատկություններ, որոնցից զարկ են 
նրանք: Երկրորդ, մոլորությունը «Քարանձավի կու՛ռքերն են»: Յուրաքանչյուր մարդ 
աշխարհին նայում Է իր «քարանձավից», իր անհատական Եսի տեսանկյունից: Նրանք ու
նեն իրենց սովորույթները, դաստիարակությունը, անհատական հակումներն ու շահերը: 
Նրանք գերի են այն ամենին, ինչ գերեվարել Է նրանց բանականությունը: Երրորդ, կուռքե
րը «Շուկայի կամ հրապարակի» կուռքերն են: Դրանք ծնվում են բառերի, անունների և 
հասկացությունների ոչ ճիշտ օգտագործումից: Դատարկ ու կեղծ են այն բոլոր տեսություն
ներն ու փիփսոփայական ուսմունքները, որոնք ստեղծվում են բառերի ու անունների կեղծ 
բովանդակության հիմքի վրա:

Վերջին մոլորությունը «Ռատրոնի հ տեսության» կուռքերն են: Դրանք բանակա
նություն են թափանցվում հնարովի, շինծու տեսություններից ե  իրենց աղավաղված օրենք

103



ներով բանականությունը շեղում են իմացության ճշմարիտ աղաց:
Բայց մեծ գիտություն ե  ճշմարիտ, գործնական փիփսոփայության ստեղծելու համար 

դեոևս բավարար չէ բանականության մաքրազարդումը կուռքերից: Անհրաժեշտ հ բանա
կանության ե վարձի ամուր միություն: Մաքրազարդված բանականությունը պետք է միահ
յուսվի փորձի հետ: Նախկին գիտությունը, տրամաբանությունը, դիալեկտիկան և մետաֆի
զիկան «կոտքային» են: Անհրաժեշտ է ազատվել դրանցից, որոնք զուտ բանական են: Այն
տեղ բացակայում է մարդկային պրակտիկ փորձը: Պետք է  ստեղծել «Նոր Օրգանոն», 
նոր տրամաբանություն, նոր դիալեկտիկա к նոր մեթոդ: Դա հնարավոր է իրակա
նացնել որոշակի կարգով' վարձի, դրա սահմանման և յուրովի ըմբռնման միջոցով:

Փորձի բեկոնյան ըմբռնումը ժամանակի ստումով խորապես գիտական է: Փորձնական 
ճանապարհով ձեռքի տակ պետք է ունենալ ստուգված, հետազոտված, հաստատված ու 
հավասարակշռված հավաստի փաստեր: Այդ վարձերը պետք է փնեն լուսակիր: Գիտա
կան գիտեփքը սկիգբ է առնում փորձերից, այլ ոչ թե զգայությունից: Այն պետք է ստանալ 
վարձի ե  նպատակադիր ու գիտական փորձարարության արդյունքների իմաստավորման 
միջոցով: Փորձն է այն լուսակիր լապտերը, որ պետք է վստել ե  լուսավորել դեպի ճշմար
տություն տանող ուղիները: «Փորձի ճշմարիտ մեթոդը նախապես վառում է լույսը, ապա 
այդ լույսով ցույց տափս ճանապարհը»: Այստեղ կարևորը, ըստ Բեկոնի, փորձի ճշմարիտ 
մեթոդի մշակումն է' տարրալուծման, հետազոտման (անալիզ) և փորձնական տվյալների 
ընդհանրացման մեթոդը: Դա ոչ թե պարզապես ւիորձնական գիտեփքի ստացման պար
զունակ ձև է, այլ ինդուկցիայի փիփսոփայական մեթոդ' մասնավոր, եզակի գիտելիքներից 
դեպի ընդհանուր եզրակացություն: Այն եզակի փաստերից ընդհանուրին տանող տրամա
բանական մտահանգում է: Այն ընդունակ է վարձի ընթացքում բաժանում կատարելու, գի- 
տավարձի տվյալները համեմատելու և գտևելու որոնելի ընդհանուր հատկությունները 
դրանց առկայության կամ բացակայության դեպքում:

2. Ռ  ե Ь ե Դ ե կ ա ր տ  (1596-1650)

Ինդուկցիան իր սահմանափակումների և միակողմանիության համար երբևէ չի բավա- 
րարել Նոր ժամանակի փիփսոփայության հիմնադիր, դարաշրջանի մեծագույն բնագետ, 
մաթեմատիկոս և փիլիսոփա Ռենե Դեկարտին: Ինդուկցիան բավարար չէ տեսական-փիփ- 
սոփայական գիտեփքի հավաստիության հիմնավորման համար: Սկեպտիկների փաս
տարկները այս հարցում ունեն իրենց ուժեղ կողմը: Դեկարտիև հետաքրքրում է կասկածի 
մեթոդաբանական կողմը: Դեկարտի համար կասկածը գիտեփքի հավաստիության հիմնա
վորման միջոց է: Որտեղ պետք է փնտրել գիտեփքի հավաստիության հիմնավորման գոր
ծոնները: Եթե այն չպետք է որոնել բեկոնյան փորձի մեջ, ապա մնում է այն որոնել բանական 
մարդու մտածողության, մտքի ինտելեկտուալ ինտուիցիայի մեջ: Նա արմատական շրջա
դարձ է կատարում դեպի մտածող մարդը: Ոչ ոք չի կարող հասնել ճշմարտության, եթե «չի 
լսելու բանականության ձայնը» և «չի հետևելու ճշմարիտ, գիտական մեթոդին' բանակա
նությանը լավ ուղղություն տալու և գիտությունների մեջ ճշմարտություն որոնելու համար»: 

Բանական, մտածող մարդն է փիփսոփայության և' ելակետը, և' կենտրոնը, և ’ ավար
տը: Միայն բանականությունն է ընդունակ «ճշմարիտը սխափց ջոկելու»: Այս տեսանկյու
նից, երբ նա ավարտում է եվրոպսւյի ամենահռչակավոր դպրոցներից մեկը, իր համար 
պարզում է զարմանահրաշ մի երևույթ . «Ինչ սովորել է, կասկածելի է թվում»: 
Դեկարը միայև մի բանի վրա չի կասկածում: Դա այն է, որ, ինքը կասկածում է: Ինչու’: 
Որովհետև գիտեփքի հավաստիության հիմքը բանականությունն է, միտքն է, իսկ իր բանա
կանությունը ինքը զիեել է ուրիշ միջոցներով, այլ ոչ թե սեփական ինտելեկտուալ ինտուի
ցիայի միջոցով: Մարդկային բոլոր գիտեփքները մարդը, ըստ Դեկարտի, ստանում է երկու 
ճանապարհով՝ զգայական վարձից ե  ինտելեկտուալ ինտուիցիայի արդյունքներից: Իսկ 
վերջինս պարզաբանում է այն, ինչ մարդու մեջ կա ի ծնե: Նրա համար տեսական զաղսւ-
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վւտ|ւն1ւ|1|ւ քլհածիև ՍԱ՛. I ՝սկ ու ր Шпиц մստւլա մտածււղություևը, եթե Դեկարտի բՕածին 
սաոափարԱերի, այդ իէւտելևկտուալ իսցաւիցիսսյի կրողը մարդև է: Ինչպես պիտի հասկա
նալ Դէւկարտի հանրահայտ պարադոքսը «մտածում եմ, հետևաբար գոյություն ունեմ»: Դե- 
կարտն առաջնորդվում Է այն մտքով, որ առարկաների մասին մտքի մեջ պետք Է պարու
նակվի նրա գոյության երաշխիքը: Մարդը գոյություն ունի, եթե նա մտածում Է: Իսկ ինչպես 
վարվել այն իրողության հետ, որ մտածելու համար պետք Է գոյություն ունենալ: Այս պարա
դոքսը լուծվում Է Դեկարտի փիփսոփայական դուաւիզսով. Չի կարեփ մտածող մարդու ե 
բնության համար ընդունել մեկ սուբստանցիա: Բնությունը աոարկայական-մարմնական Է, 
մարդը բանական: Բնության սուբստանցիան տարածականությունն Է, մարղունը մտածո
ղությունը: Սրանից վերե, ըստ Դեկարտի, կանգնած Է դրանց միակ արարիչը Աստված: Նա 
արարել Է դրանք իրարից անկախ, ինքնաբավ ե դրել շարժման մեջ, դրանց օժտել ինքնու
րույն օրենքներով: Բայց գիտեփքը մտածողության մենաշնորհն Է, որի հավաստիության 
հիմքը միտքն Է: Բնության մասին գիտելիքներ կարեփ Է ձեռք բերել վւորձի զգայություննե
րի ե իմացության ինդուկտիվ մեթոդի միջոցով: Բայց ինդուկցիան հենվելով զգայական 
վարձի վրա, մի կողմից չի տափս ակնհայտ ճշմարիտ տեսական գիտելիք, մյուս կողմից, 
այն մտքի պրոցես Է, որը փորձնական ճանապարհով չի կարող հասնել, ասենք, կետի, գծի, 
հարթության զգայական ըմբռնման: Դրանք միտքը կարող Է պատկերացնել: Այդ բնածին 
գաղափարների հավաստիության հիմնավորումները անհնար Է գտնել փորձում (ինչպես, 
ասենք, Աստծո ե  նրա գոյության գաղափարը, սուբստանցիայի գաղափարը): Միայն 
պարզ միտքը, անցնելով դեդուկցիայի բոլոր օղակներով հանգեցնում Է փորձի փաստին: 

Ինչպե՛ս Է այն տեղի ունենում: Դա հասկանալու համար պետք Է դիմել Դեկարտի իմա
ցության տեսությանը: յԸստ Դեկարտի, անհրաժեշտ Է ճանաչողության պրոցեսը բաժանել աս
տիճանների' «պարզագույն ընդունակությունների», այն Է' զգա յությա ն, երևակայության, 
հիշողության ն. ինտելեկտի (բանականության): Այնուհետև, դրանք պետք Է իրարից տար
բերակել: Տարբերակելով դրանք, Դեկարտը նկատում Է որոշակի հակադրություններ, նյութա
կան ե  հոգևոր, զգայություն և  ինտելեկտ, մարդկային ե Աստծո բանականություն: Մատերիա
կան աշխարհը ունի մեկ սուբստանցիա' տարածականություն, որով չի կարեփ ճանաչել այդ 
աշխարհի մատերիական իրերից գլխավորին' Մարդուն, և Արա էություևը: Մարդը «ւfտա
ծող իր» Է, նրա ճանաչողության սուբստանցիան և. չափանիշը մտածողությունն Է: 
Բայցև «մտածողությունն անհնար Է առանց «մտածող իրի»: Միասնական իմացությունը 
պարտավոր Է լուծել այս պարադոքսը: Եթե մտածողությունն անհնար Է աոանց մտածող 
իրի, ապա ըստ Դեկարտի, նյութականն ու հոգևորը, մարմինն ու հոգին միասնական 
են: Չկա զգա յություն առանց ինտելեկտի ն. ինտելեկտ, առանց զգա յությա ն:

Ինչպե ս ապացուցել սա: Դեկարտը գտնում Է, որ բոլոր կարգի ընկալումները և մտածո
ղությունը կապված են «մտածող սուբստանցիայի», իսկ զգայությունները «մարմնական 
սուբստանցիայի» հետ: Բայց զգայությունը «ինքնին զգայություն» չէ, այլ մարմնի գործու
նեություն է, «հոգևորի» իմացության գործառնական տարր է: Այստեղից էլ'ինտելեկտը ան
զոր է, քանի դեռ գործ ունի անմարմին օբյեկտի հետ, իսկ զգայությունը պարփակված և մե
կուսացված է ինքն իր մեջ: Երբ գործում է ինտելեկտը, «ինքնին զգայությունը» վերածվում է 
գործունեության: Ինտելեկտի գործունեությունը դեդուկտիվ է: Դեդուկտիվ մտածողությունը 
սկսվում է ինտելեկտուալ ինտուիցիայից, որը իրի էության անմիջական, բայց բանական 
ըմբռնում է: Այն կասկածի ենթակա չէ, որովհետև օժտված է ակնհայտ և հավաստի ճանաչ
ված հիմնսւդրույթների ճշմարտությամբ: Այն գիտեփքի պարզ տարրերի առանձնացում է և 
ընթանում է պարզից բարդը' վերընթաց շարժման շնորհիվ: Դեկարտը աստվածացրել է բա
նականության դերը իմացության պրոցեսում: Հենվելով իր դեդուկտիվ (ռացիոնալիստա
կան) մեթոդի վրա, այն է'ընդհանուրից դեպի եզակին մտքի շարժման վրա, Դեկարտը պա
տերազմ է հայտարարել մինչ այդ գոյություն ունեցող ողջ իմացաբանությանը, հիմքից մեր- 
ժելով և «ոեն շպրւրևւով» ամեն ինչ: Դեկարտը կասկածը տարածում է ամենուր գոյություն 
ունեցող բո|որ րԱւաււսվւսոնևրի ցխոեփքների վրա, մտքի մաքրազարդմանը և ինքնուրույն,

105



ստեղծագործական մտածողության դաստիարակմանը: Իսկ ո՜՛ր գիտեփքները պետք 1.1սս 
մարել ճշմարիտ ե որոնք են դրա չափանիշները: Դեկարտը գտնում է, որ .

1. Կասկածելը պիտի շարունակել մինչև այն սահմանը, քանի դեռ չի գտնվել մի բան, ո
րը կասկածի ոչ մի տեղիք չի տափս:

2. Իրերի գոյության մասին մտքի մեջ պետք պարունակվի նրա գոյության երաշխիքը:
3. Չպետք է հավատալ զգայական տվյալներին:Արեը փոքր է թվում, բայց իրականում 

այդպիսին չէ: Զգայական ճշմարտությունը կախված է բանականությունից ե  ղեկավարվում 
է նրա կողմից:

4. Անհրաժեշտ է սովորել սովորական կրքերը կսւռավարել:Դրանք պետք է վւոխսւրինել 
դատելու ե  ուշադրությունը կենտրոնացնելու կամքով:

Դեկարտը իր գիտական-փիփսոփայական գործունեության մեջ ղեկավարվել է այդ 
սկզբունքներով ե  դրանց հիման վրա ստեղծել իր դեդուկտիվ-ոացիոնափստական մեթոդը: 
Այդ մեթոդը պահանջում էր.

Աոաջին: Երբեք ճշմարիտ չհամարել ոչ մի միտք ե դատողություն, եթե պարզ և  ակն
հայտ չփնի, որ դա իսկապես ճշմարիտ է և չունենա կասկածելու առիթ:

Երկրորդ: Յուրաքանչյուր բարդ ու դժվարին խնդիր, որ պետք է քննարկվի, անհրա
ժեշտ է բաժանել այնքան մասերի, որքան պետք է դրա լավագույն լուծումը հնարավոր 
դարձնելու համար:

Երրորդ: Ղեկավարել մտքերի ընթացքը, սկսել ամենապարզ ե  ամենահեշտ առարկա
ներից ե աստիճանաբար բարձրանալ մինչև ամենաբարդը ե  դժվար իրերի իմացությունը:

Չորրորդ: Այնքան լրիվ թվարկումներ և այնքան ընդհանուր տեսություններ կատարել, 
մի Աչ կա՛տարելապես վստահ փնե[, որ ոչ մի բան. բաց չի մսացել:

★  *  *

Նոր ժամանակի փիփսոփայության ռահվիրաների' Ֆ.Բեկոնի և Ռ.Դեկարտի կողմից 
մշակված իմացության ինդուկտիվ ե. դեդուկտիվ փիլիսոփայական մեթոդները հե
ղափոխական հեղաշրջում էր գիտական իմացության մեջ: Բեկոնը իր ինդուկտիվ ի
մացաբանությամբ սկիգբ դրեց գիտությունների Մեծ վերականգմանը, գիտեփքը հոչակեց 
իբրև ուժ և իշխանություն, որին կարեփ է հասնել գիտական մեթոդի շնորհիվ: Դեկարտը 
կողմնորոշվեց դեպի մաթեմատիկան' միակ ճշմարիտ տեսական գիտությունը, որի գիտե
փքները դուրս են բերվում և հիմնավորվում են ռացիոնալ-դեդուկտիվ ճանապարհով: 
Հետևաբար, փիփսոփայական գիտեփքը ես պետք է դուրս բերել բանականությունից և հիմ
նավորել երանով: էմպիրիզմը ե  ռացիոնափզմը ձևավորվեցին որպես ոչ միայն գիտական- 
փիփսոփայական մեթոդներ, այլև վերածվեցին իմացության փիփսոփայական ուղղութ
յունների: Փիփսոփայական մտքի հետագա զարգացումը գտավ իր ամուր հենարանը:

3. Բ ե & ե դ ի կ տ  Ս պ ի ե ո գ ա  (1632-1677)

Դեկարտի ռացիոնափզմը իր հետագա զարգացումն ապրեց ե  հիմնավորվեց դարաշր
ջանի երկու խոշորագույն մտածողների' Սպինոզայի և  Լայբնիցի փիփսոփայության, իսկ 
Բեկոնի էմպիրիզմը' Տ- Լոկի և Տ-Բերկլու սենսուափստական իմացաբանության մեջ:

Բենեդիկտ Սպինոզան գրել ե  փիլիսոփայել է երկրաչափական մեթոդով: Փիլիսոփա
յական հիմնական հասկացությունները ե  սկզբունքները նա շարադրել և մեկնաբանել է 
սահմանումների, աքսիոմաների ե  թեորեմաների ձևով:

Սպինոզայի փիփսոփայությունը մոնիստական է: Այն ուսմունք է համընդհանուր մեկ- 
միասնական սուբստանցիայի մասին, որը միաժամանակ օժտված է դեկսւոտրոն երկու 
սուբստանցիաների' տարածականության, և մտածողության, ատրիյւո14)նէ®վ Այղ
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iiiii|'uiiiui(ii||nuli punipjuni li Սստօււ Inn|!iru|,ijniu(i I., բնությունը: Սուբստանցիայի միասնա
կան պանթեիստական jiUpulmiilp ւլևկարտյսւն երկու ինքնաբավ սուբստանցիաները մրա- 
փւլաւմ է և վերածում զուտ իրականության: Սպինոզան գտնում է, որ իրականը միայն Աստ
վածն է, իսկ տարածականությունն ու ստածողությունը նրա ատրիբուտներն ու մոդուսւ- 
ԱևրԱ են: Առաջինը սուբստանցիոնալ է վերջավոր իրականության՝ բոլոր մարմինների հա
մար, երկրորդը' մտածող էակների: Անվերջը, բացարձակը Աստվածն է, որը կարիք չունի 
ււրԱ Լ որոշակիության, այլ գոյություն ունի իր մեջ'միավորվելով բացարձակապես ամեն ինչ: 
Աստված գոյության ե  էության միասնություն է: Նա ոչ թե ինչ-որ էություն է, այլ էություն է 
րնդհսւնրապես: Նա  սուբստանցիա է:

Իսկ ի՞նչ է սուբստանցիան, ատրիբուտը, մողուսը: Իր գլխավոր աշխատության 
«Աստծո մասին» բաժնում Սպինոզան գրել է.

«Սուբստանցիա ասելով ես հասկանում եմ այն, ինչ գոյություն ունի ինքնին ե հասկսւց- 
լ{ում ու մտածվում է իր միջոցով, այսինքն այն, որի հասկացությունը կարիք չունի ուրիշ իրի 
հասկացության, որից նա պետք է ձևավորված լինի»: Սուբստանցիան անմիջականորեն 
տրվածն է, որի էությունը իր մեջ բովանդակում է իր անհրաժեշտ գոյությունը: Սուբստսւն- 
(|իան իր գոյության համար ոչ մի բանի կարիք չունի, այն «causa su i»  է'ինքն է իր պատճա- 
օը:

«Ատրիբուտ ասելով ես հասկանում եմ այն, ինչը բանականությունը հասկանում է 
սուբստանցիայի մասին, որպես նրա բովանդակությունը կազմող մաս կամ էություն»: 
Սուբստանցիան օժտված է անթիվ ատրիբուտներով'հատկություններով ու որակներով, ո- 
րոէւք կազմում են նրա էությունը: Սուբստանցիան ճանաչվում է իր երկու սուբստանցիոնալ 
ատրիբուտներով'տարածականությամբ և մտածողությամբ: «Մոդուս» ասելով ես հասկա
նում եմ սուբստանցիայի վիճակը, կամ այն, ինչը գոյություն ունի ուրիշի մեջ'ինչի միջոցով 
այն մտածվում կամ հասկացվում է»: Եթե սուբստանցիան իր ատրիբուտներով կազմում է 
naturo naturata-ն' արտադրող բնությունը, ապա մոդուսները' արտադրված բնությունը, natu- 
ra naturans-ը' արտադրված բնությունը, մարդուն շրջապատող առարկայական աշխարհը: 
«Աստված ասելով ես հասկանում եմ բացարձակապես անվերջ էություն կամ սուբստան
ցիա, որը բաղկացած է անվերջանւպի ատրիբուտներից, որոնցից յուրաքանչյուրը արտա
հայտում է նրա հավերժական ե անսահման էությունը»: Աստված-սուբստանցիան արտա
հայտում է աշխարհի միասնությունը, իսկ մոդուսները' նրա բազմաձևությունը: Դրանք 
միասնական Աստված-բնության երկու կողմերն են:

Բնության ահա այսպիսի ռացիոնալիստական պատկերի ելակետից (պատկեր,_որը 
րստ էության բնապաշտական է) Սպինոզան հետազոտում է ճանաչողության հնարավո
րությունը: Ի՞նչ հարաբերության մեջ է գտնվում գիտեփքը իրականության նկատմամբ: Ինչ
պես է մարդը ձեռք բերում այդ գիտեփքները: Մարդու իմացական գործունեության հետա
զոտման հիմքում Սպինոզան դրել է այն սկզբունքը, համաձայն որի «գաղափարների կապն 
ու կարգը այնպիսին են, ինչպիսին իրերի կարգն ու կապը»: Այստեղից էլ եզրակացնում է, որ 
գոյություն ունի բնածին ընդունակություն գիտեփք ձեռք բերելու համար:

Իրերի էությունը ճանաչելու համար Սպինոզան տարբերակում է մարդու բնածին ընդու
նակությունների երեք տեսակ (մեթոդ): /

Իմացության երեք աստիճանները' զգայական, ընկալումը, բանականության կշռա
դատումը ե ինտուիտիվ բանականությունը իրենցից ներկայացնում են գիտեփքի ստո
րին, միջին ե  բարձրագույն աստիճանները:

Զգայական ընկալումներից ստացված գիտեփքները փորձի և երևակայության գիտե- 
յիբներ են և սահմանափակված են առօրյա կյանքի իրադարձություններով: Այս մեթոդը 
անպետք է գիտական գիտեփք ստանալու համար, քանզի գործ ունի պատահական հատ
կությունների, այլ ոչ թե պատճառների հետ: Բանականության կշռադատման մեթոդի միջո
ցով միտքը իրերի հատկություններից ե  ադեկվատ գաղափարներից ձևավորում է ընդհա
նուր հասկացություններ: Այս մեթոդը, ճիշտ է, հայտնաբերում է պատճառները և գիտական
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է, այնուամենայնիվ, չի տալիս օբյեկտի ներքին էության մասին հավաստի գիզւէւլյԱյՕեր 
քանզի չի ձևավորում իրերի սւնմիջսպան էություններից: Միսպ գիտակաս մնթոդը և իմա
ցության գիտական աստիճաևը ինտուիտիվ բանականությունն է: Ինտուիցիան սուբս
տանցիայի էության ճանաչման հիմքի վրա իրերի էության ռացիոնալիստական, մաթեմա- 
տիկանսւցված ճանաչումն է:

Այսպիսով, Սպինոզան առանձնացնում է գիտելիքների երեք տեսակ.
1. գիտելիքներ, որոնք ստացվում և հիմնավորվում են երևակայության հիմքի վրա, որի 

համար էլ անհասկանալի են ե  մթագնված;
2  գիտելիքներ, հիմնավորված մտքի կշռադատումների վրա' աշխարհը հասկանալու 

համար: Դրանց նմուշը մաթեմատիկական գիտելիքներն են' բանական գիտեփքները, որոնք 
ստացվում են աքսիոմատիկ ճանապարհով;

3. ինտուիտիվ գիտեփքները, որոնք ինտելեկտուալ-ռացիոնափստական գործու
նեության արդյունք են, ե  որպես ընդհանուր հասկացություններ, ընդգրկում են իրերի իսկա
կան էությունը:

Սպինոզայի դատողությունների վերացարկված բնույթը սուբստանցիայի, ատրիբուտ
ների և  մոդուսների մասին իրականում ունի պրակտիկ փիփսոփայական ուղղվածություն: 
Այն ուսմունք է մարդու, նրա բարոյականության և կյանքի իրական ընկալման մասին, ազա
տության և անհրաժեշտության մասին: Ազատությունը այն իրն է, որը գոյություն ունի և գոր
ծում է միայն իր էության անհրաժեշտությամբ: Մարդու ռեալ ազատությունը բանականութ
յան ու կամքի միասնության մեջ է, ուրախության, թախծի, հակումների և խելացի գործելու, 
ճշմարիտ և պարզ իմացությունն է:

Սպինոզայի ռացիոնալիզմի սոցիալական բովանդակությունը ազատ մարդու, նրա ՜ա
զատ մտքի, գործելու և մտածելու անհրաժեշտության բանական հիմնավորումն է: 
Պետության խնդիրը Սպինոզան տեսնում է մարդկային ազատության համար այնպիսի 
պայմանների ստեղծման մեջ, որտեղ ամեն ոք կմտածի այն, ինչ ինքը ուզում է և կխոսի այն, 
ինչ նա մտածում է:

4. Ջ Ո ն Լ ո կ /  1632-1704/

Տոն Լոկը Նոր ժամանակի էմպիրիկ-մատերիափստական ուսմունքի և բուրժուական լի
բերալ գաղափարախոսության հիմնադիրն է: Լոկի փիփսոփայական աշխարսւհայացքը 
մատերիափստական է. ֆիզիկական մատերիական աշխարհը ռեալ գոյություն ունի իր կա
ռուցվածքային բոլոր դրսևորումներով: Սարդկային բարեկեցությունը, ըստ նրա, անհնարին 
կփներ, եթե մարդկությունը չդիմեր բնությանը, նրա ուժերին և նյութերին, չվերամշակեր 
դրանք իր պահանջմունքները բավարարելու համար: Լոկը դրական պատասխան է տափս 
այն հարցերին, որոնք ապացուցում են կեցության ինքնին և ինքնաբավ ռեալ գոյությունը 
հոգևորից անկախ: Դրանք են' գոյություն ունի, արդյոք, նյութական օբյեկտների բազ
մաձև աշխարհը, ինչ։վիսի՞ն են այդ աշխարհի նյութական հատկությունները, գոյություն 
անի՜’ սուբստանց, մեր մտածողության մեջ ինչպե՞ս են ծնվում նյութական սուբստանցի 
հատկությունները և, կարո՞ղ են դրանք փնել հավաստի և հստակ:

Լոկը իր գլխավոր աշխատության ստեղծման շարժառիթների մասին գրել է, որ ինքը 
նպատակ է դրել ուսումնասիրել մարդկային իմացության ծագման, հավաստիության և ծա
վալի հիմնահարցերը: Այս հայեցակետից, Լոկի աոաջին գործը լինում է Դեկարտի բնածին 
գաղափարների մասին ուսմունքի հետևողական քննադատությունը, գտնելով որ, նախնա
կան ու բնածին ոչ մի իդեա կամ նշան իրերի կամ նրա հատկության մասին գոյություն չու
նի: Բանականությունը ի ծնե «մաքուր գրատախտակ» է, որի վրա տառերը գրվում են զգա
յարանների կողմրց: ՈՒրեմն, չկան նաև Դեկարտյան «բնածին իդեաների և սկզբունքների» 
գոյության փաստարկներ' մտածական և պրակտիկ սկզբունքնեո: Միայն զգայական 
վարձի և զգայական տպավորությունների միջոցով կարող են առաջանալ գաղափարները,
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111 • 1111111 Hi ւ 111 ա նշանները: Դեռ սււ|1ւլ|ւէւ 1.ո1լ|ւ ապացուցում Է, որ ինչպես մտածակաս, սւյն- 
u|bU Լւ պրակտիկ սկզրսւնրենրը jbii կարող լինել բնածին, եթե դրանց իդեաները 
ւ)1»սձ|ւս չեե: ճասաչողությունը սկսվում Է անհատական զգայական վարձից: ԲաԱւսկա֊ 
ևաթյւսԱ ւէեջչկա ոչինչ, որ եղածչփհի զգայության մեջ:Առանց վարձի բանականութ- 
|ւււ(ւր «դատարկ գրասենյակ» Է ե  «չլցված տախտակ» Է: Մտածողության օբյեկտը իդեան 
Լ, այև զբաղված Է իդեաներով: Իդեաները ծագում են զգայություններից ե ռեֆլեքսներից' 
|ււս1ւսւկանության ինքնաանդրադարձամից: Փորձի վրա են հիմնավորվում բոլոր զիտելիք- 
1ւ1ւ[տ ե ծագում են նրանից: Փորձն Է մտածողության նյութի մատակարարը, որի առաջին 
աղբյուրը զգայության օբյեկտներն են, իսկ երկրորդը' մտքի գործունեությունը: Առաջին 
աղբյուրի դեպքում զգայարանները մտքին հասցնում են զգայապես ընկալելի իրերի ընկա- 
րււմները նրանց հատկությունների մասին, իսկ երկրորդ դեպքում՜ մտքի ներքին ընկալման 
տտծողությունը իդեաներ Է մատակարարում բանականությանը' զբաղվելով առաջին աղբ- 
րււրրց ստացված գաղափարներով: Առաջին աղբյուրից'զգայությունից, բանականությունը 
արանում Է իդեաներ զգայելի իրի հատկությունների մասին, երկրորդ աղբյուրից' ռեֆլեք- 
ւփսւյից /մտքի ներքին կշռադատումներից/ երկրորդ տեսակի իդեաներ: Իդեաների ստաց
ման այլ աղբյուրներ, ըստ Լոկի, գոյություն չունեն: Լոկը իրերի հատկությունները սկգբուքո- 
ր1ւե բաժանում Է առաջնային к  երկրորդային հատկությունների: Առաջնային են այն 
հատկությունները, որոնք մարմինը պահում Է իր մեջ անկախ բոլոր կարգի վավախություն- 
հերի: Երկրորդային հատկությունները «կարծեցյալ, թվացող» հատկություններ են: Դրանք 
կապ չունեն իրերի իմանենտ հատկությունների հետ, առանց զգայական ընկալման գոյութ
յան չունեն և անվանական են (գույն, համ, հոտ): Առաջնային հատկությունների (որակնե
րի) իդեաները նմանության արդյունք են, երկրորդային որակները իդեաների (մտքի) գոր
ծունեության արդյունք, այլ ոչ թե որակի և հատկության վախանցում իդեաին:

ճանաչողության երկրորդ վաւլը ընկալումն Է, որը ռեֆլեքսիայի առաջին պարզ իդեան 
I.: Ընկալումը տեղի Է ունենում, երբ միտքը տպավորություն Է ստանում: Առաջին իդեաները 
երեխաների մոտ քնածին չեն, այլ արդյունք են նրանց'իրերի հետ աոաջին հանդիպման: 
Հաջորդ մտածական ընդունակությունը հայեցողությունն Է, որի շնորհիվ միտքը ընդունակ Է 
ււււոշ ժամանակ պահպանել ստացված իդեաները: Հիշողությունը, ուշադրությունը ե կրկնո
ղությունը պահպանման լավագույն միջոցներն են: Մտքում իդեաների պահպանման հա
մար Լոկը առանձնացնում Է մտքի ակտիվության գործոնը, որը հզոր կրքերի, հույզերի և 
ապրումների պահերին կյանքի Է կոչում հիշողության մեջ նիրհած իդեաները:

Լոկը իդեաները բաժանում Է երկու խմբի' պարզ ե բարդ: Պարզ իդեաները խտացվում 
ևն զգայարանների, որոշ իդեաներ' ռեֆլեքսիայի, իսկ մի այլ խումբ պարզ իդեաներ' բոլոր 
գգայանների ե  ռեֆլեքսիայի միջոցով: Իսկ ինչպե՛ս են առաջանում բարդ իդեաները: Լոկը 
ւտանց առաջացման երեք եղանակ Է առանձնացնում: Աոաջինը պարզ իդեաների միավոր
ման մեթոդն Է, երկրորդը իդեաների տարբեր հարաբերությունների մեջ համադրումը, իսկ 
к/ւրորդը վերացարկման օգտագործմամբ առաջին ե երկրորդ եղանակների օգտագործումն 
L որպես միջակա կամ ենթադաս օղակներ: Բարդ իդեաները Լոկը խմբավորել Է մոդուսնե
րի սուբստանցիաների և հարաբերությունների կարգով: Բարդ իդեաների վերլուծութ
յան ժամանակ Լոկը քննարկում Է լեզվի ե  նրա բառերի տեղն ու դերը վերացարկման պրոցե
սում: Հասկացությունների ձևավորման, եզակիից դեպի ընդհանուրին անցումը հնարավոր Է 
միայն լեզվի միջոցով: Հետաքրքիր Է խորանալ Լոկի'բառերի վերլուծության ինքնատիպ տե- 
սությաև մեջ:

5. Գ ո տ ֆ ր ի դ  Լ ա յ բ ե ի ց (1646-1706)

17-րդ դարի եվրոպական փիփսոփայության և գիտության մեջ առանձնահատուկ տեղ 
ունի Գ ոտ ֆրիդ Լայբնիցը: Շարունակելով Դեկարտի և Սպինոզայի ռացիոնալիստական 
ավանդույթները, Լւպրնիցր խորացնում Է իր նախորդների կողմից ստեղծված ռացիոնալ
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փիփսոփայության սկզբունքները նույնության, եզսւկիր ե  անհատականի համատեղելիութ
յան, անհատականացման ու տարբերակման, բավարար հիմունքների անհրաժեշտության, 
սուբստանցիա-էությունների իդեալականացման, անընդհատության, նախսւսխտեղծ ներ
դաշնակության մասին:

Լայբնիցը հանրագիտարանային փիլիսոփա է: Ամեն տեղ նա փնտրում է նորը մաթե
մատիկայում, աստվածաբանության ե տրամաբանության մեջ: Նորի որոնումը հանգեցնում 
է մոնադաբանության, «Հըիլիսոփւսյուբյաև բոլոր դոները բացող» սուբստանցիայի 
մասին իր ուսմունքին: Մ ոնա դը պա րզ, ա նբա ժա նելի հոգևոր սուբստանցիա է, ոչ թ ե  
մեկն է, ա յլ անհաշիվ է, մոնադների ա նթիվ բա զմություն է: Սրանով Լայբնիցը հիմ
նավորում է աշխարհի ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ սուբստանցիաների մասին իր ուսմուն- 
քը:Լայբնիցի մոնադը պարզաբանվում է я /ժհասկացության հետ ունեցած կապով: Մոսա
ղը գործուն ուժ է, օժտված է էնտելեխիայով ե  գործունեությամբ: Նրա մեջ մշտապես առ
կա է գործունեության տենդը էնտելեխիան, իբրև ակտիվ սկզբունք, ակտիվություն և գոր
ծուն ուժ: Լայբնիցի մոնադները զրկված են առարկայական-մարմնական որևէ հատկությու
նից: Այս պատճառով էլ հասանելի են ե  ճանաչվում են միայն բանականության կողմից: 

Զարգացումը, ըստ Լայբնիցի, մոնադների ներքին էությունն է: Գտնվելով գործուն վիճա
կի մեջ, մոնադները ունեն սեփական որոշակիություն և իրարից տարբերվելու հատկություն: 
Նա  առանձնացնում է զարգացման տարբեր աստիճանի վոա գտնվող մոնադների երեք տե
սակ: Առաջինը զարգացման ստորին աստիճանի վրա գտնվող մոնադներն են: Սրանք բնու
թագրվում են ընկալման պասիվ ընդունակությամբ և ձևավորում են ֆիզիկական աշխարհի 
իրերը: Երկրորդը հոգու մոնադներն են, օժտված զգայությամբ ե  պատկերացումներով: 
Սրանցով ձևավորվում է բուսական ե կենդանական աշխարհը: Երրորդ տեսակը ոգու մո
նադներն են, որոնք օժտված են բանականությամբ, գտնվում են զարգացման բարձրագույն 
աստիճանում և որոշում են մարդու էությունը:

Ընդունելով դեկարտյան բնածին գաղափարի գոյության փաստը, Լայբնիցը, սակայն, 
գտնում է, որ բնածին գաղափարները ի սկզբանե չեն տրված պարզ ե հասկանափ ձևով: 
Դրանք ինտելեկտում գտնվում են սաղմնավորված վիճակում: Դրանք աստիճանաբար 
զարգանում են և վերածվում «բանականության ճշմարտությունների», որոնց առանձնա
հատկությունը համընդհանրությունն է, անհրաժեշտությունը, ինչպես մաթեմատիկական և 
տրամաբանական գիտելիքներն են: Փորձելով համակցել ռացիոնափզմն ու էմպիրիզմը, 
Լայբնիցը առանձնացնում է նաև «փաստի ճշմարտությունները»: Դրանք չեն կարող ձեոք 
բերվել դեդուկտիվ ճանապարհով և ինդուկցիայի արդյունք են: Մեխանիկայի կողմից ձևա
կերպած բնության օրենքները «փաստերի ճշմարտություններ» են:

Լայբնիցի մոնադները ստեղծվում են Աստծո կողմից: Նրանց միջև գոյություն ունի աստ
վածային նախասահմանված ներդաշնակություն /նպատակադրվածություն/ և համակարգ- 
վածություն: ժամանակն ու տարածությունը չեն կարող փնել բացարձակ: Դրանք համա
կարգային կապերից դուրս են:

Աստված, ըստ Լայբնիցի, մոնադների միասնության և փոխադարձ կապի սկզբունքն է: 
Նա  մոնադներին հակադրվող արտաքին էություն չէ, այլ նրանց համընդհանուր էությունն է: 
Բայց Աստված զուտ գործունեություն է, մի սուբյեկտ, որը գործում է տարբերակման և ա
ռանձնացման ոլորտում: Այդ պատճառով էլ նրա ներքին էությունը վերափոխվում է արտա
քին օտար ուժի: Լայբնիցը Աստծուն գրկելով կարգավորող ներքին սկզբունքից, շրջանա
ռության մեջ է դնում «Հ ո գ ի » հասկացությունը, որը ոչ թե պարզ մոնադ է, այլ մի առար
կա, որը ինքն իրեն գիտակցող, մտածող բանական մոնադ է, Ոգի է: Լայբնիցի տեսանկյու
նից, Լոկի դեկարտյան քննադատությունը նաիվ է: Բնածին իդեաների ստեղծվածը պետք է 
հասկանալ այն իմաստով, որ հոգու էությունը մտածելն է: Բնածինը և ձեոքբերովին պետք 
է հանգեցնել ոչ թե նրան, ինչ մարդը ստանում է ի ծնե կամ ձեռք է բերում, այլ էականին և ոչ 
էականին, ներքինին և արտաքինին, ներհատուկին և պատահականին: Ոգին ծնվում է ինք
նին ե  հենց այդ ներունակությունն էլ հոգևոր իդեաների ծագման աղբյուրն է: Հոգին մտա-
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ծւււ՚ւ ապ>|ևկտ է. «(ազիս մտածում I.» li սւյւլ «հ|ւկաս(ւ L  միասին վերցված»: Երբ հոգին հսա- 
luiut i ինքնագիտակցության, ապա վևրսւօւխւմ է բանականության, դառնում է ոգի: յԸստ 
ւ սւյլվփցի, անհրաժեշտ ճշմարտությունները կախված չեե զգայություններից ե  չեն առաջա
նամ նրասից: Լոկի սխալը, ըստ Լայբնիցի, անհրաժեշտ և պատմական ճշմարտություննե- 
րր իրարից չսահմանազատելն է: Բանականությունը «մաքուր գրատախտակ» չէ: Բանա
կանության մեջ չկա ոչինչ, որ «նախօրոք անցած չլինի զգայության միջոցով» Լոկի դրույ
թին, Լայբնիցը ավելացնում է՝բացի բանականությունից: Բանականությունը նա հասկանում 
որպես մի բնածին ընդունակություն, որի շնորհիվ ձևավորվում են հասկացությունները ե  ի- 
դևաԱհրը: Բանականությունը, որպես այդպիսին, անհրաժեշտ ճշմարտության աղբյուր է: 
Լայբնիցի բանավեճը Դեկարտի և Լոկի հետ զգայության ե բանականության վտխհարաբե- 
րության հարցում, նրանց ըմբռնումների սահմանափակության, միակողմանիության ե  բա
ցարձականացման հաղթահարում է: «Փաստի ճշմարտության» դարաշրջանը վաղուց ան
ցած է: Զգայական իմացությունը իր դերը կատարելով,դադարում է իմացության պրոցեսին 
մասնակցելուց: Լայբնիցի համոզմամբ, անհրաժեշտ ճշմարտությունների հիմնական ապա
ցուցումը կատարվում է միայն բանականության մեջ U բանականության շնորհիվ: Բնածին 
ւ միայն այն, ինչը պոտենցիալ գիտեփք է, ինչպես քարի երակները մարմարի մեջ, 
նախքան վերամշակումը:

6. ճ - ո մ ա ս  Հ ո ր ս  (1588-1679)

XVII դարը աչքի ընկավ նաե հասարակական-քսւղաքական մտքի բոտն զարգաց- 
մամբ:Բուրժուական հարաբերությունների հաստատումն ու տիրապետող դիրք գրավելը, 
«Մտածող սուբյեկտի» արժեքային համակարգի գերադասության ընդունումը փիլիսոփա
յությանը մղում էր անհատի ու հասարակության, պետության ու կրոնի տեղի ու դերի նորո
վի լուծմանը: Աոաջին պլան են մղվում մարդու բնական իրավունքներին, հասարակության 
ու պետության կառուցվածքին ե  անհատի ու հասարակական շահերին վերաբերող հիմ- 
նախնդիրներ

Անգփական մատերիափստ fi-ոմաս Հոբսի փիփսոփայական գործունեությունը համըն
կել է 17-րդ դարում Անգփայում տեղի ունեցող հասարակական-քսւղաքական բոտն իրա
դարձությունների հետ: Նա  ապրել է հեղւաիոխակսւն վերելքների ու վայրէջքների ե քաղա
քացիական պատերազմների հորձանուտում: Հոբսը առաջինն էր, որը վարձեց պատասխա
նել կյանքի կողմից առաջադրվող հարցերի' մարդու իրավունքների և պետական կաոուց
վածքին վերաբերող փիփսոփայական հիմնախնդիրներին:

Թ-ոմսւս Հոբսը ուժեղ, կենտրոնացված պետության 1ւ պետական իշխանության 
կողմնակից է: Նրա համոզմամբ, որոշիչը կառավարման այս կամ այն ձևը չէ, որովհետև 
«ժողովուրդը կառավարում է բոլոր պետություններում»: Նույնիսկ միապետության մեջ ժո
ղովրդի կամքը արտահայտված է մի մարդու' միապետի կամքի մեջ: Բնական օրենքի գործո
ղությանը ենթակա են ինչպես միապետը, այնպես էլ հպատակը:

Պետությունը պատմական երևույթ է: Նա գտնում է, որ եղել է հասարակական մի վի
ճակ, որտեղ պետություն չի եղել: Ն ա  տարբերակել է հասարակության երկու վիճակ' 
բնական և քաղաքացիական հասարակություն: Բնական հասարակության մեջ մարդիկ 
ապրել են բնական վիճակում, ուժեղի 1ւ ուժի օրենքներով: Ամեն մարդ իրավունք է ու
նեցել ամեն ինչի նկատմամբ' տիրանալու ե  զավթելու ամեն ինչ: «Իրավունքը ամեն ինչի 
նկատմամբ» հասարակության բնական վիճակի սկզբունքն է: Այն ծնել է «բոլորի պատե
րազմը բոլորի դեմ»: Մարդիկ հասարակության բնական վիճակում, այնուամենայնիվ, 
ապրել են բնական օրենքներով, քանզի ինքնապահպանման ձգտումը և ապահով գոյութ
յան իրավունքը ստիպել է նրանց ապրելու համերաշխ : Բնական օրենքները բխում են մար
դու բնական բնությունից: Դրանք վտխադարձ հարգանքի, պարտականությունների, ար
գելքների հ վախսպստձ համաձայնությունների կանոնների ամբողջություն են: Այդ օրենք

111



ների մեջ կենտրոնականը խաղաղության պահպանման օրենքն է: Այդ օրենքի թելադրան
քով մարդիկ ապրում են փոխադարձ համաձայնության U դաշինքի սկզբունքներով: Դրա 
հիմնական կարգախոսը «Համաձայնությունը պետք է պահպանվի» սկզբունքն էր: Այդ դա
շինքի խախտումը անարդարություն է: Հոբսը մանրամասն թվարկում ե  մեկնաբանում է օ
րենքների մի համակարգ, որոնք, նրա համոզմամբ, բարոյական օրենքներ են: Դրանց հիմ
քում ընկած են բարին (բարիքը) և չարը: Խաղաղությունը նա հռչակում է բացարձակ բարիք:

Բայց բնական օրենքները անբավարար են խաղաղության պահպանման համար: Ան
համար պատերազմները սպաոնում են հասարակության բնական վիճակի անվտանգութ
յանը: Այստեղից էլ մարդիկ պետք է միավորվեն, համախմբվեն ե  դաշինքի միջոցով ստեղ
ծեն գերագույն իշխանություն' «բպորի դաշինքը բոլորի հետ» սկզբունքով: Անհրաժեշտ 
է, որ մարդիկ իրենց կամքը ձուլեն մեկ «Ես-ի» մեջ, իրենց ձգտումներն ու նպատակները 
միավորեն մեկ կամքի մեջ ե  անվերապահորեն ենթարկվեն նրան: Այս դեպքում հասարա
կության բնական վիճակը կվտխարինվի պետության կամ քաղաքացիական հասարակութ
յան: Յուրաքանչյուր պետություն քաղաքացիական մեկ անձ է, իսկ յուրաքանչյուր անձ' պե
տություն: Այդ անձ-պետությունը իր ձեռքում կենտրոնացնում է «խաղաղության ա տ ը»'բո
լորին հրամայելու, իր կամքին անվերապահորեն ենթարկվելու ե իր հայեցողությամբ օգ
տագործելու այն: Հոբսը, ստեղծելով հասարակական դաշինքի իր տեսությունը, որի էութ
յունը «իրավահավասարություն առանց հավասարեցման» դրույթն էր, որը պահանջում էր 
բնական տարբերություններով հանդերձ բոլոր մարդկանց ենթակայությունը միևնույն իրա
վական օրենքներին:

Ի  տարբերություն Հորսի, Ջոև Լոկը իր քաղաքական հայա ցքներով պայքարում 
էր միապետական բռնապետության դեմ: Նա պահանջում էր այդ բռնապետության 
տապալում և  սսւհմանադրական-պառլամեետական միապետության հաստատում: Նրա 
պատմության փիփսոփայությունը իր բնույթով փբերալ-բոտժուական էր: Լոկը ուսուցանել 
է, որ պատմության սկիզբը «բնական իրավունքի» թագավորության դարաշրջան է, բայց 
ոչ հոբսյան «բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ» սկզբունքով, այլ' ազատության, հավասա
րության և փոխադարձ անկախության սկզբունքներով: Բայց պատմության զարգացումը 
հղի է «բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ» վտանգով: ՈՒստի անհրաժեշտ է հասարակութ
յան դաշինքի հիմքի վրա «լռելյայն» ստեղծել պետություն և կառավարող մարդկանց 
խմբերին «հանձնել» գործադիր իշխանություն: Պատմության զարգացման ընթացքում 
մասնավոր սեփականությունը բնականոն գործոն է, որի հիմքի վրա հասարակության գույ
քային անհավասարությունը ծնում է դասային շերտավորումներ: Այս գործընթացը քաղա
քացիական հասարակության նորմալ վիճակ է: Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել ի
րենց ջանասիրությամբ հարստություն ձեռք բերած մարդկանց ունեցվածքը, նրանց շահերն 
ու ազատությունը:

Պետությունը, ըստ Լոկի, սոցիալական ազատության և մարդկանց նախաձեռնության 
ապահովողն ու երաշխավորողն է:Գերագույն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին 
(ազգին),իսկ կառավարությունը իրականացնում է օրենքների գործողությունը' իրավունքի 
պահանջներին համապատասխան: Հակառակ դեպքում հպատակները իրավունք ունեն վե
րացնել իրենց համաձայնությունը և զինված հեղավւոխություն կատարեն:

Տոն Լոկի այս ուսմունքը այնքան էր ոգևորել միապետության (թագավորի) հակառա
կորդներին, որ 1688թ.նրան տապալելուց հետո Անգփայում նոր'բուրժուական պետությունը 
կառուցվում է այդ ուսմունքի հիմքի վրա: Իշխանությունը բաժանվում է օրենսդիր իշխա
նության (պառլամեևտի) ե  գործադիր իշխանության (կառավարության):Վերջինս իրակա
նացնում է ստեղծված օրենքները, որոնց կատարումը վերահսկվում է պառլամենտի կողմից 
ե  ենթակա է պառլամենտին:
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Գլուխ 7. Եվրոպական վփլիսոփայությունը 18-րդ դարում

Զարմանալի իմաստուններ ե  մտածողներ են Նոր ժամանակի Մեծերը: Ագահությամբ 
ւարացնելով նախորդ մշակույթի առաջադեմ գծերն ու նվաճումները, նրանցից յուրաքանչ
յուրը խորապես կասկածել է ստեղծված ուսմունքների ե մեթոդների բովանդակության 
ճշմարտացիության վրա: Նրանցից յուրաքանչյուրը առանց վարանման ձեռնամուխ է եղել 
Սոր ուսմունքի ստեղծման' հոր մեթոդների հիմքի վրա: Այդպիսին էին XVII դարի մեծ փի- 
փսոփսւներ Բեկոնը, Դեկարտը, Սպինոզան, Հոբսը, Լոկն ու Լայբնիցը: Այդպիսին են նաև 
XVIII դարի անգլիական փիլիսոփաներ Ջորջ Բերկլին և Դավիդ Հյումը, ֆրանսիական Լու
սավորության փիլիսոփաներ Լամեթրին, Վոլտերը, Ռուսոն, Հելվեցիուսը, Դիդրոն, Հոլբա- 
խը և գերմանական դասական փիփսոփայության հիմնադիր Կանտը ե  «գիտաբանության» 
ստեղծող Ֆիխտեն:

Եվրոպական զարգացած երկրներից յուրաքանչյուրը ապրում էր իր հասարակական- 
րաղաքական կյանքով: Անգփական բուրժուազիան կարիք ուներ հեղինակավոր կրոնի' իր 
գաղափարախոսությունն ու իշխանությունը ամրապնդելու համար: Ֆրանսիան ընդառաջ 
էր գնում բուբժուական հեղավտխության: Գերմանիայի տնտեսական և  քաղաքական մաս- 
նատվածությունը անզոր էր փիլիսոփայությանը դուրս քաշել համալսարաններից:

Ջորջ Բերկլիե /1685-1753/

Տորջ Բերկլին այն հազվագյուտ մտածողներից է, ովքեր տակավին երիտասարդ հասա
կում ասել են իրենց հիմնական խոսքը գիտության կամ փիփսոփայության բնագավառում: 
Բերկլին ևս իր փիփսոփայակաև համակարգը ստեղծել է տակավին երիտասարդ հասա- 
լում: Նրա փիփսոփայությունը սուբյեկտիվ իդեալիստական սեևսուափզմ է, որի հիմքում ըն
կած է զգա յություններից դուրս գտ նվող արտաքին աշխարհի իրերի և  դրանց զգա 
յությունների Աոցհաթյան ու Աոցնացման սկզբունքը: Բերկլին հափշտակված է եղել 
մաթեմատիկայով ե  իր մեծ նախորդների փիփսոփայական ուսմունքներով, սակայն, նրա 
գաղափարական մարտնչող աստվածաբանությունը և փիփսոփայական սեեսուափստա- 
կան իդեալիզմը «քարուքանդ» է արել իր նախորդների փիփսոփայական համակարգերը' 
Բեկոնի մատերիալիզմը, Դեկարտի դեդուկտիվ մեթոդը, Լոկի մատերիափստական սենսո
ւալիզմը: Միամտություն կլինի կարծել, որ Բերկփն ժխտում է գիտակցությունից դուրս օբ
յեկտիվ աշխարհի ե  նրա իրերի ռեալ գոյությունն ու ճանաչելիությունը: Բայց այն հանգա
մանքը, որ նրա համոզմամբ, միակ սուբստանցիան հոգևոր սուբստանցիան է'ոգին, (մատե
րիան, գիտելիքի ամենավտանգավոր բշևամիև Ա  իսկ XVII դարի իմացաբանությու
նը կառուցված է սխալ կամ կեղծ սկզբունքների վրա, այս հանգամանքները նրա փիփսո
փայական համակարգը վերածել են աստվածաբանության, սկեպտիկական ու ագնոստի
կական տեսության:

Բերկփն արտաքին աշխարհի բոլոր հատկությունները համարում է սուբյեկտիվ՝. 
Բանն այն է, որ նրա համար մարդիկ իմացության պրոցեսում գործ ունեն իրենց ներքին 
զգայությունների, այսինքն' զգայությունների միջոցով ձեռք բերված ինֆորմացիաների ու 
փորձի հետ ե  չկարողանալով դուրս գալ դրանց սահմաններից, իրերի գոյությունը նույնաց
նում են զգայությունների մեջ տրված պատկերացումների հետ: Իրերը, ըստ Բերկլու, չունեն 
երկու գոյություն' օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ՛. Գոյությունն ա յն է, ինչը պատկերացում
ների ձևով գոյություն ունի զգա յությունների մեջ. «Գոյություն ունենալ, նշանակում է 
փնել ընկալեփ»: Հետևաբար, եզրակացնում է Բերկփն, աշխարհը գոյություն ունի այնքա
նով, որքանով ընկալեփ է և ընկալվում է. այս սուբյեկտի մտակաոուցումև Է. աշխար
հում գոյություն ունի միայն ընկալող սուբյեկտը:

Փորձելով սւրտււրազևևլ իր ււուրյեկտիվ իդեափզմը, Բերկփն գտնում է, որ իրերի ընկա
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լելի գոյ ութ] ու նը չի սահմանափակվում ընկալող եզակի սուբյեկտով: Եթե իրերը մեկի զգա
յություններից դուրս են, դա երբեք էլ չի նշանակում, որ դրանք գոյություն չունեն: Դրանք 
զգայեփ պատկերացումներ են մյուս մարդկանց մոտ: Աստված բացարձակ սուբյեկտ է, նրա 
բանականությունը բացարձակ է, որի պատճառով էլ աշխարհի իրերի գոյությունը բացար
ձակ է որպես Նրա կողմից մարդկանց զգայությունների մեջ իրերի զգայական պատկերա
ցումների անընդհատ առկայություն: Բնականաբար, Բերկլու համար այն, ինչ զգայապես 
չի ընկալվում, գոյություն չունի: Գոյություն ունեցողը միայն եզակի է, իսկ ընդհանուրը 
գոյություն ունենալ փ  կարող: Ընդհանուրը պարզապես անուն-/ներ/ է-/են/ կամ նշան-/ներ/: 
Ընդհանուր հասկացությունների միջոցով իրերից դուրս նրանց վերացարկված հատկութ
յուններ վերագրելը անհեթեթություն է:

Բերկփն ավարտել է Դուբլինի հոգևոր համալսարանի սուրբ Երրորդության քոլեջը ե 
աշխատել որպես աստվածաբանության ուսուցիչ: Անգփական բուրժուազիայի գաղութա
տիրական քաղաքականության պայմաններում Բերկփն զբաղվում էր ակտիվ քաղաքա
կան գործունեությամբ' հանդիսանալով այդ քաղաքականության ջատագովը: Բերկլու փի
փսոփայական իդեալիզմն ու մարտնչող աստվածաբանությունը մի կողմից, և բոտժուական 
գաղափարախոսության անմնացորդ պաշտպանությունը' մյուս կողմից անգփական եկեղե- 
ցիակաե իշխանություններին միանշանակ « հուշում են »  նրան նշանակելու Իռլանդխսյի ե
կեղեցու առաջնորդ'եպիսկոպոսի բարձր աստիճանով:

Անկախ Բերկլու մարտնչող իդեալիզմից ու աստվածաբանությունից, նրա գիտական- 
փիփսոփայական գործունեությունը խոր հետք է թողել հետագա մտածողների վրա: Պետք 
է առանձնացվի և հավուր պատշաճի արժեքավորվի, նախ, նրա նպատակադիր, խորունկ, 
պրպտող, նորանոր ուղիներ ու մեթոդներ որոնող միտքը, երկրորդ, փիփսոփայական մի 
շարք հիմնահարցերի' սուբստանցիայի պյւոբլեմի, պատճառականության օբյեկտիվության 
և գոյության տեսակների հարցերի, զգայական իմացությաև մեջ օբյեկտիվի ու սուբյեկտի 
հարաբերության հարցի, առօրյա լեզվի ե  գիտական լեզվի վւոխազդեցության հարցերի, 
ճշմարտության չափանիշների, բնագիտության գիտական ե փիփսոփայական կողմերի 
հարաբերակցության հիմնահարցերի գիտական լուծումները: Այս հարցադրումները այն
քան սուր, կտրուկ, հանկարծահաս, խորուևկ և գիտականորեն են դրված և միտումնավոր, 
կողմնակալ ու սրությամբ լուծված, որ սնել են հետագա դարերի փիփսոփայական միտքը 
ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական առումներով:

Դավիդ Հյում /1711-1776/

XVIII դարի անգլիական մյուս խոշորագույն փիփսոփան Դավիդ Հյումն է. Նրա տեղը 
Նոր ժամանակի փիփսոփայության մեջ այն է, որ աոաջին անգամ դարաշրջանի մարդու' 
«մտածող սուբյեկտի» աշխարհակենտրոն սկզբունքը լրացրեց մի նոր սկզբունքով. «Մար
դը ոչ միայն մտածող էակ է, այլև, կարող է  մտածողության և իմացության օբ

յեկտ լինել»: Ըստ Հյումի, չկա մարդու էության, նրա իմացության, ընդունակությունների, 
կարողությունների և ընդհանրապես մարդու մասին իսկական գիտություն: Եթե ունենանք 
այդ գիտությունը, գրել է նա, ապա կարճ ճանապարհ կբացվի մյուս բոլոր գիտությունների 
համար:

Այս հայեցակետից, Հյումը գտնում է, որ նախորդ փիփսոփայությունը փ լուծել այս 
խնդիրը այն պատճառով, որ նախ նրա ելակետային սկզբունքները եղել են կեղծ ու սխալ 
և երկրորդ, նախորդ փիլիսոփաները ընտրել են շինծու և արհեստական մեթոդներ: Եվ նա 
առաջարկում է իր սկզբունքը, անհրաժեշտ է գտնել ոգու նախասկզբնական հավաստի 
սկզբունքները, որոնք պետք է փնեն դատողականությունն ու վարձը, ընդ որում, մարդկային 
կյանքի փորձը, ինչպիսին այն կա առօրյա կյանքում ու կենցաղում, հասարակության մեջ 
ապրող, սովորական գործերով զբաղվող և հաճույքներին տրվող մարդկանց վարքում:
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I' ւրա(փե|ւությք1ւն .V ւ ււկի li ,V. Բերկլտ; որոնք զցայսպան պատկերացումների աղբյու
րդ տնսնում I.Jifi արտաքին սւշ|արհում կամ Աստծո մեջ, Հյումր գտնւոմ է, որ ապացուցման 
ենթակա չէ զգայություններից դուրս աշխարհի ռեալ գոյությունը, քանի որ ճանաչողությու
նը գործ ունի մեր գիտակցության հետ' որպես տպավորություններ ե  գաղափարներ: £ն դ  ո
րում, գաղափարները այդ տպավորությունների մթագնված ստվերներն են: Սրանով Հյումը 
նսեմացնում ե սահմանափակում է բանականության դերը, որի խնդիրը այդ տպավորութ
յունները դասակարգելն է:

Անդրադառնալով պատճստահետևանքային կապերին, Հյումը ւիորձում է ժխտել պատ- 
օստական օրենքների օբյեկտիվ բնույթը: Պատճառ ե  հետևանք հանդիսացող օբյեկտների 
կապը Հյումը վերագրում է դրանց գաղափարների կապերին, իբրև թե մի օբյեկտի գաղա
փարն է պատճառ դառնում մյուս օբյեկտի գաղափարի կազմավորման համար: Պատճա
ռականությունը սոսկ բանականության մտակստուցողական ձև է, որը չի հենվում զգայա
կան տվյալների ու վարձի վրա:

Այսպիսով, Հյումը փորձում է հաշտեցնել Լոկին ու Բերկլուե, հաշտեցման եզրեր 
գտնել Լոկի մատերիափստական և Բերկլու սուբյեկտիվ-իդեափստական սենսուալիզմի 
միջև: Իմացության ելակետային սկզբունքը փորձը, Հյումը հանգեցնում է պերցեպցիաների 
(տպավորությունների): Մտածողության նյութը սահմանափակված է վարձի և զգայության 
նյութով: Մտքերը կամ իդեաները տպավորությունների պատճենն են: Տպավորությունները 
կարող են փնել նաև բնածին: ճանաչողության օբյեկտը երկակի է: Վերջիններս ինտուիտիվ 
են և ցուցադրական:

Հյումի իմացության տեսությունը սկեպտիկական է ե  ըստ էության ագնոստիկական: 
Մտքի գործողությունները ւիորձին չեն տրվում, վարձից դուրս են: Դրանք անիմանափ, ան
ճանաչելի և անմեկնաբանեփ պատճառներից են, որն էլ Աստվածն է: Ոչ մի փիփսոփա չպի
տի հավակնի այդ հարցի լուծման դափնեպսակին: Ոչ ոք չի գտել պատճառների պատճա
ռը: Մարդկային բանականությունը անզոր է այն ճանաչելու: Մատերիան երբեք փ կարող 
փնել մտքի պատճառ: Փիլիսոփաները թաղված են «մտքի անսահման օվկիանոսում»:

Ֆրանսիական լուսավորականությունը ե_ մատերիալիզմը

«Ողբերգական է այն ազգը, որ իր քաղաքացիների 
դաստիարակությունը վստահում է տերտերսերիԱ»

Հելվեցիուս

«Ազգի թշնամին գտնվում է պետության մեջ, 
և ժողովուրդը իրավունք ունի տապալելու 

այդպիսի իշխանությունը»: 
Հոլբախ

18-րդ դարում Եվրոպական երկրների հոգևոր և քաղաքական կյանքը ցնցվում է: 1818թ. 
Փարիզում բեմադրվում է Ֆրաևսուա Մարի Արուն Վոլտերի (1694-1778) «էդիպ» ող
բերգությունը, իսկ 1821թ. անանուն լույս է տեսնում Շաոլ Մոնտեսքյոի (1689-1755) 
«Պարսկական նամակները», որոնց մեջ հնչում են ազատախոհական, սուր քննադատա
կան, հակամիապետական, հակակղերական ե  հակաֆեոդալական գաղափարներ: Ֆրան- 
սիայում 18-րդ դարի կեսերին այդ գաղափարախոսությունը վերածվում է հասարակական- 
քսւղաքական ուղղության ու շարժման' ուղղված հասարակական կյանքի արատների ու թե
րությունների վերացմանը, մարդկանց կենցաղի, բարքերի և քաղաքականության աշխար
հիկ արմատական վերափոխմանը: Այդ շարժման ու գաղափարախոսության հիմքում ըն
կած արդարության, ազատության, սոցիալական հավասարության ե եղբայ
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րության կարգախոսներն ու իդեաները, որոնք արագորեն տարածվում ե(ւ եվրոպա
կան այլ երկրներ:

Վերոհիշյալ կարգախոսներով այդ շարժումը հայտեի է Լուսավորականություն, ահ- 
վամբ: Հասարակական կյանքի արմատական վերւաիոխմսւն հիմնական միջոցը ըստ Վոլ- 
տերի, Ս ոնտեսքյոի, Ռուսոյի, Հերդերի, Շիլլերի ու Գյոթեի, լուսավորության տարածումն 
էր, տգիտությունից ազատելը, գիտության ե  աշխարհիկ արվեստի ու փիփսոփայության 
հաստատումը, պայքարը տիրապետող գաղափարախոսության և եկեղեցու դեմ և վերջա
պես գիտեփքի փառաբանումը::

Ֆրանսիայում լուսավորականությունը միավորեց «երրորդ դասի» ամենաառաջսւդեմ 
մտածողներին' մշակույթի բոլոր  բնագավառներից: Այդ միավորումը հնարավոր դարձավ 
շնորհիվ գաղափարական-փիփսոփայական այն տեսության, որի իդեալներն ու սկզբունք
ները համակել էին ժամանակի բնագետներին, քաղաքական գործիչներին, իրավաբաննե
րին, պատմաբաններին, գրողներին, արվեստագետներին ու փիլիսոփաներին: Այդ իդեալ
ներն ու գաղափարներն էին.

ա. Բանականության գերակայությունը հավատի նկատմամբ, 
բ. Եկեղեցու, նրա գաղափարների կատաղի քննադատությունը,
գ. Տիրապետող միապետական-բոնապետական քաղաքական կարգերի քննադատութ

յունը ե  արմատապես փոխելու պահանջը,
դ. Հումանիզմի ե  ազատախոհության համար անմնացորդ պայքարը: 
Փիփսոփայության բնագավառում Ֆրանսիական Լուսավորականության փիլիսոփա

յությունը բնութագրվում էր հակակղերական, երբեմն հակա-աստվածաբսւնսպան, աթեիս
տական ուղղվածությամբ, բնագիտության ե  փիփսոփայության անխզելի կապերով, հու- 
մանիստական-սոցիալական կողմնորոշմսւմբ ե  հասարակական առաջադիմության հիմ- 
նախնդիրների մարդասիրական լուծման ձգտումներով' «քաղաքացիական հասարակութ
յան լավացման» ուղիների մշակմամբ:

Փիփսոփայության բնագավառում այդ շարժումը սկսվեց Պ իեո Բեյլի (1644-1706) «Փի
փսոփայական մեկնաբանություններ» և «Պատմական ու քննական բառարան» աշխա
տություններով: Չնայած կրոնի նկատմամբ իր հանդուրժողական վերաբերմունքին, Բեյլը 
խստագույն քննադատության է ենթարկել կրոնական սնոտիապաշտությանը, քրիստո
նեության բերած աղետները, նրա պատճսւռած վնասները, այլախոհների ոչնչացման կոր
ծանարար ազդեցությունը պատմության ու գիտության զարգացման վրա: Ի վերջո նա 
հռչակում է, որ բնածին բանականությունը աներեր դատավոր է ասեն սի իմացութ
յան, իսկ աստվածաբանությունն ու հավատը ենթակա են փիլիսոփայական բա
նականությանը : Շ.Մոնտեսքյոն իր «Օրենքների ոգու մասին» աշխատության մեջ սուր 
քննադատել է ֆրանսիական իրավա-քաղաքական կարգերը: Իր բնական ե  պոզիտիվ օ
րենքների մասին ուսմունքի մեջ Մոնտեսքյոն քննադատում է Հոբսի այն միտքը, որ մարդ
կանց բնական վիճակում ոչ թե «բոլորը պատերազմի մեջ են» բոլորի դեմ, այլ առաջին 
սկզբունքը խաղաղությունն է: Պոզիտիվ օրենքները, ըստ նրա, պետք է փնեն մարդկանց' 
իբրև քաղաքպցիների, միջև սոցիալ-քաղաքական ե իրավական հարաբերությունների ար
տացոլումներ: Հասարակության զարգացման հարցերում նա աշխարհագրական դե
տերմինիզմի ուղղության հիմնադիրն է: Կլիմայի իշխանությունը, ըստ նրա, ամենաու
ժեղն է բոլոր իշխանություններից: Բնության նման հասարակությունը ևս զարգանում է որո
շակի օրենքներով' կախված տվյալ երկրի ածխարհագրական դիրքից, բնակչության թվից, 
եղանակից, տարածքի մեծությունից: Եղանակ, հող ե տարածք, ահա այն գործոնները, ո
րոնք կանխորոշում են հասարակական զարգացման ընթացքը:

Ֆրաևսուա Վոլտ երր ֆրանսիական լուսավորականության առաջնորդ հայրերից 
մեկն է: Իր գրական-գեղարվեստական, պատմա-մշակութա-փիփսոփայական ժառան
գության մեջ Վոլտերը հսկայադեմ կանգնած է իբրև եկեղեցու և կրոնական աշխարհայաց
քի անհաշտ քննադատ, իբրև բնագիտության և  լուսավորական փիփսոփայության տարա-
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ծԹ6, բայց Ա աստծուն չսելսհււլ մւ|աւծւււ|:Աստված «Գերագույն մեխւսևիկ>* 1; ե. «Բարձրա
գույն բանականություն»: Եթե Աստված չլիներ, ըստ Վոլտերի, ՆրաԱ հարկավոր էր հո- 
րիեևլ: Աստված ուրիշ է Վոլտերի համար, կրոնն ու եկեղեցին' ուրիշ: Կրոնը ծագում է ֆա- 
ևատիզսից, խաբեբայությունից ու տգիտությունից. Եկեղեցին ոչ միայն քողարկում է 
կրոսի հակամարդկային էությունը, այլև այն ներկայացնում աստվածային էությամբ, այ
նինչ Աստված արարել է այն ե  հանձնել մարդկանց դատին:

Վոլտերը հանգամանորեն է վերլուծել մարդու ազատության, նրա ակտիվության և 
վարքի հիմնահարցերը հումանիզմի, ազատախոհության և լուսավորության տեսանկյունից: 
Մարդը հասարակական էակ է  ապրում է հասարակության մեջ ե  ցուցաբերում է վար
քի ու գործունեության ազատություն: Փիփսոփայության հիմնախնդիրը մարդու հասարա
կական էության ուսումնասիրությունն է: Մարդիկ պետք է հավասար փնեն մասնավոր 
սեփականության հիմքի վրա' անընդհատ ծաղրելով Ռուսոյին, իբր մարդկանց սոցիալա
կան անհավասարության արմատները թաքնված են մասնավոր սեփականատիրական հա
րաբերությունների մեջ: Վոլտերը հասարակության բնականոն ե  ներդաշնակ գոյության ու 
զարգացման հիմքերը տեսնում է սոցիալական ու գույքային անհավասարության 
մեջ: Նա  պիտի շարունակեր ծաղրել Ռուսոյին, որը մարդկությանը կոչ էր անում «չորեք
թաթ վերադառնալ բնական վիճակին» ե «սողսղ դեպի կուսական անտառը»: Այս իդեալնե
րով է Վոլտերը խոսել մարդու ազատության մասին, որը սոսկ կամքի ազատություն է:

Այն անհրաժեշտորեն պետք է սահմանափակվի համաշխարհային ներդաշնակ կարգ ու 
կանոնի պահանջներին համապատասխան: Իսկ հասարակության վերափոխման ե  առա
ջադիմական հասարակարգ ստեղծելու համար պարտադիր և անհրաժեշտ է կրթված «Լու
սավորյալ» կսաավարիչ-տիրակալ:

Ժ՜ԱՆ Ժ-Ակ ШИ-Ш1 /1712-1778/ Ֆրանսիական լուսավորականության ամենահզոր և 
ամենաականավոր ներկայացուցիչն ու անհանգիստ տեսաբանը ժա ն ժակ Ռուսոև է : 

Ռուսոն արմատախիլ է արել ֆրանսիական սոցիալական, քաղաքական, բարոյագի
տական, հոգեբանական և մանկավարժական կյանքի վերաբերյալ արմատացած հայացք
ները, դրանք ենթարկել սրաթափանց ե հեղափոխական քննադատության: Երիտասարդ 
Ռուսոն իր «  որհրդածություն գիտությունների ե արվեստի մասին» (1750) ատենախոսութ
յան ե «Բարքերի վրա գիտությունների ազդեցության մասին» աշխատության մեջ պաշտ
պանում է այն հայեցակետը, որ ժամանակակից քաղաքականությունը անհավասա
րության քաղաքականություն է, իսկ գիտությունների զարգացու՛մը չի նպաստում 
բարքերի զարգացմանը: Մշակույթը, ըստ Ռուսոյի, ոչ թե կատարելագործում, այլ վատ
թարացնում է հասարակական բարքերը: Նա  ելնում է այն սկզբունքից, որ հասարակական 
կյանքի հիմքը մարդկանց « մարմնական պահանջմունքներն են», ի հակակշիռ 
« հոգևոր պահանջմունքների»: Դրանք առաջինների սոսկ զարդարանքն ու շքեղութ
յունն են: Հոգևոր մշակույթը, գրել է նա, ունևորների սեփականությունն է, սոցիալական չա
րիքներից մեկն է, որովհետև առաջացնում է մարդու թվացողություն, քան այն, ինչ կա մար
դը իրականում:

Ռուսոյի մեծագույն ա վանդը սոցիալ-փիլիսոփայական մտքի գանձարանում սոցիա
լական անհավասարության մասին ուսմունքն է: Ն ա  հաստատ համոզված է, որ ոչ 
միայն իր ժամանակի ֆրանսիայի, այլև ապրած դարաշրջանի մեծագույն ողբերգություննե
րի, հակասությունների ու չարիքների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն 
է: 1755թ. գրած իր « որհրդածություններ մարդկանց միջև անհավասարության ծագման ու 
հիմքերի մասին» աշխատության մեջ Ռուսոն քննադատորեն վերլուծում է այն ծնող պատ
ճառները.

Գույքային անհավասարության ծագումը:
Պետության ծագումը, որպես գույքային անհավասարության պայմաններում արդա

րության և խաղաղության երաշխիք:
Օրինական իշխանության փոխարինումը բռնապետությամբ:
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^աապտրությաս ւպսւտսասբ բոլոր սստդրւլ րրնսց ապօրրսությւսսք ւաս|ւաաւլւ սա:
Այս պատճառները մարդկանց միջև ծնել են սոցիալական-գույքային ասհւա|սասւ|1 հա

րաբերություններ ե  կախվածություն, շահերի հակասություններ, մրցակցություն, iftffii մյու
սի հաշվին հարստանալու ծարավ, որոնց պատճառով հասարակության բնակաս վիճակը 
վերածվել է «-թշնամության, սարսափելի վիճակի»:

Որն f  ելքր: Հասարակությունը սոցիալ-քաղաքական զարգացման ինչպիսի ուղիով 
պետք է ընթանա'մարդկանց մրջև հավասարության և ազատության հիմնախնդիրները լու
ծելու համար:

Այս հարցերի պատասխանները մենք գտնում ենք նրա « Հասարակական դաշինք» 
(1762) աշխատության մեջ: Մայրուղին, որով անցնելու է սոցիալական հավասարության ե 
ազատության հասարակարգը, կառուցվելու է « հասարակական դաշինքի» սկզբունքնե
րով: Ռուսոն ստեղծել է պետական կաոուցվածքի վերաբերյալ մի տեսություն, որտեղ պե
տությունը պետք է ղեկավարի « միավորյալ ժողովուրդը»: Այդ «.միավորյալ ժողո
վուրդը» երկրի միակ կառավարիչ «Գերիշխանն» է'հասարակական դաշինքի հիմքի վրա: 
Այն կարող է լինել միակ օգտակար կառավարողը, հասարակական բոլոր անդամների հա
վասարության ե  ազատության երաշխիքը: « Միավորյալ ժողովուրդը» կարիք չունի ոչ 
մի այլ երաշխիքի, որովհետև «անհնար է, որ մարմինը ցանկանա վնասել իր բոլոր ան
դամներին»:

Պետության ե իշխանության այդպիսի ձեի հիմնական նպատակը լինելու է բոլորի բա
րեկեցության ապահովումը: ճիշտ է, ընդգծում է Ռուսոն, մարդը կորցնում է իր ազատութ
յունը, բայց շնորհիվ «միավորյալ ժողովուրդի» «ընդհանուր կամքի» նա ձեռք է բերում 
«քաղաքացիական ազատություն», որը ըստ էության մարդկային ազատության բարձ
րագույն ձեն է: Այն (քաղաքացիական ազատությունը) չպետք է շփոթել մարդու «բնական 
վիճակի» ազատության հետ: Այն մարդկանց կողմից «հասարակական դաշինքով» ամրա
կայված օրենքներին բոլորի հավասար և ազատ ենթարկվելն է:

ժա ն ժա կ Ռուսոյի այս ուսմունքը ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության ամե- 
նազրնգուն կոչնակը դարձավ, իսկ նրա ղեկավարների համար' «Սուրբ գիրքը»:

Ֆրանսիական Լուսավորականության մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն լուսավորական 
մատերիափստական և ընդգծված աթեիստական հստակ ուղղվածություն ունեցող Դենի 
Դիդբոյի (1713-1784), ժյուլիեն Օֆրե գը Լսւմեթրիի (1709-1751), Կլոդ Ադրիան Հել- 
վեցիուսի (1715-1771) և. Պ ոլ Հոլբսփփ (1723-1789) փիփսոփայական ուսմունքները: 

Ֆրանսիական լուսավորական փիփսոփայությունը միավորող գաղափարները կապ
ված են այն մտքերի հետ, որ բնությունը անստեղծ Է հավերժական: Այն հավիտենական 
շարժման ու վւովւոխության մեջ է և գործառնում է բնական անհրաժեշտությամբ: Մարդը 
բնության մասնիկ է և չի կարող դուրս մնալ բնական անհրաժեշտության օրենքների գործո
ղություններից: Մարդու ազատությունը նախապես կանխորոշված է: Բայցնւսւյնպես, 
մարգը բնության զարգացման արդյունքն է, նրա էվոլյուցիայի ամենագեղեցիկ արգա
սիքը: Բնության այդ «թա գն ու պսակը», ըստ նրանց, զուտ բնական էակ չէ: Մարդու 
մարդկայնացման պրոցեսում վիթխարի դեր են կատարել աշխատանքը, լեզուն, շփում
ները, վերջապես կրթությունն ու դաստիարակությունը: Դեռ ավելին, հասարակական 
կյանքի բարեվախճան գործում հսկայական դեր ունի լուսավորության ե գիտության տարա
ծումը: Լամեթրին մարդու որակական առավելությունները կենդանիների նկատմամբ կա
պում է լեզվի, կրթության ու դաստիարակության հետ: Քննսւդատելով Ռուսոյի դաստիա
րակության մասին ուսմունքը, Հելվեցիուսը գտնում է, որ մարդու դաստիարակության միակ 
միջավայրը հասարակությունն է, սոցիալական միջավայրն է: «Ինչպիսին դաստիա
րակությունն է, այնպիսին էլ մարդն է: Եվ եթե մարդը դաստիարակության արդյունք է, իսկ 
դաստիարակությունը'սոցիալական միջավայրի, ապա անհրաժեշտ է ստեղծել իդեալական 
դաստիարակության ուղիներն ու մեխանիզմները: Նախ, դաստիարակողը պետք է 
դաստիարակված լինի:
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1՝սվ ապրած )|Ш|1Ш7[|ун||||1 այս հայ1ւցս1կէոոից ամեեամոայլն Է սղել: Դաստիարակող- 
հերը Աևծամասամր աշխարհիկ հ սսւաքինի չէւն եղել, քաեզր այդ գործի կազմակերպու
մը Ա իրականացումը օկհղհ()ու համատարած մենաշնորհն Է եղել: «Ողբերգական է այն 
ազգը,- գրել է Հելվեցիուսը,- որ իր քաղաքացիների դաստիարակությանը վստա
հում. է տերտերներին»: սվ եթե մարդը սոցիալական միջավայրի արդյունք Է, ապա 
պետք Է փոխել այդ միջավայրը, Պետք Է կառուցել ացիալական արդարության և հավա
սարության հասարակարգ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ Է կրթել մարդկանց, ստեղծել ի- 
դեսղական օրենսդրություն, ազնիվ ե առաքինի օրենսդիրներով իշխանություն, հասարա
կական շահի գերակայության համար պայքարող լուսավորյալ կառավարություն:

Պ ո լ Հոլրա խ ը իր հետմահու հրատարակված «Բնության համակարգը» աշխատութ
յամբ ցնցում Է ողջ Եվրոպան: Վոլտերը այս առիթով Դալամբերին գրում Է, որ «Բնության 
համակարգը» Եվրոպայում խլում են միմյանց ձեռքից, ե որ մարդու կերպարանքով սա
տանան հրատարակել է մի աշխատություն, որի ամեն մի էջում ապացուցվում է 
աստծո անգոյությունը:

Անվերապահորեն զարգացնելով բնության մատերիալիստական ուսմունքը, Հոլբախը 
գտնում Է, որ մատերիան գործում Է սեփական ուժերով և արտաքին ոչ մի հարվածի կարիք 
չունի...մատերիան ինքն Է իր պատճառը, իսկ բնությունը պատճւսռա-հետեանքային վտ- 
(սազդեցությունների անվերջանայի շղթա Է: Հոլբախը մարդուն դիտում Է բնության Էվոլյու
ցիայի արդյունք' իր մատերիական Էությամբ: Սակայն իր ապրած դարաշրջանի մարդը 
դժբախտ Է ե  իր գրքի նպատակը, նրա մտսւհղացմամբ, «այն միակ ճանապարհի հայտնա- 
գործումն Է, որը կարող Է մարդուն հասցնել իր ձգտումների նպատակին' երջանկությանը»: 
Այս հայեցակետից, ըստ Հոլբախի, հասարակության նպատակը պետք Է փնի մարդու եր
ջանկության կերտումը: Իսկ սա հնարավոր Է, եթե ստեղծվի այնպիսի հասարակություն, որ
տեղ սեփական երջանկության համար անհրաժեշտ է մտածել երջանկության մասին 
ընդհանրապես:

Իր ժամանակի Ֆրանսիայում, իշխանությունը դավաճանել Է ինքն իրեն ե  իր կոչմանը ե 
վերածվել ժողովուրդի (հպատակների) ամենամեծ դժբախտությունների պատճառի: Նա 
դաժան քննադատության Է ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր մեծարել ու փառաբանել են Ա
լեքսանդր Մակեդոնացուն ե Հուփոս Կեսարին:

Պատմությունը այլ ընթացք կունենար, եթե միապետները լինեին խելացի, «լուսա
վորյա լ» ե. մարդասեր: Ազգի թշնամին, ըստ Հոլբախի, գտնվում է պետության մեջ, հ 
ժողովուրդը իրավունք ունի տապալելու այդպիսի իշխանությունը:

Այդպիսի իշխանության գլխավոր պատճառը համարելով եկեղեցին և կրոնը, Հոլբախը 
իր «Սրբերի համայնապատկեր» աշխատության մեջ գրել Է, որ դրանք կուրացնում են ինչ
պես հպատակներին, այնպես Էլ միապետներին: Եկեղեցին միապետին հռչակում Է 
«բարձր» դասի ներկայացուցիչ, իշխանությունը Աստծուց ստացած անձի, ով իր հերթին ա
ջակցում Է եկեղեցու հզորությանն ու անսասանությանը, վարձահատույց լինում նրան:

Օ՜րն Է ելքը, ինչպես վերակառուցել հասարակությունը: Ցավոք, Հոլբախը այս հարցե
րին տափս Է իդեալիստական պատասխան: Բոլորի երջանկության համար պայքարող 
«լուսավորյալ» միապետը պարտավոր Է գործել բանականության ե արդարության 
սկզբունքներով, փիլիսոփաների խնամակալությամբ ու դաստիարակությամբ, ղեկավարվել 
եկեղեցուց անկախ ե մարդկանց սոցիալական փորձի իմաստավորման ընթացքում արմա
տացած բարոյական նորմերով: Անհրաժեշտ Է առանձնացնել «առանձին բարոյականութ
յունը» ե  «բարոյականության թագավորությունը» «երկրոլւդ բարոյականությունից» և «երկ
րորդ թագավորությունից»:

Հոլբախի բարոյականությունը ավարտվում Է նրանով, որ Ֆրանսիայում գոյություն ու
նեցող սոցիալ-քսւղաքական կարգը չի ապահովում ոչ անհատական ե  ոչ կ  քաղաքացիա
կան առաքինությունների ձևավորումն ու պահպանումը: Նա ցավով գրել Է, որ բանական 
մևօ այրերի, մասնավորապես փիլիսոփաների ուղեցույց գրքերը դատապարտվում են այր
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ման, իսկ հեղինակները գլխատման և եզրակացնում, որ միայն «Լուսավււլւ|սւլ 1քսւոավա|ւ֊ 
ման» պայմաններում է հնարավոր պետության ե  նրա քաղաքացիների շահերի ներդաշնա
կություն' բանական, փիւիսոփայոտյան հովանու ներքո:

Գլուխ 8. Գերմանական դասական փիլիսոփայություն 
13-րդ դարի երկրորդ կես, 19-րդ դար/

18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 20-րդ դարի մուտքը Գերմանիայում ձևավորվում է 
ռացիոնալիստական ըստ էության գիտապաշտական փիփսոփայական մի համակարգ, 
որն ավանդաբար, ըստ Ֆ, էնգելսի բնութագրման անվանում են «Գերմանական դասա
կան փիւիսոփայություն»: Այն իր մեջ ընդգրկում է Ի. Կանտի, Հ. Ֆիխտեի, Ֆ. Շելփնգի և 
Գ. Հեգեփ փիփսոփայական ուսմունքները: Փիփսոփայական պատմագիտության այսօրվա 
բարձունքից ճշմարիտ կլիներ գերմանական դասական փիփսոփայության մեջ ներառել 
նաև Լ. Ֆոյերբախի և մարքսիստական փիփսոփայական ուսմունքները' Ֆոյերբախի փիլի
սոփայությունը արժեքավորելով որպես դիալեկտիկական իդեալիզմից մարդաբանա
կան մատերիալիզմի միջոցով դիալեկտիկական մատերիալիզմին անցման փուլ: 

Փիփսոփայական վերը թվարկված ուսմունքներին, հիրավի, անկախ հին ու նոր հիմ- 
նախնդիրների իևքևատիպ լուծումներից, միավորում են մարդու և հասարակության, պատ
մության ու զարգացման, ինչպես նաև մարդու իմացական ունակությունների, հննավորութ- 
յունների ու կարողությունների և ճանաչող սուբյեկտի ակտիվության հիմնախնդիրների տե
սական ու ժառանգորդական հետազոտումը: Փիփսոփայությունը այս հայեցակետից դի
տարկվում է որպես ռեֆլեքսիա, այն է' մարդկային ամբողջական մշակույթի ինքնաճա
նաչողություն:

1. Իմանուիլ Կսւետ /1724-1804/

Իմանոփլ Կանտը, գերմանական դասական փիփսոփայության հիմնադիրը, Գյոթեի 
խոսքերով «անկասկած ժամանակի ամենաականավոր փիփսոփան է», որի ուսմունքը գեր
մանական մշակույթի վրա ազդել է ոչ միայն իր ժամանակին, այլև շարունակել է ազդել ե 
ամենից խորն է թափանցել նրա մեջ: Իրոք, Կանտը սկզբնավորել է փիփսոփայական մի 
շարժում, որը ոչ մի մտածող չի կարող «անպատիժ արհամարհել»:

Կանտը ծնվել է Արևելյան Պրուսիայի մայրաքաղաք Քյոնիսբերգում ե  ողջ կյանքը ապ
րել ու ստեղծագործել է այնտեղ: Ավարտել է Քյոնիսբերգի համալսարանի աստվածաբա
նության ֆակուլտետը, ահնուհետև այնտեղ դասավանդել ոչ միայն փիփսոփայական դա
սընթացներ, այև մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն ե  մարդաբանություն: Երբ 
1770 թ. նրան շնորհում են պրոֆեսորի կոչում, Կանտը ղեկավարում է «Մետաֆիզիկայի և 
տրամաբանության» ամբիոնը, իսկ մինչե մահը' 1804թ., նախ գլխավորում է համալսարանի 
փիփսոփայության ֆակուլտետը, իսկ որոշ տարիներ անց'ընտրվում ռեկտոր:

Կանտի փիփսոփայական համակարգը ավանդաբար բաժանում են երկու շրջանի' 
մինչքննադատական և քննադատական: Առաջին շրջանում, մինչև 1770-ական թվա
կանները, Կանտը զբաղվել է տիեզերաշենքի առաջացման և տիեզերքի պատմության հիմ- 
նախնդիրներով: Իր նշանավոր «Երկնքի համընդհանուր բնական պատմություն և տեսութ- 
յուև» բևափիփսոփայական աշխատության մեջ նա սաաջ է քաշել և հիմնավորել Արեգակ
նային համակարգի բնական առաջացման և զարգացման պատմության մասին մի վարկած, 
համաձայն որի տիեզերական մարմինները և տիեզերքն իր ամբողջության մեջ ա ֊ 
ոաջացել են նախասկզբնական նյութական մասնիկների վիթխարի ամպից/ գա
զային միգամածությունից/  ձգողական ե  վանողական ուժերի փոխադարձ ներզործութ-
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յաև հետևանքով: Ավելորդ Jliljp համարում ընդգծել, որ տարիներ անց ե Կանտից անկախ 
սրա այս հիպոթեզը մաթեմատիկորեն հիմնավորմամբ աոաջադրել է նաե Լապլասը, որով 
այն հայտնի է որպես Կանտ- լապլասյան տեսություն5:

Կանտի մինչքննադատական շրջանը նրա քննադատական շրջանի նախապատրաս
տական փուլ էր: 18-րդ դարի 80-ական թվականներից հրատարակելով «Զուտ բանակա
նության քննադատություն» /1781/, «Պրակտիկ բանականության քննադատություն» /1788/ 
ե  «Դատողականության քննադատություն» /1790/ աշխատությունները, Կանտը իր խոստո
վանությամբ կատարել է «Կոպեռնիկոսյսւն հեղաշրջում» փիփսոփայության մեջ: Այս աշ
խատություններում նա հետազոտել է փիլիսոփայությամ առանցքային հիմնահարցը մար
դու հիմնախեդիրը: Նրա համար «Մարդը գլխավոր առարկան է աշխարհում», քանզի մնա
ցած իրերից նրան բարձրացնում և վեհացնում է ինքնագիտակցությունը U աշխարհը ճանա
չելու հզոր միջոցի'բանականության հնարավորություններն ու կարողությունները: Փիլիսո- 
փայություևը պետք է պատասխանի մարդու, որպես փի/իսոփայության վերջնա
կան. նպատակի, նրա էության և կյանքի իմաստի հարցերին : Իսկ դրա համար, ի 
տարբերություն նախորդ փիփսոփայության, որի ուշադրության կենտրոնում գտնվում էր ի
մացության առարկան, ըստ Կանտի, անհրաժեշտ է փիլրսոփայության հիմնական խնդիր 
համարել մարդու իմացական կարողությունների հետազոտումը: Մարդու հիմնախն- 
դիրը լուծելու համար փիլիսոփայությունը պետք է հետազոտի ոչ թե աշխարհը, այլ այդ աշ
խարհի ճանաչողության հնարավորություններն ու եղանակը: Այս հայեցակետից փիլիսո
փայությունը կոչված է պատասխանելու հետնյալ հարցերին. Ի՞նչ կարող է իմանալ մար
դը, ԻՂւչ կարող է անել նա և ինչի՞ վրա պետք է հույսը դնի: Առանց այս հարցերը լու
ծելու հնարավոր չէ փիլիսոփայել մարդուն ե պատասխանել Ւ%չ է մարդը վերջնական 
հարցին:

Այս հարցերը լուծող փիփսոփայությունը Կանտը անվանել է «քննադատական» կամ 
«տրանսցենդենտալ», որի առանցքային սկզբունքն է. ճանաչող սուբյեկտը ճանա
չում է ոչ թե «ինքնին իրերը» //Noumen/֊ները, այլ դրանց «երևույթները» /fenomen/- 
ներր գիտակցության մեջ և ավելացնում, որ դրանց իմացությունը պայմանավոր
ված է սուբյեկտի իմացական կարողությունների ակտիվ գործունեությամբ: 
Կարևորը Կանտի համար իմացության պայմանների մեջ է: Իսկ այդ պայմանների մեջ գե- 
րագույն-գւխավոր պայմանը իմացության apriori ձևերն են /մինչվտրձնական, վարձից դուրս 
և նրանից անկախ/, առանց որի չկա աշխարհը ճանաչելու հնարավորություն6:

Կանտի նման հարցադրումը հասկանալու համար մենք պետք է իմանանք, որ նա տար
բերակել է իմացության երեք աստիճան' զգայական /զգայականություն/, բանախոհա- 
կան /բանախոհություն/ և բանական /բանականություն/: Ընդ որում, զգայական ճանաչո
ղությունը իրականացվում է տարածություն և ժամանակ հայեցողական ձևերի բա- 
նախոհութ]ունը' հասկացությունների իսկ բանականությունը գաղափարների միջո
ցով:

Այս հայեցակետից, «ԻՊչ կարող է մարդը իմանալ» հարցին պատասխանելու հա
մար Կանտը ստեղծում է գիտեփքի /գիտության/ իր տեսությունը: Նա  գտնում է, որ գիտութ

5. Ավելորդ չենք համարում տեղեկացնել, որ նման պայմանի առաջադրումը Կանտի կողմից հնարովի չէր: 
Կանտը հավաստի ենթադրել է, որ աշխարհի ե  գիտակցության /մտածողության կաոուցվածքի/ միջև 
համաչափություն և համապատասխանություն կա: Կանտը տիեզերական պրոցեսների ա յդ համաչափությունը 
կապել է մարդու կեցության հետ, ենթադրելով, որ աշխարհում ի սկզբանե հիմնադրված է գիտակցության 
հնարավորությունը: Աշխարհի հասկանալիությունը ապահովվում է նրա կապերին մարդու մտածական 
կառուցվածքի համապատասխանատվությսւմբ: 20-րդ դարի երկրորդ կեսում տիեզերագիտական ուսմունքներում 
ՈՒնիվերսումի մեջ գիտակցության հնարավորության մասին մշակվել է մի սկզրունք, որը կոչվում է մա րդա յին 
սկզրունք, ա յն է'մարդու ամբողջական ճանաչողությունից դեպի անսահման տիեզերքի իմացություն:
6. «Սուբյեկտը» և «Պոեդիկսւտը» տրամաբանական հասկացություններ են: Դատողության մեջ սուբյեկտը այն է, 
որին վերագրվում I որե|; հատկանիշ, իսկ պրեդիկատը այդ հատկանիշի կրողն է, որը կապի միջոցով 
վերագրվում է սուբյեկտին:
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յունը մարդուն տալիս է հավաստի գիտելիք: Բայց հարցի էությունը, ըստ 4աար|ւ, ա|1ւ I., 
թե ո՜ր գիտելիքն է հավաստի ե  որ դեպքում գիտեփքը կարող է փնել ե  համարվել անպայ 
մանական հավաստի, անհրաժեշտ ե  օբյեկտիվ: Իսկ եթե գիտեփքի արտահայտման ձեը 
հասկացություններից կազմված դատողություններն են, ապա անհրաժեշտ է դասակարգել 
ե  հետազոտել դատողությունները:

ՈՒրեմն, գիտեփքի հավաստիության հարցը լուծելու համար Կանտը մշակում է դատո
ղության մասին իր տեսությունը: Նա  տարբերակում է երկու կարգի դատողություններ վեր
լուծական. /անալիտիկ/ ե համադրական /սինթետիկ/: Վերլուծական դատողությունների 
մեջ, ըստ Կանտի, սուբյեկտի ե պրեդիկատի7 կապերի ժամանակ պրեդիկատը սուբյեկտի 
մասին նոր գիտելիք չի տափս սուբյեկտի մեջ արդեն պարունակվող գիտեփքի համեմա
տությամբ: Օրինակ, «Բոլոր մետաղները հաղորդիչ են» դատողության մեջ պրեդիկատի 
պարունակած հաղորդիչ լինելը նոր գիտեփք չի տափս սուբյեկտին, այն բխեցվում է մետաղ 
հասկացությունից: Այլ են համադրական դատողությունները: Դրանց մեջ սուբյեկտ-պրեդի- 
կատ կապը անհնարին է ստանալ սուբյեկտի պարզ վերլուծությունից: «Որոշ մետաղներ 
հաղորդիչ չեն» դատողության սուբյեկտից չի կարեփ բխեցնել նրա պրեդիկատը: Դրանք 
միանում են իրար: Այսպիսի համադրումը /սինթեզը/ «Կանտի մտսւհղացմամբ, երկակի է: 
Մի դեպքում այդպիսի համադրումը հաստատվում է փորձով: Մեկ այլ դեպքում սուբյեկտ - 
պրեդիկատ կապը չի կարող իր հիմնավորումը գտնել փորձի միջոցով: Այդ կապը մտած
վում է որպես փորձին նախորդող ե նրանից անկախ կապ:

Աոաջին դեպքում համադրական դատողությունները aposteriori են, այսինքն փորձ
նական են, վարձի միջոցով են տրված, իսկ երկրորդ դեպքում apriori են, այսինքն տրված 
են մինչև փորձը և փորձից դուրս են: Այստեղից էլ Կանտը խստիվ ու հստակ տարբե
րակում է ապրիորի համադրական և ապոստերիորի համադրական դատողությունները 
միմյանցից: Բաղդատելով այս երկու դատողությունները միմյանց, Կանտը գտնում է, որ նոր 
գիտեփք ստանալու կարևորագույն միջոցը ապրիորի համադրական դատողություններն 
են: Այս պատճառով էլ նա գիտեփքի աղբյուրների, տեսակների ու սահմանների վերաբեր
յա լ հարցը ձևակերպում է որպես գիտեփքի մեջ ապրիորի համադրական դատողություն
ների հնարավորության հարց:

Քանի որ Կանտին հետաքրքրում են երեք տեսակի գիտելիքների' մաթեմատիկական, 
տեսական բնագիտական ե  մետաֆիզիկական, այդ պատճառով էլ նա ապրիորի համադ
րական դատողությունների հարցը ներկայացնում է այլ կտրվածքով, ինչպես են հնարա
վոր ապրիորի համադրական դատողությունները մաթեմատիկայում, ինչպե՜ս են դրանք 
հնարավոր տեսական բնագիտության մեջ ե արդյոք հնարավո՞ր են ապրիորի հա
մադրական դատողություններ « մետաֆիզիկայում»: Կանտը այս երեք կարգի տեսական 
գիտելիքների մեջ ապրիորի համադրական դատողությունների հետազոտությունները ան
վանել է «տրանսցենդենտալ», իսկ ուսմունքը'«տրանսցենդենտալ իդեալիզմ»: 

Ինչպես են հնարավոր ապրիորի համադրական դատողությունները մաթեմա
տիկայում: Այս հիմնահարցը Կանտը լուծում է զգայականության' զգայական իմացության 
ձեերի մասին ուսմունքի մեջ: Ոստ Կանտի, զգայականության ձևերը ոչ թե հասկացություն
ներ են, այլ հայեցողություն կամ ակնա՛ռու պատկերացումներ: Զգայականության 
հայեցողական ձևերն են տարածությունն ու ժամանակը, որովհետև ըստ Կանտի, մարդիկ 
աշխարհն ու նրա իրերը պատկերացնում են որպես ժամանակի ու տարածության մեջ գո
յություն ունեցող և գտնվող: Տարածությունը իրերի հատկություն չէ այլ մարդու հա
յեցողության սուբյեկտիվ-իդեալական ձև է: Նույնը և ժամանակը: Քանի որ մաթե
մատիկան հենվում է զգայականության հայեցողության այդ ապրիորի ձեերի վրա, ապա 
ապրիորի համադրական դատողությունների հարցը մաթեմատիկայում կասկած փ հարու֊

7. Ռեֆլեքսիսւ ասելով Հեգելը հասկանում է ոչ թե մսւտհրիակսւմ իմաստով իրերի մեկը մյուսի կողմից, մեկը 
մյուսի մեջ կամ թե'նրանց հակադարձ արտացոլում, ա յլ զուտ մտքի դատողակաս վիրահատուբւոմւ 
վերացական կատեգորիաներով:
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(|ПШ': Մյուս կողւՈքէ, մա|.)եւէատքաւկակսւ1ւ ^ւ1արւ|աւք.ւյունների անպսւյմանական համընդ
հանրությունը ն սւնհրամնշտությանր մխււյե մսւրւլկային մտքի համար է ե չի վերաբերում 
ռեալ իրնրիս Ուստի մաթեմատիկան չի. կարող ճանաչել աշխարհն այնպես, ինչպիսին 
այն կա: Նրա մասին սոսկ պատկերացում են կազմում տարածություն ե ժամանակ հայկե- 
ցողական իդեալական ձևերի միջոցով: Այս պատճառով էլ աշխարհի «ինքնին իրերը» դուրս 
են մնում ճանաչողության տիրույթից: Այնուամենայնիվ, դրանք, ըստ Կանտի, չնայած վւոր- 
ձի մեջ չեն տրվում, բայցևայնպես հույժ կարևոր դեր ունեն իմացության պրոցեսում: «Ինք
նին իրերը» Կանտի խորունկ համոզմամբ, գիտելիքի բովանդակության աղբյուր են՝ զգայա
րանների վրա ներգործելու ե զգայություններ առաջացնելու պատճառով:

Ինչպես են հնարավոր ապրիորի համադրական դատողությունները տեսական 
բնագիտության մեջ: Ի  տարբերություն մաթեմատիկայում ապրիորի համադրական դա
տողությունների հնարավորության շնորհիվ զգայականության ապրիորի ձևերի' ժամանա
կի ու տարածության, տեսական բնագիտությունը հենվում է իմացության երկրորդ աստի
ճանի' բանախոհության հասկացությունների վրա:

Բանխոհության հասկացությունները /կատեգորիաները/ նույնպես անկախ են վարձից: 
Դրանք ոչ թե կեցության ձևեր են, ոչ էլ զգայականության փորձով տրված բովանդակութ
յան /երևույթների/ արտացոլումներ, այլ բանախոհության մաքուր ձևեր են: Փաստորեն բսւ- 
նախոհության առարկան զգայականության մեջ տրվածն է, որի մասին նա մտածում է: 
Այստեղից էլ Կանտը եզրակացնում է. Գիտեփքը ստացվում է զգայականության և բանա
խոհության միացյալ գործողությունների շնորհիվ, որովհետև նրա համոզմամբ, զգայութ
յունները «կույր են» առանց բանախոհության, իսկ հասկացությունները' «դատարկ» առանց 
զգայությունների: Գիտեփքը հասկացությունների համադրումն է զգայությունների հետ: 

Ըստ էության, ինչպես հնարավոր է տեսական բնագիտության հարցը , գիտական 
ճանաչողության հնարավորության հարց է: Կանտը ելնում է այն սկզբունքից, որ բնական 
գիտությունների դատողությունների հիմքում ընկած են ընդհանուր և անհրաժեշտ օրենքնե
րը: Բայց բոլոր գիտությունների համար պարտադիր սուբստանցիայի պահպանման, պատ
ճառականության և սուբստանցիաների փոխազդեցության օրենքները չեն պատկանում 
բնությանը: Դրանք բանախոհության կողմից մտածվող ապրիորի օրենքներ են: Սրանով 
Կանտը առաջին անգամ տեսական մտածողությունը զինում է մի սկզբունքով, որի դերը բա
ցառիկ է: Գիտակցությունն է կաոուցում իր աոարկան, այն էլ ոչ թե արարելու ի
մաստով, այլ այն իմաստով, որ բանախոհությունը ճանաչողության աոարկային 
տափս է մի տեսք ու ձև, աոանց որի իրական աոարկան հնարավոր չէ ճանաչել: 
Ոչ թե մեր մտքերն են հարմարվում բնության իրերի հետ, այլ բնության իրերն են համա
կերպվում մեր մտքերի հետ: Խոսքը վերաբերում է նրան, որ իրոք, տեսական մտածողութ
յունը բնության մեջ ապրիորի տեսնում և գտնում է այն, ինչը սեփական ձևերի միջոցով 
դնում է մինչև փորձը ե փորձից անկախ: Բնական է, որ Կանտը իրերը ինքնին պետք է 
անճանաչեփ ընդունի: Մի թե սա ագնոստիցիզմ է: Այն, որ տեսական բնագիտության մեջ, 
ըստ Կանտի, բնությունը, որպես հանընդհանուր և անհրաժեշտ գիտեփքի առարկա, «կա
ռուցվում» է գիտակցության կողմից, այս մտքից չպետք է բխեցնել, որ Կանտի իմացաբա
նությունը իդեալիստական է:

Արդյոք հնարավոր են ապրիորի համադրական դատողությունները «Մետա
ֆիզիկայում»: Նման հարցադրումներով Կանտը հետազոտում է ճանաչողության երբորդ 
աստիճանի' բանականության, իմացական հնարավորությունները: Եթե բանախոհությունը 
իր առարկան /աշխարհի պատկերը/ կառուցելիս դուրս չէր գափս վւորձի սահմաններից, ա
պա բանականությունը մշակում է գաղափարներ դուրս գալով փորձի սահմաններից: 
Սրանով Կանտը մերժում է գոյություն ունեցող և դասավանդվող «Մետաֆիզիկան», քանի 
որ այն բովանդակում էր «Հոգու մասին գիտությունը» /ռացիոնալ հոգեբանություն/, «Աշ- 
խայւհի մասին գիտությունը» /ռացիոնալ տիեզերաբանություն/ և «Աստծու մասին գիտութ
յունը» /ռացիոնալ աստվածաբանություն/: Բայց հոգու, աշխարհի և աստծո մասին փիլիսո-
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փայակսւն գիտություն հնարավոր չէ, քանի որ հասկացություններից չի կարելի բխեցնել 
դրանց գոյությունը: Օրինակ, աստծու գոյությունը չի կարող դուրս բերվել նրա հասկացութ
յունից: Նրա գոյությանը կարելի է հավատալ, քանի որ անհնարին է հավաստի գիտելիք 
աստծո մասին, որ չի տրվում վարձի մեջ: Նույն սխալ հիմունքով է ամբողջական աշխարհն 
ուսումնաիրում ռացիոնալ տրամաբանությունը:

Սրանից Կանտը եզրակացնում է, որ բանականությունը, որպես մտահանգման ընդու
նակություն, ձևակերպում է գաղափա՛րնե՛ր, որոնց առարկան, իբր, Երբեք չի կարող 
զգա յությունների կողմից ընկա լվել փորձում: Գաղափարները, ըստ Կանտի, երեքն 

'գաղափար հոգու մասին, գաղափար աշխարհի մասին ե  գաղափար Աստծո մասին: 
Բայց դուրս գալով փորձի սահմաններից, բանականությունը անխուսափելիորեն ընկնում է 
հակասությունների /անտինոմխսների/ մեջ: Ինչու՛’: Որովհետև անտինոմիաների մեջ մի 
դեպքում, թեզն ու հակաթեզը /դրույթն ու հակադրույթը/ կարող են միաժամանակ կե՛ղծ 
փնել: Օրինակ, ասում է Կանտը, Աշխարհը ունի սկիզբ տարածության ու ժամանակի մեջ 
և  աշխարհը չունի սկիզբ տարածության ու ժամանակի մեջ: Կամ, մատերսւկան մասնիկ
ներից կազմված աշխարհը անվերջ բաժանելի է ե  միաժամանակ' անբաժանելի: Երկրորդ 
դեպքում թեզը և հակաթեզը կարող են միաժամանակ ճշմարիտ փնել, եթե դրանք վերա
բերում են տարբեր ոլորտների: Ասենք, աշխարհում ամեն ինչ կատարվում է անհրաժեշտա
բար /պատճառականության օրենքով/ և աշխարհում գոյություն ունի ազատություն: Այս
տեղ անհրաժեշտությունն ու ազատությունը չեն հակասում միմյանց, քանի որ առաջինը 
գործում է երևույթների աշխարհում, իսկ երկրորդը «ինքնին իրերի»:

Անտինոմիաների մասին կանտյան ուսմունքը մեծ դեր է խաղացել գիտական իմացութ
յան և տեսական մտածողության հետագա զարգացման գործում:

Կ ա նտ ի բա րոյա գիտ ութ յունը

Բարոյագիտությունը Կանտի փիփսոփայական մտածողության անբաժանելի և նշա
նակալից մասն է: Այս բնագավառում ևս Կանտը նորարար է: Բարոյագիտության մեջ Կան
տի շրջադարձային նորարարությունը կապված է հեղաւիոխական այն մտքի և համոզմուն
քի հետ, որ նա բարոյականությունը հռչակում է կրոնից ինքնավար ու անկախ: Բարոյա
կան օրենքները, ըստ նրա, չի կարեփ բխեցնել կրոնական պատվիրաններից, իսկ վերցրած 
ինքնին' բարոյականությունը կրոնի կարիքը չունի:

Կանտի բարոյագիտության վերը նշված ելակետային դրույթները ժամանակի առումով, 
իրոք, հեղավտխական մտքեր էին: Բարոյական օրենքներն ինքնին կրոնի կարիքը չունեն: 
Դրանք պարտադրվում են համընդհանուր նորմերի ու կանոնների համընդհանուր օրենքնե
րին համապատասխան' պարզ ձևերի շնորհիվ: Բարոյականությունը կարիք չունի ոչ մի 
նպատակի ոչ նրա համար, որպեսզի իմանա, թե ինչ է, ասենք, պարտքը, և ոչ էլ այն իրա
կանացնելու շարժառիթների առումով: Բարոյականությունը իր արդարացման համար 
նպատակի կարիք չունի'կապված աստվածային պատվիրանների հետ:

Կանտի բարոյագիտության ըմբռնման երկրորդ բանալին բարոյականության էության, 
հիմքի ե պայմանավորվածության նրա համոզմունքների իմացությունն է: Կանտը համոզ
ված է, որ մարդկանց բարոյական վարքը, արարքներն ու իդեալները որոշվում են ոչ թե 
նրանց կյանքի և իրականության նյութական պայմաններով, այլ «զուտ բանականութ
յամբ», ոչ մի փորձի հետ կապ չունեցող բանականության ապրիորի սահմանումներով և 
հիմնադրույթներով: Նրա «բարոյական օրենք» հասկացությունը հենց այդպիսին է: Կանտը 
գտնում է, որ անհրաժեշտ է մշակել «Զուտ բարոյականության փիփսոփայության», որն ամ
բողջությամբ մաքրված կլինի էմպիրիկից և այն ամենից, ինչը մարդաբանական է: Բարոյա
կան ուժ ունեցող օրենքը' իբրև պարտականությունների հիմք, անխուսափելիորեն պետք է 
բովանդակի բացարձակ անհրաժեշտություն / մաքսիմա, կատեգորիկ իմպերատիվ'հրամա
յական/, և որ պարտավորությունների հիմքը պետք է փնտրել ոչ թե մարդու էութւան կամ
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աշխարհի այն պայմանների մնտ>, fiji^uitiu uijh գրփսծ I, այլ ապրիորի'բացառապես զատ 
բանականության հասկացությունների մևյ).

Կւսստը խստորեն տարբերակել Է բարոյական պրակտիկ կանոնները բարոյական օ- 
րԼԱքներից: Բարոյական օրենքներն իրենց սկզբունքներով Էականորեն տարբերվում են 
ւյյյն ամենից, ինչ Էմպիրիկ ինչ-որ բան Է պարունակում: Բարոյական փիլիսոփայությունը 
ամբողջությամբ հենվում Է իր «զուտ մասի» վրա: Բարոյապես բարի փնելու համար դեոևս 
բավարար չէ, որպեսզի այն համապատասխանի բարոյական օրենքներին: Այն պետք Է կա
տարվի հանուն նրանց, հակառակ դեպքում այդ համապատասխանությունը կլինի սոսկ 
շատ պատահական ու կասկածեփ: Բարոյական օրենքն իր մաքրությամբ և իսկությամբ 
սւևտք է փնտրել միայն «մաքուր փիփսոփայության» մեջ: «Մաքուր փիփսոփայությունը» 
պևտք է նախորդի բարոյական փիլիսոփայությանը, առանց որի փ կարող փնել ոչ մի բա
րոյական փիփսոփայության: Իսկ «մաքուր փիփսոփայությունը», ըստ Կանտի, այն փիլի- 
ււոփայությունն է, որը «չի խաոնում.» մաքուր սկզբունքները էմպիրիկ սկզբունքների 
հետ:

Կանտի համոզմամբ, բանականության նպատակը, ի վերջո, աշխարհում մարդու կոչ
ման ու առաքելության ներկայացնելն ու մեկնաբանելն է: Իսկ այս խնդրի լուծումը պատկա
նում է բարոյագիտության փիփսոփայության ոլորտին: Արդեն իսկ «Զուտ բանականության 
ւյննադատության »  մեջ Կանտը արտահայտել է այն տեսակետը, որ բարոյականության 
փիփսոփայությունը մի շարք առավելություններ ունի բանականության մյուս ձևերի նկատ
մամբ: Եթե բնագիտական բանականությունը աշխարհը ներկայացնում է համակարգված 
ննրդաշնակության մեջ, ապա նույնը փ կարեփ վերագրել պատմական ճանաչողությանը' 
մարդու ե հասարակության կեցության և ներդաշնակության պատկերման տեսանկյունից, 
պատմությունը ընթանում է ոչ բանական ուղիով: Այստեղից էլ, բնական կատարելութ
յունն ու ներդաշնակությունը հակադրվում են մարդկային գործունեության, արարքների ու 
կեզության քաոսային խայտաբղետությանը: Արդյոք գոյություն ունե՞ն ելակետային այնպի
սի սկզբունքներ և գաղափարներ, որոնց միջոցով հնարավոր փնի մարդկանց իրական 
կյանքն ու գործունեությունը, ինչպես նաև նրանց անհատական կեցությունը ներկայացնել 
իբրև օրինաչափ և ներդաշնակ ամբողջոըթյուն:

Կանտը գտնում է, որ մարդկային կյանքի ու գործունեության աշխարհը նրանց 
պատմության Լւ բարոյականության աշխարհն է: Այն հնարավոր չէ համակարգվսւծ- 
ամբողջական ներկայացնել նույն ձևով, ինչպես բնությունը ներկայացվում է բնագիտական 
տեսական մտածողության մեջ: Դա հնարավոր է ըստ Կանտի, գործնական բարոյակա
նության միջոցով, քանի որ մարդկային և հասարակական կյանքի պատմական ճանաչո- 
ոությունը չունի ելակետային տեսական սկզբունքներ ու գաղափարներ համակար
գելու անհատական ու հասարակական կյանքի բազմակերպությունն ու խայտաբղետութ
յունը: Դրանք ըստ նրա, հնարավոր է համակարգել միայն հետագայում, երբ ներկան վե
րածվում է փաստացի ապագայի:

Կանտի համոզմամբ, մարդկային կյանքի ընթացքը գնում է դեպի բանական հասա
րակարգ հասարակական կյանքի այնպիսի կազմակերպում, որտեղ բանականությունը, 
իբրև կատեգորիկ հրամայական, կդառնա իր հսկողությունից դուրս մնացած անգիտակցա
կանի հզոր ոլորտը' այն է, կրքերը, զգացմունքները և հոգեկան մյուս ուժերը կառավարող 
միակ գործոնը: Այս հայեցակետից, անդրադառնալով քաղաքացիական ազատ հասա
րակության բնութագրմանը, Կանտը գտնում է, որ հասարակության առանցքային մի
տումը ինքնակառավարման և ինքնակատարելագործման միջոցով ինքնաշարժումը, նպա
տակամղված է դեպի բանական հասարակություն /հասկանալ քաղաքացիական ազատ 
հասարակություն/, որտեղ իշխելու է ինքնիշխան մարդու իդեալը: Բանական հասարա
կության մեջ ինքնիշխան մարդիկ, բնականաբար, կառավարվելու ես իրենց բանակա
նությանը հարիր համոզմունքներով, գործելու են իրենց ընտրած ձևերով, այն է' ազա
տորեն: Այսպիսի բանական հասարակության մեջ նույնքան ազատորեն սահմանվելու են
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հասարակությունը ղեկավարելու օրենքներն ու նորմերը: Միայն այաւ||սփ հասարակության 
մեջ են մարդն ու հասարակությունը շարժվում դեպի բարոյական կսպւարԱլաթյաս խ  
դեալը:

Բանական հասարակության մեջ մարդիկ գործելու են իրենց բանականությամբ /այլ ոչ 
թե որևէ հարկադրանքով/ ընտրած համոզմունքներով, որը հենց մարդու վարքի ազատութ
յունն է: Բայց մարդիկ, իբրե բանական էակներ, նախեստաջ իրենց վրա պարտավորութ- 
յուններ են դնում՜ չսահմանափակելու ուրիշի ազատ գործելու հնարավորությունը: Կանտի 
մշակած բարոյական ՄԱ-ՔՍԻՄԱՆ' ինքնավար մարդու ազատ գործելու ծայրա
գույն կանոնը, որպես կատեգորիկ հրամայական / ԻՄՊԵՐԱՏԻՎ /, բովանդակում է վար
վել այնպես, որ քո անձնական վարքի կանոնը կարողանա դաոնաւ վարքի կանոն 
բոլորի համար: Խոսքը այստեղ ոչ թե կոնկրետ մարդու կոնկրետ գործողության և վարքի 
մասին է ե ոչ էլ պրակտիկ բարոյականության կանոնների ու նորմերի: Խոսքը վերաբերում 
է նրան, որ Կանտի կատեգորիկ հրամայականը վերացարկում է կիրաոակւսն բա
րոյականության կենդանի կանոնների և օրենքների մեջ մարդկանց անկրկնելի 
վարքի համընդհանուր, վերացարկված և ձևական պահանջը: Այդ կատեգորիկ 
հրամայականին պետք է ենթարկվի և դրանով անվերապահորեն պետք է ղեկավարվի վե- 
րոհիշյսղ կանոններով ապրող մարդը իր գործողություններն ու արարքները կատարելիս:

Սրանով Կանտը լուծում է իր սաջե դրված տեսական խնդիրը: Կանտը գտնում է, որ իր 
ձևակերպած մաքսիմսւն' կատեգորիկ հրամայականը, ինքնավար մարդու բարո
յական ազատ վարքի ծայրագույն կանոնը, բնագիտական տեսական մտածողության 
նման, «լսում է »  հասարակական կյանքի ներդաշնակությունը:

Բայց գործնական բարոյականության ոլորտում մարդու բարոյական վարքը գործո
ղություններն ու արարքները, պայմանավորված են հասարակության պատմական, սոցիա
լական տարածաժամանակային հանգամանքներով, կոնկրետ սոցիալական միջավայրով 
ու կեցությամբ, հասարակական պրակտիկ կյանքի բարոյական ոլորտում գործող նորմերով 
ու կանոններով: Կանտի համոզմամբ, բարոյապես առաքինի և օրինապահ է համարվում 
այն մարդը, ով իր գործողություններն ու արարքները համապատասխանեցնում է այդ օ
րենքներին ե  ենթարկվում է դրանց: Սակայն պատմական կոնկրետ միջավայրը և սոցիա- 
լականության օբյեկտիվ բազմազանությունը իրենց կնիքն են թողնում մարդու բարոյական 
վարքի վրա: ՌՒրեմն, գտնում է Կանտը, բարոյական իդեալի տեսանկյունից առաքինի և օ- 
րինապսւհ լինելու համար դեոևս բավարար չէ ժամանակի բարոյական նորմերին 
ենթարկվելը և դրանցով ղեկավարվելը: Բարոյական իդեալի հրամայականով մարդու 
վարքը բարոյական է, եթե արարքները կատարվում են բարոյական մարդու ազատ կամ
քով, բարոյական կանոնների խոր գիտակցումով և որ ամենակարևորն է, բարոյական 
պարտքի նկատմամբ ունեցած առավելագույն հարգանքի դրդապատճառներով: Որոշիչը և 
գլխավորը այստեղ ըստ Կանտի, բարոյական վարքի կատեգորիկ հրամայականի 
պահանջներին համախատասխանող մարդու արարքը պետք է փնի բարոյական 
և արժեքավորվի ու գնահատվի բարոյական:

Կանտը խորապես հասկանում է , որ պարտքի գիտակցման և դրանով ղեկավարվող 
մարդու գործողություններն ու արարքները կարող են «աշխատել» միայն բանական /ազատ 
քաղաքացիական/ հասարակության մեջ' հասարակական կյանքի համակարգային ներ
դաշնակության պայմաններում: Բայց բանական հասարակությունը, որին ձգտում է մարդը, 
սոսկ իդեալ է այլ ոչ թե իրականություն: Մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով, իրենց 
կոնկրետ կեցության մեջ, որը ստեղծվում է անհատական կյանքի ու պահանջմունքների բա
վարարման համար գիտակցական-նպատակադիր գործունեությամբ, անհատական վարքի 
կոնկրետ դրսևորումներով: Այնուհանդերձ, շարունակում է Կանտը, պետք է գոյություն ունե
նա բարոյական մի սկզբունք' նույնքան վերացսւկան-ըեդհանրական, որպեսզի կոնկրետ 
պայմաններում ևս մարդու վարքը համարվի բարոյական: Կանտը մշակել է պրակտիկ 
հրամայականի իր տեսությունը, որի հիմքում ընկած է մարդու իր ըմբռնումը իբրև բարձ-
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pjjuqijfl,L պրմհքի: Եթե կատևփւ|ւ|Ա| i/ih սւսկսւԱ հրամայականը բովասդսւկամ Լ՜ ինքնավար 
մարդու uiquan գործելու ծայրագույն կանոնը' վարվել այսպես, որ աԱձնական վարքի 
կանոնը կարողանա դաոնալ վարքի կանոն բոլորի համար, ապա գործնական 
հրամայականը' վարվել այնպես, որ թե անձամբ և թե ուրիշի միջոցով մարդկությա
նը մշտապես վերաբերվել նաև իբրև նպատակի, այլ ոչ երբեք իբրև միջոցի: 

Բայց Կանտը հասկանում Է նաև, որ գործնական կյանքում մարդու բարոյական վարքը 
և անձնական երջանկությունը երբեէ չեն համապատասխանում: Նշանակում է. գործնական 
կյանքում բարոյական պարտքի գիտակցումով գործող մարդու համար վերոհիշյալ հրամա
յականը չի ապահովում հաջողություն ե  երջանկություն: Դեռ ավելին, նա համոզված է, որ 
բարոյական ալպարության գաղափարը ե  իդեալը մարդիկ կդնեն քաղաքացիական հասա
րակության իդեափ' բանական հասարակության իրավունքի հիմքում, որպես բոլոր օ
րենքների ելակետային սկզբունք: Պարզ է, որ նման դեպքում բարոյական արդարութ
յունը կդրվի հասարակության իրավական օրենքների հիմքում և կառարկայանա այդ օ
րենքների մեջ, իսկ բարոյական արդարությունը կդրսևորվի իբրև իրավական արդարութ
յուն: Կանտը խորապես հասկանում է նաև, որ ինչպես ցանկացած իդեալ, այնպես էլ բարո
յական իդեալը, փ կարող փակատար իրականանալ, չնայած պատմական առաջադիմութ
յան մեջ այն նկատեփ է: Հարցի էությունն այն է, որ բարոյական իդեալը փ կարող փակա
տար իրականանալ մարդկանց առօրյա կյանքի ընթացքում, որովհետև մարդկանց բարոյա
կան վարքի ու երջանկության միջև անհամապատասխանությունը ոչ մի դեպքում ե  եր
բեք փ վերածվի փակատար համապատասխանության: ՈՒստի, Կանտի տեսանկյունից, 
գործնական բարոյականությունը հանգելու է բարոյական օրենքներին ու արդարությանը 
համապատասխանող իրավակարգի իդեալին, վերածվելու է «մտահասանելի աշխարհի», 
որը նա «Զուտ բանակաբությաե քննադատություն» աշխատության մեջ անվանել է «Բարո
յական աշխարհ»: Սա արդեն սոսկ գաղափար է, «բայց գործնական գաղափար, որն իսկա
պես կարող է և պետք է ազդեցություն գործի զգայաբար ընկալելի աշխարհի վրա, որպես
զի այն դարձնի գաղափարին հնարավորին չափ «համապատասխանող»: Իսկ սրանից 
հետևում է, որ «Դրա իրականացումը կախված է այն բանից, թե ստդյոք, ամեն ոք կկա
տա՞րի այն, ինչ պարտավոր է անել'այսինքն այն բանից, որ բարոյական արարածների բո
լոր արարքները կատարվեն այնպես, ինչպես դրանք կկատարվեին, եթե թելադրված լինեին 
մի բարձրագույն կամքով»:

Սրանից պարզ երևում է, որ հեռանալով կրոնից, Կանտը վերադառնում է կրոն, քանի որ 
կրոնը, նրա համոզմամբ, բարոյական օրենքն է իսկ կրոնական- եկեղեցիական ծիսակա
տարություններին և արարողություններին մասնակցելը' մարդու բարոյական պարտքը: 
Մարդու կարողությունները սահմանափակ են, որի պատճառով երջանկությունը մարդուն 
չի տրվի միայն մի դեպքում, երբ նա արժանի է երջանկության: Նշանակում է, որ կա մի Ա
ՄԵՆԱԿԱՐՈՂ, ՄՏԱՀԱՍԱՆԵԼԻ աշխարհի տիրակալ, որի նախախնամությամբ էլ տեղի 
է ունենում ամեն ինչ:

2. Յոհան Գոտլիդ Ֆիխտե /1762-1814/
«Ինչպխսիև սարդն է այնպիսին 

էլ նրա փիլիսոփայությունն է»

Գերմանական դասական փիփսոփայության երկրորդ ականավոր դեմքը Ց. Ֆիխտեն է: 
Նա հափշտակվել է Կանտի «կոպեռնիկոսյան հեղաշրջմամբ» և զարգացրել է այն:

Ֆիխտեի թևավոր խոսքը. «Ինչպիսին մարդն է այնպիսին էլ նրա փիլիսոփա
յությունն է», տիպական է իր համար: Գործունեությունը, նրա համոզմամբ կյանքի ու 
մտածողության բարձրագույն սկզբունքն է: Մարդու երջանկությունը և կյանքի իմաստը 
գործելու մեջ է. «Գործել, գործել, ահա այն, ինչի համար մենք գոյություն ունենք»: Մարդը 
գործում է իր գիտակցությամբ, իակ գիտությունը մարդկային գիտակցության բարձրագույն
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արտահայտությունն է, այդ պատճառով էլ, ըստ Ֆիխտեի, մարդու փիլիսոփայությունը հա
մարժեք է գիտակցության ե  նրա արտահայտման բարձրագույն ձեի' գիտեփքի, փիփսոփա- 
յության:

Ֆիխտեի փիփսոփայությունը գիտեփքի ներքնապես միասնական համակարգի կառուց
ման փիփսոփայության է, գիտաբանու՛թյուն է: Նրա գլխավոր աշխատությունը հենց այդ
պես էլ կոչվում է. «Գիտաբանություն» կամ «Գիտաբանության ընդհանուր հիմնսւդրույթնե- 
րը»: Բնական է, որ նրա փիփսոփայության մեկնակետը պետք է լիներ գիտակցությունը ե 
այն կրող սուբյեկտը: Այս ելակետային հիմնադրույթը պետք է արտահայտի գիտակցութ
յան ինքնաբավ էությունը առանց էմպիրիկ աշխարհի վրա հենվելու, այսինքն' գիտակ
ցությունը սահմանի «Ներսից», «ինքնիրենից»: Որպես գիտաբանություն, փիլիսոփա
յությունը կոչված է հիմնավորելու ցանկացած գիտության հիմնադրույթները:

Այսպիսի գործառույթ կատարելու համար փիփսոփայությունը պիտի փնի գիտաբա
նություն, այսինքն' գիտությունների գիտություն: Այն պետք է փնի բացարձակ անպայմա- 
նական թե իր ձևով և թե իր բավանդակությամբ: Այսպիսի ըմբռնմամբ միայն փիլիսոփա
յությունը կարող է լիարժեք պատասխանել իր գերագույն-գլխավոր հարցին, որն է մարդու 
կոչումը և նրա կեցության ու գոյության բարձրագույն նպատակը:

Շարունակելով Կաետիե , բայցե հեռանալով նրա «ինքնին իրերի» գաղափարից ու 
Կանտի կողմից ինտելեկտուալ ինտուիցիայի անընդունելիության մտքից, Ֆիխտեե սուբյեկ
տի գիտակցությանը'Ես-ին, օժտում է արարելու բացարձակ ակտիվությամբ և աստ
վածային բանականությամբ . Ես-ը և  գործում է, ե հայում՜ արարելով իմացության ա
ռարկան ե աշխարհը:

Ֆիխտեի գիտաբանության առաջին, ելակետային հիմնադրույթը «  Ես Ես եմ» հռչակա
վոր թեզն է: Սա հարուստ բովանդակություն ունեցող դատողություն է: Ես-ի ինքնա-Կույ- 
նականացումը ստեղծագործական ակտ է, որը նշանակում է . գիտակցիր քո Ես-ը, ստեղծիր 
այդ Ես-ը հենց նրա գիտակցման գործունեությամբ: Սրանով Ֆիխտեե ամրակայում է մար
՛դու ազատությունը ե ստեղծագործական ակտիվությունը: Ես-ի ինքնաեույնականսւ- 
ցումը մարդու կամքի ազատության առաջին քայլն է '  որպես նրա գիտակցության գործու
նեության առաջին արդյունք:

Սուբյեկտի համընկնումը ինքն իրեն մի խորհուրդ ես ունի: Այն միաժամանակ մարդուն 
սահմանազատում է այն ամենից, ի՞նչ չի պատկանում նրա հոգեոր աշխարհին: Մարդու գի
տակցությանը խորթ այդ աշխարհը «Ոչ Ես-ն է», :«Ոչ Ես» կատեգորիան արտացոլում է 
կանտյան «ինքնին իրերի» աշխարհը, մի աշխարհ, որը ըստ Ֆիխտեի, ենթադրվում է Ես-ի 
մեջ: Համաձայն այս երկրորդ հիմնադրույթի Ես-ը ոչ միայն ենթադրում է ոչ Ես-ը, այլե 
երան դնում է գործողության մեջ'որպես գիտակցության արղ|ունք: «Ինքնին իրերի» եերքսւ- 
շումը Ես-ի մեջ հաստատումն է այն մտքի, որ մարդկային գիտակցությունը ունակ է իր մեջ 
տեղավորել ողջ աշխարհը և ավելացնել ինչ-որ բան, որ նրա մեջ փ  եղել:

Ֆիխտեի մեծագույն ավանդը փիփսոփայական իմացաբանության մեջ այն է, որ մեր 
գիտակցության մեջ աշխարհի պատկերը չի սահմանափակում սոսկ նրանով, ինչը տրվում 
է բնության կողմից: Գի՛տակցությունը բնության տվածին ավելացնու՛մ է մարդու 
կողմից ստեղծածը: Զարգացնելով կանտյան, իրոք, վիթխարի մտքերը այս հարցում, 
Ֆիխտեն ավելի է առաջ գնում, մարդկային գիտակցության աշխարհը նրա ոգու, 
մարդու սեփական Ես-ի ակտիվության ծնունդ է : Ֆիխտեի համար Ես-ը ե ոչ Ես-ը գի
տակցության սոսկ տարբեր վիճակներ են, նրա ներքին հակադիր կողմերն են: Ես-ի և ոչ Ես- 
ի հակադրությամբ, սակայն, չի ավարտվում գիտակցության գործունեությունը: Ֆիխտեն 
գտնում է, որ գիտակցության ներքին հակադիր կողմերը' թեզը և հակաթեզը /համապա
տասխանաբար, Ես-ը և ոչ Ես-ը/, քարացած ինքնին գոյացություններ չեն: Նրանք գտնվում 
են ակտիվ փոխազդեցության մեջ, ղիալեկտիկորեն համադրվում են՛. Այդ համադրու
մից ստացվում է ինչ-որ մի ամբողջ' Բացարձակ Ես-ը' Համաշխարհային ոգու իմաստով: 
Այն ենթադրում է Ես-ը ե ոչ Ես-ը, որն էլ Ֆիխտեի երրորդ հիմնադրույթն է: Ինչպես տեսսւ-
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Iili||i I. վ1ւլւր շարադրվածից, Ես ի qfl|if)niUlimptJQiliQ հակա ն Խսմա ւ||ււււյլ>ւայի1ւ Լ7ք«)1ւգ-հա- 
կաթնւ| հաոսւթէւգ/, այսինքն' վերլուծություն հակադրություն- համադրություն:

Եթե փիլիսոփայության սւռատփս խնդիրը «Ինչպիսին Է մարդու դերս ու նշսւնակությոա» 
հարցի լուծումն Է, ապա վերջնական խնդիրն ու նպատակը «Ինչպիսին Է ամենաբարձրա- 
գույն, ճշմարիտ մարդը, այսինքն գիտնականը» հարցի լուծումը: Մարդը, Ֆիխտեի համոզ
մամբ, այլ խնդիր ու նպատակ չունի, բացի իրենից: Մարդու նպատակն ու կոչումը ինքը 
մարդն Է, որպես ոչ թե սովորական, առօոյա-կենցաղային մարդ, այլ բանական և անսահ
ման մարդ 'Բացարձակ Ես: «Ես գլուխս հպարտորեն բարձրացնում եմ վեր 'դեպի հեզ 
ժայռանիստ լէտներ ու դեպի կատաղած ջրվեժը, դեպի կրակե ծովում լողացող ու որոտա
ցող ամպերը ե  ասում. Ես հավերժ եմ, ես հակադրվում եմ ձեր հզորությանը: С  նկեք բոլորդ 
ինձ վրա, ե դու, երկիր, ե  դու, երկինք, խառնեք ինձ վայրենի իրարանցման մեջ, ե դուք, տա
րերքներ, փրփրեք ու կատաղեք ե կատաղի պայքարում ջնջեք մարմնի վերջին արեային 
վաշին, որը ես իմն եմ համարում, միայն իմ կամքը իր հաստատական նախագծով պետք Է 
խիզախորեն և սառնությամբ սավառնի աշխարհի ավերակների վրա, որովհետև ես ընդու
նել եմ իմ կոչումը և այն ավեփ հաստատուն Է, քան դուք, այն հավերժական Է: Ե Վ  ես հա
վերժական եմ, ինչպես հավերժական Է նա»: Այսպիսին Է Ֆիխտեի բարձրագույն մարդու' 
ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ կոչումը:

Ֆիխտեի գիտաբանական իմացաբանությունը փ ավարտվում տեսական Ես-ի հաղթա
նակով ու հաղթարշավով: Ինքնագիտակցելով ինքն իրեն, տեսական Ես-ը ւիոխարկվում 
Է գործնական Ես-ի, որի գործունեությունն արդեն գիտակցական բնույթ ունի: Ես-ի գործ
նական ակտիվությունը գերադաս Է, ըստ Ֆիխտեի, տեսականի նկատմամբ: Սակայն, վե
րացնելով զգայական ե մտահասանելի աշխարհների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը, 
դրանով Ես-ը պրակտիկ բանականության հասկացություններին ե սկզբունքներին տափս Է 
համընդհանրական բնույթ: Բնությունը այս հայեցակետից վերածվում Է մի միջոցի, որը 
մարդը օգտագործում Է իր առջև դրած խնդիրները լուծելու համար: Մարդու ազատությունը 
պետք Է ձեոք բերվի բնության հաղթահարման ուղիով, որովհետև մարդը կախված Է 
բնությունից և իր զգայական աշխարհով նրա տրամադրության տակ Է: Գործնական կյան
քում ե  բարոյականության աշխարհում ազատություն ձեռք բերելու համար նա պետք Է են
թարկվի կամքին: Բնության օրենքներով գործելու պարագայում մարդը ազատ չէ, նա փ 
ապրում ազատության օրենքներով: Միայն ինքնուրույնության աստիճանում է մարդը ա
զատ ու բարոյական էակ: Ազատությունն ու բարոյականությունը այս իմաստով Ֆիխտեի 
մոտ նույնական են: Մարդկանց համոզմունքներն ու խիղճը չեն սխալվում, քանի որ դրանք 
մաքուր Ես-ի գիտակցումներ են: Անհրաժեշտ է, ըստ Ֆիխտեի, գործել համոզմունքներին 
համահունչ և վարվել ըստ խղճի: Բարոյական օրենքը հրամայականը, մարդուց պահան
ջում է իրականացնել իր դերն ու նշանակությունը, դառնալ ազատ ու բարոյական մարդ: 

Ֆիխտեի փիփսոփայության մեջ հավերժական վառվող ջահի պես լուսավորում են 
հետևյալ մտքերը.

Իմացության պրոցեսում սուբյեկտի ակտիվության գաղափարը,
Մարդու գիտակցությունը աստծո նման աշխարհի արարիչ դիտարկելը,
Գիտակցության ստեղծարար ոգու բացահայտումը,
Կանտյան դուալիզմի հաղթահարման արդյունավետ վարձերը,
Դիայեկտիկական մեթոդը փիփսոփայական համակարգերի կառուցման կարևորագույն 

եղանակ օգտագործելը:

3. Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Շելլիեգ/1775-1851/

Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Շելփնգը գերմանական դասական փիփսոփայության մեջ մշակել է 
փիլիսոփայական մի շարք ուսմունքներ, Բնափիփսոփայության, նույնության փիփ- 
սոփայուբյուն, ազատության փիփսոփայության և հայտնության փիփսոփայաթ-
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յուև: Նրա մեծագույն ավանդը գերմանական դասսպան փիլիսովւայաթյսա մեջ այն է, որ 
նա իր նախորդների փիլիսոփայական ուսմունքները վերակառուցում է օբյեկտիվիզմի տո- 
նայնությանբ, փիլիսոփայական աշխարհին ստիպելով նորեն ուշադրությունը սեեռելու 
ինքնին զարգացող ե  մարդուց անկախ բնությանը, որի ծնունդն է մարդը: Չնայան նրա օբ
յեկտիվիզմը չափազանց տիեզերական է և նա խոսում ու մտածում է մեգա-աշխարհի կա
տեգորիաներով, այնուամենայնիվ նրա փիփսոփայական համակարգը մեծ ազդեցություն է 
թողել համաշխարհային մշակույթի հետագա զարգացման վրա:

Շելլիևգի բնափիլիսոփայությունը: Շելփնգի բնափիլիսոփայությունը առանձնա
հատուկ է: Նա  բնությունը փիլիսոփայում է ոչ թե բնական գիտությունների նվաճումների և 
էմպիրիկ տվյալների ընդհանրացման լեզվով, այլ փիփսոփայական ապրիորի սկզբունքնե
րով Շելփնգի համոզմամբ, միայն բնափիլիսոփայությունը կարող է տալ ապրիորի մտահա
յեցողական գիտելիքներ: Այս մտքին նա հասել է , ուսումնասիրելով ժամանակի բնագի
տության մեջ կատարված շրջադարձային հայտնագործությունները: Շելլինգը աոաջին, 
անգամ ւիորձում է իմաստավորել բնական գիտությունների նվաճումները' դրանք հանգեց
նելով միասնական, աշխարհայացքի և փիփսոփայությունը պաշտպանել բնագետների 
աճող հեգնանքներից:

Աոաջին միտքը, որը նրան հաջողություն ե հեղինակություն բերեց, Շելփնզի համոզ
մունքն էր բնության միասնականության սասին: Նա  մշակել է մի հստակ ուսմունք, ո
րի համաձայն բնությա ն մեջ չկան տարաբնույթ սուբստանցիաներ 1ւ անբաժանելի 
նախամասնիկներ: Իր «Համաշխարհային ոգու մասին» աշխատության մեջ նա առաջինն 
է հայտնել այն տեսակետը, որ լույսի կորպուկուլյար և ալիքային տեսությունները ոչ թե այ
լընտրանքային ե հակադիր տեսություններ են, այլ միմյանց լրացնող ուսմունքներ, որը հե
տագայում հաստատվում է հենց իրենց' բնագետների կողմից: Բնության միասնականութ
յան մասին Շելփնգի փիփսոփայական գաղափարներն են ոգեշնչել էլեկտրամագնիսական 
տեսության ստեղծողներին:

Շելփնգի բնափիփսոփայության մյուս կարեոր գաղափարը բնության ե ոգու զարգաց
ման գաղափարն է: Շարժումն ու զարգացումը, ըստ նրա, ի սկզբանե ե համընդհանուր են: 
Զարգացման գաղափարը նրան հանգեցնում է այն մտքին, որ իրականությունը հակասա
կան է ե ամենոտ գոյություն ունեն ե գործում են հակադիր ուժեր, իսկ ամեն մի երևույթ դա
տապարտված է երկատման:

Շելփնգի բնափիլիսոփայությունը խորապես դիալեկտիկական է: Դիալեկտիկական 
սկզբունքները նրա կողմից օգտագործվել են զարգացող բնության փիփսոփայական իմաս
տասիրության գործում:

Սուբյեկտի և օբյեկտի նույնությունը: Շելփնգի հայեցակետից, փիփսոփայությունը 
պետք է սկսվի կամ բնափիլիսոփայությունից' օբյեկտիվից, կամ ոգուց'սուբյեկտիվից: Առա
ջին դեպքում փիլիսոփայության զլխավոր խնդիր է դաոնում այն, թե ինչպես են բնությունից' 
օբյեկտիվից ծագում ոգին և սուբյեկտիվը, իսկ երկրորդ դեպքում փիփսոփայության առջև 
կանգնում է առավել դժվարին խնդրի լուծում, ինչպես է սուբյեկտիվից ու ոգուց առաջանում 
բնությունն ու օբյեկտիվը: Փիփսոփայության այս հավերժական երկընտրանքն ու երկա
կիությունը Շելլինգը լուծում է'ելակետ ունենալով սուբյեկտիվի և օբյեկտիվի, բնության ու ո
գու նույնության սկզբունքը: Իր «Տրանսցենդենտալ իդեալիզմի համակարգ» /1800/ և, 
մասնավորապես «Փիփսոփայության իմ համակարգի շարադրանքը» /1801/ աշխատութ
յունների մեջ Շելլինգը հիմնավորապես մշակել է նունության իր սկզբունքը և այն դիտարկել 
որպես փիփսոփայության առանցքային գաղափար: Շելփնգի համոզմամբ, Ունիվերսումը ի 
սկզբանե գոյություն է ունեցել որպես մի ինչ-որ Բացարձակ, որն անվանել է Համաշխար
հային ոգի: Այդ Բացարձակը կամ Համաշխարհային ոգին նա դիտարկել է որպես սուբյեկ
տի և օբյեկտի, բնության ու ոգու չտարբերակված նույնություն, որտեղ բոլոր հակադրութ
յունները համընկնում են, նույնական են, իսկ եկատեփ տարբերությունները' սոսկ քանակա
կան: Այդ ունիվերսալ բացարձակ իդեալական կեցությունը /հիշենք Ֆիխտեի բացարձակ
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<ni-|i/ րստ Շևլփևգի, niUq|u|nuli<iui|Mii|i շար<հ{Տ)մ I; օբյեկտիվից դեպի սուբյեկտիվը, դեպի 
գիտակցականը և արաբում ո ւլ у արխւսբհը: Այդ արարչագործական գործունեությունը, 
հսւմաձայե Շելլիգի, անգիտակցական ստեղծագործություն է, որը ինքնագիտակցության է 
գալիս բնության զարգացման օրգանական մակարդակում, որի գագաթին գտնվում է մստ- 
m j Տրանսցենդենտալ փիլիսոփայությունը ուսումնասիրում է ստեղծագործող անգիտակ
ցականի գործունեությունը, զարգացումները և հարաբերությունները ոչ Ես-ի հետ: Տեսա
կան փիլիսոփայությունը իր երեք փուլերով Ես-ի ինքնագիտակցության պատմությունն' 
զգայական- հայեցողական, հայեցողակաև֊՚ռեֆլեքսայիև և ոեֆլեքսիա-կամքի ա- 
զատություև: Սրանցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է բնության զարգացման 
երեք փուլ: Միայն երորդ փուլում է Ես-ը վերածվում գործնական Ես-ի, որը նույնն է'կամքի: 
Գործնական փիփսոփայության մեջ Ես-ը, շնորհիվ իր ստեղծագործական գործունեության, 
ճանաչում է մարդու բարոյական ազատությունը, բարու ե  չարի, ազատության ու անհրա
ժեշտության հակադրությունները և պատմության հիմնախնդիրները:

Արվեստի փիլիսոփայությունը: Արվեստը Շելփնգի փիփսոփայության համակար
գում գրավում է առանձնահատուկ տեղ: Բնության տրանսցենդենտալ իմացությունը, Շել- 
փնգի կարծիքով, եմաե է արվեստի ստեղծագործություններին: Աշխարհի «անգիտակցա
կան» արարումը նման է գեղագետի իռացիոնալիստական ստեղծագործությանը: Արվես
տագետը փ կարող բացատրել, թե ինչպես է ընթանում իր ստեղծագործական գործունեութ
յունը, այն, թե ինչն է նրան ստիպում գեղագիտական այս կամ այն որոշումն ընդունել ե  օգ
տագործել գեղարվեստական տարբեր միջոցներ' բաո, վրձին, ձեավորհլ գեղարվեստական 
ինքնքտիպ մտածողություն: Բնությունը ևս, որպես անգիտակցականի ստեղծագործութ
յուն, իր մեջ մեզանից թաքցնում է խորհրդավոր, հրաշքներով լի պատմություններ: 
Բայց միայն արվեստի մեջ են հաղթահարվում, ըստ Շելփնգի, սուբյեկտի և օբյեկտի, գի
տակցականի ե անգիտակցականի, տեսականի ե գործնականի անհրաժեշտության և ազա
տության հակասությունները: Հենց արվեստում են իրենց նույնության, համընկնման և 
միահյուսման կիզակետին հասնում անգիտակցական ստեղծագործական ուժօրը փիփսո
փայության ելակետն ու վերջնական նպատակը: Ահա պատճառով էլ Շելլինգը արվեստը 
հռչակում է փիփսոփայության հիմքը և «միակ ճշմարիտ ու հավերժ երգեհոնն ու փաստա
թուղթը»:

Նման անգիտակցական ստեղծագործական ուժերի դրսևորում Շելլինգը տեսնում է նաև 
պատմության մեջ: Նա ուսուցանել է, որ մարդիկ մշակույթի աշխարհն ստեղծում են ազատ 
և գիտակցաբար: Բայց նրանց գիտակցական-ստեղծագործական գործունեությունից 
ստացվում է ինչ-որ բան, որը «մենք երբեք չենք մտածել ինքնին, ե  որը երբեք փ կատարվի»: 
£!ստ Շելփնգի, պատմության որոշակի կազմակերպվածությամբ, կարգ ու կանոնով ե օրի
նաչափ զարգացումը ևս պարտական է Համաշխարհային ոգու ստեղծագործական ակտի
վության «բացարձակ կամքով» և «մշտապես անգիտակցական է»: Պետք է ենթադրել, գրել 
է Շելփնգր, որ բնության նման հասարակության մեջ ես կան անճանաչելի ուժեր, որոնք ոչ 
ոք չի փորձում բացատրել, այլ պարզապես ընդունում է: Իսկ այդ ուժերը գործում են' թաքն
ված փնելով մարդկային բանականության մեջ: Մարդկային իմացության երեք ձևերից' 
կրոեից, փիփսոփայություևից և արվեստից, Շելփնգի կարծիքով միայն արվեստն է 
մարդկային ճանաչողության բարձրագույն ձևը: Միայն արվեստի միջոցով, Շելփնգի հա
մոզմամբ, կարեփ է ճանաչել Բացարձակը:

Շելփնգի ձգտումը ընդգրկել և արտահայտել աշխարհի ամբողջականությունն ու համա
կարգայնությունը, լուծել փիփսոփայության հավերժական խնդիրները իդեալականի և մա- 
տերիականի, սուբյեկտի ե օբյեկտի, սուբյեկտիվի և օբյեկտիվի նույնականության ու միաս
նության օբյեկտիվիստական սկզբունքներով, նրա փիփսոփայության ավանդն է գերմանա
կան դասական փիփսոփայության մեջ: Իսկ արվեստում դրանց բացարձակ դրսևորման շել- 
լինգյան գաղափարները կանտյան դուալիզմի և Ֆիխտեի «Բացարձակ Ես-»-ի հաղթահա
րում է:
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4. Գնւորգ Վիլհելմ Ֆրիդրիխ Հեգել /1770-1830/

Հեգելը գերմանական ե համաշխարհային փիփսոփայական մշակույթի հազվագյուտ 
կաճառներից է:

՛Ծնվել է Շտուտգարտում, ավարտել Տյուբինհենի համալսարանի աստվածաբանական 
ֆակուլտետը: Բեռնում ե  Մայնի Ֆրանկֆոտտում որոշ ժամանակ զբաղվել է տնային ու
սուցչությամբ: 1801 թ. Իեեայի համալսարանում պսւշտպանել է դոկտորական ատենախո
սություն, այնտեղ հրատարակել «Ֆիխտեի ե  Շելփնգի փիփսոփայական համակարգերի 
տարբերությունը» աշխատությումը, որդեգրելով Շելփնգի փիփսոփայական հայացքները: 

Հեգելը հոգևոր բարձր զարգացման է հասել ծայրաստիճան խորաթափանց ե բացառա
պես իինքնոտույն աշխատանքով: Նա անհագուրդ ուսումնասիրել է մաթեմատիկա, բնագի
տություն, գրականություն, պատմություն գիտությունները, ոգևորվել ֆրանսիական հեղա
փոխության գաղափարներով և նրա առաջնորդ ժա ն ժսւկ Ռուսոյի մարգարեական ան
ձով: Ֆրանսիական հեղավւոխությունը նա համեմատել է արևի հոյակապ ծագման հետ: 
Դա մի խանդավառ ժամանակ էր, գրել է նա, երբ վրա էր հասել աստվածայինի' աշխարհի
կի հետ իրական հաշտեցման պահը:

1807թ. Հեգելը հրատարակում է «Ոգու ֆենոմենոլոգիա» սիզբուեքային աշխատությու
նը, որտեղ նա շարադրել է իր փիփսոփայության հիմնադրայթները ե  հետազոտել բանա
կանության անատոմիան ու դիալեկտիկական ընթացքը: 1808-1816թ.թ.Հեգելը հրատարա
կում է իր գլխավոր աշխատությունը' «Տրամաբանության գիտությունը», որով հռչակվում է 
որպես «մեծագույն մտածող և փիլիսոփա»: Նրան հրավիրում են Հայդելբերգի համալսա
րան: Այստեղ նա հրատարակում ՛է «Փիփսոփայական գիտությունների Հանրագիտարան» 
մոնումենտալ ամվտփիչ աշխաըությունը: 1818թվականից մինչև իր մահը' 1831 թվականը, 
Հեգելը դասավանդել է Բեոփնի համալսարանում:

Հեգելը նախկին, այդ թվում և իր անմիջական ուսուցիչների փիփսոփայության մեծա
գույն թերություն է համարել այն, որ այդ փիփսոփայությունը փ հասկացել, որ օբյեկտն ու 
սուբյեկտը, բնությունն ու ոգին ■դիալեկտիկական միասնություն են և արդյունք են բացար
ձակ իդեաի /Բացարձակ գաղափարի/ դիալեկտիկական զարգացման: Նույնիսկ շել- 
փնգյան չտարբերակված Համաշխարհային ոգու արդյունք օբյեկտիվի ու սուբյեկտիվի նույ
նությունը վերացական, անպտուղ, մեռած և ձևական միասնություն էր: Հեգեփ բացարձակ 
գաղափարը, որպես գոյություն ունեցողի հիմք և գոյավորի բովանդակություն, ծավալվում և 
զարգանում է դիալեկտիկորեն, անցնում է տրամաբանական փուլից բնության զարգացման 
փուլ և հանգրվանում ոգու մեջ, ճանաչում է ինքն իրեն՛. Սրանով է բացատրվում, որ Հե
գելը իր փիփսոփայական համակարգը բաժանել է երեք մասի' տրամաբանության և 
բնության ու ոգու փիփսոփայության:

Հեգեփ «իեբնա շա րժվող» բացարձակ գաղափարը իրերի էությունն է, ա յդ  
թվում և հասկացությունների: Սա պետք է հասկանալ ոչ այն իմաստով, իբր գաղա
փարը,' իդեան, արարում է իրերի էությունը, այլ այն իմաստով, որ ճշմարիտ իդեան 
արտացոլում է իրերի էությունը, իսկ հասկացությունները'իրերի օբյեկտիվ հատկութ
յունների սուբյեկտիվ-մտածական ձևեր են: Գաղափարների ինքնաշարժումը, մեկը մյու
սի կողմից ժառանգորդական բացասումը օբյեկտիվ իրականության օրինաչափ շարժման 
ընթացքի արտահայտումն է: Այս բացասման ընթացքը, ըստ Հեգեփ, եռաստիճան է' թեզ, 
հակաթեզ և համաթեզ: Այս երրորդության դիալեկտիկական շարժումը հանգեցնում է նոր 
միասնության մեջ դրանց միաձուլման: Գաղափաարների հենց այս համապարփակ 
ամբողջությունն է[ Հեգելը անվանել է Բացարձակ գաղափար: Այդ համակարգը 
մտածողության էությունն է, որ Հեգելը համարում է փիփսոփայության առարկա: Եթե այս
պիսի ըմբռնմամբ փիփսոփայության առարկան մտածողությունն է, այսինքն մտածողութ
յան հասկացությունների, սահմանումների ե գաղափարների համակարգն է իր դիալեկտի
կական շարժման մեջ, ապա, ըստ Հեգեփ, փիլիսոփայությունն սկսվում է այնտեւփց, ոոտեղ
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|ншЦ| ցոյւծէւ ավարտել hk 1.ւԽ||տ|ւկ <||ii|ini|.iimlilili|i|i: Մտածողությունը, Հևգելի համոզ- 
մասր, աշխաււեհամբողջական ճանաչողությունն է, բնականաբար, փիփսոփայությունը հե- 
ւ|ւսս{ուրուԱ I. այդ ամբողջական ճանաչողությունը: Այս հայեցակետից, նա իր փիլիսոփսւ- 
ւաթյունը անվանել է «Բացարձակ իդեալիզմ», նկատի ունենալով ոչ թե այն, որ գաղափար- 
հ1տր արարում են աշխարհը, այլ այն, որ մտածողության կողմից աշխարհի ճանչումը 
հասկացությունների, սահմանումների ն գաղափարների մեջ ողջ իրականութ
յան ճշմարտացի արտացոլումներն են: Հեգելը հետազոտել է մտածողության իմացա
բանական- տրամաբանական համակարգը, որի մեջ, նրա կարծիքով, պետք է ճշմարտացի 
արտացոլվեն համաշխարհը ե  նրա իրերի, ոլորտների և սեռատեսակային մակարդակների 
էու թյունները, դրանց շարժման ու զարգացման օբյեկտիվ ընթացքը: Հեգելը դա իրականաց- 
նամ է մտածողությունից իջնելով իրականություն ե  նրան վերադառնալով: Այս վիթխարա
ծավալ գիտական-ստեղծագործական արշավանքի ընթացքում Հեգելը ճշգրտում ե համա
կարգում է աշխարհն արտացոլող ե ճանաչող հասկացությունների, սահմանումների և ի- 
•ւհաների բովանդակությունը: Մտածողության «Ալֆա-օմեգան» Հեգելը հետազոտում է իր 
(>|՚յեկտիվ-իդեալիստական փիփսոփայական համակարգի երեք մասերում տրամաբա
նության, բնության և ոգու փիլիսոփայական ուսմունքներում:

Տրա մա բա նությա ն փ իլիսոփ ա յություն

Տրամաբանությունը, Հեգեփ ըմբռնմամբ, ուսմունք է կեցության, էության և հասկացութ
յան մասին: Չմոռանանք, որ խոսքը վերաբերում է դրանք արտացոլող կատեգորիաների հե
տազոտմանը, դրանց բովանդակության ճշգրտմանը ե համակարգմանը:

Դւսսունք կեցու՛թյան, մասին: Այս բաժնում Հեգելը հետազոտում է կեցության երեք 
դոփումներն արտացոլող կատեգորիաները որակ, քանակ, չափ  որպես իրականության 
իմացության ելակետային, առաջին վւուլեր: Իմացության առաջին պայմանը ե քայլն այն է, 
ոո ճանաչող սուբյեկտի համար իրերը կան, գոյություն ունեն անկախ սուբյեկտից: Եթե ա
ռանձին իրերը կան, ապա ըստ Հեգեփ, գոյություն ունի նաև աշխարհը որպես այդպիսին: 
Ոոադրություն դարձնենք Հեգեփ այս մտքի վրա: Եթե կա ճանաչող սուբյեկտը, կա և 
ճանաչվող օբյեկտը: ճանաչողության առաջին այս ակտը Հեգելը ֆիքսել Է զուտ կեցութ
յուն հասկացության մեջ, որի իմաստն այն է, որ իրերը կան, գույություն ունեն: Զուտ կեցութ
յուն կատեգորիան իրերի գոյությունը արտահայտում Էիրենց մեջ և իրենց համար: Բայց 
այս փաստը մտածողությանը ոչինչ փ  տափս: Զուտ սակա կեցությունը բացարձակությունն 
արտահայտող հարստություն և նույնպիսի աղքատություն է: Զուտ կեցությունը ոչինչ է, 
[■այց ոչինչ £սւյն պատճառով, որ մտածողությունը դեռևս չի թափանցել առկա կեցության 
մեջ: Երբ մտածողությունը այդ ոչնչի մեջ որոնում է այն, ինչ մտադրվել է ճանաչել, ապա նա 
միավորում է նրանց և լինելիության մեջ նշմարում է ինչ-որ բաև'\\ր մեջ ֆիքսելով իրե
րի կայուն ձևեր ու կերպարներ: Մտածողությունն արդեն նշմարում է աշխարհի անորոշ կե
ցության եզակի, կոնկրետ իրերի գոյությունը: Ինչ-որ բանը կամ ուրիշը իմացական մի գոր
ծընթաց է, որով մտածողությունը ճանաչողությանը հետաքրքրող իրը տարբերակում է ու
րիշներից: Բայց Հեգեփ տրամաբանության մեջ ինչ-որ բանը և ուրիշը առկա կեցության 
շրջանակներում միասնական են և այդ միասնության մեջ անտարբեր չեն միմյանց: Ուրիշը 
հակադրվում է ինչ-որ բանին, որպես նրա այլակեցություն: Օրինակ, աշակերտի այլակե- 
ցաթյունը ուսուցիչս է, առանց որի չկա աշակերտի առկա կեցությունը: Ցանկացած առկա 
կեցություն ունի իր սահմանը: Այն որոշվում է նրան վերագրվող որակով, որպես ցուցանիշ 
մյուսների նկատմամբ: Իմացության այս օղակը կոչվում է իր-համար-կեցություն՝ ինչ-որ 
բանի համապատասխանություն ինքն իր հետ: Վերը բերված օրինակում ճանաչո
ղությունը կիզակետվում է աշակերտի վրա, որպես ինքնին կեցություն: Այդ «Իր-համար-կե- 
(ւաթւան մեջ» որակական կեցությունը ավարտված է: Այն անվերջ կեցություն է, որը մեկն է,
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միասնական ինչ-որ բան է, միավոր է: Բայց այդ մեկը /աշակերտը/ իրենով միաժամանակ 
պայմանավորում է երկրորդ, երրորդ...ե բազում աշակերտներ' նույն որակական ցուցանք
ներով: Նշանակում է, մեկի սահմանումը անցնում է մյուսներին' շատերին, որոնցից յուրա
քանչյուրը նույն որոշակիությունն է: Արդյունքում ստացվում է քանակ կատեգորիան: Կե
ցությունը ոչ միայն որակական , այլև քանակական չափանիշ ունի: Սրանից Հեգելը կատա
րում է գիտական եզրակացություն, որակը և քանակ՛ը անբաժանելի միասնություն են՛. 
Ամեն մի որակ քանակական է, իսկ ամեն մի քանակ' որակական:

Որսւկա-քանակական միասնության մեջ Հեգելը զուտ քանակից առանձնացնում է որո
շակի քանակը, այսինքն ինչ-որ բանը մեկն է: Ի Ակ յուրաքանչյուր ինչ-որ բաներ /մեկ-երերկ- 
րորդը, երրորդը.../ սոսկ մեկ-եր են: Դրանց շարքը բազմությունն է: Սրանք արդեն քանակա
կան հարաբերություններ են:

Կեցության քանակական ոլորտին է պատկանում նաև չափը, որը Հեգեփ տեսանկյու
նից, «.Որակի և քանակի միասնություն է», որով էլ ավարտուն կեցություն է: Չափը Հե
գելը սահմանում է նաև որակական որոշակի քանակ կամ քանակական որոշակի ո՛
րակ:

Այսպիսով, կեցության մասին ուսմունքում Հեգելը հետազոտում է կեցությունը ճանաչող 
կատոզորիաների շարքը' որակ, քանակ, չափ: Իմացության «Ալֆան» սկսվում է «Զուտ կե
ցություն» կատեգորիայից, որին համապատասխանում է ոչինչը: Դրանց վտխազդեցությու- 
նը լինելիությունն է, իսկ հաջորդական վտւլերն են աոկա կեցությունը, ինչ-որ բանը ե ու
րիշը, իևքն-իր-համար կեցությունը, մեկը և շատը: Իմացությունը որակի ճանաչողութ
յունից անցնում է քանակական ճանաչողության, որից հետո անցում է կատարվում առար
կայի որակա-քանակական U քանակա-որակական միասնության իմացությանը' չափին: 
«Չա փ» կատեգորիայի հետազոտմամբ ավարտվում է Հեգեփ ուսմունքը կեցության մասին:

Ուսմունք էության, մասիս: Իմացության այս վաղում մտածողությունը պետք է թա
փանցի աշխարհի կեցության ներքին էության մեջ: Գիտեփքը, ըստ Հեգեփ, ցանկանում է 
ճանաչել ճշմարիտը, ճանաչել, թե ինչ է կեցությունը ինքն իր համար: Մտածողությունը այս 
խնդիրը լուծելու համար պետք է անցնի այդ կեցության միջով, ենթադրելով, որ նրա 
հետևում թաքնված ինչ-որ բան կա, քան ինքն է և այդ հետևում գտնվողը հենց ճշմար
տությունն է: Միայն այն ժամանակ, երբ մտածողությունը առկա կեցությունից խորա
սուզվում է նրա ներքին աշխարհը, հենց այդ միջնորդավորվածությամբ էլ գտնում է էութ
յունը: Այդ շարժումը հենց կեցության շարժումն է, իսկ էությունը խորասուզված կեցութ
յուն է: «էությունը ինքն-իր-մեջ֊կեցության և իյՒհամար-կեցության բացարձակ 
միասնություն է»:

Ի  տարբերություն Կանտի, Հեգելը գտնում է, որ աշխարհը ճանաչելի է, քանի որ 
երևացող աշխարհից դուրս այլ աշխարհ չկա. էությունը պետք է երևա: Հեգեփ մեծութ
յունն այս հարցում այն է, որ նրա համոզմամբ, էությունը տրված է մեզ երևացող աշխարհի 
մեջ և, ճանաչելով աշխարհը իբրև երևույթ, դրանով իսկ ճանաչում ենք նրա էությունը:

Առօրյա գիտակցությունը տեսնելով ինչ-որ բանի կեցությունը, գիտակցում է, որ նրա 
ներսում թաքնված է նրա էությունը Բայց դրա ճանաչողությունը պետք է փնի դատողական, 
այսինքն'ինչ պետք է հասկանալ էություն ասելով, պետք է պատասխանել, էությունն այն է, 
ինչը արտահայտվում է նրա ընդհանուր հասկացությամբ :

էության բնագավառի հասկացություններն ու սահմանումները, Հեգեփ համոզմամբ, 
պետք է բացահայտվեն ռեֆլեկտիվ ձևով: Որոշակի կեցության տեսանելիությունը դեռևս 
ռեֆլեքսիա չէ: Ռեֆլեքսիան սկսվում է այն պահից, երբ բանականությունը սկսում է ռեֆլեկ- 
տիվ հարաբերությունների մեջ գտել տեսանելի իրերը և դրանք տարբերակել մեկը մյուսից: 
Խոսքը վերաբերում է մեկի սահմանման միջոցով մյուսի տարբերակմանը և բացահայտմա
նը: Կեցության ոլորտում առկա էր որոշակիությունների պարզ տեսանելիություն' ինչ-որ 
բան և ոչինչ, մեկը և ուրիշը և անցումը մեկը մյուսին: էության ոլորտում տեսանելի են ոչ 
միայն նրանց տարբերությունները, այլև դրանց սահմանումների ռեֆլեքսիան: .Այստեղ Հե-
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(|1ւլլւ համեմատության i1Lk> I. n im jJ կզութ յա ն li Լա թյուս ոլորտների համապատասխան կա
տեգորիաները, ՆլէւևլոԱ նրււա|դյ. որ li կեցության ն էության հիմքում ընկած Է նույն հսւսկա- 
qnipjai Լը, սևկւսԱ տեսսւեև|իությւււն, իսկ մյուսում ոեֆլեկտիվ ձևերով: Դրանք եե.

1. զուտ կեցություն ե ոչինչ - նույնություն U տարբերություն,
2. լինելիություն ֊գոյություն,
3. առկա կեցություն - երևույթ,
4. կեցություն իր համար - իրականություն:
Էությունը ի սկզբանե, ուսուցանում Է Հեգելը, հանդես Է գալիս որպես գոյության հիմք: 

Իրերը որքանով որ տարբեր են իրարից, նույնքանով Էլ նույնական են: Դրանք նկատելի են 
մեկը մյուսի միջոցով, մեկի տարրերը մյուսի հասկացության մեջ արտացոլվելիս: Նույնութ
յունը համընկնման, իսկ տարբերությունը' չհամընկևմաև սահմանումներ են: Բայց այս 
հակադրությունները վւոխադարձ ենթադրում են միմյանց, չկա մեկը աոանց մյուսի: Սրա
նից Հեգելը եզրակացրել Է, որ նույնությունն ու տարբերությունը ունեն մեկ ընդհանու՛ր 
հիմք: Այդ հիմքը նույնության ու տարբերության միասնություն Է: Աշակերտի գոյության 
հիմքը ուսուցչինն Է, ուսուցչինը' դպրոցը, դպրոցինը' կրթական համակարգը: Վերջինս որ
պես որոշակի Էություն, ենթադրում Է դպրոց, դասարան, ուսուցիչ, աշակերտ: Ինչպես տես
նում ենք, ըստ Հեգելի, իմացությունը Էությանը հասնում Է նույնություն - տարբերութ
յուն - հակաղրություն-հիմք հասկացությունների սահմանումների միջոցով: Ընդ ո
րում, էությունն է հանդիսանում դիտարկվող օբյեկտի ինչ-որ բանի տարբերակ
վող և հակադրվող բովանդակության գոյության հիմքը:

Գոյությունը իրեն բացահայտում Է իրերի բազմության մեջ: Այն մի անվերջանւպի շղթա 
Է, որի առանձին օղակներն են կոնկրետ իրի և մեկ ուրիշ իրի գոյությունը: Իրի գոյությունը 
նսվսևառաջ պայմանավորված Է իր սեփական հիմքով: Մյուս կողմից, այն պետք Է ունե
նա իր գոյության հիմնավորումը շրջապատող իրերի կողմից: Ուրեմն, իրը իր սեփական 
գոյության և մյուս իրերի կողմից իրեն պայմանավորող հիմքի միասնություն Է: Այն մյուս ի
րերից արդեն տարբերվում Է ոչ թե որակով, այլ հատկություններով: Ընդ որում, որոշակի 
հատկություններ կորցնելով իրերը մնում են իրեր, իսկ որակը կորցնելով իրերը դադա
րում են իր լինելուց որպես այդպիսին:

Իրի հասկացության սահմանումը Հեգելի լրացնում Է «Մատերիա» և «Ձև» հասկացութ
յունների սահմանմամբ: Մատերիան ըստ Հեգելի, Իրերի հատկությունների միաձուլումն Է 
մինչև դրանց լրիվ անորոշություն: Այն իրերի կայունությունն Է, միակն Է' զրկված բոլոր 
կոնկրետ հատկություններից և որոշակիություն պարունակող սահմանումներից: «Մատե
րիան,- գրել Է նա,- վերացական կամ անորոշ ռեֆլեքսիա Է»: Իրը, հանձինս մատերիայի, իր 
ռեֆլեքսիան ունի ինքն իր մեջ: Ձևի սահմանումը, ընդհակառակը, իրերի ընկալումները 
ընդգրկում Է իր տարբեր հատկությունների ամբողջականության մեջ: Եթե մատերիան 
գիտակցվում է իր ձևից անկախ և վերացական, ապա դա, ըստ Հեգելի, կանտյան 
ինքնին իրն է :  Մատերիան իր մեջ կրում ք՜ձևի սկզբունքը: Ւրը բաղդատվում Է մատե
րիայի к  ձեի, որոնցից յուրաքանչյուրի սահմանումը անբոդջական իրն Է, չնայած 
այն բանի, որ մատերիայի սահմանումը ժխտում է  իրի հատկությունները, իսկ ձևը 
հաստատում է  դրանք: Այստեղից Հեգելը կատարում Է մի կարևոր եզրակացություն ևս. 
«Դրանք իրենց էությամբ միևնույն բանն են... Չկա մատերիա աոանց ձևի և ձև ա- 
ոանց մատերիայի»: Դրանք հակադրություններ են, որովհետև մատերիան միասնական 
Է բոլոր իրերի համար, այնինչ յուրաքանչյուր իր ունի իր ձևը: Աշխարհը ըստՀեգելի, մսւտե- 
րիականորեն միասնական Է, իսկ ձևով անհատական, այսինքն երևույթ Է: Հետևաբար, 
երևացող Էության մեջ տեսանելին այն սահմանումն Է, որի շնորհիվ Էությունը գոյություն Է, 
իսկ այդ տեսանելիության զարգացունը' երևույթը: «էությունը ,-գրել է նա ,-չի գտնվում 
երևույթի հետևում կամ թե'երևույթից այն կողմ, որովհետև էությունն այն է ինչ գո
յություն ունի, իսկ գոյություն ունեցողը երևույթն է»:

Հեգելը երևույթի բովանդակության հետազոտումը ընդարձակել Է «Բովանդակություն»
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ե «Ձև.» հասկացոըթյունների սահմանումները հետազոտելիս, հիմք ունենալով և աՐսւջ 
նորդվելով բովանդակության ե ձեի անխզելի միասնության օրենքը իբրև «իրերի օրհէւք» 
ընդհանրապես: Նրանց միջև եղած հարաբերությունները նա մեկնաբանել Է որպես սւ/. հա
րաբերություններ մասի ե ամբողջի միջև , բ/. հարաբերություններ իրերի ուժի ե նրա 
բացահայտման միջև, և գ/. հարաբերություններ իրի ներքին բովանդակության և նրա 
արտաքին դրսևորման միջև:

Իրականությունը Էության ու երևույթի սահմանումների միասնություն Է: Սրանով Հեգե
լը հիմնավորել Է այն միտքը, որ միայն իրականությունն Է Էության ճանաչման միակ աս
տիճանը, երբ այն ճանաչվում Է իբրև ճշմարտություն: Հեգելը խստիվ տարբերակում Է 
Էությունը ճշմարիտից: ճշմարիտը նրա ըմբոնմամբ, մտային Էություն Է, որը նշանակում Է, որ 
առկա աշխարհը դիտարկված իր ճշմարտության մեջ հենց իրականությունն է: Իրակա
նությունը այն Է, ինչը համապատասխանում, է ոեալ իրերի գործուն էությանը, նրա 
ռեալ գործունեությանը: Հետևաբար այն, ինչ իրական, է, բանական է և հակա՛ռակը: Ե
թե առկա իրերի բանական սահմանումները, որոնցով ապացուցվում Է, որ այդ իրերը իրա
կան են, ապա այն, ինչ բանական է /ճշմարիտ Է/, միայն դա Է իրականը: Իրերը իրական 
են, երբ դրանց սահմանումները ճշմարիտ են և կարող են գործել ըստ ներքին Էության: Օրի
նակ, վարորդը նա Է, ով, իրոք, ունակ Է մեքենա վարելու և լիարժեք կարող Է գործել իր վար
պետության ներքին Էությամբ:

Իրականությունը իր մեջ բովանդակում Է հնարավորության սահմանումը: Իրականութ
յուն դառնալու համար իրը պետք Է հնարավորություն ունենա գործելու: Այս կապակցութ
յամբ Հեգելը մանրամասն հետազոտում Է պատահականության, անհրաժեշտության և ա
զատության Էությունները, որոնք բովանդակում են հարաբերությունների երեք խումբ' 
սուբստանցիոնալ, պատճա՛ռական և փոխգործողության8:

Իմացության այն գործընթացը, որը հետազոտել Է Հեգելը, իրական աշխարհի ընթաց
քի իմացության ուղին Է: «Այն համապատասխանում Է օբյեկտիվ իրականության բո
վանդակության շարժմանը: Սուբստանցիոնալ հարաբերություններից պատճառական, 
իսկ սրանցից փոխգործողության հարաբերություններին անցման ճանապարհը տանում Է 
դեպի հասկացություն: Որևէ իրի հասկացությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է այն 
դարձնել զգայական ընկալման առարկա: Իրականության տրամաբանությունը կեցության 
ոլորտի սահմանումներից անցում է կատարում էության ոլորտի սահմանումներին, որի արդ
յունքը սուբստանցիայի, որպես կեցության ու էության վերջնական միասնություն 
1ւ անմիջական կեցություն ցանկ՛ացած կեցության մեջ, սահմանումն է, որը իր մեջ 
բովանդակում է տոտալականություն: Երբ ավարտվում է օբյեկտիվության /կեցություն- 
էություն-սուբստանցիա/ տրամաբանությունը, մտածողությունը անցում է կատարում հաս
կացություններին:

Ուսմունք հասկացության մասին: Այս բաժնում Հեգելը հետազոտում է մտածո
ղության ամբողջական պրոցեսը: Ինչպես է մտածողությունը ձևավորում և ձևակերպում ի
րերի հասկացությունները, դատողությունները և մտահանգումները:

Հեգելի համար գաղտնիք չէր, որ հասկացությունը մտքի ձև է, որ դրանց միջոցով ճանա
չող սուբյեկտը հասկանում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում առկա աշխարհը, նրա որևէ 
բնագավառն ու կոնկրետ իրերը: Ձևակերպել և սահմանել հասկացությունը, ըստ նրա, նշա
նակում է, գտնել տվյալ օբյեկտի բոլոր հատկությունները' եզակի, առանձնահատուկ ե 
ընդհանուր և դրանք մտքով միավորել մտածական ամբողջական կառույցի մեջ: Հասկա
ցության մասին հեգելյան ուսմունքը ևս ընդգրկում է երեք բաժին' սուբյեկտիվություն, op- 
յեկտիվություն և իդեա ֊գաղափար:

Սուբյեկտիվություն: Այստեղ Հեգելը հետազոտել է հասկացությունների, դատողութ-

8 Ռեդուկցիա'բարդից պարզի անցում, կենսաբանական հետաճ: Ռեդուկցիոնիզւք տեսություն սւյւլ դոոծոնյՅացնևրի 
մասին:
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|ւււաւէւ|փ ե ւէւլւահաս(|ւսմննլփ սահմանման ու ւլսասւկար(լման հարցերը:
Հասկացությունը սուբյեկտիվության սւասջիԱ սևն Է: Նա Ակարագրական մոտեցմամբ 

ււաուցաԱում Է, որ աշխարհը, որպսս ամբողջական օբյեկտ, կազմված Է մասերից, իսկ մա
սերը տարրնրից: Այստեղից Էլ օբյեկտի հասկացության մեջ ընդգրկված են երեք՝ միմյանց 
պայմանավորող սահմանումներ հանըևդհաևուր, աոամ&նահատուկ և եզակի: Բնդ 
ււլաւ մ. այն, ինչ աԱբողջական Է օբյեկտի համար, համընդհանուր Է, ինչ մաս Է'առանձնահա
տուկ, իսկ ինչ տարր Է, եզակի Է: Համընդհանուրի սահմանումը իր մեջ բովանդակում Է ա- 
ւ)ա|յձսահատուկի ե եզակիի սահմանումները, քանի որ իրական կյանքում ցանկացած ամ- 
|4ււ]$)ակսւ[ւ օբյեկտ ընդգրկում Է ե՜ մասը, և՜ տարրը, իսկ մասը' տարրը:

Հեգելը ուսուցանում Է, որ համընդհանուրը ինքն իր հետ նույնություն Է, որովհետև իր մեջ 
միաժամանակ պարունակում Է ե  առանձնահատուկը ե եզակին: Այնուհետև, առանձնահա
տուկը տարբերակվածն այն իմաստով, որ ինքն իր մեջ կա որպես եզակի, իսկ եզակին եզա
կի Է այն իմաստով, որ սուբյեկտ Է, հիմք Է և իր մեջ բովանդակում Է սեռը և տեսակը:

Այս տեսանկյունից, եզակի հասկացությունը օժտված Է բոլոր այն սահմանումներով 
/իսկ եզակի իրերը բոլոր այն հատկություններով/, որոնք կան համընդհանուրի մեջ: Ուստի, 
ինչ կարլի Է ասել համընդհանուրի մասին, կարեփ Է ասել նաև առանձնահատուկի և եզա- 
կ|փ մասին: Բայց ոչ հակաոսւկը. Եզակի հասկացությունը ավելի հարուստ է քան ա- 
ււսւնձնահատուկը, առավել ևս'համընդհանուրը:

Մտքի մեջ հասկացությունների այս երեք ձևերը գտնվում են դիալեկտիկական միաս
նության ու կապի մեջ, անցնում են մեկը մյուսին, լրացնում միմյանց: Հասկացությունների 
սւյս երեք ձևերի միջոցով Է մտածողությունը աշխարհը միասնական ընկալում: Այդ ընկալ
ման գործընթացում ելակետայինը եզակի հասկացությունն Է, քանի որ սուբյեկտը գործ ու
նի եզակի, կոնկրետ իրերի հետ: Եզակի սահմանումից այն անցնում Է առանձնահատուկին, 
իսկ նրանից' համընդհանուրին:

Սուբյեկտիվության արտահայտման երկրորդ ձևը դատողությունն Է: «Դատողութ
յան միջոցով մտածողությունը հաստատում կամ ժխտում f  օբյեկտիվ իրերի որևէ հատ
կություն կամ հարաբերություն»,- սրանով Հեգելը ուսուցանում է, որ դատողության միջոցով 
է բացահայտվում հասկացությունը: «£!նդ որում, շարունակում է Հեգելը,- ոչ հասկացությու
նը, ոչ էլ դատողությունը չեն գտնվում միայն մեր գլուխների մեջ և չեն ձևակերպվում մեր 
կողմից: Հասկացությունն սւյս է, ինչը ապրում է իրերի մեջ, ի&չի շնորհիվ իրերը իրեր 
են: Այստեղից էլ, հասկանալ իրը, նշանական է գիտակցե\ նրա հասկացությունը»: Դատո
ղությունների մեջ Հեգելը տեսնում ե ֆիքսում է աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր 
իրական կապերը և գործընթացները: «Վարդը կարմիր է», «ոսկին մետաղ է» դատո
ղություններում մարդիկ կամային հատկություններ չեն վերագրում վարդին ե ոսկուն: Մտա- 
օոդությունն է դատողության միջոցով արտահայտում այդ օբյեկտիվությունը:

Բստ Հեգեփ, դատողության կառուցվածքը մտքի ազատ ստեղծագործություն չէ: Մտա
ծողությունը գտնում է մտքի համադրման այնպիսի ձևեր, որոնք կարող են ճշմարիտ արտա
հայտել օբյեկտիվության կապերը: Դրա ապացույցն է դատողություն կազմող հասկացութ
յունների /տարրերի/ մտածական հերթականությունը' սուբյեկտը, որը բացահայտվում է, 
պրեդիկատը, որը բացահայտում է ե կապը, որ իրականացնում է բացահայտման գործա
ռույթը: Այստեղից էլ Հեգելը տարբերակում է «Օբյեկտիվ տրամաբանությունը» «սուբ
յեկտիվ տրամաբանությունից»: Ոնդ որում, սուբյեկտիվ տրամաբանության սահմա
նումները բխում են օբյեկտիվ տրամաբանության մեջ սահմանումների հաջոր
դականությունից:

Սուբյեկտիվության երրորդ ձեի' մտահանգման, հետազոտմամբ ավարտվում է Հե- 
զեփ ուսմունքը հասկացության մասին: Մտահանգումը մտքի այնպիսի ձև է, երբ երկու դա
տողություններ իրար հետ կապված են ընդհանուր եզրակացությամբ: Այդ դատողություն
ները կոչվում են նախադրյալներ կամ դատողության անդամներ: Որպես հասկացության 
տաոբերակխչկոոմեո, մտահանգումը դատողություն է  իսկ որպես հասկացություններ
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մեկ մտքի մեջ միավորող, այն անցնում է միասնական հասկացության:
բ Հեգելը մտահանգումները դասակարգում է երեք տեսակի մեջ. սւ/ աոկա կեցության, բ/ 

ռեֆլեքսիայի ե  գ/ անհրաժեշտության: Այս դսւտողությւնեերը հետագոտելով իրենց ենթա
տեսակների հաջորդականությամբ , Հեգելը ներկայացնում է մտածունեություեը ե բացա
հայտում հասկացության բոլոր սահմանումների միասնականությունն ու ամբողջականութ
յունը: Նա գտնում է, որ հասկացության դատողությունների խմբին համապատասխան 
մտահանգումներ չկան, սակայն դրանց տեղը զբաղեցնում են օբյեկտների տիպերը ե 
միտքը օբյեկտիվության ե  նրա տեսակների մասին:

OpjԱկտիվություն: Ուսմունք օբյեկտների տիպերի մասին: Այստեղ Հեգելը հե
տազոտում է բնության օբյեկտների համապատասխան սահմանումները: Նա քննարկել է 
օբյեկտիվության երեք տիպեր' մեխանիկական ֆիզիկական, նպատակաբանական և 
դրանց համապատասխան հասկացությունները: Մտածողությունը իր գործունեությունը 
սկսում է առկա կեցության սահմանումների ոլորտից, անցնում ռեֆլեկտիվ սահմանումների 
ոլորտ և  իր գործունեությունը ավարտում անհրաժեշտության ոլորտի սահմանումներով: 

Հետագոտելով օբյեկտների տիպերը, Հեգելը գափս է այն եզրակացության, որ առկա 
կեցության սահմանումներին համապատասխանում է մեխանիկական օբյեկտը, ռեֆլեկտիվ 
մտահանգումներին' ֆզիկականը, իսկ անհրաժեշտության մտահանգումներին նպատկաա- 
բանական օբյեկտները /կենդանի օրգանիզմները/:

Օբյեկտիվության վերը թվարկված երեք տիպերը այս բաժնում դիտարկվել են որպես 
սոսկ օբյեկտիվության, որպես սահմանումների հաջորդական շարք: Սրանց մանրամասն 
հետազոտումը Հեգելը կատարել է իր բնափիլիսոփայության մեջ:

Իդեա: Ուսմունք գաղափարի մասին: Այստեղ Հեգելը հետազոտում է «Իդեա»' 
«Գաղափար» /այս հասկացությունները օգտագործվում են բացարձակ նույնության իմաս
տով/ հասկացությունը ե ավարտում իր օբյեկտիվ-իդեալիստական համակարգը:

Իդեան, ըստ Հեգեփ, նպատակաբանական օբյեկտի բացարձակ նույնությունն է իր սուբ
յեկտիվ հասկացության հետ: Նրա իդեալական բովանդակությունը հասկացությունն է, 
իսկ իրական բովանդակությունը այդ հասկացությունը' նրա արտաքին աոկա կեցութ
յա ն  մեջ: Գաղափարը մի պրոցես է, որտեղ սուբյեկտիվ հասկացությունն իրեն սահմանում 
է իր օբյեկտիվության նկատմամբ:

Հեգելը տարբերակել է գաղափարի սահմանումների հրեք աստիճան' կյանքի իդեա, ի- 
մւսցության իդեա ե բացարձակ իդեա:

Կյանքի գաղափարը առաջին միտքն է այն մասին, որ մարդիկ գիտակցում են իրենց 
անմիջական կյանքի ու գործունեության իրական վիճակը: Մտքի ընթացքը տեղի է ունենում 
երեք գործընթացով: Նախ, մարդը գիտակցում է, թե ինչ է կատարվում իր օրգանիզմում: Այ
նուհետև, կյանքի գաղափարը գիտակցում է, որ նյութափոխանակության շնորհիվ օրգա
նիզմը մշակում է բնությունից ստացած նյութը և օբյեկտիվացնում է իրեն: Վերջապես, գի
տակցելով իր Ես-ը, մարդը գիտակցում է իր սեռատեսակային տարբերությունը: Սեռի գա
ղափարը երան հանգեցնում է ցեղի գաղափարին, որից անցում է կատարում ամղողջ հա
սարակական կեցության գաղափարին: Սարդը սեռային, ցեղային և հասարակական կե
ցության անդամ է: Հասնելով հասարակական կյանքի գիտակցման, մտածողությունը կյան
քի գաղափարը ներկայացնում է եզակի առանձնահատուկ համընդհանուր մտահանգման 
աստիճանին: Սրանով մարդը իր օբյեկտիվ կյանքը վւոխակերպում է իր մտածողության բո
վանդակության: Նա դառնում է հասարակության անդամ ոչ միայն որպես առկա կեցութ
յուն, որպես ֆիզիկական էակ, այլև իբրև հոգևոր բովանդակություն ունեցող մարդ:

Իմացության գաղափարը մարդուն զինում է մի մտքով, որ մարդ ոչ միայն սոսկ ապ
րում է բնության մեջ, այլև ճանաչում է նրա և՜ պրակտիկ, և՜ տեսական հարաբերություննե
րը բնության հետ: Տարբերակելով մարդկանց պրակտիկ և տեսական գործունեությունը 
միմյանցից, Հեգելը մանրամասը ներկայացնում է աշխարհի ճանաչողական սւոոցեսը, 
ստեղծում դատողական իմացության միասնական համակարգ: Մտածողությունը
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իր վէփլւււծցյկյլւև ն հւսւ1սււդլււսկսւև ւ|ււրծւււ|ու|.ւյուններւ»վ իմացությանը ներկայացնում է տե
սությունների մհջ, որի բացերը |րացւ|ամ են մարդկանց պրակտիկ ււործուննությամբ: Վեր
ջինս օբյեկտիվացնում Լ տևսակաե ճանաչողությունը: Իմացության իդեաի այս երկու ձեե- 
րր' գործնականը ե տեսականը, անբաժան են միմյանցից: Հենց սրանով Է իմացության ի- 
դհսւն հասնում ճշմարտության:

Այստեղից Հեգելը հանգում Է գիտական եզրակացության: ճշմարտության չափանի
շը ոչ միայն պրակտիկ գործունությունն Է, այլև, տեսական իմացության արդյունքը, 
որովհետև տեսական իմացության միջոցով մարդը սուբյեկտիվացնում Է իրական աշ
խարհը, իսկ պրակտիկ գործունեությամբ օբյեկտիվացնում £ սուբյեկտի գիտելիքները: Ի- 
րականացնելով իր նպատակները, մարդը վերադառնում Է իր տեսական նախադրյալներին, 
հարստացնում Է դրանք իր Էմպիրիկ գործունեության արդյունքներով: Այս անվերջ շրջապ
տույտի ընթացքում տեսական ե պրակտիկ գիտելիքները հարստացնում են մեկը մյուսին: 
Մարդը աշխարհի մասին անընդմեջ ստանում Է նրա նորացված ու հարստացած տեսա
կան պատկերը:

Այսպիսով, աշխարհի ճանաչողական գործունեությունը որպես տեսական ե պրակտիկ 
գործունեության միասնություն, նպատակամղված Է հենց այդ աշխարհի գաղափարի ձեռք
բերմանը: Սա արդեն լոկ գաղափար չէ, այլ գաղափարի գաղափար է: Սրանով ա- 
վարտվում է մտածողության ամբողջ պրոցեսը և սահմանվում որպես բացարձակ իղեա: 
Բացարձակ իդեան իրեն է ենթարկում մարդու ողջ գործունեությունը, իրենով որոշում մարդ
կանց կյանքը և հանդիսանում է այն ճշմարտությունը, որին ձգտում է մարդկությունը: Բա
ցարձակ իդեան աշխարհի իմացության բարձրագույն աստիճանն է: Նրա մեջ աշխարհն 
ընդգրկված է ե մտածվում է իր ամբողջայանության մեջ: Այն իրական աշխարհի ճշմա
րիտ իդեան է:

Բացարձակ իդեան ինքն իրեն մտածող գաղափար է: Որպես բացարձակ ե լրիվ ճշմար
տություն, այն պրակտիկ ե տեսական գաղափարների մասնություն է, դրանով էլ կյանքի 
գաղափարի ե իմացության գաղափարի միասնություն է: Դրանց միասնությունն ու ճշմար
տությունը իր մեջ ե իր համար էություն է, այսինքն բացարձակ գաղափար է: Այս դեպքում 
ինքն իր համար առարկայական է: Սա իրական կյանքի ընթացքն է:

Հեգելի փիլիսոփայության մեջ բացարձակ գաղափարը բնության և  նրա ոգու իմա
նենտ միասնություն է: Ոգին բնության մտածող գործակալն է, բնության Ես-ն է: Եթե 
մարդու սուբյեկտիվ Ես-ի և օբյեկտիվ մարմնի միասնությունը տալիս է մարդու 
կյանքի գաղափարը, ապա բնության միասնությունը իր սուբյեկտիվ Ես-ի'մարդ
կության/ոգոմ հետ տալիս է բացարձակ գաղափարը: Այն հանդես Է գալիս որպես 
բացարձակ, սպեկուլյատիվ ե տրամաբանական գաղափար: Բացարձակ այն իմաս
տով, որ գաղափարը վերաբերում է ողջ աշխարհին ե ընդգրկում է ամեն ինչ ե դրանից 
բարձր ոչ մի իդեա չկա: Եթե մարդկային բանականությունը կառուցվում է տրամաբանա
կան այդ հիմքի վրա, ապա կդրսևորվի որպես սպեկուլյատիվ-տրամաբանական այն իմաս
տով, որ նրա միջոցով բարձրանում և կառուցվում է տրամաբանական /իմա. փիլիսոփայա
կան/ հասկացությունների շղթան, իմացության «ալֆա օմեգան»:

Այս համապարփակ գործընթացի հետազոտման ընթացքում Հեգելը սպեկույատիվ մե
թոդը մտացածին և արհեստականորեն չի «խցկում» դրսից : Մտածողությունը սպեկուլյա
տիվ մեթոդով կանոնակարգում է սեփական բովանդակությունը և արտածում իր հիմնարար 
գաղափարները բոլոր սահմանումների համակարգված տոտալականությաե ձևի մեջ:

Ավարտելով գաղափարի ամբողջական համակարգի կառուցումը, Հեգելը շարունակում 
1; նրա հետազոտումը բնության ու հասարակության /ոգու/ մեջ, որոնք արդեն կազմում են ի- 
ղեանհրի ռեալականությունը: Կեցությամբ օժտված իդեան բնությունն է, իսկ ոգով օժտված 
գաղափարը հասարակությունն ու պատմությունը: Բացարձակ իդեան ինքն իրեն օտարում 
է որպես բնություն և ոգի, այն է' մարդ ե հասարակություն:
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Հեգեփ  բնափիլիսոփայաթյուսը

Հեգեփ օբյեկտիվ-իդեսղիստսւկան փիլիսոփայության երկրորդ բաղկացուցիչ մասը 
բնության փիլիսոփայությունն է: Այստեղ Հեգելը իր դիալեկտիկան համադրում է բնական 
գիտություններին'իմաստավորելու բնությունն իր ամբողջության մեջ:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հեգեփ բնափիլիսոփայությունը ընթերցողին 
սկզբունքային նոր գիտեփքներ չի տափս, մենք, այնուամենայնիվ, նպատակահարմար 
գտանք ներկայացնել մինչե այսօր իրենց գիտականությունը պահպանող բնափիփսոփա- 
յական հեգելյան մի քանի սկզբունքներ:

1. Բնության նկատմամբ տեսական ե պրակտիկ հարաբերությունների միասնակա
նության սկզբունքը: Ըստ Հեգեփ, այն իրականանում է օբյեկտիվի ու սուբյեկտիվի, ֆիզի
կական տարերքների ե մարդւ զգայությունների միասնության մեջ: Սրա միջոցով, ի տար
բերություն տեսական բնագիտության, փիփսոփայությունը բացահայտում է տեսական հա
րաբերությունների «հետևում» թաքնված պրակտիկ հարաբերության սուբյեկտիվության 
համապատասխան ձևեր, «որոնք ընկած են օբյեկտիվ- մտածական կառույցների հիմքում»:

2. Բնության, որպես համակարգի և օրգանական ամբողջականության, հետազոտ
ման սկզբունքը: Բնությունը օրգանական ամբողջ է, կազմված է որակական տարբեր շեր
տերից կամ ոլորտներից /մեխանիկա, ֆիզիկա, օրգանիկա/: Իբրև բնության կեցության 
տարբեր մակարդակներ, դրանք ուսումնասիրվում են համապատասխան կոնկրետ գիտութ
յունների կողմից, որոնց մեթոդաբանական սկզբունքները հնարավոր չէ օգտագործել ռե- 
դուկցիոնիզմի9 սկզբունքով: Փիփսոփայական մոտեցումը համադրական է, վերընթաց դիա
լեկտիկական, որի շնորհիվ բացահայտվում է համընդհանուրը, մտածական այն միասնութ
յունը, որը հենց հասկացությունն է:

3. ՏակաոևղուկցիոնիզՎի սկզբունքը: Բնության աստիճանական հաջորդականութ
յան որակական մի ոլորտից մյուսին անցումը ունի թռիչքային բնույթ: Չի կարեփ բնության 
որակական տարբեր ոլորտների հետազոտումը և ճանաչումը մյուսի օրինաչաւիություննե- 
րով: Հեգելը գտնում է, որ բնության տարբեր ոլորտների ճանաչողության պրոցեսում գլխա
վորը առանձնացման /մասնատման/ մեթոդն է: Յուրաքանչյուր մարմին պետք է ճանաչել 
այն ոլորտին համապատասխան, որին պատկանում է:

4. էվոԱուցիոնիստական սկզբունքը: Օրգանական ամբողջի տարբեր աստիճան
ների ու մակարդակների էվոլյուցիոն զարգացման պրոցեսում, ըստ Հեգեփ, հասկացության 
յուրաքանչյուր նախորդ աստիճան հանդիսանում է վերառված ու վերացարկված պահ ա- 
վեփ բարձր աստիճանի համար և պահպանվում է նրա մեջ: «Որքանով մատերիան.- գրել է 
նա.- ժխտում է իրեն ե առաջանում է ավեփ բարձր գոյություն, այդքանով, մի կողմից նա
խորդ աստիճանը վերառվում է շնորհիվ որոշ էվոլյուցիայի, բայց մյուս կողմից, այն շարու
նակում է գոյություն ունենալ հետին պլանում և նորից ծնվում է էմանացիայի միջոցով: էվոլ
յուցիան միաժամանակ ինվոլյուցիա է / հետաճում, հետադարձ կրճատում/ է»:

Եթե թռուցիկ հայացք գցենք հատկապես վերջին երեք սկզբունքների վրա, ապա պար
զորոշ տեսնում ենք դիալեկտիկայի ընդգծված սկզբունքներ: Նախ, զարգացման բարձր 
աստիճանը չի կարելի ենթա րկել ռեդուկցիայի, բա ցա տ րել ա յն ա վելի ցածր ոլորտի 
օրենքներով, ասենք, օրգանական աշխարհը անօրգանական աշխարհի օրիեաչափութ- 
յուններով, նրա հասկացություններով և սահմանումներով: Երկրորդ, Հեգելը վերացականից 
կոնկրետին անցման մեթոդը գոյականացրել-առարկայացրել է, դրանով իմացական բնույ
թի բնութագրումները վերածել իրականության պրոցեսի բնութագրումների: Սա իր հերթին 
նշանակում է, որ բնության ձևափոխումները պետք է հասկանալ այն պատճառներին հա
մապատասխան, որին հասել է բնությունը զարգացման այդ փուլում: Բնությունը կարծես թե 
անհատականացվում է: Վերը թվարկված բնության մակարդակներից յուրաքանչյուրում ի-

9. Ապերցեպցիա-զգայական իմացության գործընթաց, երբ մտածող սուբյեկտը գիտակցում է ինքն իրեն:
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մաւ|ու[,ւ|ու(յր հասսամ է կոնկրետ սսւրմնի, ֆիգիկա-քիմիսւկան պրոցեսների ե օրգանիզմնե- 
ր|ւ ճսաաչմսւնը: Մեխանիկայում այդ ճանաչողությունը հասնում է մատերիայի /մարմիննե
րի/ , շարժման, ժամանակի ու տարածության, իներցիայի, ձգողականության ու վանողա
կանության ճանաչմանը...Ֆիզիկայոսք նյութական տարրերի, ձայնի, րսյսի ու ջերմության..., 
իսկ օրգանիկայոսք կյանքի, բուսական ե  կենդանական օրգանիզմների ձևավորման գոր
ծընթացների ճանաչմանը:

Սակայն բնությունը Հեգելի համար պատմություն չունի, ինչպիսին այն Կանտի մոտ էր: 
Բնությունը չի համապատասխանում հասկացությանը: ԲՆությունը սոսկ ոգու օտարում է, 
այն գաղափար է այլակեցության մեջ: Գաղափարը լոկ բնության մեջ հաղթահարում է 
սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբերությունների խզումը և ոգու օտարումը

Ո գու փ իլիսոփ ա յություն

Ոգու փիլիսոփայությամբ ավարտվում է Հեգեփ փիփսոփայական համակարգը: Բա
ցարձակ ոգին բարձրանում ե  հասնում է իմացության գագաթնակետին' ավարտելով մտա
ծողության մտածողությունը կամ իմացության իմացությունը:

Ոգու շարժումը անցնում է երեք փ ուլ. սւ/ սուբյեկտիվ ոգի /մարդաբանություն, ոգու 
ֆենոմենոլոգիա, հոգեբանություն; բ/ օբյեկտիվ ոգի /պետություն, ընտանիք, քաղաքա
ցիական հասարակություն/ ե  գ./ Բացարձակ ոգի /արվեստ, կրոն, փիփսոփայության/: 

Ոզու փիփսոփայության մեջ արդեն խոսում է ինքը' Նորի և Գերազանցություն Ոգին, 
խոսում է ինքն իր  մասին, ի տարբերություն նախորդ բոլոր աստիճանների, երբ խոսում էին 
Նրա մասին: Ոգու անհաղթ երթը «ալֆայից-օմեգա» արդեն, ինքն իրեն «ճանաչող ճշմար
տության» կամ «ինքն իրեն ճանաչող բանականության» հաղթական երթն է դեպի հաս
տատում և ավարտ՝. Ոգին ձեոք է բերում ինքն իրեն որպես «Բացարձակ իդեաի-գաղա- 
փարի գիտեփք»: Ոգու փիփսոփայության մեջ ավարտվում է գաղափարի բացարձակ սահ- 
սանումը, որը իրականացնող մարդը զուտ բանական էակ է:

Սուբյեկտիվ ոգի: Սա Հեգեփ մարդաբանական փիլիսոփայությունն է, որը սկսվում է 
մարդուց, որպես ինքնին ինդիվիդ և սուբյեկտիվ ոգու կեցություն: Մարդը ոչ թե կենդանի է, 
այլ ոգու ձև է: Բայց սա փ նշանակում, որ ոգին ինքնաբավ սուբստանցիա է: Մարդու հոգե
կանը ե  մարմնականը սերտորեն կապված են միմյանց:

Իր սկզբնական վիճակում ոգին բնական-անմիջական ոգի է, խիստ ասած, բնության 
կողմից գերեվարված հոգի է, մարմնականին կառչած ոգու երազ է, նրա հնարավորություն 
է: Ոգին գտնվում է շարժման մի վաղում, որտեղ պայքարում է ինքնամաքրման համար: Այդ 
պայքարում ոգին ազատվում է մարմնից ե ստեղծում է իր ազատությունը իրեն գիտակցե
լով որպես «Ես»: Այս պայքարում մեծ դեր ունեն զգայությունները: «Ամեն ինչ պարունակ
վում է զգայությունների մեջ»: Չնայած, ըստ Հեգեփ, սա «դեռևս բավարար չէ, որ սկզբունք
ներն ու կրոնը գտնվեն միայն գլխի մեջ: Նրանք պետք է փնեն սրտի մեջ, զգայություննե
րում»:

Զգայական Ես-ը մստդկային Ես-ն է, բայց ոչ գիտակցական: Այն դեռ ենթագիտակցա
կան Ես է: Այս առնչությամբ Հեգելը անդրադառնում է էթնիկական, պատմա-աշխարհագ- 
րական, երեխայի տարբեր տարիքային հոգեկանին: Երեխայի առաջին ճիչով, ըստ Հեգեփ, 
սկսվում է ինդիվիդի հոգու պայքարը ազատության համար'հասնելով երիտասարդի իդեա
լի և իրականության հակասականության գիտակցման:

Մարդաբանության երրորդ բաժնում Հեգելը զգայող ոգուց անցնում է իրական հոգուն: 
Այդ ճանապարհին մեծ դեր է կատարում սովորույթը, որը վաքրացնում է հոգու կախվածութ
յունը մարմնականից, իդեալականացնում է նրան'հասցնելով մի վիճակի, երբ հոգին իշխում 
է մարմնի վրա: Սուբյեկտիվ ոգին շարժվում է աոաջ ե անցնում հաջորդ վաղ:

Ոգու ֆեէէոմԻսոչոգիա: Սուբյեկտիվ ոգին այս վաղում հանդես է գափս որպես գի
տակցություն, ինքնագիտակցություն և բանականություն: Այս բաժինը Հեգեփ 1807թ. հրա-
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տարակսւծ «ււգու ֆեսսմեևոլոգիա» աշխատության վերամշակված համատար ւլաւլւլ<|ւլսսկ1ւ 
է:

Գիտակցությունը իրերի անմիջական հավաստիությունն է, որի համար էլ զգայական 
գիտակցություն է: Զգայական գիտակցությունը իր աոարկան գիտի իբրև գոյ, իբրև իսչ-որ 
բան, գոյություն ունեցողի եզակի իր: Սրանք գիտակցության սուբստանցիոնալ նյութ են: 
Այս անմիջականությունը դեռևս ոչ մի ճշմարտություն չի պարունակում: Անցումը ընկալման, 
եզակին հարաբերության մեջ է դրվում համընդհանուրի հետ, որը դեռևս նրանց միասնութ
յուն չէ, այլ խառնուրդ է: Այս հակասականությունը լուծում է բանախոհությունը, որի ընթաց
քում օբյեկտը փոխվում, է սուբյեկտի: Գիտակցությունն ինքն է իրեն բացում որպես էա
կանն առարկայի մեջ, նրանից է անդրադարձնում ինքն իրեն, առարկայանում իր համար: 
Դուրս գալով զգայականության սահմաններից, գիտակցությունը ձգտում է առարկան ըն
կալել իր ճշմարտության մեջ: Սա արդեն զգայականի և ընդլայնված մտածական սահմա
նումների միասնություն է' գիտակցության որոշակի նույնությունն է իր առարկայի հետ, այ
սինքն գիտեփք է: Այս գործընթացում Հեգելը մեծ տեղ է տվել փորձին ու դիտարկմանը, ո
րի ընթացքում իրերի զգայական ապերցեպցիաները10 վերառված ձևով միավորում են հա
մընդհանուր ներքինը հիմքը ե  էությունը: Սրանից իմացությունը բարձրանում է բանակա
նության մակարդակին, որտեղ հաղթահարվում է զգայականության հասկացությունների 
հակասականությունը: Բանախոհության սահմանումներն արդեն վերաբերում են կապերին, 
որը ինքնին օրենք է:

Բանախոհական գիտակցության շարժումն ընթանում է դեպի ինքնագիտակցություն, 
դեպի իր Ես-ի գիտակցում՛. Այստեղ դեռես տարբերություն չկա ճանաչող Ես-ի և  աոար- 
կա Ես-ի միջև. Ես-ը հավասար է Ես-ի : Երբ սկսվում է «Ես-ը հավասար է Ես-ի» ճանաչո
ղությունը, մարդը իրեն ճանաչում է որպես հենց իրեն պատկանող մարդ, ինչպիսին կա ին
քը: Սակայն ճանաչող Ես-ի և առարկա Ես-ի միասնության իմացությունը դեռևս վերացա
կան է անմիջական ինքնագիտակցության մեջ: Նա  դեռ ոչ մի բան չգիտի իր ազատության 
մասին: Դա պետք է տեղի ունենա մեկ ուրիշի ինքնագիտակցության սսւհմանմամբ: Այս 
պրոցեսում տեղի է ունենում եզակիի և համընդհանուրի միավորում, որտեղ վերառվում են 
ինքնաբավ Ես-երի այլակեցությունները:

Այսպիսի հանընդհանոտ ինքնագիտակցությունը Հեգելը անվանում է բանականության 
հասկացություն, որովհետև այն զուտ տրամաբանական հասկացություն չէ, այլ զարգացող 
գաղափար է մինչև ինքնագիտակցություն : Այն սուբյեկտիվի հասկացության և օբյեկտի- 
վության /առարկա Ես-ի/ մասնություն է, ի վերջո, սուբյեկտիվության և օբյեկտիվութ- 
յա ն նույնություն է: Համընդհանուր ինքնագիտակցությունը կամ բանականությունը իր- 
մեջ և իր-համար էութեեական ճշմարտություն է, որը և ՈԳԻՆ է:

Երրորդ վաղում ոգին, վերջապես, զբաղված է ինքն իրենով, իր տեսական, պրակտիկ և 
ազատ կամքի գործունության ձևերով /տեսական ոգի, պրակտիկ ոգի ե ազատ ոգի/:

Տեսական գործունեության ընթացքում, շնորհիվ հայեցողության, պատկերացման, հիշո
ղության և մտածողության, ոգին իրեն նախապատրաստում է պրակտիկ գործունեության 
հոգեկանի շրջանակներում: Սա արդեն եզակի, սուբյեկտիվ կյանք է, որտեղ ձևավորվում են 
հաճելիի և տհաճի, հաճույքի և ուրախության, կրքերի և շահերի, հույսի և վախի հասկա
ցությունները: Այստեղ կամքի ազատությունը դեռևս խաբուսիկ է: Լիարժեք ազատություն 
ձեռք բերելու համար կամքը պետք է ենթարկվի համընդհանուրին' երջանկությանը, անհա-

10 Դեոես Բհոփնի համալսարանում /1836-1841/ուսանելու տարիներին Կ. Մարքսի հոգևոր ներաշխարհում գլուխ 
է բարձրացնում կրքոտ մի ցանկություն4 իր կյանքը նվիրել մարդկության բարօրության Ա երջանկության 
պայքարին: Իր դոկտորական /«Դեմոկրիտի բնափիփսոփայության և էպիկուրի բնափիլիսոփայության 
տարբերությունը»/ ատենախոսության մեջ նա հայտնադործում է բացարձակ ազատության. հիմնավորում: 
Ազատության գաղափարը Կ. Մարքսի գիտական-փիփսոփայական զարգացման ելակետային, գւխավոր 
գաղափարն է եղել:
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փականի զոհաբերվի հասարակականին: Գփէւպւսո զարգացման իր սկզբունքը,ազատութ
յանը ինքս Լ որոշում իր զարգացման ընթացքը մինչե աոարկայականություս,մինչե իրավա
կան, բարոյական ե կրոնական աստիճան: Սա արդեն օբյեկտիվ ոգո.. բնագավառն Է:

Օբյեկտիվ ոգի: Օբյեկտիվ ոգին ընդգրկում Է մարդկանց հասարակական կյանքի գոր
ծընթացը իրավունքը, ’բարոյականու՜թյունը /ընտանիք, հասարակություն, պե
տություն/ և համաշխարհային պատմությունը:

Իրավունքը ենթադրում Է առարկայականություն ե  Էականություն: Այն մեկ Ես-ի կամքի 
հարաբերություն Է մեկ ուրիշ Ես-ի կամքին: Այս հարաբերությունը կոչվում Է սեփակա- 
ևուպուն: ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ Ե Ր Ա Շ Խ ԻՔ Ն  ՈՒ ԱՐ
ՏԱՀԱՅՏՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Ւ: Սեփականության մեջ են դրսևորվում պատահականն ու անհ
րաժեշտը: Պատահականը սեփականության մեշ այն Է, որ իրի մեջ Եսը դնում Է իր կամքը: 
Բայց մեկի կամքը իրի հետ միասին կարող Է անցնել մեկ ուրիշին /դաշինք/: Կամքի բացար
ձակ ազատությունը գաղափարի ազատության բանական այն աստիճանն Է, որը ճանաչում 
Է օբյեկտիվության շարժման անհրաժեշտությունը ե  գործելու հնարավորություն Է տալիս 
մարդուն, հասարակությանն ու պետությանը: Ազատությունը անհրաժեշտության բա
ցարձակ իմացությունն է:

Բարոյականությունը օբյեկտիվ ոգու ավարտն Է, սուբյեկտիվ ե  օբյեկտիվ ոգու ճշմար
տությունը: Պարտքի ու պարտականության հարաբերակցությունը ձեռք Է բերվում օբյեկ
տիվ ասբստանցիոնալականություն: Բարոյական սուբստանցիան ազատության եզա
կիության ե  համընդհանրության բացարձակ միասնություն Է, եզակի մարդու իրականութ
յունն ու գործունեությունն Է:

Բարոյական ոգին բովանդակում Է բնական առարկայականություն, իր սեռի մեջ ունի 
սուբստանցիոնալ առկա կեցություն, այսինքն' սեռերի հարաբերություն, բայց վերառված 
հոգևոր սահմանումների աստիճանի: Այս հարաբերությունը, ըստ Հեգեփ, սիրո և զգաց
մունքների ւիոխադարձ վստահության միասնություն Է, ոգի Է, իսկ որպես ընտանիք, զգա
յող  ոգի է:

Ընտանիքում անհատները միավորվում են մի անձի մեջ իրենց բացառիկ անհատակա
նություններին համապատասխան: «Սուբյեկտիվ մոտիկությունը,- գրել Է նա,- բարձրաց
ված բարոյական սուբստանցիոնալ միասնության աստիճանի, այդ միասնությունը վերա
ծում Է բարոյական հարաբերությունների, այն Է'ամուսնության... Մարմնական մերձեցու
մը ՜բարոյական կապի հետևանք է»:

Սուբստանցիան բազմաթիվ ընտանիքների տեսքով դրսևորվում Է իբրև քաղաքացիա
կան հասարակություն, նրա միջոցով իբրև տոտալականության արտահայտություն: Օբյեկ
տիվ ոգին քաղաքացիական հասարակության սահմանումների վերընթաց զարգացման 
գործընթացում անցնում Է դեպի պետություն'իրեն սսւհմանելով որպես պետության ներքին 
և արտաքին իրավունք:

Պետությունը ընտանիքի սկզբունքների և քաղաքացիական հասարակության միավո
րում Է, ինքնագիտակցությամբ օժտված բարոյական սուբստանցիա Է: Որպես այդպիսին, 
պետությունը, նախ, ներքին ձև Է, ներքին իրավունք Է: Երկրորդ,պետության արտաքին իրա
վունք Է և, վերջապես, համաշխարհային պատմություն Է:: Առաջին դեպքում պետությունը 
գործում Է օրենքների ձևով: Երկրորդ դեպքում պետությունը կարգավորում Է միջպետական 
հարաբերությունները: Երրորդ դեպքում, երբ պետության և ժողովրդի ոգին գոյություն ունի 
ժամանակի մեջ և ունի պատմություն, օբյեկտիվ ոգին սահմանափակ Է: Այն մտնում Է հա
մաշխարհային պատմության մեջ, որը իրենից ներկայացնում Է առանձին ժողովուրդների ո
գիների դիալեկտիկական շարժում: ժողովուրդների ոգիների այդ շարժումը հոգևոր 
սուբստանցիայի գաղափարի ազատագրման ուղի է: Այն մի գործունեություն Է, որի 
միջոցով աշխարհի բացարձակ նպատակը իրականանում Է նրա մեջ: Օբյեկտիվ ոգին վե
րածվում Է Համաշխարհային ոգու: Որքանով այդ զարգացումը գոյություն ունի ժամանա
կի և աոկա կեցության մեջ, այդքանով համաշխարհային ոգու եզակի պահերը և աստիճաև-
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ները աոանձին ժողովուրդների ոգիներ են: «ժո ղով րդ ի  աոկա կեցությա ն it'lig ւաւլւււ- 
տանցիոնալ նպատակն ա յն է, որ լինի պետություն 1ւ իրեն սատար կաԱգն|ւ...</ողո- 
վուրդը աոանց պետական կաոուցվածքի /ա գգը որպես այդպիսին/,- գրել Լ Ասւ,- 
ըստ էությա ն չունի ոչ մի պատմություն»: Ե Վ  ե թ ծ  ազգային ոգին ազատագրված 
չէիր նյութականությունից к նրա օբյեկտիվ ոգու ճշմարտացիությունը չի բարձ
րացրել համընդհանրության աստիճանի, ապա տվյալ ժողովուրդը ի վիճակի 
չէ ստեղծելու իր պետականությունը к ի վիճակի չէ մասնակցելու համաշխար
հային պատմության գործընթացին:

Համաշխարհային պատմությունը պետականություն ունեցող աոանձին ժողովուրդների 
օբյեկտիվ ոգիների վերառված համընդհանուր արտահայտություն է: Այն ձգտում է դեպի 
բացարձակ գաղափար, դեպի բացարձակ ճշմարտություն: Դրան հասնելուց հետո պետա
կանությունը իր հիմքում ունենալու է գաղափարը, հավերժական արդարության՝ իր-մեջ ե 
իր-համար համընդհանուր ե ճշմարիտ սկզբունքները: Սա արդեն ոգու աշխարհակալ տի
րույթն է:

Բացարձակ ոգի: Ոգու շարժման վերջին կանգառը բացարձակ ոգու թագավորութ
յունն է: Դա բացարձակ ոգու հաղթական երթն է, որով ավարտվում է Հեգելի փիփսոփայա
կան համակարգը: Այս փուլը ոգու մենախոսությունն է ինքն իր հետ, որպես ինքն իրեն ճա
նաչող բանականության շարժում դեպի իր հաստատում և ավարտ, որպես բացարձակ գա
ղափարի գիտեփք: Բացարձակ ոգու շարժումը ես եռաստիճան է' արվեստ կրոն, փիփ- 
սոփայություն:

Արվեստը դեռևս իր զգայական կերպարի մեջ ազատված չէ նյութական-զգայական 
տարրերից, չնայած ունի կատարելագործման ձևեր' սիմվոլական, դասական և ռոմանտի
կական: Ռոմանտիկական արվեստը ավելի մոտ է կրոնին և փիլիսոփայությանը: Բայց իս
կական արվեստը դասական արվեստնն է որովհետև այն իր մեջ կրում է արվեստի սե- 
ռատէաակային բովանդակությունը' զգայականությունը : Ռոմանտիկական արվեստը 
նահանջ և անկում է, քանի որ իր գեղարվեստական ձևով չի համապատասխանում բա
ցարձակ ոգու իմացական մակարդակին: Արվեստի մեջ բացարձակ ոգին սոսկ տեսնում Է իր 
բացարձակության տարրերը:

Կրոնի աստիճանում /հայտնության կրոն/ բացարձակ ոգին տեսնում Է ինքն իրեն: 
Աստվածահայտնության կրոնի միջոցով մարդիկ անվերապահորեն ճանաչում են աստծուն, 
որովհետև կրոնը աստվածաճանաչողություն Է: Աստված սուբստանցիա Է, աշխարհի արա
րիչ ու դեմիուրգն Է, հավերժական Էություն Է: Աստծո այլակեցությունը Որդին Է' բնության 
հասկացությունը: Աստված գոյություն ունի որպես բնություն և որպես ոգի: Հեգեփ «Աստ
վածը» հասկացություն Է, որ նույնպես գտնվում Է դիալեկտիկական շարժման մեջ և զարգա
նում Է: Կրոնը իմացական գործունեություն Է, իր-մեջ և իր-համար բացարձակ իդեա Է:

Բայց կրոնն Էլ մաքուր և ազատագրված ինքնին բացարձակություն չէ: Բացաձակ ոգին 
այդ բացարձակությունը ձեռք է բերում հանձին փիլիսոփայության: Փիփսոփայությունը 
բացարձակ մաքրազարդված մտածողություն է, բացարձակ բացարձակություն է: 
Փիլիսոփայությամբ ոչ միայն ավարտվում է բացարձակ ոգու շարժումը դեպի բացարձակ ի
մացություն, բացարձակ գաղափար և բացարձակ ճշմարտություն, այլև Հեգեփ փիփսոփա
յական համակարգը: Բացարձակ գաղափարը բացարձակ ճշմարտություն Է որից 
անդին ոչ մի իմացություն և պատմություն չկա:

5. Լյուդվիգ Ֆոյերբախ /1804-1872/

Հեգեփ մահից հետո գերմանական դասական փիփսոփայությունը զարգացման նոր 
աստիճանի բարձրացրեց Լ. Ֆոյերբախը: Այն ընթացավ Հեգեփ փիփսոփայական ժառան
գության յուրացման, մեկնաբանման և արժեքավորման փուլերով: Աջ և ձախ հեգելական
ներից անկախ և ինքնուոույն Լ. Ֆոյերբախը ըստ արժանվույն գնահատեց Հեգեփ փիփսո-
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ւ|ւսւ|ւււ1|սւ(ւ համսպստգր, միսւժսսաասւկ ասլւ րււնատււտության ենթարկեց նրա ասմանրսե 
HQ կախված կրոնի, աստվածաևաէւալ.1|աս ե վւլիսոտայության հարաբերակցության, օբյեկ
տիվ |ււ)1ււս[իզմի, մարդու Էության ե ազատության հիմնահարցերի հետ: Որպես այս ամենի 
ավարտ. Ֆոյերբախը նախանշում Է ապագա փիլիսոփայության խնդիրները:

U|ii|liU իսկ 1839թ. հրատարակած «Հեգեփ փիլիսոփայության քննադատության շոտ- 
\՚|ւ-, այնուհետև 1841թ. լույս ընծայած իր գլխավոր «Քրիսւրոնեության Էությունը» աշխա
տություններով Ֆոյերբախը համարվեց եվրոպական մշակույթի ամենահեդինակավոր 
մտածողներից մեկը:

I ‘ր մեծ նախորդների փիփսոփայական ուսմունքներում հնչեցրած ազատության գաղա
փարը տսրձավ նրա փիփսոփայության լեյտմոտիվը: Մարդու հետ կապված փիլիսոփայա
կան րոլոր հիմնախնդիրների լուծումը, ըստ Ֆոյերբախի, պետք Է ընթանա հանուն մարդու 
ազատության նշանաբանով: Ազատությունը, մարդկային արժեքներից գլխավորը ե 
բարձրագույնն է:

Այս խնդրի լուծումը Ֆոյերբախը սկսում Է իր մեծ ուսուցիչ Հեգեփ փիփսոփայական հա
մակարգի քննադատությունից: Ն ա  գտնում Է, որ Հեգեփ փիփսոփայությունը բանակա- 
ե ացված աստվածաբանություն Է՝ մատնանշելով կրոնի և փիփսոփայության առարկանե
րի նույնացման հեգելյան մտքերը: Վերը մենք տեսանք, որ Հեգելը կրոնի U փիփսոփայութ- 
յան տարբերությունները տեսնում Է նույն բովանդակությունը տարբեր ձևերով ներկայաց
ման կրոնը ըստ զգայական պատկերների, իսկ փիլիսոփայությունը հասկացությունների 
ւփ9ոցով ներկայացնելու մեջ: Ֆոյերբախի տեսանկյունից, ընդհակառակը, կրոնն ու փիփսո- 
վւայությունը տարբերվում են հենց ըստ բովանդակության: Հեգելը բացարձակ գա
ղափարից իջնում Է մարդը, այնինչ Ֆոյերբախը մարդուն դիտում Է որպես ինքնուրույն 
ււարստանցիա: Փիփսոփայության գաղտնիքները ոչ թե բացարձակ Ես-ի, համաշխարհա- 
փս ոգու կամ թե' բացարձակ գաղափարի շարժման և արարչագործությունների մեջ Է, այլ 
բնության և նրա մատերիական իրերի: Անհրաժեշտ Է ուսումնասիրել բնությունը, իրական 
աշխարհը'որպես մարդկային գիտակցության և մտածողության հիմք և սկզբնաղբյուր: Ֆո- 
յերբախը փիփսոփայության մեջ հռչակում Է հոր հրամայականներ.

1. Նյութական աշխարհը անկախ է մարդու գիտակցությունից,
2. Մարդը իր գիտակցությամբ բնության ծնունդն Է,
3. Իդեալիզմի ճակատագրական սխալը կեցության և գիտակցության /մտածողութ

յան/ նույնացման մեջ Է:
Ֆոյերբախը հիմնավոր ուսուցանում Է, որ նույնություն չի կարող լինել կեցության և 

մտածողության միջև թեկուզև այն պարզ պատճառով, որ մատերիական աշխարհից ան
կախ և ինքնուրույն չկա և չի կարող փնել ինքնաբավ մտածողություն: Մտածողությունը մա- 
տևրիական ուղեղի հատկանիշ և գործառույթ Է: Կեցությունն ու գիտակցությունը ոչ թե նույ
նական են, այլ միասնական: Այս հիմքի վրա Էլ Ֆոյերբախը Շելփնգի և Հեգեփ ուսմունքնե
րը համաշխարհային ոգու անգիտակցական կամ թե բանական ստեղծագործական գործու
նեությունից բնության, մարդու և հասարակության արարչագործությունն ու արարումը հա
մարում Է Աստծո կողմից աշխարհի արարչագործությանը համարժեք ուսմունք
ներ:

Այսպիսի մոտեցմամբ Ֆոյերբախը մարդուն հռչակում Է փիփսոփայության միակ բստձ- 
ոագույն սւոարկան: Փիփսոփայությունը պետք Է փնի ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ: «Նոր փիլիսո
փայությունը,- գրել Է նա իր «Ապագա փիփսոփայության հիմնադրույթները» աշխատութ
յան մեջ ,- մարդուն, ներառյալ նաև բնությունը որպես մարդու հիմք, դարձնում Է միակ, հա
մապարփակ և բարձրագույն առարկա, դարձնելով, հետևաբար... մարդաբանությունը հա
մապարփակ գիտություն»:

Փիփսոփայությունը, ըստ Ֆոյերբախի, փ կարող իր բնույթով ու բովանդակությամբ չլի
նել մաոդաբանանան, որովհետև, փիլիսոփայության բոլոր հիմնահարցերն ու 
խնդիրները պտտվում են մարդու հինմախնդիրների շուրջը: Այս դրույթների փիփսո-
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փայական հիմնավորման համար Ֆոյերբախը, նախ, կրոսը հասարում. Լ իր ց/խէա/որ 
հակա՛ռակորդը, այնուհետև ձեռնամուխ [ինում դրանց հետազոտմանը: Ֆպկղոս\ս\\ 
սկսում է երանից, որ կրոնի կողմից մսւրղու էության և ազատության մեկեաբանությունեերի 
գաղտնիքները թաքնված են մարդու էության աստվածաբանական ըմբռնման մեջ, ուստի 
անհրաժեշտ է սկսել այս ուսմունքի քննադատությունից: Ֆոյերբախը բովանդակային առու
մով շուռ է տալիս Աստծո կողմից մարդու արարչագործության դրույթը և հիմնավոր փաս
տարկներով ապացուցում, որ ոչ թե Աստված Է արարել մարդուն, այլ մարդն Էիր 
նմանությամ՜բ հորինել նրան: Աստծո էությունը, նրա համոզմամբ, մարդու էությունն է, 
այլ ոչ թե հակառակը: Աստծո էության մեջ մարդը օբյեկտիվացնում է իր էությունը և երան 
վերագրում բացարձակ, աստվածային հատկություններ: Կրոնի մեջ նման ըմբռնման աղբ
յուրները նա տեսնում է մարդու իշխանությունից դուրս անկառավսւրեփ տարերքների և ու
ժերի մեջ և դրանց նկատմամբ մարդկանց անզորության, կախվածության և վախի անհաղ
թահարելի զգացմունքային հարաբերությունների մեջ, զգացմունքներ, որոնց հաղթահար
ման և կառավարելի դարձնելու համար ստեղծում է գերզգայական և անհասանելի աստվա
ծային կերպարներ: Մարդը ԶԳԱՅՈՂ բանական էակ է, օժտված է երջանիկ լինելու ան
զուսպ ծգտումներով: Նա  իր երևակայությամբ որոնում, գտնում և հավատում է այն երանե
լի, կատարյալ և անմահ էակին, որպեսզի իրական տեսնի իր այդ զգացմունքային ձգտում
ները:

Ֆոյերբախը գտնում է, որ կրոնը մարդուց օտարված էություն է, մարդկայինն է աստվա
ծայինի ձևով, միայն թե առավել վերացարկված, առավել մաքրված ու բյուրեղացված այն 
ամենից, ինչը չար Է, կոշտ ու կոպիտ Է պատահական ու սահմանափակ Է: Կրոնը 
մարդու էությունը օտարել է նրանից, վեհացրել ու բարձրացրել է ներդաշնակության ու կա
տարելության բարձրակետին: Մարդը կրոնի մեջ երկատվել է, Աստծուն վերագրել իր 
մարդկային բոլոր բարեմասնությունները և երկրպագել նրան:

Կրոնի, որպես մարդկային էության օտարման պրոցեսի փիլիսոփայական իմաստասի
րությունը Ֆոյերբախի ստեղծագործական մտքի թռիչքն էր: «Մարդու համար չկա ավե
լի բարձր Էակ, քան մարդն Ь>,- եզրակացրել է նա: Մարդը բնության թագն ու պսակն է, 
նրա անզուգական զարդը: Մարդը բնական և հոգևոր էակ է, մարմնականի և հոգևորի, օբ
յեկտիվի ու սուբյեկտիվի, կեցության ու մտածողության միասնություն է, դրանց միահյուս
ված էություն է:

Այնուանենայնիվ, Ֆոյերբախը մարդուն գերազանցապես ընդունում է որպես 
հոզ1ւոր ինքնաբավ էակ, ոչ այնքան բնության, որքան պատմության ու մշակույթի արգա
սիք: Որպես այդպիսին, մարդը առավելապես ԶԳԱՅՈՂ էակ է, նրա էությունը զգայակա
նությունն է, մտքի և զգացմունքների հուզական կապը և անհատական ապրումների բազ
մազանությունը: Այս հայեցակետից, Ֆոյերբախի մարդաբնական փիլիսոփայության մեջ 
մարդը հետզհետե դիտարկվում և բնութագրվում է որպես վերացարկված, կյանքից և հա
սարակական հարաբերություններից կտրված ինքնին էություն: Ավելի ուշ շրջանի աշխա
տությունների մեջ Ֆոյերբախը սահմանափակվում է մարդու զգայական բնության, մարդ
կային գործունեության զգայական բնույթի և կրոնական զգացմունքի հետազոտությամբ: Ի 
վերջո, Ֆոյերբախը հանգում է այն եզրակացության, որ կրոնական զգացմունքը անհաղթա
հարելի է, իսկ մարդու սերը, հատկապես սեռաակաե սերը, կրոնական զգացմունք է և կրո
նի ճշնարիտ էությունն է: Ուստի իր դավանած աթեիզմը հռչակում Է ճշմարիտ կրոն, 
կրոն առանց աստծու:

Զգայականության ֆոյերբախյան ըմբռնումը ինչ-որ առումով նրա փիփսոփայության 
հիմքն ու աղբյուրն է, մարդու էության կարևոր չափանիշներից մեկը: Իմացաբանության մեջ 
Ֆոյերբախը հաստատել է սենսուափստական իմացության տեսության կարևորագույն 
տեղն ու դերը գիտելիքների ձեռքբերման գործում: Ռեալ աշխարհը նրա համար գգայորեն 
ընկալված իրականություն է: Նա համոզված է, որ աշխարհում չկան զգայորեն անրեկալե- 
լի օբյեկտնեո: Զգայությունները նաև միջնորդավորված, անուղղակի վկայաբաններ կա-

146



)1Ш| lili տա| յ|սվահ|ւ ու չտեսածի Ասսփււ *Հ()սւյու(օյուԱԱ1ւրի առարկա կարող են լիսել ինչպես 
արւււայփէտ, այնպես Էլ նԷդւբիՕը, ինյպէու սարմիսը, այնպես Էլ հոգրն'Ես-ը: յԸնդհանրսւպնս 
Ֆււյևրրախը բարձր Է գնահսւաամ մարդու զգացմունքային կյանքի ե գործունեության իմա
մական կարողությունները:

Ֆոյերբախի մարդաբանական փիլիսոփայության մեջ մարդասիրական հայացքները 
կառուցված են մաքուր բարոյագիտության հիմքի վրա: Նրա տեսանկյունից, եսասիրութ
յունն ու այլասիրությունը մարդաբանական միասնություն են, չք  որ մարդը առանց ուրիշնե
րի փ կարող մարդ փնել: Առանց «Դու»-ի չկա «Ես»-ը: Դրանք մեկ միասնություն են: Մեկը 
ոստնում Է մյուսի գոյության միջոց: Սիրող մարդը միայնակ չի կարող երջանիկ փ նել: ՌՒս- 
տի, եթե գոյություն ունի երջանկություն, ապա այն երջանիկ Է դարձնում բոլորին: Սերը, ըստ 
Ֆոյերբախի, մարդկային կյանքի երջանկությունն ու նպատակն Է: Սիրո մեջ Է նա տեսել հա
սարակականն առաջադիմության ե բարոյական կատարելության վճռական ուժը:

6. Մ ա րքսիստ ա կա ն փ իլիսոփ ա յություն

Մարքսիստական փիփսոփայությունը առաջացել Է 19-րդ դարի 40-ական թվականնե
րին ե նրա երկրորդ կեսում վերածվել ամևնսւհամապարփակ ե ամենաազդեցիկ փիփսո
փայական- հասարակագիտական ուսմունքի:

Նրա հիմնադիրներն են դրարաշրջանի խոշորագույն մտածողներից երկուսը Կարլ 
Մարքսը /1818-1883/ և  Ֆրիդրիխ Էնգելսը /1820-1895/: Նրանք իրեց հետնորդների կողմից 
բնութագրվել են որպես մտքի տիտաններ այն պատճառով, որ խորապես յուրացնելով ե 
հիմնավորապես վերամշակելով համաշխարհային մշակույթի, առանց բացառության, բոլոր 
բնագավառները, ինքնատիպ պատասխան են տվել մարդկությանը հուզող առանցքային 
հարցերին:

Կ. Մարքսը ե Ֆ. էնգելսը իրավմամբ համարվում են գերմանական դասական փիփսո
փայության ուղղակի ժառանգորդները, այն ստեղծողների փիփսոփայական ուսմունքների 
դիալեկտիկա-մատերիափստական աշխարհըմբռնմամբ վերամշակողներն ու զարգացնող
ները: Ֆ. էնգելսը իր «Լյուդվիգ Ֆոյերբախը ե գերմանական դասական փիփսոփայության 
վախճանը» աշխատության մեջ իր մեծ նախորդների'Կանտի, Ֆիխտեի, Շելփնգի Հեգեփ ե 
Ֆոյերբախի փիփսոփայական ուսմունքմերի միասնական ամբողջականությունը արժեքա
վորել է որպես դասական.: Եթե ուշադիր դիտարկենք մարքսիստական փիլիսոփայությու
նը և անկաշառ բաղդատենք այն իրենց անմիջական նախորդների փիլիսոփայությանը, ա
պա կտեսնենք, որ չի կարեփ մարքսիստական փիփսփայությունը դուրս թողնել «գերմանա
կան դասական փիփսոփայության» կոչվածից: Հիրավի, Կ. Մարքսն ու Ֆ.էնգելսը արժա
նիորեն լրացնում, հարստացնում ե եզրափակում են իրենց կողմից դասական հռչակված 
ուսնունքները նույնքան դասական իրենց դիալեկտիկական ե մատերիափստական ուս
մունքներով: Նամանավանդ, առանց Հեգեփ դիալեկտիկական մեթոդի ու զարգացման 
դիալեկտիկական տեսության ե Ֆոյերբախի բնության ու մարդու մատերիափստական ուս
մունքների, դժվար թե իրականանային Մարքսի ե էնգելսի երազանքները:

փ *  փ

Իսկ նրանք, Կ. Մարքսն ու Ֆ. էնգելսը, դեռևս տակավին երիտասարդ հասակում11, յու
րացնելով Հեգեփ և ֆոյերբախի փիփսոփայական վերոհիշյալ ուսմունքները, համոզվեցին, 
որ դրանց մեջ ևս չի լուծված փիփսոփայության գերխնդիրը' մարդու էության, նրա ազա
տության և երջանկության հիմնահարցերը: Նրանք իրենց համար պարզեցին նաև, որ 
այդ և  փիփսոփայական մյուս հիմնահարցերի լուծումների բանափն պետք է փնտրել ոչ թե

11 Սուբստանցիայի մասին տես սույն ձեռնարկի երկրորդ մասի գոյաբանություն բաժնի համապատասխան 
գլուխը:
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տվյալ դարաշրջանի հասարակական գիտակցության ե փիլիսոփայակաս, սափսւլ ишг|ш 
քական ուսմունքների ե իրավաքաղաքական կարգերի ձեերի մեջ, այլ հասարականաս 
տնտեսակարգի ե տնտեսական, հարաբերությունների մեջ: ԵՎ  նրանք երազեցրև այն
պիսի հասարակարգի կառուցում, որտեղ կթագավորի սոցիալական արդարությունն ու 
հավասարությունը ե իր հավերժությունը կտոնի ազատության թագավորությունը: 
Արդեն իսկ «Հեգելի իրավունքի վփլիաււիայությսւն քննադատության շուրջը» աշխատութ
յան մեջ Մարքսը փիլիսոփայության մեջ տեսնում է մի ուժ, որը տիրապետելով մասսանե
րին, կարող է վտխարինել «զենքի քննադատությանը»: Սրա համար անհրաժեշտ է վտխել 
մարդկանց գիտակցությունը: Մեկ տարի անց, 1844թ. իր «Տնտեսագիտական- փիլիսոփա
յական ձեռագրերում» Մարքսը, հետազոտելով մարդու օտարման հիմնախնդիրը, գափս է 
այն եգրակագության, որ այն պետք է փետրել նյութական-արտսւդրական գործունեության 
մեջ, U որ մարդու աշխատանքն արդեն իսկ օտարված բնույթ ունի: Կապիտալիզմի օրոք 
արտադրության միջոցները, առարկաները ե արդյունքները ոչ միայն չեն պատկանում ար
տադրողին, այլե հառնում են նրա դեմ4 որպես օտար և թշնամի ուժեր: «Օտարված աշ
խատանքը» կոչված է պաշտպանելու նրա սոսկ ֆիզիկական գոյությունը: Աշխատանքի օ
տարման հետ միասին մարդուց օտարվում են նրա գործունեության մյուս բոլոր ձևերը: 
Դրանց պատճառը Մարքսը տեսնում է մասնավոր սեփականության մեջ, հետևաբար, 
հաղթահարել օտարումը, նշանակում է, վերացնել մասնավոր սեփականությունը: 

Անդրադառնալով Ֆոյերբախի մարդաբանական փիլիսոփայությանը, Մարքսը 1845թ. 
գրում է իր «Թեզիսներ Ֆոյերբախի մասին» պսւնֆլետը, որտեղ արտահայտում է այն միտ
քը, որ մարդը վերացական, էակ չէ, ա յլ հասարակական, հարաբերությունների 
ամբողջություն Է: Փիլիսոփայությունն էլ, նրա համոզմամբ, սոսկ վերացարկված-բանա- 
կանացված, կյանքից ու իրականությունից կտրված անպտուղ տեսական համակարգ չէ: 
Նա սուր քննսւդատել է նախորդ ամբողջ փիլիսոփայական միտքը, այդ թվում և ֆոյերբախ- 
յանը, որտեղ լոկ բացատրվել Է աշխարհը, այնինչ, փիլիսոփայության խնդիրը, 
Մարքսի համոզմամբ, աշխարհը վերափոխելու մեջ Է:

1844-1846թ.թ. Մարքսն ու էնգելսը համատեղ մշակում են սկզբունքորեն նոր հայացք 
աշխարհի մասին' պատմության մատերիալիստական ըմբ՛ռնումը: Այս նոր աշխար
հայացքը մշակելիս, նրանք բոլորից խորը և համապարփակ տեսել և յուրացրել են Հեգելի 
դիալեկտիկայի «ռացիանալ հատիկը» և Ֆոյերբախի մարդաբանական մատերիալիզմի հե
ղափոխական ոգին: Միաժամանակ, նրանց կարծիքով, իդեալիզմը և իդեալիստական 
դիալեկտիկական մեթոդը Հեգելին, իսկ մետաֆիզիկական, մեխանիստական-հայեցողա- 
կան մատերիալիզմը Ֆոյերբախին հնարավորություն չեն տվել գիտականորեն լուծելու 
մարդու ազատության և հասարակության բնապատմական զարգացման հիմնահարցերը: 
Այս հայեցակետից, Մարքսն ու էնգելսը, նախ, ձեռնարկում են մատերիալիստական դիա
լեկտիկական մեթոդի և այդ հիմքի վրա դիալեկտիկական ե պատմական մատերիալիզմի 
/իմա. սոցիալական փիւիսոփայության/ տեսության մշակմանը: Արդյունքում Մարքսի 
դիալեկտիկական մեթոդը ոչ միայն արմատապես տարբերվում է հեգելյան մեթոդից, այլև, 
նրա խոսքերով, այդ «մեթոդի ուղղակի հակադրությունն է»: Մարքսը նկատի ունի այն, 
որ Հեգելի մոտ մտածողությունը, բացարձակ գաղափարը արարիչն է իրականի, իսկ իր տե
սանկյունից, իդեալականը այլ բան չէ, քան մարդկային մտածողության մեջ փո
խակերպված նյութականը: Ֆոյերբախի մատերիալիզմի կապակցությամբ Մարքսն ու 
էնգելսի գնահատականները ավելի սուր էին: Նրանք գտնում էին, որ Ֆոյերբախը չի ըմբռնել 
աշխարհը, մարդուն և հասարակությունը իրենց դիալեկտիկական-բնապատմական զար
գացման մեջ, իսկ մարդկային գործունեությունը չի դիտարկել որպես պրակտիկ-աոար- 
կայական վերափոխիչ գործունեություն: Երբ «իրենց հաշիվները» այսպես փակում են 
նախորդ ողջ փիլիսոփայության հետ, նրանք ձեռնամուխ են լինում իրենց փիլիսոփայութ
յան' «Դիալեկտիկական և պատմական մատերիալիզմի» ստեղծմանը:

Մատերիալխլմի 1ւ դիալեկտիկայի միավորումը: Մարքսն ու էէւ<| 1ւ|ււր «մահացու»
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|)1տւտ]սս|ւհ|ււվ Հեցևլի իդեալիզմն ու <'1>Ո|!ւլւլ<ււփփ հայեցողական մատևլփւպիզմ|ւ, միաժա
մանակ ս ւ չ յ փ  լույսի պես պահպսւնե(փէւ 1ւ գարգացրիԱ Ար անց դիալեկտիկան ե  մատերիա- 
ւիզմը: Ս՜արթս и ու Էնգելսը վերամշակելով միավորեցին Հեգելի զարգացման տեսության ու 
Ֆոյերբախի մատերիափստական մարդաբանության գաղափարները ե սկզբունքները:

Կ. Մարքսի և Ֆ.էնգելսի մատերիափստական դիալեկտիկայի էությունն այն է, որ 
նրանք Հեգեփ «գլխի վրա կանգնած» դիալեկտիկան, իրեց խոսքերով, «կանգնեցրին ոտքե
րի վրա»: Առաջնայինը դիալեկտիկորեն զարգացող իրականությունն է, իրական աշխարհը, 
իսկ մտածողության ե իմացության դիալեկտիկան զարգացող օբյեկտիվ իրականության 
արտացոլումն է կատեգորիաների, սահմանումների U օրենքների մեջ, այլ ոչ թե հակառակը: 
Սրանով, նրանց համոզմամբ, իրենք դիալեկտիկան ազատել են «իդեալիստական պատյա
նից» ե դարձրել բնության, հասարակության ե մարդկային մտածողության հետազոտութ
յան համապարփակ մեթոդ: Ամենակարևորը այս հարցում այն է, որ մտածողության հետա
զոտման հեզելյան մեթոդը աշխատում է մտածողության սահմանումների, հասկացություն
ների և սկզբունքների դիալեկտկական համակարգում, որպես ինքնաբավ և ինքնին համա
կարգ, որից հետո նոր է իջնում օբյեկտիվ աշխարհ, ճշգրտում նրա էություններն ու կապերը: 
Այնինչ, ըստ Մարքսի և էնզելսի, մտածողության դիալեկտիկական ընթացքը, նրա հասկա
ցությունների և սահմանումների դիալեկտիկական վերընթաց շարժումը, ինչպես և դրանց 
ճշմարտացիությունը, ընդհակառակը, պետք է ՛բխեցնել ու բացատրել օբյեկտիվ աշ
խարհի դիալեկտիկական շարժմամբ: Մտածողությունը օբյեկտիվ աշխարհի արտա
ցոլումն է, նրա սուբյեկտիվ պատկերն է իր հասկացությունների և սահմանումների մտածա
կան ձևերի մեջ:

Մատերիափստական դիալեկտիկան, ի հակադրություն Հեգեփ իդեալիստական դիա
լեկտիկայի, որը մտածողության վերընթաց զարգացման տեսություն է, Մարքսի և էնզելսի 
փիփսոփայության մեջ այն օբյեկտիվ իրականության զարգացման վերաբերյալ գի
տություն է: Մատերիափստական դիալեկտիկան ելնում է այն սկզբունքից, որ օբյեկտիվ 
աշխարհի բոլոր իրերն ու երևույթները գտնվում են համընդհանուր փոփոխելիության, 
կապի ն փոխազդեցության մեջ: Դրանց մեջ Մարքսն ու էնգելսը առանձնացրել են օրեն
քի բովանդակություն ունեցող, այն է, էական, անհրաժեշտ, կրկնվող, հարաբերակա
նորեն կայուն և օբյեկտիվ կապերը և դրանցից հետազոտել զարգացման օրենքները: 
Զարգացման օրենքները, ըստ Մարքսի և էնգելսի, ֆիքսում են ամեն մի զարգացման աղբ
յուրն ու շարժիչ ուժերը /հակադրությունների միասնության ու պայքարի օրենք/, զարգաց
ման ընթացքը, այն է, ինչպես է ընթանում զարգացումը /քանակական վտփոխություններից 
որակական ւխսխփտւթյուններին և հակառակը անցման ու կապի օրենք/ և զարգացման 
ուղղությունը, հնի ու նորի կապը /բացասման բացասումի օրենք/:

Սուբստանցիայի գաղափարը, փիլիսոփայության հիմնական հարցը հ 
«Մատերիա» կատեգորիան: Կ. Մարքսն ու Ֆ. էնգելսը նկատել են,որ ի սկզբանե, փի
փսոփայական դպրոցները և ուղղությունները տեսանելիորեն միմյանցից տարբերվել են ի
րենց ուսմունքների ելակետային դրույթներում աոաջնային և երկրորդային, ածանցյալ 
գործոնների ընտրությամբ՝ նյութական- ա՛ռարկայական և հոգևոբրգիտակցական : 
Նրանք համոզված են եղել նաև, որ փիլիսոփաները աշխարհն ու մարդուն իմաստասիրելիս 
որոնել են աշխարհի նախասկզբնական սուբստանցիան12: Սուբստանցիայի ընտրության 
հարցը Սարքսն ու էնգելսը համարել են ամենագլխավորներից մեկը և անվանել փիփսո
փայության հիմնական հարց: Այն բովանդակում է աոաջնայնության ե երկրորդայ
նության սկզբունքը և Մարքսի ու էնգելսի համոզմամբ, ունի ընդգծված աշխարհայաց
քային, մեթոդաբանական, դրանով իսկ'փիփսոփայական ուղղություններն տարբերակելու, 
հասկանալու և արժեքավորելու իմաստ:

12. Տես ներկա աշխատության երկրորդ մասի «Կեցության իմացություն» բաժնի համապատասխան գլուխը:
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Մարքսիստական դիալեկտիկական մատերիալիզմը ելնում է բնության- օբյեկտիվ 
կեցու՛թյան /մատերիայի/ անվերապահ աոաջնայևությաևից ոգոկ գիտակցության 
և մտածողության նկատմամբ: Մշակելով «Կեցություն» և «Մտածողություն» փիլիսո
փայական կատեգորիաները ե մտածողությունը դիտարկելով երկրորդային , ածանցյալ, 
նրանք միաժամանակ ընդգծել են, որ հասարակական գիտակցությունը օժտված է ակտի
վությամբ: Փիփսոփայության հիմնական հարցը, ըստ Մարքսի ե էնգելսի, բովանդակում է 
նաե այն հարցի պատասխանը, թե իրականության մասին մեր մտքերը ինչպես են հարա
բերվում այդ իրականությանը: Արդյոք մարդկային մտածողությունը ի վիճակի' է ճանաչե
լու օբյեկտիվ աշխարհը, արդյոք այդ աշխարհը ի վերջո ճանաչելի՛՞ է, թե՛ մարդը ճանաչում 
է այն սոսկ իր երեութենական, տեսանեփ մակարդակում:

Կ. Մարքսն ու Ֆ. էնգելսը ուսուցանել են, որ կեցությունը անանց է, անսկիզբ է U անվերջ 
հավերժական փուիոխեփության, ժամանակի ու տարածության ձևերով: Կեցությամբ օժտ
ված են թե նյութական ե  թե հոգևոր կազմավորումները; Մարքսիստական փիլիսոփայութ
յան մեջ օբյեկտիվ կեցությունը ներկայացված ու հետազոտված է «Մատերիա» կատեգո- 
րիայով'հետևողակսւնորեն տարբերակելու օբյեկտիվը սուբյեկտիվից, բնությունը ոգուց, ֆի
զիկականը հոգևորից, ի վերջո, մատերիականը իդեալականից: Մատերիան դիտարկվում է 
որպես օբյեկտիվ ռեալականություն, որը մարդուն տրվում է իր զգայությունների մեջ և 
նրանց միջոցով, ի հակադրություն սուբյեկտիվ ռեալականության' մտածողության ու գի
տակցության, հոգու և ոգու:

Մատերիան գոյություն ունի շարժման ձևով: «Չկա մատերիա առանց շարժման և շար
ժում առանց մատերիայի»: Շարժումը Ունիվերսումի հավերժական վւովախելությունն է իր 
անսպառելի ձևերով: ժամանակաշրջանի գիտական մտքի նվաճումներին համապատաս
խան էնգելսը տվել է շարժման հարաբերականորեն կայուն ձևերի դասակարգումը' մեխա
նիկական, ֆիզիկական, քիմիական, օրգանական և հասարակական՛. Նա կռահել է 
նաև շարժման սահմանային ձևերի գոյությունը: Շարժման յուրահատուկ դրսևորում է դի
տարկվել նաև զարգացումը, որպես նրա որոշակի վիճակի սահմաններից դուրս եկող և նո
րի առաջացման արտահայտություն: Զարգացումը վերաբերում է կեցության բոլոր կազմա
վորումների որակական վտվտխություններիև, որպես մի որակից մյուսին' պարզից բարդին 
և ստորինից բարձրին անդարձելի, անցման պրոցես: Մատերիան նաև տարածաժամանա
կային է: ժամանակն ու տարածությունը մատերիայի գույության ձևեր են: Աշխարհի մատե
րիական միասնության իր փիփսոփայական մտքերը էնգելսը հիմնավորել է դարաշրջանի 
բնագիտական մտքի երեք խոշոր հայտնագործությունների' էներգիայի պահպանման ու 
ւիոխակերպման օրենքի, բջջի հայտնագործման տեսության և  Դարվինի էվոլյուցիոն ուս
մունքի փիփսոփայական ընդհանրացմամբ: Աշխարհը մատերիայի, շարժման և ժամանա
կի ու տարածության անխզեփ միասնություն է: Ա. էյնշտեյնը այս կապակցությամբ այն 
միտքն է հայտնել, որ եթե ինչ-որ մի հրաշքով չքանային բոլոր մարմինները, ապա կանհե
տանային նաև ժամանակն ու տարածությունը:

Արտացոլում: Իմացության պրոցեսի դիալեկտիկաս: Մարքսիստական փիփ- 
սոփայության ավանդը փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ կապված է նաև արտա
ցոլման պրոցեսի գիտական մեկնաբանման հետ: Արտացոլումը, ըստ Մարքսի և էնգելսի, 
մատերիայի անբաժանելի համընդհանուր հատկությունն է ատրիբուտը: էնգելսը 
ուղղակիորեն չի գրել, բայց արտացոլման ձևերի մասին նրա ուսմունքից ենթադրեփ է գի
տակցության /ոգու/ հնարավորությունը կեցության մեջ: էնգելսի մեկնաբանմամբ, ար
դեն իսկ նյութական մարմինների փոխազդեցությունների հետևանքով մեկի ֆիզիկական 
հետքերը մյուսի վրա նաև իմացաբանական բովանդակություն ունեն: Իսկ օրգանական աշ
խարհում բույսերի ռեակցիան' գրգռականությունը արտաքին աշխարհի ազդակներին, կեն
դանիների զգայականությունն ու նրանց մոտ հոգեկանի առկայությունը, որոնց միջոցով 
կենդանական աշխարհը հարմարվում է բնությանը, առավել ընդգծված իԱօնւսպաշտպա- 
նական, կողմնորոշման և ճանաչողական բնույթ ունեն:
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ԱրՓա16լ(էւսն [чирй|иш|ш|(1 ftlip մարդու hnqlin'ff աշխարհն 1:, հասձին զգայականութ
յան li բանականության: 4փւ|ւակք|ւււ|.ւյա1տ, ըստ Մարքսի 1ւ Էնգելսի, օբյեկտիվ աշխարհի 
սուբյեկտիվ պատկերս I զգայական պատկերացումների ու մտապատկերների ե մտքի ի- 
ււաարային, սրմվոլիկ-նշանայիԱ համակարգի'լեզվի մեջ ե  նրա միջոցով;

Արտացոլման այս տեսությունը ընկած է նրանց իմացաբանության հիմքում: ճաեաչո- 
ւ|արյունը իրականության արտացոլման ամբողջական պրոցես է, իսկ նպատակը գիտա
կան գիտելիքների ե տեսությունների միջոցով աշխարհի յուրացումը ե վերավտխումը հա
նուն մարդկային պահանջմունքների խելամիտ բավարարման:

Իմացության պրոցեսը մարքսիստական փիլսոփայության մեջ հետազոտվել է իր երկու 
աստիճաններով '  զգայական U բանական, համապատասխան իրենց երեք ձևերով' զգա- 
11)ւ р]ուԱ-ընկալում-մտսւպատկեր և հասկացություն- դատողություն-մտահանգում: Գիտեփ- 
ւտ, րստ նրանց, ձևավորվում է իմացության վերընթաց բոլոր ձևերում, զգայականի և բանա
կանի անխզելի միասնության մեջ: Իմացության հիմքը, ելակետը և չափանիշը պրակտի
կան է, որպես մարդկանց ի սկզբանե զգայական-սաարկայական գործունեություն, որպես 
իմացության աղբյուր: Պրակտիկան իր ամբողջության մեջ Մարքսն ու էնգելսը ներկայաց
րել են որպես նյութական-արտադրական, սոցիալ-քաղաքական և հոգևոր վերավտխիչ 
գործունեության դիալեկտիկական միասնություն:

Պատմությէսն մա տևրի ափ г: տա կահ ըմբռնումը: Կ. Մարքսի հ Ֆ. էնգելսի 
սոցիալական, փիլիսոփայությունը : Պատմության մատերիալիստական ըմբռնումը Կ. 
Ս՜արքսի և Ֆ. էնգելսի դիալեկտիկա-մատերիալ]ւստական հայացքների աշխարհսւյացքա- 
յին-մեթոդաբանական ամբողջական համակարգն է: Պատմության մատերիալիստական 
ր՚ւբոնման հիմնական սկզբունքների միջոցով նրանք ստեղծել են իրենց սոցկալական փիլի
սոփայությունը պատմական մատերիալիզմը, որտեղ հիմնավորված վերլուծել են 
հետևյալ հիմնահարցերը.

1. Մարդկային հասարակության ծագման;
2. Պատմական պրոցեսի գիտական վերլուծության,
3. Հասարակական երևույթների սուբստանցիոնալ, պատճառական կապերի ճանաչ

ման;
4. Մարդկանց պրակտիկ-արտսպրական գործունեության վերավտխիչ դերի պարզա- 

ոանման
5. Հասարակության, որպես բնապատմական պրոցեսի, զարգացման և հասարակութ

յան ու մարդկության ապագայի հետ առնչվող հւմնարար-սկգբունքային մի շարք հիմնախն- 
դիրներ:

Պատմության մատերիալիստական ըմբռնումը Մարքսի և էնգելսի կողմից մշակվել է 
իբրև նոր հայացք պատմության նկատմամբ, իբրև հասարակական կյանքի ամբողջական 
պրոցեսի և նրա առանձին կողմերի հետազոտման փիլիսոփայական մեթոդ և պատմության 
դիալեկտիկա-մատերիալիստական իմացության վփլիսփայակսւն մեթոդաբանություն: 
Պատմության դիալեկտիկա- մատերիալիստական ըմբռնումը մշակվել է 19-րդ դարի 40-ա- 
կան թ.թ. ժամանակի հասարակագիտական մտքի կողմից առաջադրված խնդիրների լուծ
ման համար: Այն մշակվեց որպես արդյունաբերական պրոլետարիատի աշխարհա
յացք և գաղափարախոսություն, կապիտալիզմի կործանման մասնավոր սեփականության 
ոչնչացման և նոր կոմունիստական հասարակարգի կառուցման տեսության /գիտական կո
մունիզմի/ մեթոդաբանական ուղենիշ:

Պատմության մատերիալիստական ըմբռնման հիմքում ընկած է սոցիալական դե
տերմինիզմը: Մարքսն ու էնգելսը գտնում էին, որ դետերմինիզմը միայն բնության 
եոևույթների պատճառական կապերը ընդունող սկզբունք չէ13: Սոցիալական դետերմինիզ

13. Ֆ. Էնգելս, Նամակ Իոզեֆ Բլոխին, 21-ը սեպտեմբերի, 1890 թ.: Տես, Կ. Մարքս և  Ֆ . Էնգելս, Ըետիր երկեր, 3 
Ասորորով, հ. 3, էյ> 644-645!
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մը, իբրև ելակետ, ըստ նրանց, ընդունում է, որ հասարակությունը /ւս/շ&աառաջացող, իսս՜ 
&ւ«զսւրգացող ե /ւսքսակստավարվող բնապատմական ամբողջական համակարգ Է: Այն 
հասարակությունը հիմնավորում Է իբրե տիեզերքի նոր կապերի' «հասարակական հարա
բերությունների» ամբողջություն, հարաբերություններ, որոնք մի դեպքում մարդկանց հա
սարակական գործունեությունը պայմանավորող հարաբերություններ են, մի այլ առումով' 
դրա արդյունքը հասարակական կյանքում: Սոցիալական դետերմինիզմի ահա այսպիսի 
գաղափարներից ելնելով Էլ Կ. Մարքսն ու Ֆ. Էնգելսը մշակում են իրենց նոր հայացքը 
պատմության նկատմամբ:

Նրանց համոզմամբ, սրանով իրենք իդեալիզմը դուրս են քշել պատմության բնագավա
ռից ե  այն մատերիալիստական ուսումնասիրության ենթարկել' դիալեկտիկական մատե
րիալիզմի սկզբուևքևները տարածելով հասարակական, կյանքի վրա: Առաջին 
գործը, որ նրանք կատարել են այս բնագավառում, եղել Է այն, որ նրանք «հասարակական 
կյանքի զանազան բնագավառներից զատել են տնտեսական բնագավառը, հասարակա
կան բոլոր հարաբերություններից'տնտեսական, արտադրական հարաբերությունները իբրե 
հիմնական, սկզբնական հարաբերություններ, որոնք որոշում են բոլոր մնացած հա
րաբերությունները»: Մարքսը ե  Էնգելսը այս գաղափարի հիմքի վրա կեցությունից առանձ
նացնում են «Հասարակական կեցությունը», որպես մարդկանց'բնության ե միմյանց նկատ
մամբ նյութական, հարաբերություններ, որոնք ձևավորվում են նրանց գիտակցությունից 
անկախ /թեպետ իրագործվում են գիտակից Էակների կողմից/ և հռչակվում հասարակա
կան կյանքի օբյեկտիվ հիմք: «Իրենց կյանքի հասարակական արտադրության ժսւմսւ- 
նակ մարդիկ մտնում են որոշ, անհրաժեշտ, իրենց կամքից անկախ հարաբերությունների' 
արտադրահարաբերությունների մեջ, որոնք համապատասխանում են իրենց նյութա
կան արտադրողական ուժերի զարգացման որոշ աստիճանին: Արտադրահարաբերություն
ների այդ ամբողջությունը կազմում է հասարակության տնտեսական կաոուցվածքը, այն ի
րական բազիսը, որի վրա հիմնվելով' բարձրանում է իրավական և քաղաքական վերնաշեն
քը և որին համապատասխանում են հասարակական գիտակցության որոշակի ձևերը: Նյու
թական կյանքի արտադրության եղանակը պայմանավորում է կյանքի սոցիալա
կան, քաղաքական և հոգևոր պրոցեսներն ընդհանրապես»: Սրանով նրանք հիմնա
վորում են մարդկանց նյութական կյանքի արտադրությունը որպես ամեն մի պատմության 
հիմք և ելակետ. «Պատմության առաջին ակտը...նյութական արտադրությունն է», մարդ
կանց ապրելու համար անհրաժեշտ միջոցների արտադրությունը, մի պայման, «որը /ինչ
պես հիմա, այնպես էլ հազար տարի առաջ/ պետք է ամեն օր և ամեն ժամ կատարվի»,- գրել 
են նրանք:

Պատմության մատերիափստական ըմբռնման սկզբունքների ու դրույթների ավարտուն 
շարադրանքը տրված է Կ. Մարքսի «Քաղաքատնտեսության քննադատության շուրջ» աշ
խատության առաջաբանում: Այն բովանդակում է հետևյալ դրույթները.

1. Հասարակական կեցության սաաջնսւյնությունը 1ւ որոշիչ դերը հասարակա
կան գիտակցության նկատմամբ: «Ոչ թե մարդկանց գիտակցությունն է որոշում նրանց 
կեցությունը, այլ, ընդհակառակը, հասարակական կեցությունն է որոշում նրանց գիտակ
ցությունը»: Այս սկզբունքը պատմության մատերիափստական ըմբռնման հիմնաբար 
դրույթն է, նրա միջուկը: Մարքսիստական փիփսոփայության մեջ հասարակական գիտակ
ցությունից հասարակական կեցության անկախ փնելու սկզբունքը, ինչպես նաև հասարա
կական գիտակցությունը որպես հասարակական կեցության արտացոլում փնելու գաղա
փարը նրանց կողմից մշակված փիփսոփայութան հիմնական հարցի կոնկրետացումն է հա
սարակական կյանքում: Ամեն մի վւորձ, ըստ նրանց, այս սկզբունքը կիրսռել և մեկնաբանել 
դրա իմացաբանական-մեթոդաբանական բովանդակությունից դուրս, անհեթեթ և «դա
տարկ ֆրազ» է:

2. Հասարակության նյութական կյանքի, նյութական արտադրության սասւջ- 
նայնության և. որոշիչ դերի սկզբունքը հասարակության սոցիալական, քսււյստական և
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hnqlinp պորտների նկսւտմամսւ|>: «4jjm |Ուսկա& 1լ|ւսսր|ւ արտադրության եղանակը պայմա
նավորում 1. կյանքի սոցիալական, рищաբական և հոգևոր պրոցեսներն ընդհանրապես»: 
Հաաէտսւկական կյանքի ամբողջական պրոցեսում առանձնացվում է հասարակության նյու
թական կյանքը իբրե սուբստանցիոեալ հիմք'կյանքի մյուս բոլոր ոլորտների ու բնագավստ- 
եսրի նկատմամբ:

3. Բազիսի սւռաջնայնությսւն 1ւ որոշիչ դերի սկզբունքը վերնաշենքի նկատ
մամբ: Հասարակական կյանքի արտադրության ու վերարտադրության պատմական պրո
ցեսում մարղիկ մտնում են իրենց կամքից ու գիտակցությունից անկախ նյութակսւն-տնտե- 
սական /արտադրական/ հարաբերությունների մեջ, որոնք կազմում են «Հասարակութ
յան տնտեսական ստրուկտուրան, այն իրական բազիսը, որի վրա բարձրանում է իրավա
կան ու քաղաքական վերնաշենքը ե  որին համապատասխանում են հասարակական գի
տակցության որոշ ձևեր»: Այս սկզբունքի հիմքի վրա հասարակությունը դիտարկվում է որ
պես մարդկանց հասարակական հարաբերությունների համակարգ, որի սուբստանցիոնալ 
հիմքը բազիս անվանվող արտադրական հարաբերություններն են: Հենց այդ նյութակսւն- 
արտադրական հարաբերություններն են աոաջնային ու որոշիչ վերնաշենքային բոլոր 
հարաբերությունների նկատմամբ: Սրա ապացույցը, ըստ Կ. Մարքսի, այն է, որ «ոչ իրավա
կան հարաբերությունները, ինչպես և պետության ձևերը չեն կարող հասկանալի դառնալ ոչ 
բուն իսկ իրենցից, ոչ էլ...մարդկային ոգու ընդհանուր զարգացումից դուրս» և որ «նրանց ար
մատները գտնվում են կենսական նյութական հարաբերություններում»:

4. Արտադրողական ուժերի սւռաջնայնությսւն 1ւ որոշիչ դերի սկզբունքը արտադ
րական հարաբերությունների նկատմամբ: Արտադրության զարգացման պրոցեսում արտադ
րողական ուժերի ձեեր հանդիսացող արտադրական հարաբերությունները միտում ունեն ետ 
մնալու արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակից, որի հետևանքով հասարակութ
յան զարգացման ինչ-որ մի վտւլում արտադրողական ուժերը հակասության մեջ են մտնում 
իրենց դարն ապրած արտադրական հարաբերությունների հետ: «... Այդ ժամանակ սկսվում է 
սոցիալական հեղավտխության դարաշրջանը»:

5. Հասարակության շարժումը բնապատմական պրոցես է: Այս սկզբունքի իմաստը 
և իմացաբանական-մեթոդաբանական բովանդակությունն այն է, որ «Ոչ մի հասարակա- 
կան-տնտեսական ֆորմացիա չի ոչնչանում, մինչև որ չեն զարգանում բոլոր արտադրողա
կան ուժերը, որոնց համար այդ ֆորմացիան լայն ասպարեզ է տվել, և նոր, ավելի բարձր 
արտադրական հարաբերությունները երբեք հանդես չեն գա փ ս, մինչև որ հասարակության 
ծոցում չեն հասունանում դրանց գոյության նյութական պայմանները»:

Ընդհանրացնելով պատմության մատերիալիստակն ըմբռնման իրենց տեսությունը, Ֆ. 
էնգելսը գրել է, որ «...Պատմության մատերիալիստական ըմբռնման համաձայն պատմա
կան պրոցեսում որոշիչ հանգամանքը, վերջին հաշվով, իրական կյանքի արտադրութ
յունն ու վերարտադրությունն է: Ոչ ես, ոչ Մարքսը ավելին երբեք չենք պնդել: Իսկ եթե որևէ 
մեկն այս դրույթը խեղաթյուրում է այն իմաստով, որ իբր տնտեսական համակարգը միակ 
որոշիչ հանգամանքն է, ապա նա այդ պնդումը վերածում է ոչինչ չասող, վերացական, ան
միտ դատարկաբանության: Տնտեսական դրությունը բազիսն է, բայց պատմական պրոցե
սի ընթացքի վրա նաև ազդեցություն են գործում և շատ դեպքերում գերազանցապես նրա 
ձևը որոշում են վերնաշենքային զանազան հանգամանքներ' դասակարգային պայքարի 
քաղաքական ձևերը,...պետական կարգը..., իրավական ձևերը..., քաղաքական, իրավական, 
փիլիսոփայական տեսությունները և կրոնական հայացքները»:14 Սեկ այլ առիթով Ֆ. էնգել- 
սը պարզաբանել է, որ «...բանը ամենևին էլ այնպես չէ, թե միայն տնտեսական դրությունն

14 Այստեղ «Անուն» հասկացությունը օգտագործված է  «Տրամաբանական սեմանտիկայում» դրան վերագրվող 
եոակի իմաստով. աևուէկ աևվասբ ևշաևակվող առարկա դեևոտատ U աևվաէւիսաստ: Այս հայեցակետից, 
ւրււրմինի դենոտատ է համարվում նրանով նշանակվող օբյեկտը, իսկ տերմինի իմաստ' նրա արտահայտած 
հատկությունը:
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է պատճառ հանդիսանում, որ միայն նա է ակտիվը, իսկ մնացած ամես մի բաս ասպ ււլսա|ս| 
հետևանք է: Ո՜չ, այստեղ մենք գործ ունենք տնտեսական այն անհրաժեշտությսա վրա 
հիմնված փոխգործողության հետ, որը, վերջին հաշվով, միշտ էլ իրեն համար ոսփ է հար
թում» /նույն տեղում/:

Պատմության մատերիափստական ըմբռնումը նրանց կողմից արժեքավորվել է որպես 
սոր հայացք к  Սոր մեթոդ  պատմության ընթա ցքը մեկնաբանելու, նրա զա րգա ց
ման օրենքները հայտնա գործելու համար: Իր վերջին նամակներից մեկում էնգելսը գրել 
է. «  Մարքսի ամբողջ աշխարհըմբռնումը ոչ թե դոկտրիևա Է այլ մեթոդ : Այն տափս է ոչ 
թե պատրաստի դոգմաներ, այլ ելակետեր հետագա հետագոտութուններին համար և մե
թոդ այլ հետազոտության համար» /նույն տեղում/:

Գլուխ 9. Պոզիտ իվիզմ

19-րդ դարի 30-40-ակսւն թվականներին եվրոպական զարգացած երկրներում սրվում է 
դասակարգային պայքարը: Տիրապետող դասակարգերը կարիք ունեին նոր փիլիսոփա
յության' մարելու դասակարգային հակամարտությունները:

Այդ պատմական խնդիրը լավագույն ձևով կատարեց պոզիտիվիզմը ftutqi.-positivus- 
դրական): Իր զարգացման 150 տարվա ընթացքում այն անցել է զարգացման երեք փուլ' 
՛դասական. Օզյուստ Կոնտ, Հերբերտ Սպենսեր, Ջոն Ստյուստտ Միլ); Երկրորդ ւիուլ մա- 
խիզմ  և երրորդ փուլ' նոյւպոզիտիվիզ մ' իր հետագա արդիականացված տարատեսակ
ներով:

Իր պատմական առաքինությունը կատարելու համար պոզիտիվիզմը երեք հիմնական 
խնդիր դրեց.

ա. Փիփսոփայությունը «ազատագրել» և մաքրել աշխարհայացքային և արժեքային 
ճանաչողական ոգուց;

բ. Հրաժարվել նախորդ մետաֆիզիկական փիլիսոփայությունից, այն ւիոխարինել 
կոնկրետ գիտություններով և հիմնավորել այն թեզը, իբր «գիտությունն ինքն է իր փիլիսո
փայությունը»:

գ. Ստեղծել միջին գիծ, մի երրորդ ճանապարհ, որը զերծ փնի մատերիալիզմի և իդեա
լիզմի միակողմանիություններից:

Ինչպես ստորև կտեսնենք, այդ միջին ճանապարհը Օզյուստ Կոնտը բնութագրել է որ
պես հակափիփսոփայություն:

1. Օ գ յ ո ւ ս տ  Կ ո ե տ  (1798-1857)

Օզյուստ Կոնտը Փարիզի Բարձրագույն պոփտեխնիկական դպրոցում ստացել է բնագի
տական կրթություն: Վեց տարի աշխատել է ուտոպիստ սոցիալիստ Սեն- Սիմոնի մոտ: Գի
տական գործունեության աոաջին շրջանում հրատարակում է վեցհատորյա «Պոզիտիվ փի
փսոփայության դասընթաց» աշխատությունը: Մինչև իր կյանքի վերջը նա հրատարակում 
է ևս երկու աշխատություն. «Դատողություն պոզիտիվ փիփսոփայության ոգու մասին» և 
չորս հատորանոց «Պոզիտիվ քաղաքականության համակարգ կամ մարդկային կրոնը 
սահմանող համակարգ» երկերը:

Կոնտի փիփսոփայությունը գիտապաշտական է (սցիենտիստական): Այդ փիլիսոփա
յության ելակետային սկզբունքն այն է, որ «մետաֆիզիկա» է հայտարարվում այն բոլոր փի
փսոփայական տեսությունները, որոնք, չունենալով իրենց հետազոտության առարկան, 
պարզապես ընդունում են օբյեկտիվ իրականության գոյությունը և նրա ճանաչեփոայունը: 
ճշմարիտ փիփսոփայությունը պետք է փնի գիտական, նրա հիմքը պետք է ևազմեն «ւլրա-
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կաս զիվւքււ;|?.|4ւն(յհ|1|1»: Փի|խավւայու|ւ>յա(ւլւ ՀՈւևի հհւքսրպւուբյահ իր կոևկրևտ առար
կան, ուստի նրա ի ւ Li q ի [ ւ li I. դասակարգել պապաս գիտությունները ե գտնել դրաեց միսւ- 
ւ|որող կսայերը: Իսկ գիտությունները, նրա համոզմամբ, պետք է սահմսավեն օբյեկտների 
կաոուցվսւծքայիս նկարագրությամբ և երւտւյթների ընթացքի բացատրությամբ: Գիտական 
գիտելիքը իր մեջ, ըստ Կոնտի, բովանդակում է ինչ-որ բան օբյեկտից ե ինչ-որ բան սուբյեկ
տից: Այս հայեցակետից փիփսոփայությունը կամ ընկնում է միստիցիզմի» մեջ'շատ բան 
վերցնելով սուբյեկտից կամ «էմպիրիզմի» մեջ'շատ բան վերցնելով օբյեկտից: Այս պատճա
ռով կ  պոզիտիվ փիփսոփայությունը պետք է հենվի օրենքի վրա:

Կոնտը հայտնադործում է մարդկային մտածողության, հասարակության զարգացման ե 
իմացության «երեք փուլերի օրենքը»' աստվածաբանական, մետաֆիզիկական, ե 
պոզիտիվ: Առաջին, աստվածաբանական փուլը բնութագրվում է, ըստ Կոնտի, գիտե
լիքների սահմանափակությամբ և ֆատափզմի ու երևակայության գերիշխանությամբ: 
Նրա մեթոդը ևս աստվածաբանական է: Մետաֆիզիկական վաղում գիտեփքները ձեռք 
են բերում օրենսդրական-քաղաքական և փիփսոփայական բովանդակություն; Տիրապե
տող են դառնում աշխարհի նախագոյի և սկզբնանյութի մասին վերացական-երևակայա- 
կան գաղափարները:

Գիտության, իմացության և մարդկության զարգացման վերջին' բարձրագույն վաղը 
«պոզիտիվ »  կամ «գիտական» աստիճանն է: Այս վաղում մարդկությունը հրաժարվում է 
նախորդ բոլոր անպտուղ փուլերից և առաջնային ու պատճառական գործոնների հետազո
տություններից: Հասարակական կյանքի վերակառուցումը իրականացվում է պոզիտիվ գի
տեփքի հիմքի վրա: Երկրի /պետության/ կառավարումը հանձնվում է գործարար արդյունա
բերողներին, իսկ դաստիարակությունը' պոզիտիվիստ փիլիսոփաներին ու գիտնականնե
րին:

Կոնտը ուսուցանում է, որ մետաֆիզիկան իր անլուծելի վերացական հիմևախնդիրներով 
ավելորդ է: Այդ տեսությունը խզվել է պրակտիկայից: Միայն դրական գիտեփքը, նրա 
կարծիքով, կարող է վերականգնել տեսությաև ու պրակտիկայի միասնությունը: Հետևա
բար, պոզիտիվ փիլիսոփայությանը այլ բան փ  մնում, քան բացահայտել կոնկրետ 
գիտությունների կապերն ու հարաբերությունները, համակարգել և միավորել 
կոնկրետ գիտոըթյունների տվյալները: Այդ միտքը միակ պոզիտիվ միտքն է, որ նա 
վերագրել է փիլիսոփայությանը: Փիփսոփայությունը ընդհանրացնող ֆունկցիա է կատա
րում, «տեսնում», «հասկանում» է այն, ինչ չեն տեսնում և հասկանում կոնկրետ գի
տությունները իրենց սահմաններից դուրս:

Այս մեկնակետից Կոնտը մշակում է գիտությունների դասակարգման իր սկզբունքները: 
Գիտությունները պետք է դասակարգել ըստ պարզության և վերացարկվածության աստի
ճանի նվազման: Առաջին հերթին նրան հետաքրքրել են վերացական գիտությունները, ո
րոնք նա դասակարգել է հետևյալ հաջորդականությամբ՛' մաթեմատիկա, աստղագիտութ
յուն, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն և սոցիալական ֆիզիկա (սոցիոլոգիա):

Կոնտը սոցիոլոգիա կոչվող գիտության հիմնադիրն է: Սոցիոլոգիայի խնդիրն է ճանա
չել հասարակական կյանքի օրենքները: Սոցիոլոգիան Կոնտի ուսմունքի մեջ այն պոզիտիվ 
գիտությունն է, որը կոչված է ուսումնասիրել այդ օրենքները: Նրա մեթոդը դեդուկցիան է՝ 
ընդհանուրից կոնկրետին անցման ուղին: Առաջնայինը հասարակականն ^հասարակակա
նի և անհատականի հարաբերության մեջ: Հասարակության զարգացումը նա դիտարկում է 
«մարդկային մտքի երեք կացությունների» վաղերով' «ոգու աստվածաբանական կան ռազ
մամոլության»' «մետաֆիզիկական» կամ հեղափոխությունների, և «պոզիտիվ դրական»: 
Միայն վերջին վաղում է, նրա կարծիքով, հասարակության զարգացումը համապատաս
խանում մարդկային ոգու ե  մտքի զարգացման բարձր մակարդակին:

Կոնտի սոցիոլոգիայի հիմնական գաղափարը «ապրել ուրիշի համար» իդեալն է: Այղ 
հիմնադրույթը բովանդակում է «.Սերը, որպես սկզբունք, կարգուկանոնը, որպես հիմք և 
առաջադիմությունը, որպես նպատակ» դրույթների միասնությունը: Կոնտի համար հա
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սարակության իդեալ է այն հասարակությունը, որտեղ իշխելու է «տւալ|ւտւս|խւտ(ւ1ւ|փ ու 
բանվորների ներդաշնակ հարաբերությունը»: Մարդը իր մտքերը, կամքն ու qquititlnilipljU- 
րը պետք է ուղղի մարդկությանը, սիրի ու ծստայի երան: Ապագա հասարակությաս մեջ, ու
սուցանել է նա, իշխանությունը պետք է կենտրոնացվի «արդյունաբերական առաջնորդնե
րի' բանկիրների ձեռքում»: Այդ իշխանությունը պետք է վերադաստիարակի պրոլետա- 
րիատին, հրաժարվելու հեղավտխսւկան տրամադրություններից:

Հասրակությունը , «սոցիալակն օրգանիզմ է» : Նրան բնորոշ է կենսաբանական 
օրգանիզմներին հատուկ «բոլոր մասերի համերաշխությունը»: Այս տեսանկյունից 
նա մշակել է «համընդհանուր սոցիալական, համերաշխության» սկզբունքը: £!ստ այդ 
սկզբունքի, կապիտալիստները ե բանվոր դասակարգը ոչ թե հակամարտ երկու դասակարգ 
են, այլ մեկ դասակարգ: Նրա ներդաշնակությունն ու միասնությունը մեծապես կախված է 
պոզիտիվ փիփսոփայությունից:

Կոնտի պոզիտիվ սոցիոլոգիային ներդաշնակ է նրա բարոյագիտությունը: «Համընդհա
նուր սոցիալական համերաշխության ապահովումը» մեծապես կախված է նոր բարոյագի
տության ստեղծման հետ: Այդ նոր' պոզիտիվ բարոյագիտության սկզբունքը պետք է հենվի 
«հասարակական զգացմունքների գերակշռության» վրա: Նրա սկզբունքը պետք է լինի «ու
րիշի հանդեպ սերը» ե «կարգապահությունն ու հնազանդությունը»: Եսասիրությունը վւո- 
խարինվելու է այնպիսի բնազդներով ու ապրումներով, որոնք մարդկանց կտրամադրեն հա
մաձայնության, համերաշխության և միասնության:

Կյանքի վերջին շրջանում Կոնտը արմատական հեղաշրջում է ապրում դեպի կրոնը: Նա 
ստեղծում է «Պոզիտիվ կրոնի » իր փիլիսոփայությունը: Կրոնը, ըստ Կոնտի, մարդկային 
կյանքի բոլոր կողմերի ներդաշնակ միասնությունն է: Պաշտամունքի միակ առար
կան մարդկությունն է: Այդ բարձրագույն էակից է կախված կոնկրետ մարդկանց կյանքը: 
Պոզիտիվ բստոյականությունը կոչված է մարդկանց միավորելու մարդկության հետ: «Ապ
րիր ուրիշի համար, սիրիր ուրիշին ավելի, քան քեզ» սկզբունքով ստեղծված հասա
րակության օրենսդիր ե գործադիր իշխանությունը պետք է գտնվի «  արդյունաբերական 
պարագլուխների» ձեռքում, իսկ բարոյական իշխանությունը պոզիտիվիստ փիլիսոփաների 
ե արվեստագետների ձեռքում:

2. Й п Ь  Ս տ յ ո ւ ա ր դ  Մ  ի լ (1806-1873)

Տ. Մ  Միլը անգլիական պոզիտիվիզմի հիմնադիրն է: Նա  առաջինն է մշակել «ինդուկ
տիվ տրամաբանության» ուսմունքը ե այն դիտարկել իբրև «գիտությունների ընդհա
նուր մեթոդաբանություն»: Նա  ստեղծել է նաե ինքնատիպ բարոյագիտություն և  զբաղ
վել քաղաքատնտեսության հարցերով:

Տոն Միլի վաստակը շատ մեծ է ինդուկտիվ տրամաբանության մշակման գործում: Հեն
վելով Հոբսի նոմինալիստական ե սեմիոտիկական գաղափարներին, Մ իլը, Բեկոնի ե Հեր- 
շելի ազդեցության տակ ստեղծում է ինդուկտիվ տրամաբանության ուսմունքների կամ մաս
նավոր «մեթոդների»' կանոեների, մասին իր տեսությունը: Միլը գտնում է, որ սիլլոգիզմը 
պետք է սահմանել և մեկնաբանել որպես մասնավորից մասնավորին անցման 
մտահանգման տեսակ, այն դիտարկել իբրե ա՜ռհասարակ նրա հիմնական ձև և 
եզրահանգում'եախոբդած ոչ լրիվ ինդուկցիաից: Ինդուկցիայի մնացած տեսակները, ըստ 
նրա, չեն վերաբերում ինդուկտիվ տրամաբանությանը: Սրանով Միլը ջանում է մոտեցնել 
ինդուկցիան և դեդուկցիան: Իր ստեղծած տրամաբանական սկզբունքները ե  «մեթոդները», 
ինչպես նաե արտածման մտահանգման եղանակները նա անվանում է «ոչ լրիվ ինդուկ
ցիա թվարկման միջոցով, երբ բացակայում են հակասող դեպքերը»:

Բարեխիղճ Սիլը չի թաքցրել իր «Կանոնների» ծագումնաբանական կապը Բեկոնի ին
դուկցիայի հետ: Նա  դրանք ձևակերպել է հետևյալ հինգ կանոնների մեջ.

1. «Միակ տարբերության» կանոն: Եթե հետազոտվող երևույթը տեղի յ|ւ ունենում ե.
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տարբերվում է այն դեպքից, ևլւլ՛ սւր| liptiա]|.«ր ււակա I. միայն որոշակի հանգամանքների 
բացակայությամբ, ապա այդ հանգամանքն Էլ ուսումնասիրվող երևույթի պատճառն Է:

2. «(I րսւկ նմանության» Կսաոև: ԵթԱ միայն մեգ ոանգսւմանք Է ընդհանուր ուսումնա- 
սիրւլող բոլոր դեպքերի համար, ապա հենց այդ հանգամանքն կ  երևույթի պատճառն Է:

3. «Ն մա նությա ն և  տ ա րբերությա ն» կանոն'միացյալ ձևով:
4. «Մ նա ցորդների կանոն»: Եթե երևույթներից հեռացնենք կամ հանենք նրա բոլոր 

այն մասերը, որոնց պատճառները հայտեի են նախորդ ինդուկցիաներից, ապա մնացոր
դում կփնի այն նախորդող հանգամանքների հետւանքը, որոնք չէին բացառվել կամ թե' ո
րոնց հետևանքը մինչ այդ չէր որոշվել քանակական տեսակետից:

5. «Ո ւղեկցող փոփոխությունների կանոն»:
Այս կանոնները բնության պատճառական նոր օրենքների հայտնադործման մեթոդներ 

էին:
Տ. Միլի տրամաբանայան մի շարք գաղափարներ զգալի դեր են խաղացել սեմիոտի

կայի և տրամաբանական իմաստաբանության զարգացման գործում: Դրանցից նշանակա
լիցը և արգասավորը «նշանակու՛թյուն» հասկացությունն է: Անվան նշանակությունը ա- 
ոարկան սոսկ նշանակելը չէ /դեեոտացխս/, այլև ոչ-նշանակցայինն t /դենոտանտ15/: Կան 
ոչ նշանակցային անուններ, որոնք նշանակում են կամ միայն առարկա կամ միայն հատ
կանիշ: Այնինչ նշանակցային անունները օժտված են միաժամանակ ուղղակիորեն առար
կան նշելով, իսկ անոսլղակիորեե նաև առարկայի հատկանիշը: Այս գաղափարները օգտա
գործվել են նշանակության տեսության մշակման և սիլլոգիզմի տեսության մեկնաբանութ
յան մեջ:

Մեծ է Ջ- Միլի դերը մաթեմատիկական աքսիոմաների էմպիրկ ծագման հիմնավորման 
գործում: Քննադսւտելով այս հարցում ապրիորիզմի տեսությունը, նա գտնում է, որ եթե մա
թեմատիկական գիտելիքների անհրաժեշտությունը հիմնավորում են որոշակի նախադրյալ
ներից, ապա այդ նախադրյալները արդյունք են ինդուկտիվ ընդհանրացման:

Ջ. Միլը տրամաբանությանը վերագրել է փիլիսոփայական- իմացաբանական և մեթո
դաբանական գործառույթներ և առաջսւդրել հասարակական գիտությունների «տրամաբա
նության» խնդիրը: Միլը ևս գտնում է, որ մարդկության կյանքի բոլոր կողմերը կախված են 
«մարդկային կարծիքների մեջ տեղի ունեցող հաջորդական փուիոխություններից»: Ն ա  գո
վերգեր է ազատականության գաղափարները և  պետությունից պահանջել է չմի- 
ջանտել քաղաքացու մասնավոր կյանքին: Ն ա  այնքան էր ոգեշնչված իր գաղափար
ների ճշմարտացիությամբ, որ դրանց վերագրում էր անսահման հնարավորություն' աշխա
տավոր ժողովրդի կյանքի կտրուկ լավացման գործում ունեցած դերին: Նա  երազել է այն օր
վա գալիքին , երբ համայնքը բաժանված չի լինի անգործների ու աշխատողների խմբերի, 
երբ «ՉԱՇ ԱՏՈՂԸ ՉԻ ՈՒՏԻ» սկզբունքը կտարածվի բոլորի վրա:

Նման ուտոպիստական- սոցիալիստական գաղափարներին համահունչ է Միլի բարո
յագիտական ուսմունքը: Նա համակարգել է Բեկոնի ուտիլիտարիզմի սկզբունքները; մարդ
կային կյանքի իմաստը տեսել երջանկության մեջ: Նրա բարոյագիտական սկզբունքը ալտ
րուիզմը / այլասիրություն/ և մեծ թվով մարդկանց ձգտումը դեպի շքեղ հաճույքների կե
ցության ստեղծում, բովանդակում են անհատական բարօրության կախվածության և պայ
մանավորվածության գաղափարը ընկերային բարօրությունից, ինչպես նաև անհատի եր
ջանկությունը'հավաքական երջանկությունից: Ուրիշների / բոլորի/ երջանկության համար 
պայմանների ստեղծումը հնարավոր է, եթե հաշվի նստեն նրանց շահերի ու ինքնության 
հետ:

15. Տուրաւխ[ւսւ|փւ|ւ!|ւ ilunihb տես ներկա աշխատության 408-412 էջերը:
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3. Հերբերտ Սպենսեր /1820-1903)

Մեծ է Հերբերտ Սպենսերի գիտական ավանդը պոզիտիվիստական փիլիսոփայա թյ ան 
հետագա զարգացման գործում: Նա  ստեղծել է բազում կոնկրետ գիտությունների' կենսա
բանության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, բարոյագիտության հիմունքների մշակման վե
րաբերյալ հիմնարար աշխատություններ: Ելնելով փիլիսոփայության հիմնախնդիրների իր 
ըմբռնումներից' Սպենսերը մտադիր էր ստեղծել համադրական, փիլիսոփայության մի 
համակարգ' համակարգային տեսքի բերելու տեսական բոլոր գիտեփքները: Նրա կարծի
քով փիփսոփայության, գլխավոր խնդիրս է միավորել և համակարգել հենց այդ 
գիտելիքները:

Նրա վրա մեծ ազդեցություն է թողել ոչ միայն Կոնտի պոզիտիվիզմը, այլե Լայելփ 
«Երկրաբանության սկզբունքները» աշխատությունը: Դրա մեջ շարադրված էին օրգանա
կան, աշխարհի էվոԱուցիոև տեսությունը: Նրա գիտական 40-ամյա գործունեության 
արդյունքները մեծ հռչակ են բերում նրան: Նա  Անգփայում համարվում է հանճարեղ փիլի
սոփա, դեռես չծնված բարձրակարգ մտածող: Տ-Միլը նրան դասում է հռչակավոր Կանտի 
շարքը, ե Չ. Դարվինը' մեծագույնը Անգփական փիփսոփայական մտքի մեջ:

Սպենսերի արտասովոր հեղինակությանը մեծապես նպաստում են նրա քաղաքական- 
գսպափարախոսական հայացքները: Նա  համաշխարհային առևտրական շրջանակներում 
հիմնավորել է իր հայրենիքի մենաշնորհ փնելու, նրա դրության ամրապնդման և ընդար
ձակման գաղափարները: Նա  շոշոփել է իշխող դասակարգերի քաղաքական և տնտեսա
կան շահերն ու շահագրգվածությունը: Սպենսերի էվոլյուցիոն տեսությունը' բնական և հա
սարակական կյանքի աստիճանական առաջադիմության, աննկատ ու խաղաղ էվոլյու
ցիայի մասին դարձավ ամեն մի հեղափոխության և դասակարգային պայքարի հանդար
տեցման և մարման, ամենալավագույն ուսմունքը:

Սպենսերը իր փիփսոփայության հիմքում դրել է մի քանի սկզբունք: Նախ Կոնտի և 
Սիլի պոզիտիվիստական սկզբունքները միավորել է էվոլյուցիայի գաղափարի հետ: Երկ
րորդ, ագնոստիցիզմն ու ֆենոմենալիզմը զուգակցել է մասնավոր գիտությունների մի շարք 
հիմնահարցերի նկատմամբ տարերային մատերիափստական մոտեցմանը: Երրորդ' հա
սարակության զարգացման «օրգանական» տեսությունը հաշտեցրել է սոցիալական էվոլ
յուցիայի օրինաչափ բնույթի հետ:

Այս հայեցակետից, նա մշակել է պոզիտիվիստական իր փիփսոփայության առարկայի 
և հիմնախնդիրների վերաբերյալ ելակետային սեփական նշանաբաեը. «Փիլիսոփայությա
նը մնացել է նույն բնագավառը, ինչը պատկանում է գիտությանը»: Փիփսոփայության 
իմացաբանական հնարավորություննեերը, Սպենսերի համոզմամբ, նման է կրոնի ճանաչո
ղական հնարավորություններին' «Բոլոր իրերի տակ թաքնված է անթափանցելի 
գաղտնիք»: Այստեղից էլ բոլոր երևույթների հիմքում ընկած էությունները ընդմիշտ անճա- 
նաչեփ են և անհայտ: Հետևաբար, փիփսոփայական համընդհանուր ճշմարտությունները 
պետք է ձևակերպվեն կոնկրետ գիտությունների հասկացությունների տեսքով' նյութի, 
շարժման և ուժի տերմիններով:

Սպենսերի փիփսոփյության հիմքում ընկած է «Էվոլյուցիայի օրենքը»: Այդ օրենքը 
հենվում է «ուժի հաստատունության» և «շարժման հաստատունության» սկզբունքների 
վրա: Տիեզերքում «ուժի քանակությունը հաստատուն է», որի պատճառով էլ նրանում կա
տարվող փոփոխությունները անընդհատ են: Սրանից նա եզրակացնում է, որ բնության 
մեջ տեղի ունեցող բոլոր պրոցեսները պետք է դիտարկել որպես «ուժի» մտածական վերա
բաշխում: «Էվոլյուցիան,֊գրել է նա,- նյութի այն ինտեգրացիան է, որն ուղեկցվում է 
ցրմամբ: Ցրման ընթացքում նյութը անոլւոշ, չկապակցված միասեռությունից անցնում է որո
շակի կապակցված տարասեռության վիճակի, իսկ նյութի պահպանած շարժումը կրում է 
համանման վւոխսւկերպում»: Սա նշանակում է, որ նախ  էվոլյուցիան անցնում է պաոգից 
բարդին' ինտեգրացման' խտացման (ցրվածությունից կարզավորվածության): Երկրորդ
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փւս|ում անցում I. կւա|ւսւ|ււ|աւ1 ւ1խաւ1ււփց տարասեռին, տեղի I ունենում տարաբաժանում: 
Եբրորդ փուլում տնւլի I անեէւՈՏմ անցում անորոշից որոշսւկիին (կարգի բարձրացում): 
Զարգացումը մեզ ննրէյսւյuilimU I. որպես առկա նյութի աստիճանական քանակական վե
րախմբավորում: Էվոլյուցիան, ըստ նրա, « ունի սահման, որից այն կողմ չի անցնում»: 

Սրանից Սպենսերը կատարում Է իր պատմական եզրակացությունը, համակարգերը 
օժտված են մի հավասարակշոությամբ, երբ նրա բոլոր ուժերը հավասա- 
րակշոված են: Իսկ եթե հանկարծ վրա Է հասնում քայքայումը ուժերի անհավասարաչափ 
բաշխման հեփեանքով, սկսվում Է նյութի և շարժման Սոր ւիուլ: Էվոլյուցիան շրջապւրույփ 
Է կատարում:

Էվոլյուցիայի տեսությունը Սպենսերը տարածել Է բոլոր գիտությունների վրա ե ստեղ
ծել դրանց հիմունքները: Կենսաբանությունը կյանքն ուսումնասիրող գլխավոր գիտությունն 
Է: Նրա օրենքները համընդհանուր են մնացածների համար:

Հասարակությունը «կենդանի մարմին» Է, «սոցիալական օրգանիզմ» Է: Այն մշտապես 
ձգտում Է հավասարակշռության, նրա Էվոլյուցիան բնական անհրաժեշտ պրոցես Է: Վտան
գավոր են հասարակական կյանքի արհեստական, ե սուբյեկտիվ փովւոխություեները: 

Չնայած հասարակությունը կենսաբանական ծագում ունի ե «աճող օրգանիզմ» Է, այ
նուամենայնիվ, Սպենսերը զփնում Է, որ այդ «սոցիալական ագրեզւար» կոչվող օրգանիզմը 
գոյություն ունի անհատների կարիքների համար, տարածականորեն ցրվում Է և  նրա «մա- 
սերր» ւիոխում են իրենց դասավորվածության կարգը:

Սպենսերը իր գաղափարների ե ուսմունքի իրականացումը տեսնում Էր իր հայրենիքի 
սոցիալ-տետեսական և քաղաքական կացության ու ապրելակերպի մեջ: Անգլխսն, նրա 
կարծիքով ապրում Է և կապրի բնական հավասարակշռության վիճակում: Այդ հավասա
րակշռությունը այն գլխավոր խթանիչ ուժն Է, որն ապահովում Է իր երկրի բարեկեցիկ հա
վասարակշիռ զարգացումը: Գոյություն ունեցող դասակարգային ընդվզումները «արհես
տական հիվանդություն են» ե  խախտում են հասարակական բնական հավասարակշռութ
յունը, իսկ սոցիալական հեղավւոխությունները «սոցիալական միախմբված ագրեգատը» 
վերածում են բնական կառուցվածքայնությունից զուրկ օրգանիզմի:

Սպեեսերը լավատեսորեն պնդում Էր, որ «... պետությունը պետք Է գոյություն ունենա 
միմիայն քաղաքացիների բարիքի համար»: Ապագայում, համոզված Էր նա, անձը կդաո
նա ամԱԱ ինչ, իսկ պետությունը' ոչինչ: Պետությունը դատապարտված է ‘մահ
վան:

Սակայն, կյանքի վերջին տարիներին նա տեսավ ե  գրեց, որ «ամենուրեք մենք տեսնում 
ենք, թե ինչպես համախմբվածության կյանքը աստիճանաբար կլանում Է միավորի կյան
քը»: Ն ա  տեսավ «հարաբերական» բարոյականության սկզբունքի, այն Է'հնարավոր Է ընդ
հանուր երջանկության հասնել, եթե յուրաքանչյուրը հոգ տանի միայն իր սեփական շահի 
համար սկզբունքի կործանումր: Ավաղ, 1903թ. վրա հասած մահը նրան ազատեց տեսնելու 
Եվրոպայի մայրամուտը ե Առաջին համաշխարհային պատերազմի արհավիրքները հա
մոզվելու իր կանխատեսումների իրավացիության մեջ:

Գ լուխ  10. Նորկանտականություն

Նորկանտականության դպրոցի ձևավորումը սկսվում Է 1865թ. Օտտո Լիբմանի «Կան- 
աը ե Էպիգոնները» աշխատության լույսընծայումով: Այստեղ նա հնչեցրել Է «Ետ դեպի 
Կաետը» լոզունգը, որը դառնում Է նորկանտականության կարգախոսը ե տեսական հիմքը: 

Սերժելով «Ինքնին իրիերի» ե  գիտակցության երևույթների սահմաններից իմացության 
դուրս գալու հնարավորությունների կանտյան տեսությունները' նորկանտականեերը փիլի
սոփայության գլխավոր հիմնախնդիր համարեցին տեսական իմացության քննա
դատությունը և գիտական իմացության մեթոդաբանական և տրամաբանական 
հիմքերի մշակումը:
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Նորկանտականության ձևավորման գործում նկատելի դեր կսւտսւրԱցխւ pnlituipuqiui 
կան ֆիզիոլոգիայի իւոշոր ներկայացուցիչ Մյուլլերի կողմից զգայարանների յուրահատուկ 
էներգիայի օրենքի հայտնագործումը և Հելմհոլցի նշանաբանությունը:

Նորկանտականությունը հայտնի է իր երկու ազդեցիկ դպրոցներով' մարբուրգյաև ե 
բադենյան :

Մարբոտգյան դպրոցի հիմնադիրն է Հերմաև Կոհենը /1841918/, իսկ նշանավոր ներ
կայացուցիչներն էին Պաոզ Նատորպը /1854-1933/ , Էոնստ Կւսսիրերը /1874-1945/, 
Ֆայհինգերը և ուրիշներ: Այս դպրոցը փիփսոփայության գլխավոր խնդիր հոչակեց ճանա
չողությունը իբրև իմացական, առարկայի մտակաոուցում: Բնական է, որ փիլիսոփա
յության առարկայի նման հարցադրումը պիտի բացառեր կանտյան «Ինքնին իր» հասկա
ցությունը, քանի որ այն ենթադրում է իմացությունից դուրս ճանաչողության առարկայի, 
այն է, երևույթների կեցություն: Նորկանտականների համոզմամբ, իմացությունը ճանաչում 
է այն, ինչը ստեղծվում է գիտակցության կողմից որպես տրամաբանական կառույց: Կոհե- 
նը այս կապակցությամբ գրել է, որ մեզ համար կարևորը Կանտի կողմից մշակված իմա
ցության տրամաբանական գործունեությունն է, որպես ճանաչողության միակ աղբյուր: 
Հրաժարվելով Կանտի զգայականության վերաբերյալ ուսմունքից, Կոհենը գրել է. «Մենք 
սկսում ենք մտածողությունից: Մտածողությունը ոչ մի աղբյուր չպիտի ունենա, բացի ինքն 
իրենից»: ճանաչողության առարկան «առաջադրվածն» է, այլ ոչ թե սուբյեկտին զգայա
րաններով տրվածը: Որպես այդպիսին, ճանաչողության առարկան գիտակցու՛թյունից 
անկախ գոյություն չունի ե  իրենից ներկայացնում է անվերջական տրամաբանական ա
նավարտ գործընթաց: Իսկ որտեղից է սկիզբ առնում այդ գործընթացը: Այս հարցը լուծե- 
փս, Կոհենը առաջ է քաշել «անվերջ փոքրի» մաթեմատիկական հասկացությունը: Այս 
հասկացության մեջ նա միավորել է մտածողության տրամաբանական միավորը և կեցութ
յան տարրական մասնիկը: Հենց այս գործընթացում, այդ երկու կողմերի հատման ժամա
նակ էլ հենց ձևավորվում է մտածողության օբյեկտը, այն է' իմացության առարկան: Այսօր
վա տեսանկյունից, նման եզրակացության գիտականությունն այն է, որ վերացարկված տե
սությունների, մասնավորապես մաթեմատիկական, առարկան նաև մտակառուցվում է որ
պես «ինքնին իր», որպես հիպոթետիկ մտակառույց, երբ իմացությունը, հենվելով իր արդեն 
ձեռք բերված տեսական եզրակացությունների վրա, դրանք դարձնում է ճանաչողության ա- 
ռարկա' օգտագործելով մտածողության ակտիվությունը և գիտական ճանաչողության ձևա- 
կան-տրամաբանական կողմերի հնարավորությունները: Բայց իմացության գործընթացը 
նույնացնելով իմացության առարկայի մտակսւռուցման հետ, դրանով մի քայլ ետ են գնում, 
քանի որ հրաժարվում են զգայականության կանտյան ապրիորի ձևերից, որոնք Կանտի 
մոտ համադրական դատողությունների շնորհիվ նոր գիտեփքի ստացման պայմաններ 
էին:

Փաստորեն նորկանտականության այս դպրոցի համար փիփսոփայությունը վերածվում 
է մեթոդաբանության և հանդես է գափս որպես ոգու ստեղծագործական հնարավորություն
ների իրականացում: Իսկ եթե իմացության խնդիրը «առաջադրվածի» հետևողականության 
բացահայտումն է դեպի անվերջություն գնացող տրամաբանական համադրումների միջո
ցով, որոնք երբևէ չեն ավարտվում, ապա ստացված հասկացությունները մշտապես հարա
բերական կփնեն: Հասկացությունը այս պարագայում հանդես կգա որպես տրամաբանա
կան համադրումների շարքի կազմակերպաման ելակետային սկզբունք, իսկ այդ շղթայում 
ամեն մի հասկացություն մյուսից կտարբերվի ոչ թե ճանաչողության բավանդակությամբ, 
այլ իր գործառույթներով: Նորկանտական Ֆայհինգերը Կոհենի այս եզրակացությունը հա
մարել է ֆիկցիա, մտացածին ինչ-որ բան, որը կարող է մտացածին,այլ ոչ թե իմացական 
նշանակություն ունենա: Դրանք մարդկանց կողմից կարող են օգտագործվել շահեկան 
նպատակներով և իրենց ցանկացած գործողություն արդարացնել:

Նորկանտականության բադենյան դպրոցը մշակել է հումանիտար ոգու, պատմության 
և մշակույթի մասին գիտությունների մեթոդաբանություն: Վիլհելմ Վիքպե|րա!պ|ւ /1848-
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1913/ 1ւ Տ1ւնր|ւ|0 Л PUUfrtnn /1863-1 МЛ/ tlljn t]M|jTngf( հիմնադիրներն են: 4 .:
IKl*4 p. Ստրասբարգի համսւրւալւանի ռեկտււրի պաշտոնը ստսնձսելիս արտասանած իր 
ճարում առաջարկում Է ցիւրւււ[,ւյւււ1ւ1ւ1ւ||ի դասակարգման իր սկզբունքները: Գիտություննե
րի դասակարգման հիմքում պետք Է դնել ոչ թե ըստ առարկայի, այլ ըստ մեթոդի տար
բերակման սկզբունքը, այն Է՝ «գիտությունների ճանաչողական նպատակների ձեական 
բնույթի» սկզբունքը: Դրա Էությունն այն Է, որ գիտությունները տարբերվում են իրենց իմա
ցական եղանակներով ե մեթոդներով: Ըստ Վինդելբանդի, գոյություն ունեն մտածողութ
յան իրարից արմատապես տարբերվող տեսակներ «եոմոթետ իկ»' օրենքներ սահմա- 
նող և «իդիոգրսւֆիկ»' ա՛ռանձնահատուկը նկարագրող: «Նոմոթետիկ» եղանակով 
իր օբյեկտն ուսումնասիրող գիտությունների հետազոտման մեթոդը «ընդհանրացնող մե
թոդն» Է: Երկրորդ դեպքում գիտությունները հետազոտում են առանձին, եզակի պատմա
կան փաստերը, օգտագործելով առանձնահատուկը նկարագրող «անհատականացնող մե
թոդը»: Ահա այս հիմքի վրա Էլ Վինդելբանդը տարբերակում Է բնական գիտությունները, 
որպես ընդհանուր օրենքներ հայտնագործող ե սսւհմանող, հասարակական գիտություննե
րից' իբրև անհատական պատմական փաստեր և պատմական իրադարձություններ նկա
րագրող գիտություններից: Բնագիտությունը մարդուն հեռացնում Է բնությունից, քանի որ 
գործ ունի ոչ թե իրական աշխարհի, այլ վերացարկված աշխարհի հետ, իր կողմից ստեղծ
ված ընդհանուր հասկացությունների հետ:

Այլ Է պատմական գիտությունը: Իր «անհատականացնող մեթոդով» պատմությունը 
նկարագրում Է կոնկրետ պատմական իրադարձություններ, եզակի մարդկանց գործողութ
յուններ և արարքներ: Սրանով պատմության հասկացությունները բացառում են «պատմա
կան օիեեքը», որը անիմաստ Է և ինքնին հակասական: Պատմությունը կրկնվող, օրինա
չափ գործընթաց չէ, այլ անթիվ անհատական և անկրկնելի գործողությունների և իրա
դարձությունների գործընթաց Է; Այս պատճառով Էլ այդ անհատական գործողությունների 
և անկրկնելի իրադարձությունների մասին պատմական գիտելիքը, իր հերթին, գիտելիք չէ, 
որովհետև Ռիկերտի կարծիքով, այն սուբյեկտիվ ըմբռնման արդյունք է: Պատմությունը չի 
կարող օգտվել «ընդհանրացնող մեթոդից» այն պատճառով, որ դա անտեսում է անհատա
կանի և  անկրկնելի, եզակի իրադարձությունների շղթայում գտնել էականը, կրնկվողը, օրի
նաչափը: Իսկ եթե բնագիտական և հումանիտար գիտությունները փոխադարձաբար օգտ
վում են այդ մեթոդներից, ապա դա էական դեր չի խաղում գիտությունների դասակարգման 
համար:

Բսւդենյան դպրոցի փիլիսոփայության մեջ ուրույն տեղ ուեի «Արժեքների փիլիսո
փայությունը»: Եթե բնագետը մշակում է ընդհանուր հասկացություններ և կարող է ղեկա
վարվել ու բավարարվել միայն ընդհանրացման ձևական սկզբունքով, ապա պատմաբանը 
իր ձևական սկզբունքից' անհատականացումից բացի կարիք ունի սեկ ուրիշ Լրացուցիչ 
սկզբունքի: Պատմաբանը դրա կարիքը ունի այն պատճառով, որ նրան անհրաժեշտ է ան
վերջ փաստերի բազմազանությունից առանձնացնել էականը, որպես պատմական ի
րադարձության իմաստ՛. Սրանից ելնելով Ռիկերտը գտնում է, որ անհրաժեշտ է պատ
մական իրադարձությունները դասել մշակութային արժեքների շարքը: Պատմական բոլոր 
այն երևույթները, որոնք կարելի է դասել մշակութային արժեքների շարքը, վերածվում 
են պատմական իրադարձության: Բայց նրա համար արժեքները հավիտենական են, ան
փոփոխ և իրենցից ներկայացնում են անկապ, ինքնուրույն «թագավորություն», իսկ այդ 
թագավորությունը «ընկած է սուբյեկտից և օբյեկտից այե կողմ»:

Աշխարհը բաժանելով երկու տարբեր ոլորտների'իրականության և արժեքների, այնո
ւամենայնիվ, նորկսւնտականությունը արժեքների էությունը չի կապում սուբյեկտի գնա
հատման հետ: Ռիկերտի համոզմամբ, արժեքները ինքնուրույն բնագավառ են և պարտա
դիր կանոններ, որոնք պետք է մարդիկ իրականացնեն և իրագործեն: Փիլիսոփայության 
խնդիրն է զբաղվել իրականության և արժեքների վւոխհարաբերության խնդիրներով: Փիլի- 
սոփայութաւնն արդեն ուսմունք է արժեքների մասին: Այն պետք է մշակի իրականության և
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արժեքների միասնության մի «երրորդ թագավորություն»: Դա «իմաստների» | .ւսւ<լուփւլաւ|<) 

յունն է, որը ծագում է հենց այն ժամանակ, երբ սուբյեկտը վերապրում Լ այւլ արԺկյյՕէրը: 
Իսկ քանի որ այդ վերապրումը իրականության մի մասն է' միաժամանակ լի1ւելւս| սւ|ւ<1ն|փ 
նշանակալիության գնահատումը, սւյդքանով իմաստը միավորվում է արժեքների հետ: Այն 
լուծում է ոչ միայն այդ երկու աշխարհների, այլե օբյեկտիվի ե  սուբյեկտիվի դուալիզմը: 

Նորկանտականությունը դադարեց գոյություն ունենալուց աոաջին համաշխարհային 
պատերացմից հետո:

Գ լո ւխ  11. Իռացիոնալ, ոչ դասական փիփսոփայության

1.Հոռետեսսւկսւն փիլիսոփայություն

Ռացիոնալիզմը ե  իռսւցիոնալիզմը (համապատասխանաբար, ռացիոնալը բանականը 
ե իռացիոնալը' ոչ բանականը, զգայական-հոգեկանը) փիփսոփայության փիփսոփա
յական իմացաբանության անկյունաքարային մոտեզումները, սկզբունքներն ու իդեալներն 
են: Առաջին սկզբունքի և իդեալների վրա է ծավալվել փիփսոփայական միտքը մինչե 19-րդ 
դարի կեսերը: Փիփսոփայությունը ծագել է իբրև բանական-տեսական մտածողություն և 
հազարամյակներ ծավալվել ու զարգացել է իբրև «բանական»' բանականացված-ռացիո- 
նափստական փիփսոփայության: Անտիկ շրջանից մինչև Հեգեփ, մարքսիստական և Հու- 
սեոփ փիփսոփայական համակարգերը ներառյալ, փիփսոփայությունը իրոք հենց այդպի
սին' ռացիոնալիստական էր և կոչվում էր դասական փիփսոփայության:

Սակայն, 19-րդ դարի առաջին կեսից արմատական-հեղափոխական շրջադարձ է 
նկատվում եվրոպական երկրների սոցիալ-տնտեսական և մշակույթային կյանքում: Այս 
հանգամանքը իր հետ բերում է գիտության դերի աննախադեպ բարձրացում: Գիտությունն 
ավեփ ու ավեփ է սահմանազատվում փիլիսոփայությունից: Փիփսոփայական միտքը ընկ
նում է խոր ճգնաժամի մեջ: Վրա է հասնում դասական փիփսոփայության միահեծան տի
րապետության «տապալման» շրջանը: Ձևավորվում են փիփսոփայական հակադիր երկու 
գիտապաշտական' սցիեևտիստական (scientia-գիտություն) և  հւսկէսգիտսւ֊պւսշտա- 
^աս'հակասցիենտիստական ուղղությունները:

Սցիենտիստական փիփսոփայությունը նսեմացնում, այնուհետև ժխտում է փիփսոփա
յական գիտեփքի առանձնահատկությունը, բացարձակացնում հատկապես բնական գիտե
փքի և բնական գիտությունների տեղն ու դերը հասարակական կյանքում և մշակույթի մեջ, 
այն տարածում հասարակական գիտությունների ոլորտը: Մասնավորապես պոզիտիվիս
տական փիփսոփայական ուղղությունները առաջադրում և ջատագովում են այն դրույթը, 
որ գիտ ությունը փիլիսոփայության կարիքը չունի, իԱքե Է իր համար փիլիսոփա
յություն:

Նման մտածելակերպի տիրապետության շրջանից դեռ շատ առաջ, դասական փիլիսո
փայության շրջանակներում և նրան զուգընթաց, եվյտպական մշակույթային կյանքում ձ
ևավորվում և հասակ է առնում մի նոր մտածողություն: Դրա էությունն այն է, որ գիտութ
յունը միայնակ անզոր է լուծելու մարդկության առջև ծառացած խնդիրները, և որ գիտա
տեխնիկական հեղավտխությունները աննկատ իրենց հետ բերում են աղետափ հետևանք
ներ: Հակագիւրապաշզւակաև մտածելակերպի ծագումը և ձևավորումը առաջ է քաշում 
փիփսոփայական հիմնախնդիրների լուծման նոր սկզբունք և իդեսւլ: Ստեղծվում են փի
լիսոփայական ուղղություններ, որոնց մեջ խստագույնս քննադատվում են գիտապաշտսւ- 
կան փիփսոփայության սկզբունքներն ու իդեալները, մասնավորապես գիտության տեղի 
ու դերի բացարձակացումը: Գիտությունը համարում են մարդուն թշնամի ուժ: Եթե փի
լիսոփայության գլխավոր խնդիրը մարդկային կեցության ե կյանքի իմաստի հիմնահար
ցերն են, ապա գիտության և բանականության միջոցով անհնարին է թավւանցէյլ մաոդկա-
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Ifni l|U)nipjiuu սա1ււ|0 վսւծ|ւ иич» հ ճանւսյել նրա Լա|->յասլ> Րաևակսւն, դասական փի|իսո- 
փայւէՈյաՕ uUv մարզը չունիիր դեմք/p, իր եսր, զրկված Է ինքնաճանաչողական չսւփսւ- 
ււիշոնրխյ U ար(1եյ)Աերից: Ս՚արդր, օտարվելով ինբն իրենից և հասարակությունից, վերած- 
ւիոմ, Լ տեխնիկայի կցորդի:

Մարդը ոչ միայն բանական Էակ Է, այլե ոչ բանական'իոացիոևալ՝. Նա  ապրում Է ոչ 
միայն բանականի' գիտակցականի, այլև ոչ բանականի' աևգիտակցւսկանի թելադրսւն- 
рш|: Դասական փիլիսոփայության տեսադաշտից դուրս Է մնացել մարդը իր առօրյա կյան
քով ու հոգսերով: Ոչ դասական, իոացիոնալ փիլիսոփայությունը ծագում Է մարդու կյաե- 
|)ի, նրա անհատական կեցության ու գոյության հիմնախեդիրները իռացիոնալ սկզբունք
ներով և րղեալներով իմաստասիրելու անհրաժեշտությունից: Գլխավորը, այստեղ, հե
տաքրքրությունն Էր մարդու անհատական, Էքզիստենցյալ կյանքի ու կենսագործունեութ
յան այն ոլորտները, որոնք տեղ չէին գտել դասական-ոացիոնալիստակաե փիլիսոփսւյութ- 
|սւն մեջ: Ձևավորվող նոր տիպի փիլիսոփայությունը հայտնի է «Կյանքի փիլիսոփայութ- 
|ուն» ընդհանրացնող անվամբ: Նրա հիմնադիրը գերմանացի փիլիսոփա Արբոտ Շոպեն- 
հաուրն էր:

«Կյանքի փիլիսոփայությունը» աչքի է ընկնում նաև մեկ այլ ազդեցիկ գաղափարական 
ուղղվածությամբ' հոոետեսուբյամբ: Հոռետեսական (սւյասհետ' պեսիմիստական, պե
սիմիզմ) միտումները, այն է' ներկայի և ապագայի նկատմամբ անվստահության ե ան
հուսության աշխարհզգացումը ե աշխարհայացքը, ամեն ինչում վատը տեսնելու և լա
վի ու դրականի ժխտման զգացողությունը «Կյանքի փիփսոփայության» մեջ դրսևորվում են 
րարու և արդարության հաղթանակի նկատմամբ հավատի բացակայությամբ:

Իր ամբողջական արտահայտությունը գտնելով գեղարվեստական-փիլիսոփայական 
գրականության մեջ, պեսիմիզմն արտահայտվում է սակա իրականության և ապագայի 
նկատմամբ վատթարագույն և հուսահատ իդեալների ու համոզմունքների ձևով: Ներկան 
ողբերգական է ապագան անորոշ ու անհե՛ռանկար և այս անորոշի ու ողբերգա
կանի մեջ հոսում է մարդկային անիմաստ կյանքը:

Մարդկային կյանքի պեսիմիստական աշխարհըմբռնումը հաղթական քայլերով անցել 
է փիլիսոփայական, կրոնա-բարոյագիտակաե և գեղարվեստական մտքի զարգացման բո
լոր փուլերով և ողողել 19-րդ դարի փիլիսոփայական և գեղարվեստական մշակույթը: Պե
սիմիստական տրամադրությունների պարարտ հողը կյանքի ու մահվան և ընդհանրապես 
գոյության ե չգոյության արժեքավորման և իմաստավորման հիմնախնդիրե է: Կյանքի 
անվերջանւպի հոսքի մեջ մարդու ակնթարթ ըմբռնվող կյանքը միշտ էլ անիմաստ է թվացել: 
Այն մարդու առջև մշտապես կանգնել է որպես «Լինե՛լ, թե՞ չլինե՛լ» խորհրդավորություն ու
նեցող հարց: Սոկրատեսը մսւհապատժից առաջ «չլինելը» պետք է արժևովորեր որպես 
«մարդու համար բոլոր բարիքներից մեծագույնը»: Հիսուսը այսկողմնային աշխարհում մար
դուն պետք է նախապատրաստեր սւյեկողմնային հավերժական կյանքին: Տերյանը պետք 
է գրեր, «Իմ հոգու համար չկա արշալույս» տողերը:

2. Արթուր Շոպենհաուեր /1788-1860/
«Իևչպիսիև սարդս է այհպիսիև 

էլ Արա փիլիսոփայություԱև է» 
Ֆիխտևհ

Արթուր Շոպեևհաուերը սկզբնավորեց մի փիլիսոփայություն, որը խորապես այլընտ
րանքային էություն և բովանդակություն ուներ: Իր բնույթով այն իռացիոևալիստակսւե- 
հոռետեսակաե, ոչ ավանդական փիլիսոփայական հայացք էր մարդու էության ե. 
աշխարհում նրա տեղի ու դերի, նրա անհատական կեցության մասին:

Արթուր Շոպենհսւուերի փիփսոփայությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է ճանա
չել նրան: Շոպենհսւուերի կենսագիրները ե ժամանակակից ականավոր մտածողները հա-
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վաստել են, որ Շոպենհաւոերը «տառապում Լր» հև տապ hrj մահ uui!ijnuiiii| 'llmliii 17 
տարեկան հասակում նա խորասուզվել է բուդդայականության մեջ, ս մ ա էս |1ւ |  ե ր ի տ ա ս ա ր դ  

Բուդդային ե  թաղվել կյանքի դստնությունների մեջ: Կյանքից երես թեքելով, նա ւ ւ Ա լ տ ա ւ ւ ֊  

նամ Է, փակվում իր աշխատասենյակում, որտեղ գրքերից բացի կային Կանտի դիմաքան
դակը, Գյոթեի դիմանկարը ե  Բուդդայի արձանիկը: Մեհակոտյուհը նրա մարդկային 
Էությունն Էր, որից, ինչպես նաե իր աշխատությունների նկատմամբ քար լռությունից, նա 
սաստիկ չարանում էր:

Ա.Շոպեեհաուերը ամբողջ կյանքում պայքարել Է ինքն իր հետ: Արտաքինից փնելով 
վտքրամարմին և բավականին տգեղ, նա օտարանում, էր մարդկանցից: Իսկ վաղ հասա
կից նկատվող հոգեկան հիվանդագին գծերը, թախիծը ե  հոռետեսությունը գնալով խորա
նում Էին: Նրա հայրը տառապել Էր ընկնավորությամբ, տատը ե հորեղբայրը խելագարվել 
Էին: Կենսագիրները ընդգծել են, որ պատանեկան տարիներից նրա գիտակցության մեջ 
ցնորական տեսիլներ ու գաղափարներ Էին հայտնվում: Շոպենհաուերը ամեն տեղ ե  ամեն 
ինչում վտանգ Էր տեսնում: Կասկածամտությունը այնքան ընդգծված Է եղել, որ նա վախե
ցել Է մարդկանցից ե նրանց մեջ մշտապես թշնամանք Է որոնել: Նա  փ վստահել ոչ ոքի, 
քանզի հավատացած Էր, որ մարդիկ իր մահն են ուզում: Շոպենհաուերը հավատացած Էր, 
որ «կյանքը անընդհատ որսորդություն է»: Նա առաջնորդվել Է այնպիսի տրամադ
րություններով, որ այսպիսի կյանքում մահը մեծագույն բարիք Էր թվում, փրկություն Էր: 

.Ընտանեկան կյանքի հանկարծահաս ւիովտխությունը ևս ցնցում Է նրան: Հոր մահը, իսկ 
մոր ամձնական կյանքի ինտիմ հարաբերությունները տակնուվրա են անում Շոպենհաուե- 
րի հոգևոր ներաշխարհը: Ըստ կենսագիրների, մայրը ատել Է որդուն: Նրան չեն բսւվստա- 
րել որդու արտաքինը, հավերժական դժգոհությունները կյանքից և իրականությունից, նրա 
տարօրինակ մտքերն ու դատողությունները: 24 տարի մայր ու որդի ատել են միմյանց և 
չեն հանդիպել ընդհանրապես:

Շոպենհաուերը անմարդաբնակ կղզու մենության միակ բնակիչն Էր: Նա  փ ունեցել ոչ 
մի բարեկամ և հարազատ, ընկեր և սիրող կին: «Ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում 
սարսափելի մենակ եմ զգացել».- գրել Է նա:

Ընթերցողը ներող կլինի երկարաշունչ այս կենսագրականի համար: Մենք մի քիչ ըն
դարձակվեցինք, քանգի իոացիոնափստական և հոռետեսական փիփսոփայությունը հաս
կանալու համար այս հանգամանքը բացառիկ կարևոր Է::

Այնուամենայնիվ, ԱՇոպենհստւերը օժտված Էր բնատուր տաղանդով: Բավականին 
վաղ ձևավորվում Է հայացքների մի որոշակի համակարգ աշխարհի մասին, որի վրա մեծ 
ազդեցություն են գործել բրսւհմանիզմն ու բուդդայականությունը: Կարևոր գործոն Էր նաև 
այն, որ Շոպենհաուերը խորապես հիասթափված էր եվրոպական մշակույթից և դասա
կան ռացիոնալիստական փիփսոփայությունից:

Իր իսկ խոստովանությամբ, Շոպենհաուերը ստեղծել Է մի փիլիսոփայություն, որն 
իր Էությամբ նոր է, մտքի հոր շարադրանք Է ե  որը ոչ մեկի մտքով անդամ չի ան
ցել: Ըստ այդ ուսմունքի, իմացության պրոցեսում, մարդկային բարոյական արարքներում և 
աշխարհայացքային տեսանկյունից գլխավոր և առաջնային գործոնները ոչ թե բանակա
նության ուժերն եև և ոչ Էլ բանական սուբստանցիաները, այլ իռացիոնալը ոչ բանակա
նը, անգիտակցականը: Խոսքը վերաբերվում Է նրան, որ վերոհիշյալ գործընթացներում ո
րոշիչ ու առաջնային են հոգևոր գործոնների այնպիսի բաղադրատարրեր, ինչպիսիք են 
կամքը, բնազդները, ինտուիցիան, կույր հավատը, զգացմունքներն ու կրքերը: 
Բանականությունը դատարկ ու սին ֆրազ Է և նրա տեղը պետք Է զբաղեցնի կամքը:

ԱՇոպենհաուերը գտնում Է, որ մարդն իր բնույթով ոչ թե բանական, այլ իռացիոնալ 
Էակ Է: Իսկ աշխարհը, որի մեջ ապրում Է այդ իռացիոնալ մարդը, բաժանված Է երկու մա
սի: Մեկը երևույթ և պատկերացում Է մյուսը՝ «ինքնին իր» Է, կամք Է: Առաջին աշխարհը 
ժամանակի ա տարածության մեջ գտնվող երևույթների աշխարհն Է: Այն գործառնում Է 
պատճառականության, անհրաժեշտության և բավարար հիմունքի օրենքներով:
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Ա?|\Ո1Փ-հը ln'jilj l|UO՝p. Ժամանակիս "i чницилйтրյռւէւից դուրս է, այն բացարձակ ազա
բության մեջ գտնվող «ինքնին իրերի» աշխարհն է: Ընդունելով երկու' օբյեկտիվ ե սուբյեկ
տիվ աշխարհների գոյությունը, Շոպենհաուերը ուսուցանում է, որ օբյեկտիվ աշխարհը 
(րւյություև ուհի այնքանով, որքանով գոյություն ունի Եսը:

Այդ օբյեկտիվ աշխարհը Եսի պատկերացումն է: Նրա գլխավոր աշխատությունը 
lilitig այդպես էլ կոչվում է. «Աշխարհը որպես կամք և պատկերացում»:

Շււպենհաուերի փիլիսոփայության մեջ «կամքը բացարձակ անկախ ցանկություն է» Ա 
հսկողության ենթակա չէ: Այդպիսի կամքը ազգակից է «Տիեզերական անըմբռնելի ե  ան
հասկանալի ուժերին»: Այն իր էությամբ անպատճա՛ռ £՜ե իրենից դուրս նախահիմք, նա
խասկիզբ չունի: Եթե ռացիոնալիստական փիլիսոփայության համար, ըստ նրա, «առաջ
նորդը ե ուղեկցողը» եղել են մտածողությունն ու ինտելեկտը, ապա իր փիփսոփայության 
համար այդպիսին «Ներսի, ստորերկրյա» անգիտակցական ուժերն ու ցանկություններն են, 
աոաջին հերթին' ինտուիցիան է, այլ ոչ թե «Ես մտածում եմ, հետնաբար, ես գոյություն ու
նեմ» մտքի իդեան: Ինտուիցիան ոչ թե ռացիոնալիստական մտքի հանկարծահաս փայլա
տակում է, այլ «Ես»-ի, «Համաշխարհային կամքի» բացարձակ դրսևորում է:

Աշխարհում, րստ Շոպենհաուերի, ամեն ինչ ծնվել և մեծացել է կամքից: Ամեն ինչ են
թակա է նրան: Կամքն է տիեզերական շենքը կառուցում, ստեղծում և վերահսկում է այն ա- 
մևնը, ինչ կատարվում է աշխարհում: Այդ տիեզերաշենքի մեջ Շոպենհստւերին հետսւքրք- 
րում է կյանքը, որպես կամք: Կյանքը անվեջ է ու անդադար ձգտում է, որը երբեք չի բավա
րարվում: Կյանքի այդ անբավարարվածությունը մշտապես ծնում է վիշտ ու տաոա- 
պանք: Ցավոք, ըստ նրա, այդ տառապանքները անանց են, քանի որ ամեն մի բավարար- 
մած պահանջմունք անցողիկ է: Չբավարարված պահանջմունքները վիշտ ու տառապանք 
ևս ծնում: Ուրեմն, այս աշխարհում մարդը տառապող էակ է:

Կամքը ոչ միայն կյանքի, այլև բոլոր չարիքների աղբյուրն է: Ավեփ լավ չէր փնի, հարց- 
Imul է նա, հրաժարվել նման կյանքից: Շոպենհաուերի մոտ մահը նոր իմաստավորում ստա
նում: Մահը կյանքի գլխավոր նպատակն, է: Այն ամենուր հետապնդում է կյանքին, և 
Արա խնդիրների միակ լուծողն է: Մարդը իր կյանքի ընթացքում ամեն պահ սպասում, է 
մահվան ե գնում է նրան ընդառաջ-. Մարդը իր բանականությամբ և ինտելեկտով կա
րող է ճանաչել իր անձը և իմաստավորել իր կյանքը, բայց ավելորդ է, ըստ Շոպենհաուերի, 
խոսել այս մասին: Բանն այն է, որ ինտելեկտը գործում է ոչ թե իր ռացիոնալ պլանով, այլ 
կամքի թելադրանքով: նա ուղղակիորեն գրել է, որ ինտելեկտը նույնպիսի գործիք է 
կամքի համար, ինչպիսին ժանիքներն ու մագիլները գազանների համար: Ինտե
լեկտի գործունեությունը բացառապես անգիտակցական է, որին չի մասնակցում անգամ 
բանախոհությունը: Այն անգիտակցական համընդհանուր իռացիոնալ կարիք է, որը ենթա
կա է կամքին:

Շոպենհաուերի մարդաբանությունը և բարոյագիտությունը խարսխված է լավատե
սության նկատմամբ անզուսպ արհամարհանքի վրա: Լավատեսությունը որակելով որ
պես «դառը ծաղր մարդկության տառապանքների հանդեպ», Շոպենհաուերը գտնում է, որ 
դրա համար ոչ մի նախադրյալ և հիմք չկա, քանի որ մարդկային կյանքը տառապանքնե
րի հոսք է: Սա հիմնավորվում է նրանով, որ Շոպենհաուերի կարծիքով աշխարհը որպես 
կամք, աեվերջական լինելիություն է նրա օբյեկտիվացման բոլոր վաղերում: Եթե օրգանա
կան աշխարհում կամքը վերածվում է անգիտակցական ձգտման, ապա մարդու հանդես 
գալով կամքը դառնում է ճանաչողություն: Միայն ճանաչող սուբյեկտի առկայությունն է 
կամքը վերածում պատկերացման:

Այս վաղում է կամքը դրսևորում իր բացարձակ ակտիվությունը' կանխորոշելով մարդ
կային վարքը, բնավոլւությունը և էությունը: Կամքը ամեն տեղ և ամեն ինչում էգոիգմ (եսա
սիրություն) է ծնում և սվտում: Նա գտնում է, որ հենց այդ էգոիզմն էլ մարդկային բոլոր ա
րարքների և գործերի անսպառ աղբյուրն է: էգոիստ մարդու էությունն է. «Ամեն ինչ ինձ հա
մար, ոչինչ' ուրիշների»: Մի կողմից սեփական բարիքների ձգտումը, մյուս կողմից զուտ է-
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գոիզմի բավարարումը ուրիշի վշտի ու ողբերգության հաշվին անընդհատ ու ահ|ւ1ււլւ11ւօ մե
ծացնում են մարդու նման ձգտումներն ու ցանկությունները: Դրանք աեվօրջ աե]սսփս|ւա|ւ 
վածության միտումներ ունեն ե մարդու մեջ ծնում են անհագուրդ ծարավ' ուրիշի հաշվին սե
փական բարիքին հասնելու, ուրիշի ողբերգությամբ բավարարելու իր կրքերը: Կյանքը, ըստ 
նրա, անվերջ ծանրացող լուծ է, իսկ երջանկության ձգտումը' դժբախտությունների աղբ
յուր:

Շոպենհաուերը հիանալի տեսնում ե զգում է, որ կյանքը, իբրե «անվերջ ծանրացող 
լուծ», օբյեկտիվորեն ծնում է մարդու այդ եսասիրությունը, որն իր հերթին ծնում է անմարդ
կային ձգտում' լինելու ասեն ինչի և բովանդակ աշխարհի տերը: Շոպենհաուերը 
ժխտում է  նման եսասիրոթյունը, որը չարիքի նման չի կարող բարոյականության հիմք լի
նել: Բայց քանի որ աշխարհը անվերջ տառապանքների թատերաբեմ Է, ապա կարեկցան
քը  մարդու միակ զգացմունքն Է, որը երան մղում Է գործել ուրիշների բարօրության համար: 
Կարեկցանքի միջոցով Է մարդը իր վրա վերցնում ուրիշի տառապանքն ու վիշտը: Շոպեն- 
հաուերի կարեկցանքը սոսկ «լաց ու կոծ» չէ, այլե սեր, որը «ամբողջությամբ կարեկցանքի 
արդյունք է»: Այնուամենայնիվ, ըստ Շոպեե-հաուերի, գոյություն ունենալու գլխավոր զգա
ցումը ոչ թե կյանքի նկատմամբ ունեցած սերն է, այլ մահվան երկյուղը», մահը: Մահը իս
կական ազատություն է, նույնպես տառապանք է, իսկ երջանկությունը այդ տառապանքնե
րից ազատագրվելն է:

Շոպենհսւուերի գիտակցական կյանքը անցել է կապիտալիզմի վերընթաց զարգացման 
ժամանակաշրջանում անհատապաշտական հոգեբանության խորացմանը զուգընթաց: 
Մարդու անգիտակցական հոգեկանի մեջ, ըստ Շոպենհսւուերի, ուժեղանում է բոլորին իշ- 
խելու ե ամեն ինչ ոչնչացնելու կիրքը, ընդհուպ ողջ աշխարհը: Դրանից փրկվելու միջո
ցը ճգնավորական կյանքն է: ճգնավորության մեջ է Շոպենհաուերը տեսնում այն դիմադ
րող ուժը, որը կարող է դիմակայել տառապանքներին: Շոպենհսւուերի հոռետեսական կա
մայականությունը տանում է դեպի ինքնասպանություն: Սա նշանակում է, որ մստդը կարող 
է փրկվել տառապանքներից, եթե մեռցնի կամքը (կյանքը): Բայց ինքնասպանությունը կամ
քի ժխտում չէ, այլ դրա հզորության հաստատում, որովհետև ինքնասպանը դժգոհ է ոչ թե 
կյանքից, այլ այն պայմաններից, որի մեջ ապրում է:

Ո՛րն է Շոպենհսւուերի հոռետեսական վոլյունտարիզմի, այս պարագայում' իռացիոնա
լիստական փիփսոփայության ներքին այն ուժն ու պաթոսը, որը 19-րդ դարի երկլարդ կե
սից, հիրավի վիթխարի ազդեցություն է թողել եվրոպական և մարդկության հոգևոր մշա
կույթի վրա:

"Նախ, ավանդական, դասական փիփսոփայությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին իր 
ռացիոնալիստական բնույթով այլևս չէր բավարարում մարդու էության մասին ժամանա
կաշրջանի հոգևոր պահանջմունքները: Այդ դարի 20-ական թվականներից այդ անբավա- 
րարվածությունը արտահայտվում է այն բանի գիտակցումով, որ ռացիոնալիստական վե
րացարկված տեսությունների մեջ բացակայում էին անձի անհատական կյանքի ի
մացության այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք էին անգիտակցականը, բնազդները, ին
տուիցիան, հուզական- կամային ակտերը:

Երկրորդ, Շոպենհսւուերի փիփսոփայությունը ի լուր աշխարհի ազդարարեց, որ 
հոգու իռացիոնալ ձևերը անբաժան են մարդու բանական, ինտելեկտոաղ մտածողությու
նից և կտրված չեն գիտակցական իմացության ձևերից: Իմացության պրոցեսում հոգեկաե- 
կամային գործոնները անհրաժեշտաբար մասնակցում են ճանաչողության պրոցեսին:

Երրորդ, Շոպեեհաուերի աշխատությունների մեջ կարմիր թեփ պես անցնում է այն 
միտքը, որ հոգու եեթագիտակցական-անգիտակցական կամային-հուզական տարրերր' 
մարդու ցանկություններն ու ձգտումները, արարքների շարժառիթներն ու գործողության 
մղիչ հոգևոր ուժերը Էապես ազդում են բանական ճանաչողության վրա ե որոշակիորեն 
սահմանում են այդ ճանաչողության ուղղվածությունը:

19-րդ դարի 50-ական թվականների հենց սկզբից սկսվում է Շոս|ե1ւ1աւու(ւ|ւ|ւ ւ|փլ|աոփա-
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յա1|ա1ւ համբավի տարսւծաՕլւ: Նրսւ «ՄւսրդկայրԱ կամքի ազատության մասին» աշխա
տությունը ա|1(1սւնսաում 1. ՆւտվԱ|սւկաև (Ժ-ագսսվորական ակադեմիայի աոաջին մրցանա
կին: Սկսվում է նրա փիփսոփայության դասավանդումը համալսարաններում: Նրա իռա
ցիոնալիստական փիփսոփայության նկատմամբ բացարձակ անտարբերությունը վտխա- 
րինվում է բացառիկ հետաքրքրությամբ: Իր կյանքի վերջում նա պետք է հեգներ. «Իմկյան
քի մայրամուտը ՛դարձավ ի մ  փառքի արշալույսը»:

19-րդ դարի 40-50-ակսւն թվականների բոտժուական հեղավւոխությունների պարտութ
յունները եվրոպական երկրներում ժողովրդական զանգվածների մոտ ծնում է խոր հիաս- 
թավւություն առօրյա կյանքի ե ապագայի նկատմամբ, խորացնում հոռետեսական տրա
մադրությունները երիտասարդության շրջանում՜ կործանելով չիրականացված հույսերն ու 
երազանքները: Շոպենհաուերի իռացիոնալիստական վոլյունտարիզմը ժամանակաշրջանի 
սոցիալ-քաղաքական իրականության ե դրա մեջ ապրող մարդկանց հիասթափությունների 
արտացոլման ե դրանց բավարարման փիփսոփայության էր:

Շոպենհաուերի իռացիոնալիստական աշխարհըմբռնումն ու փիփսոփայությունը հա
մակել է 19-20-րդ դարի համաշխարհային հոգեոր մշակույթի բազմաթիվ ներկայացուցիչնե
րի, այդ թվոււք Լ.Ն.Տոլստոյին, իսկ Ռ.Վագները իր ստեղծագործություններից մեկը նվիրել է 
Արթոտ Շոպենհսւուերին:

3. Սյորեն Կ իերկեգոր (1813-1855)

Սյորեն Կիերկեգորը եվրոպական իռացիոնափստական փիփսոփայության նախակա
րապետն է: Նրա փիփսոփայական հայացքների պարարտ հողը իր անձնական կյանքն ու 
անհատականությունն է, մի կյանք, որն անցել է բացառապես մենակության, մեջ: Մինչե 
27 տարեկան հասակը, իր իսկ խոստովանությամբ, նա վարել է «թեթևսոլիկ, պորտաբույծ, 
ձրիակեր, անգործունյա, թրև եկող մարդու» կյանք: Մինչև մահը նրա կյանքը երբևէ լուսա
վոր էջ չի տեսել: Մելամաղձոտ և մոայլ կյանքը նրա հոգեկան աշխարհում ծնել է հա
վերժական անբավարարվածություն, հիասթափություն և ընկճվածություն: Նրա ինքնու
րույն փիփսոփայությունը կանանց մասին նույնիսկ առեղծվածային է: «Բավական շատ 
տղամարդիկ են շնորհիվ օրիորդի, դարձել բանաստեղծներ, հերոսներ և սրբեր ... Բայց 
ո՞վ է իրականում դարձել հանճար, հերոս, բանաստեղծ և սուրբ շնորհիվ օրիորդի, որը նրա 
կինն է դարձել»:

Ամբողջ կյանքում իրեն դժբախտ մարդ համարող և այսպիսի կյանք վարող Կիերկեգո
րը ստեղծում է մի փիփսոփայության, որի կենտրոնում մարդն է, կոնկրետ մարդը էքզիս- 
տենցիան: Այդ մարդը անկրկնելի, եզակի գոյություն է, որը անհասանելի է բանակա
նությանը: Եզակի, կոնկրետ մարդու էքզիստհնցխսն կարեփ է ճանաչել միստիկական ե 
իոացիոնալիստակաև մոտեցումներով միայն: Այն ենթակա չէ օբյեկտիվության: ճշմար
տությունը սոսկ անձնական զգացմունքների, ապրումների և կրքի օբյեկտ է: Մարդիկ եզա
կի էքզիստենցիաներ են, մարդկությունը ձկների վտառ է ծովում, իսկ մարդը սոսկ եզակի 
ձկան է նման: Նրա կյանքը հասարակության մեջ լոկ անհատական, եզակի գոյության շար
ժում և կրկնություն է: Մարդը չի հասցնում գտնել իր էությունը: Նրա դեմ կանգնած է ահա
սարսուռ մահը: Նա  գնում է դեպի մահ, որը կարող է վրա հասնել ցանկացած պահի: Եթե 
մարդը սոսկ գոյություն է, ապա չի կարող ճանաչվել բանականությամբ: Նրա ճանաչողութ
յունը իռացիոնալիստական է: Հետևաբար, եթե մարդու եզակի, անկրկնելի էքզիստենցիան 
չի կարող դառնալ գիտության ճանաչողության և փիփսոփայության իմացության առարկա, 
ապա այն կարող է ճանաչվել միայն զգայական ապրումների ու հավատի միջոցով: 
Սպեկուլյատիվ փիփսոփայությունը բացառում է եզակիության սկզբունքի գոյաբանությու
նը, քանզի իմացությունից դուրս է մնում ամենաէականը' անձնավորության հիմքը էքզիս
տենցիան: Ուրեմն ճշմարիտ փիփսոփայությունը կարող է փնել միայն «էքզիստենցխպ»: 
«էրզիստ ևնցիա լ» փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններն են' ազա
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տությունը, տառապանքը, մեղքը, մեղսագործությունը և , իհարկե, վախԱ ու 
սարսափը: Վախն ու սարսափը, իբրե մարդու էքզյւստեեցիալ ներքին ապրում, Կիէյրկե- 
գորի փիփսոփայության հիմնարար կատեգորիաներն եե: Կիերկեգորյաե սարսափը մի 
աննյութական զգացմունք է, որը անհնարին է ճանաչել բանականությամբ: Այն տիրապե
տում է մարդուն որպես անհանգստություն և  տագնապ: Բայց իսկական, վախը մեղսա
գործի վախն, է Աստծո նկատմամբ: Այդ վախն է մարդու բնության կատարելության ցու
ցանիշը, մի վախ, որը ոչ թե սոսկ աննշան, ստորին կենդանական բնազդ է, այլ հավատի 
աղբյուր: Ոչնչացնել վախի զգացումը, նշանակում է' ոչնչացնել մարդուն: ճիշտ է, մարդը 
մահկանացու է, բայց վախն ու սարսափը կրնկակոխ հետապնդում են նրան: Մարդու կյան
քը դեպի մահ գնացող կյանք է: Նա օր-օրի ապրում է մահվան մոտալուտ սարսափը: Մահ
վան գիտակցումը կացնահարում է նրա գիտակցությունը: Մարդը տառապում է այդ գի
տակցությունից, ուստի նրա կյանքը տաոապանք է վախ ու սարսափ'գափը մահվան 
նկատմամբ: Կյանքը գրկված է արժեքից ե  իմաստից: Նման պարագայում ի՞նչ արժեք ունի 
«Ինչպես ապրել» երկընտրանքը: Կյանքի իմաստը կարեկցանքի ե ափսոսանքի մի ամբող
ջական շղթա է, որը ծնում է հիասթավւություն: Կյանքի փիփսոփայությունը հենց այս հիաս- 
թավւության ճանաչումն է:

Կիերկեգորը ուսուցանում է, որ այս ամենը բխում է կյանքից: Կյանքը ինքն է աննպա
տակ ե անիմաստ, քանզի տառապելով ե այդ տառապանքը տանելով, մարդը գնում է դե
պի մահ: Բայց մի՛ թե Կիերկեգորը սոսկ հոռետես է: Պարզվում է, որ նա կյանքի մեջ ի
մաստ է գտնում: Մարդկանց ճնշող մեծամասնությունն ապրում է քրիստոնեական արժեք
ների համակարգում, իսկ քրիստոնյան, փ  հուսահատվում: Քրիստոնյայի համար տա
ռապանքը բարիք է: Այն ինքնաբացասում է: Տառապանքը այստեղ ավելի քան միջոց է, քան 
ինքնանպատակ: Պետք է կամ հավատալ կամ հուսահատվել: Կյանքը իմաստ է ձեռք բե
րում որպես մեղքաթողության ճանապարհ հ այդ ճանապայւհում տառապանքը մի թան
կարժեք բան է, որ Աստված մարդուն, վաճա՛ռում է ապագա փրկության համար:

Այդ ճանապարհում պետք է կարողանալ ընտրություն կատարել կամ-կամ սկզբուն
քով, որովհետև գոյություն ունենալը հենց ընտրություն կատարելն է, էքզիստենցիայի 
ինքնուրույն հաստատումն է: Իսկ ընտրությունը տեղի է ունենում կամքի կամային գոր
ծողության հետևանքով: Այդ թռիչքաձև հանկարծահաս և անսպասելի գործողությունների 
ընթացքում էքգիստենցիան ճանաչում է ինքն իրեն: Այդ գործընթացում մարդը ընկնում է եր
կընտրանքի մեջ հատկապես իր գոյության ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ իր գո
յության դեմ հաոնում էիր էությունը:

Կիերկեգորը գտնում է, որ մարդու գոյության զարգացումը հոգևոր զարգացում է: էքզիս- 
տենցիան ինքն իրեն, ինչպես և իր զարգացումը ճանաչում է, անցնելով զարգացման երեք 
ւիուլ' գեղագիտական, բարոյական ե կրոնական:

Գեղագիտական փուլում մարդը Դ-ոն ժ՜ուան է: Կյանքից ստանալով հաճույք և բա
վականություն, նա ընկնում է հուսահատության գիրկը: Կյանքի միապաղաղությունը 
սոսկալի ձանձրույթ է ծնում և դառնում է անիմաստ: Այն իմաստավորելու համար մարդը 
պետք է վերադառնա ինքն իրեն: Չ ք  որ մարդը ոչ միայն հաճույքներ բավարարալ է, այլև 
ունի պարտականություններ:

Բարոյականության, փուլում մարգը ճանաչում է  բարին ու չարը և, ընտրություն 
կատարելով, շարժվում է բարոյական օրենքներով: Նա  պարտավոր է ապրել սոկրատես- 
յաե բարոյականությամբ: Սակայն այս վտւլը դեռևս անհատի ինքնաճանաչողության չա
փանիշ չէ: Սարդը դեռևս մաքրազարդված չէ երջանկության և բարեկեցության ներքին 
ձգտումներից:

Ուրիշ է կրոնական փուլը: Ինքնաճանաչման այս փուլում մարդիկ վեր են կանգնած 
բարոյականի մտայնությունից, բարու և չարի հակադրումից: Եթե Աբրսւհամը, խորհրդա
ծում է Կիերկեգորը, առաջնորդվեր բարոյականությամբ, իր որդուն' Իսահսւկին, չպետք է 
տաներ զոհաբերության: ճանապարհին Աբրսւհամը կանգնում է երկընտրանք ււաօԱ, բայց
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որոշում I. գււհսւրերել որւ)ւււհ, )hui/mi) բարոյական օրսնքնհրը արգելում Ան զոհաբհ- 
քւություևը: Այնուամենայնիվ, նա որոշում է զոհաբերել որդուն: Ինչու՞: Որովհետև կրոնա
կան 1.|)«ւիստենցիաե շրջանցում է բարոյական օրենքները: Նա հավատում է: Այս սահմսս- 
Աայիհ, ճգնաժամային իրավիճակում բախվում են բանականությունն ու հավատը, միտքն 
in զգացմունքները: Նման հանգամանքներում ծնված վախն ու սարսափը մահ ավետող ու- 
<lli|i|i եկատմամբ, մարդուն մղում են ճակատագրական, բայց անիմաստ գործողության: 
I'հյուսելով իր հավերժական գոյությունը, էքզիստենցիաե հասկանում է իր անհատական 
(|ո|աթյան անհեթեթության գաղափարին:

Կիերկեգորը համոզված է, որ մարդուն հուսահատության՜ մեջ գցող բանականության 
սխալները ուղղում է հավատը: Հավատս Է մարդուն, փրկում հուսահատությունից, 
վախի ե. սարսափի ճիրաններից: Հավատն է մարդուն հույս տափս, չընկճվել անցո՛ղիկ 
1||սւե[փ հուսահատություններից՝ սպասվելիք կյանքում անմահանալու համար: «Մահը,- 
(յլւԱլ է նա,- բոլոր մարդկանց համըդհանուր երջանկությունն է»:

Մարդը, ըստ Կիերկեգորի, պետք է գործի, այլ ոչ թե մտածի: Մի կողմից բանակա
նության ու մտքի, մյուս կողմից' հավատի ու զգացմունքի անհաշտ բախման հետևանքով 
ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում և ողբերգական կեցության ժամանակ, մարդը 
սայրում է վախ ու սարսափ անհայտի ու մահվան նկատմամբ: Այս սահմանային իրավի
ճակում մարդը պետք է գործի, այլ ոչ թե մտածի: Այդ հանգամանքը մարդուն մղում է ճակա
տագրական, վճռական գործողության' ընտրություն կատարելով Աստծո և ճշմարիտ գո
յության միջև: Հենց այս ընտրության ժամանակ է մարդը հասկանում իր էքզիստենցիսւյի 
իսկական իմաստը:

Կիերկեգորի փիփսոփայությունը հավատապաշտական fc իռացիոնալ և /ւա^ա-գի- 
տապաշտական: 23-յւդ դարի աոաջին կեսում մարդկությանն ընդգրկված համամարդկային 
խոր ճգնաժամը ծնեց Էքզիստենցիալիստական փիփսոփայությունը, հանձինս Հուսեռլի, 
>այդեգերի, Յասպերսի, Սարտրի և Կամյոփ փիփսոփայական-գեղարվեստական ստեղ- 
օագործությաե, որտեղ էլ Կիերկեգորը վերագնահատվեց որպես էքզիստենցիալիզմի նա
խակարապետ:

Գլուխ 12. Կ յ ա ն ք ի  փ ի լ ի ս ո փ ա յ ո ւ թ յ ո ւ ն

1 . Ֆ Ր Ի Գ Ր Ի Խ  Ն Ի Ց Շ Ե  /1844-1900/

Իռացիոնալիստական փիլիսոփայական ուղղության ականավոր տեսաբան Ֆրիդրիխ 
Նիցշհն մշակել է «Կյանքի փիփսոփայության» հիմնական սկզբունքները: Փիլիսոփայա
կան իմաստասիրությունը, ըստ Նիցշեի, արտաքին աշխարհի և մարդու վերացական ըմբռ
նումից պետք է տեղափոխել մարդկային հոգևոր ներաշխարհ' ճանաչելու նրա անձնական 
կյանքի էությունը, իմաստը և նպատակը: «Կյանք» և «ապրում» հասկացությունները ա- 
ռաեցքային և ելակետային են, որոնց միջոցով միայն հնարավոր կլինի ճանաչել մարդկա
յին կյանքի բոլոր դրսևորումները տանող ուղիներն ու արահետները:

Այս հայեցակետից, հասարակական կյանքի բուռն զարգացումը պահանջում էր աշ
խարհայացքային նոր մոտեցումներ ստեղծված և գործստող «հին» արժեքների նկատ
մամբ, իրականացնել գիտության և արժեքների «վերագնահատում» և «վերաարժեքավո
րում»: Կյանքը բացարձակ ոգու դրսևորման ձև չէ և ոչ էլ սուբյեկտիվ գործոն է: Կյանքը 
«ապրումների» և դրանց «լրիվության» աշխարհ է, «ապրում է»: Ինչպիսիք պիտք է փնի 
գալիք դարաշրջանի մարդը առօրյա քաղքենի'’, թե՛ ուժեղ կենսական ուժերից ձերբազատ
ված, թե՛ պատմությունը «իր կյանքի ըփվությունից» կերտող:

«Կյանքի փիփսոփայության» տեսական-գաղափարական նախակարապետ Արթուր 
Շոաեեհաուերի համար իր ապրած աշխարհը լավագույնը չէր: Անհրաժեշտ էր այն վախել:
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Ինչպես այն փոխել, երբ կամքը անհագուրդ է: Այդպիսի կամքը կյանքը նորիս ու 1||ւկի1ւ 
վերստեղծում է նույնությամբ:

Ֆրիդրիխ Նիցշեն գտնում է ա յդ Ելքը: Անհրաժեշտ է եվրոպական մշակույթի 
հիմքում ընկած րոլոր արժեքները վերաարժեքավորել: Պատանեկան կյանքը Նից- 
շեին կարծես թե նախապատրաստում է դրան: Դպրոցում լինելով լուրջ և քչախոս, Նիցշեն 
իրեն զգում է միայնակ և օտարված. Օրնիբուն ընթերցանությունը նրա հոգևոր աշխարհը 
լցնում է մեծագույն բերկրանք ու սեր դեպի երաժշտությունը, իսկ նրանք, ովքեր անտար
բեր են երաժշտության նկատմամբ, անհոգի արարածներ են: Գիշերօթիկ դպրոցում և Բո
նի համալսարանում սովորելու տարիներին Նիցշեն սկսում է ստեղծագործել: 1862-63 թվա
կաններին նա գրում է մի շարք բանաստեղծական-փիլիսոփայական Էսսեներ «ճակատա
գիրը ե պատմությունը», «Կամքի ազատությունը և ճակատագիրը», «Դիվայինը երաժշ
տության մեջ» և «Երաժշտության էության մասին» գործերը: Իսկ երբ Լայպցիգի համալսա
րանում ուսանելիս, 1865 թվականին, պատահաբար գնում է Ա.Շոպենհաուերի «Աշխարհը 
որպես կամք և պատկերացում» գիրքը և ընթերցում, նա այնպես է ցնցվում, որ մի շաբաթ 
տառապում է ցավագին անքնությունից, ընկնում հոգեկան ճգնաժամի մեջ: Շոպեեհաուե- 
րի գաղափարները համակում են նրան: Դրանք համահունչ էին նրա հոգևոր աշխարհի 
տվայտանքներին: Շոպենհաուերի ազդեցությունը այնքան ուժեղ էր և անվերապահ, որ 
նրա հայացքների զարգացման աոաջին վտւլում (մինչև 1877-78թ.թ.) գրված աշխատութ
յունների մեջ («Ողբերգության ծագումը երաժշտության ոգուց», «Փիփսոփայությունը Հու
նաստանի ողբերգական դարաշրջանում» և «Անժամանակ խորհրդածություններ») Նիցշեն 
քննարկում է մշակույթի հիմնահարցերը: Այս շրջանում Նիցշեն արվեստը իմաստավո
րում է որպես կամքի արտահայտություն, իսկ «կյանքի» ու «բանականության» հա
կադրությունը դիտում է իր գիտական իմացության դեմ մաքառման կենտրոնական հիմ- 
նախնդիրը:

Նիցշեի հոգևոր զարգացման գործում վիթխարի ազդեցություն է թողնում ծանոթությու
նը և մտերմությունը ժամանակի խոշորագույև երաժշտագետ Վագների հետ: Նա  ուսումնա
սիրում է Վագների «Արվեստը և հեղաւիոխությունը» և «Օպերա և դրամա» աշխատություն
ները: Դրանց հիմքի վրա նա գրում է մի շարք գործեր նվիրված անտիկ գրականությանը: 
Վագների ստեղծագործությունների մեջ նա տեսնում է իր երազանքների և հոգևոր տվայ
տանքների մարմնացումը ե փիլիսոփայի ոգու պայծառացումը. «Երաժշտությունը 
մտքերիս թեեր Է տալիս ե հոգին ազատ Է դարձնում»:

Միևչև 1876 թվականը, Շոպենհաուերը և Վագևերը Նիցշեի համար եվրոպական մշա
կույթի տիտաններ և իդեալներ էին: Սակայն, Վագների' քրիստոնեության հաղթական եր
թին նվիրված երգը <?&ց&<?Նիցշեին: Նրա ոգևորությունը ոչ միայն հանգեց, այլև նրանց դեմ 
գրեց «Մարդկայինը, չափազանց մարդկայինը» շանթահարող գիրքը: Դրանով Նիցշեն իր 
կապերը վերջնականապես խզեց ոչ միայն Շոպենհաուերի ու Վագների, այլև'հեէ 
լենիզմի ու քրիստոնեության հետ:

35 տարեկան հասակում Նիցշեի սաողջական վիճակը սաստիկ վատանում է: Սկսվում 
է անասելի ֆիզիկական տառապանքների մի տևական շրջան: Հիվանդության ամենօրյա 
նոպաները, անընդհատ որկծումները, հաճախակի ուշագնացությունները և տեսողության 
խիստ վատացումը շարունակվում են տասը տարի: Հիվանդության սաստկացող ընթացքը 
և ահռելի ստեղծագործական աշխատանքը, ի վերջո, ցնցում են նրա հոգեկանը: 1889 թվա
կանի առաջին օրերին նրա բանականությունը արագորեն խամրում է: Նիցշեն խելագար
վում է: 10 տարի նա չի հիշում ոչինչ, իսկ 1900 թվականի ամռան վերջին մահանում է թոքե
րի բորբոքումից:

Նիցշեի ստեղծագործական կյանքը տևել է շատ կարճ, բայց եղել է արտասու1 որ բեղուն: 
Նա ստեղծել է հսկայածավալ գրակաև-գեղարվեստական և փիլիսոփայական գործեր: 
Գերմանացի հայտնի պատմաբան և սոցիոլոգ Կուրտ Բրեյզիգի գնախոտմաւէբ, Նիցշեն հա
մարվում է մի մտածող, ով «մատնանշել է  մարդկության նոր էաւոարպի ուղին» և
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huiurjliu Ա|ե| Բոպդսւյի, Զրսւդսյշւ1փ և ՀիսՈԱփ դէյմ:

1աշ1*ի զրակսւն ժառանգությանը ե հայացքների զարգացման ըսթացքը բաժանվում է 
երեյյ շրջանի: Աոաջին շրջանը, ինչպես եկատսցինք վերը, տնւում է մինչե 1876 թվակա
նը: Այս շրջանում Շոպենհաուերի ազդեցությունը այնքան մեծ էր, որ նա խոստովանել է. 
«ես այսպես հասկացա, ասես նա գրել էր հենց ինձ համար»: Շոպենհաուերի նման Նիցշեն 
զարգացնում է այն միտքը, որ աշխարհի էությունը կամքն է, որը տանջող ցանկություն, 
ձգտում ե պայքար է ե որ դրանք հավերժական են: Նա սիրում էր կրկնել Շոպենեսւուերին. 
«Աշխարհը իմ կամքն է», որը (աստծո նման) իր զորությամբ ստեղծում է իրերի աշխարհը: 
Կամքը հավերժական իր հոսքի մեջ անհագուրդ ձգտում է բավարարման, բայց, չհասնելով 
իր վերջնական նպատակին, վերածվում է հավերժական տանջանքի անսպառ աղբյուրի: 
Անհրաժեշտ է գտնել միջոցներ հաղթահարելու կյանքի հավերժական տառապանքները: 
Այդ միջոցը երաժշտությունն էր, հատկապես Վագների երաժշտությունը: Հին հունական 
մշակույթը վերլուծելիս, Նիցշեն զարգացրել է այն միտքը, որ հունական մշակույթը երկու 
միասնական սկզբունքի' ղիոևիսոսյւսև և ապոլոնյան, արգասիք է: Աոաջինը խորհրդան
շում է կյանքի հավերժական հասունությունը, թաքնված ու մութ բնազդների ժայթքումը ե 
մարդկային կրքերի խսւղն ու թռիչքը: Այն մարմնավորում է կամք ե կենսունակություն: 

Ընդհակառակը, ապոլոնյան սկիզբը մարմնավորում է բանականությունն ու ներդաշնա
կությունը ե խորհրդանշում է հավասարակշռված ու բանականությանը ենթարկված կամք, 
կրքերն ու զգացմունքները զսպելու պահանջ: Նիցշեն գտնում է, որ «Կյանքն» ու «բանակա
նությունը» ճակատագրական հակադրություններ են, իսկ գիտությունն ու տեսությունը տեղ 
չունեն կյանքը մեկնաբանելու գործում: Դրանց պետք է վտխարինի աոասպելաբաԽ ւթ- 
յունը: Սկսած Սոկրատեսից, ապոլոնյան սկիզբը զարթոնք ու հաղթարշավ է ապրում ե բա
ցարձակ գերակայություն ձեռք բերում եվրոպական մշակույթի մեջ: Բանականությունն ու 
տրամաբանությունը հաղթել են կյանքին:

Այդ մշակույթի մեջ Նիցշեն տեսավ եվյտպական մշակույթի ճգնաժամը ե  մայրամուտը: 
Շոպենհաուերի «ապրելու կամքը» սրցակցող կամք չէ: Նիցշեն առաջ է քաշում «Իշխելու 
կամքի» գաղափարը, քանզի ըստ նրա, կյանքը ուժի կուտակման կամք է ե ձգտում է'իշխե- 
լու զգացմունքի առավելագույնին: Բանականությունը անզոր է ազդել ե  ուժեղացնել «իշխե- 
լու կամքը»: Կամքը ոչ թե «լռեցնող» պետք է փնի, այլ «իր կապանքները բացող»: 

Աշխարհայացքային նման զարգացումները կտրուկ վախում են Նիցշեի հայացքները: 
Արմատական շրջադարձը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ Վագները իր երաժշտութ
յան մեջ գովերգում է քրիստոնեության հաղթարշավը: Նիցշեն ցնցված է: Նրա աստվա
ծացնող սերը Վագների նկատմամբ վերածվում է սպանիչ ատելության: Նիցշեն հոգևոր 
մեծ ողբերգություն է ապրում: Նա  մերժում է նաև Շոպենհաուերին:

Իր ստեղծագործական երկրորդ շրջանում (1876-86) Նիցշեն այլ իմաստ է դնում 
«կամք» հասկացության մեջ, «Կամքը ուժ է ուժի դրսևորում է» և կոչ է անում «կամք um 
իշխանություն»: Կամքը այլևս տառապանք չէ: Այն մի այնպիսի կյանք է, որը ուժի կուտակ
ման յուրօրինակ կամք է, իշխանության ձգտում է: «Մարդկայինը, չափազանց մարդկայի
նը» (1878-80) երկի մեջ Նիցշեն վերջնականապես ազատվում է «այն ամենից, ինչը հատուկ 
չէր իր բնավորությանը»: Քրիստոնեությունը հզոր հարվածների թիրախ է դառնում: Կյան
քը մի ասպարեզ է, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ պայքարում է իր ուժն ու իշխանությունը 
հաստատել մյուսի վրա: Դարվինը սխալ է. գոյության պայքարում հաղթում են ոչ թե ու
ժեղները, այլ միջակները, ոչ թե լավագույնները, այլ միջակները: Իրական կյանքում, գրել է 
Նիցշեն, «առավել ուժեղները և երջանիկները չափից դուրս թույլ են, երբ նրանց դիմակայում 
են թույլերի ամբոխային կազմակերպված հոտային բնազդները, երկչոտությունը և թվական 
առավելությունը»: Բստոյականությունը այն «գործիքն» է, որով թույլերը պայքարում են 
ուժեղների դեմ, ոչնչացնում նրանց: «Ի՞նչն է լավը: Այն ամենը .-պատասխանում է նա,- 
ինչ մեծացնում է իշխանության զգացումը մարդու մեջ, իշխելու կամքը և բուն իշխանությու
նը»: Վատն այն է, ինչ ծնվում է թուլությունից:
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Նիցշեն համոզված է, որ պետք է դեն նետել բոլորի կողմից ընդունված այն (iii|uHip)i, ո
րոնք, սեր քարոզելով մերձավորի նկատմամբ, կաշկանդում, են իշխելու կւսւկ/ր (ւրա 
համոզմամբ, «զորե՛ղի իրավունքը» նաե տղամարդու' կնոջ նկատմամբ իշխանության 
հիմքն է: Իսկ քանի որ «կանացին» նսեմացնում է իշխելու կամքը, ուստի նրանց միջև ամեն 
մի հավասարություն անկման և քայքայման ցուցանիշ է:

Իր ստեղծագործության fc/tjtn/ti/'կարճատև, վազում Նիցշեն զարգացնում է այն գա
ղափարը, որ բարոյականությունը մշտապես և ամենուր երկփեղկված է տերերի և 
ստրուկների բարոյականության: Բարոյական թե' դրական, և թե՜ բացասական արժեքնե- 
րը(բստի-չար) միանշանակ չեն և ապրում են կոդք-կողքի, «նույնիսկ մեկ մարդու մեջ»: Հա
սարակությունը մինչև այժմ ապրել է սխալ կառուցված արժեքներով: Անհրաժեշտ է 
եվրոպական մշակույթի մեջ ընդունված արժեքները արմատախիլ անել, արմատա
պես վերանայել և վերափոխել:

Նիցշեն հոչսւկում է «Բոլոր արժեքների վերաարժեքավորման» կարգախոսը: 
•Քրիստոնեությունն է ստեղծեք թույլերի, բարոյականությունը: Թշվառների այդ «ամ
բոխը», «հոտը» և «շուկայական ճանճերը» ղեկավարվում են հոգևորականների կողմից: 
Հոգևոր առաջնորդի դերը «թույլերի» հոտին ուսու-ցանում է թշնամանք տերերի և ուժեղնե
րի նկատմամբ և ապստամբության կոչ է անում նրանց դեմ:

Հրեաները աոաջին չար ՛թշնամիներն են, ովքեր ազնվականական բարոյակա
նությունը գլխիվայր շրջեցին'ստեղծելով քրիստոնեական բարոյականություն: Նիցշեն այդ 
բարոյականությանը հակադրում է «տիրոջը» հատուկ բարոյական նոր արժեքներ: Նա հրա
մայական պահանջ է զգում վերանայելու ե վերաարժեքավորելու այն ամենը, ինչ 
ինքը գրել էր մինչ այդ: Այս իմաստով նրա «Բարուց և չարից անդին» կամ «Նախերգ գա- 
փք փիփսոփայության» գիրքը մի յուրատեսակ ջրբաժան է, նույնիսկ Ջրադաշտին հասկա
նալու գիրք է: Ն ա  ստեղծում է նոր' «ուժեղների» և «տերերի» բարոյականություն: «Այն 
ժողովուրդը,֊գրել է նա,- ով իր սեփական պարտականությունները կխաոնի պարտակա
նությանն ընդհանրապես, կմահանա»:

Բարոյական արժեքների վերաարժեքավորման նիցշեական ելակետը «կամք առ իշ
խանություն» , այն է' «կամք իշխանության համար» իդեալն է: «Լավն ու բարին» այն է, ին
չը բարձրացնում է իշխանության զգացումը, իշխանության կամքը և բուն իշխանությունը 
մարդու մեջ: Լավը մեծացնում է մարդու իշխելու կամքը, իսկ վատը բխում է թուլությունից: 
Աստված քրիստոնեական է, «ստրուկների բարոյականության» արարիչն ու հովանավորն է: 
Բայց «որտեղ է Աստվածը: Ես կասեմ ձեզ: Մենք նրան սպանեցինք'դուք և մենք: Մենք բո- 
լորս նրան սպանողներ ենք... Աստված մեռավ: Աստված մեռած է: Եվ այդ մենք մեռցրինք 
նրան»-բացականչում է «խելագարը» «Զվարճալի գիտության» մեջ:

Նիցշեի փիփսոփայության մեջ քրիստոնեական աստվածը այլևս վստահություն չի 
ներշնչում: Աշխարհը, որպես հավիտենական լինելիություն, չի ենթարկվում ոչ մի օրենքի: 
Այն անճանաչելի է: Քրիստոնեությունը, գիտության նման, ստեղծել է իր պատրանքային 
աշխարհը և երկու հազար տարի հեղեղել եվրոպական մշակույթը: Այդ աշխարհը կեղծ է ե 
անիմաստ: Պետք է ոչնչացնել արժեքային այդ հիվանդ համակարգը:

Ստեղծագործական կյանքի վերջին տարիներին գրած իր աշխատություններում փիլի
սոփայական տեսք ստացան «Իշխելու կամք», «Գերմարդ» և «Հավերժական վերադարձ» 
հասկացությունները: Նա  ստեղծում է նոր փիլիսոփայություն և նոր ավետարան, իր 
կարծիքով' անսխալական ու բոլորի համար: Նախորդ արժեքները ամենավայրենի որսոր
դություններ են կազմակերպել «Շիկահեր գազանի»' ամենաազնվական գերմանացու 
նկատմամբ: Գերմանացին դարձել է խղճալի ու հիվանդ, ինքն իր դեմ չարացած քրիստոն
յա:

Այդ «Նոր Ավետարանը» Նիցշեի ուսմունքն է Նոր Մարդու, նրա ft որ բարոյա
կանության մասին: Հասարակությունը, որտեղ ապրել ու ապրում են մարդիկ, ոստ Նհց- 
շեի, վսեմ ոգիների հայրենիք չի եղե/: Բնության մեջ գազանները ազատ հհ' դրսևորե-
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Iա իրենց: Հասարակության itllg ասրւլի1| 1 ւաէլսււլիլւ են մխէյսւեց: Ուժեղները միավորվում 
li հասարակաթյուն Lb կաէ|ւ1աւք |ււա|ւս]ւարն|ւս իրենց իշխելու կամքը: Իսկ թույլերը 
միավորվում եև'բավարարելու իրենց բնազդները, պաշտպանվելու ուժեղների բռնությունից 
ե. խանգարելու իշխողների ի ծնե բնազդների իրականացմանը: Հասարակության և պե
տության մեջ Նիցշեն որոնում Է այն Մարդուն, «ով կարող է հրամայել»: Եթե պետությու
նը բարձրագույն ոգիների հայրենիք չէ, ապա նա ժողովուրդների մահն է ենթադրում: Բա
րեբախտաբար, ըստ Նիցշեի, աշխարհում դեռևս այդ վսեմ ոգիների համար ազատ տեղեր 
կան: Նիցշեն ոգեկոչում է «վսեմ ոգիներին»' մեկուսանալու անապատներում, որտեղ չկան 
«շուկայական ճանճեր»' երեսպաշտներ և դեմոկրատներ: Նոր Մարդը կամ Գերմարդը 
պետք է ծնվի ոչ թե «ճանճերին» իշխելու համար, այլ հրամայելու:

Ստրկության առկայությունը, ըստ Նիցշեի, կործանել է անտիկ քաղաքակրթություննե
րը, իսկ նրա բարոյականությունը կործանում է 19-րդ դարի եվրոպական մշակույթը: Աշ
խարհի փրկությունը Նիցշեն կապում է Գերմադու ձևավորման հետ, որն ապրում է լեռների 
բարձրունքներում, իր ընկերների'իմաստուն, օձի և հպարտ արծվի հետ: Գերմարդը մի ու
ժեղ անձնավորություն է, որը ընդունակ է իր հետևից տանելու կամազուրկ մարդկանց: Գեր
մարդկանց գալիք նոր հասարակությունը չի կարող փնել դեմոկրատական, կամ սոցիա
լիստական: Դրանք ենթադրում են հավասարություն և արդարություն: Գերմարդ
կանց ապագա հասարակությունը ազնվական բնույթի հասարակություն է, որտեղ երանք 
քնքուշ ու բարի են միմյանց նկատմամբ: Գերմարդիկ կոչված են մարդկանց վերադարձնե
լու այն ամենը, ինչ կորցրել են նրանք' մարդկային նպատակները և կյանքի իմաստը: Գեր
մարդը պետք է ձևավորի ու դաստիարակի նոր Եվրոպայի արիստոկրատական դասին 
իշխելու և հրամայելու կամքով, նրա մեջ ձևավորի նոր Մարդու նոր հոգի և կամք'սւեվե֊ 
րապահ իշխելու հոգի և կամք: Դրանով կսկսվի հավերժական վերադարձը'կյանքի կենսա- 
հաստատումը:

2. Աերի Բերգսոե /1859-1941/

«Կյանքի փիփսոփայության» գաղափարները նոր իմաստ ու բովանդակություն ստա
ցան ֆրանսիացի մեծագույն մտածող և փիլիսոփա Անրի Բհրգսոևի փիփսոփայության 
մեջ: «Տիեզերքը,- գրել է նա,- գոյություն ունի տևողության մեջ ... Իրականությունը մեզ 
պատկերվում է որպես անընդհատ լինելիություն ... Այն շարժումն է: Չկան պատրաստի ի
րեր, գոյություն ունեն միայն գոյացող իրեր: Չկան հավերժորեն պահպանվող վիճակներ, 
գոյություն ունեն միայն փոփոխվող վիճակներ: Հանգիստը միշտ էլ թվացող է կամ հարա
բերական:

Այս ամվտփիչ մտքի մեջ խտացված են Բերգսոեի հայացքները' ուղղված կեցության ու 
զարգացման պոզիտիվիստական տեսության և ավանդական փիփսոփայության սպեկուլ
յատիվ մտածողության դեմ: Բերգսոեի փիլիսոփայության միջուկը իմացաբանութ
յունն է: Ի՞նչ է գիտեփքը, իմացական ի՞նչ գործընթացներով է այն ստացվում, գիտեփքի ի՞նչ 
տեսակներ կան և ի՞նչ դեր են կատարում դրանք' աշխարհի, մարդու և հասարակական 
կյանքի իմացության և արժեվորման պրոցեսում:

Բերգսոեի փիփսոփայությունը արժեքավորվել է որպես ինտովւտիվիզմ: Ինտոփտի- 
վիզմը իմացաբանական մի ուղղություն է, որը բանական ճանաչողությանը հակադրում է 
ինտուիցիան'իրականության անմիջական մտահասությունը, որը չի հանգում զգայա
կան վարձին: Ինտուիտիվիզմի էությունն այն է, որ անմիջական գիտեփք ստանալու համար 
բավական է կենտրոնացված ուշադիր մտահայել իմացության օբյեկտին: Ինտոփտիվիզմը 
փաստորեն ռացիոնալ-բանական ինտելեկտուալ ճանաչողությանը հակադրում է իռացիո
նալ, ոչ-բանական ինտուիտիվ իմացությունը: Ինտելեկտը և ինտուիցիան հակա՛դրութ
յուններ են: Իմացության նպատակը «բանականության հաղթահարումն է» և ինտուիցիայի 
հադթարշսւվր: Բանական փիփսոփայությունը չի կարող գիտականորեն ճանաչել օբյեկ

173



տիվ աշխարհն ու իրականությունը, որովհետև այն «կյանք» է, «կյանքի հոսք, [իևհլխսթ 
յա ն» է ե «ապրում»:

Ընդհանուր հասկացությունները անզոր են «կյանքի» ճշմարտացի արտահայտման 
գործում: Նրա տեսանկյունից փիլիսոփայության բուն առարկան կյանքն f  որպես ապրում, 
իսկ կյանքի ելակետը' անձի սեփական գոյությունն է, իբրե զգայությունների, հույզերի ե 
ցանկությունների անընդհատ հերթափոխում: Ապրումների այս հոսքը միակ իսկական 
ռեալությունն է, որը չի կարող ճշմարիտ ճանաչվել ավանդական մետաֆիզիկայի միջոցով: 

Բանսսկան-ինտելեկտուալ գիտելիքը չի կարող ճանաչել առարկան միանգամից ե 
ամբողջությամբ: Այն հարաբերական գիտելիք է, նախապես ստեղծում է հասկացություննե
րի բազմություն, հետևաբար, անիրական է և ամբողջական չէ: Այն գործ ունի իրերի կայուն, 
կրկնվող, օրինաչափ վիճակների հետ: Բայց իրականությունը հոսք է և հասու չէ բանական 
գիտեփքի ընդհանուր հասկացություններին:

Ընդհակառակը, ինտուիտիվ գիտելիքը օժտված է օբյեկտը միանգամից ե ամբող
ջությամբ ընկալելու և ճանաչելու հատկությամբ, ընդգրկում է իրը լրիվությամբ ե իր «տևո
ղության» մեջ: Եթե իրականությունը «կյանքի լրիվություն» և «ապրումների անընդհատ 
հոսք» է, ապա այն վերլուծելու մեթոդը պետք է լինի հոգեբանական: Նրա համար անհա
տական գիտակցական վիճակները ձեռք են բերում գոյաբանական իմաստ: Որպես այդ- 
պիսին, սուբյեկտի հոգեկան կյանքը փիփսոփայության առարկան է: Եվ այդ առարկան 
պետք է ճանաչել և իմաստասիրել գիտակցության երկու զուգահե՛ռ ձևերի'ինտուիցիայի և 
ինտելեկտի միջոցով: Ինտելեկտը կյանքի դրսևորման ձև է, ձուլված է կենդանիների և 
մարդկանց կենսագործունեությանը: Այն լուծում է սոսկ գործնական խնդիրներ: Ինտելեկտի 
իմացության ձևերը և միջոցները'հասկացությունները, մտապատկերները, ընկալումներն ու 
հիշողությունը օրգանապես կապված են մարդկանց պրակտիկ կյանքի հետ: Ինտելեկտը 
շահեկան գիտեփք է: Այն ճանաչողության շահախնդիր ձև է:

Բայց, ըստ Բերգսոնի, փիլիսոփայության առարկան «կյա նքն է որպես անընդ
հատ լինելիություն», որը իր ամբողջության մեջ հնարավոր չէ ճանաչել ինտելեկտուալ- 
բանական-տրամաբանական հասկացությունների միջոցով: Այդ պատճառով էլ ճշմարիտ 
փիփսոփայությունը ե ճշմարիտ իմացությունը միայն ինտուիտիվ է, իռացիոնալ է: Այն 
ինքն իրեն անշահախնդիր գիտակցող բնազդ է: Այն օժտված է կյանքի մտահայեցո
ղական, ինքնահայեցողական իմացական ձևերով' ճանաչելու ոչ թե մատերիական իրական 
աշխարհը, այլ անհատի ինքնագիտակցությունը, աշխարհի անդեմ ոգին և դրանց գի
տակցական վիճակների անվերջ հաջորդականությունը' «տևողությունը»: Ինտուիցիան չի 
կապվում մարդու պրակտիկ կյանքի ու գործունեության հետ: Միայն ինտուիցիան է ընդու
նակ փիլիսոփայորեն «հետազոտելու կյանքը առանց պրակտիկ օգտագործման հետին 
մտքերի' իրեն ազատելով ինտելեկտուսղ ձևերից ու սովորություններից»: Բերգսոնյաե ին
տուիցիան իրերի էության անմիջական ըմբռնում է, որը կյանքը ըմբռնում է որպես 
կյանք, այլ ոչ թե որպես նրա մեխանիկական տարածական պատկեր: Մեխանիկական 
պատկերը մեռցնում է կյանքի զարգացման ստեղծագործական ընթացքը:

Բերգսոնը ստեղծել է հակաինտելեկտուալ ինտուիցիայի տեսությունը: Ինտուի
ցիան է միակ գիտական մեթոդը' կյանքը իր լրիվությամբ ճշմարիտ ճանաչելու գործում: 
Նրա հայեցակետից, ինտելեկտն ու ինտուիցիան գիտեփքի ոչ թե «ստորին և բարձրագույն» 
վաղեր են, այլ զուգահեռ զարգացած տեսակներ, որոնք փոխադարձաբար պայմանավո
րում են միմյանց: Դրանք սնվում են մեկ աղբյուրից' փորձից: «Եթե գիտակցությունը,-գրել 
է նա,֊երկատվել է ինտուիցիայի և ինտելեկտի, ապա դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, 
որ անհրաժեշտ է եղել թե' հարմարվել մատերիային ե թե' հետևել կյանքի ընթացքին»: Սա
կայն կյանքը կենսաբանական լինելիության գործընթաց է ե այն ճանաչելու համար ինտո
ւիտիվ ճանաչողությունը վտխակերպվում է բնազդային իմացությամբ: Ինտուիցիան 
հենց բնազդն է, որը «դարձել է անշահախնդիր, գիտակցում է ինքն իրեն և ր(պա Սակ է խո
սել իր առարկայի մասին»: Սա, ըստ Բերգսոնի, չի խանգարում այե բանին ոլւ ինտելեկտը
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in |>(iiut|i|[i ijililiti «Ь и ^ ш и ш р ш п й Ц р ՛' li lili|il|ui|m <jtilil՛ « ii|i(iltn iju  հիմէւա հստ ցի (կ յա ն ք ի  գ ո ր 
ծո ւն եո ւթ յա ն ) երկու. տա|ւսւՕիւ|ւու| մի ա տ ես ա կ  գ եղ ե ց ի կ ի  լուծում ները»:

Ձևակերպելով իէււ|ւուխ||աւլ|ւ ու բնազդի համարժեքության սկվրունբը, Բերգսո- 
ևլւ սրսսսց տալիս Է բացարձակ q ևրաւլասություն ինտելեկտի նկատմամբ: Միայն ին
տուիցիան Է լւեդուևակ կյանքը «հետազոտելու առանց պրակտիկ օգտագործման հետին 
մտքերի, իրեն ազատելով... ինտելեկտուալ ձևերից ու սովորություններից»: Միայն ինտուի
ցիան Է իրականությունը («կյանքի լրիվությունը») ըմբռնում անմիջականորեն, առանց վեր- 
|ուծության:

Ինտուիցիան, ըստ Բերգսոնի, «ինտելեկտուալ համակրության մի տեսակ Է, որի միջո
ցով փոխադրվում են առարկայի ներսը, որպեսզի միաձուլվեն այն բանի հետ, ինչ նրանում 
միակն Է ե, հետևաբար, արտահայտելիս»: Ինտուիցիան Բերգսոնի մոտ, «զուտ ինտուի
ցիայի» հասկացություն Է, որը ոչ մի առնչություն չունի սուբյեկտի ճանաչողական գործու
նեության հետ և ոչ Էլ օբյեկտի արտահայտություն Է: Այն մի իրողություն Է, որը նախորդում 
1. դրանց: Ինտուիցիայի միջոցով հնարավորություն կա թափանցելու իրերի մեջ և նույնանալ 
նրա հետ, համակրել այն իր ամբողջության մեջ:

Բերգսոնի ինտուիցիան հասկանալու համար անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ 
դա այն չէ, ինչ գտնում ենք Դեկարտի, Սպինոզայի և Լայբնիցի մոտ: Դեկարտի դեդուկտիվ 
մեթոդի մեջ ինտուիցիան աքսիոմաներին հասու լինելու մտածական ձևերից մեկն է: 
Այն միանալով դեդուկտիվ մեթոդին, դառնում է գիտեփքի հավաստիության չափանիշ: 
Սպինոզայի մոտ այն իմացության «երրորդ տեսակ» է: Ինտուիցիան անմիջական գիտելիք 
և կենդանի սևեռուն մտահայեցողություն է, որը միջնորդավորված է տրամաբանական 
մտածողության բազմաթիվ ընդունակություններով: Այն մարդկային հոգեոր-գիտական մի 
հանկարծահաս բռնկում է, մտքի հզորագույն պայծառացում կռահելու կուտակված վար
ձից ստացված գիտելիքների այն «բացն ու թաքնվածը», որը «հանկարծակի» հայտնա
գործվում է գիտակցության «հանկարծահաս ու հանկարծակի» բռնկման շնորհիվ: Իսկ 
Բերգսոնի մոտ ինտուիցիան պարզապես քննադատական մի հզոր գործիք է ինտելեկտո- 
ւալ իմացության բացասման նպատակով ե բանական ճանաչողության արժեզրկման հա
մար: Իսկ սա արդեն իռացիոնալիզմ է:

Բերգսոնը ստեղծել է «զարգացման էվոլյուցիոն» մի տեսություն, որտեղ նոր որակների 
ծագումը համարում է անկանխսւտեսելի: Դրանք չեն կարող բացատրվել ինտելեկտուալ- 
ռացիոնալ իմացության կողմից: Այն բացահայտում է հաստատունն ու անփովտխը, օրենքը 
և «չի տեսնում» նորը զարգացման մեջ: Իսկ կյանքը անկրկնելիությամբ չի կարող դառնալ 
ռացիոնալ ճանաչողության օբյեկտ:

Բերգսոնը գտնում է, որ կյանքի էվոլյուցիան անհակադարձելի, է, և վերլուծության են
թակա չէ: Կյանքը նման է Եսի գիտակցությանը և հոգեկանի կյանքին: Անհրաժեշտ է մշա- 
կել նոր, ելակետային հասկացություններ կյանքի էվոլյուցիան բացատրելու համար: Դրանք 
«տևողություն» և «կենսական մղումներ» հասկացություններ են: Եթե ըստ Բերգսոնի, գո
յություն ունի միայն մեկ՝ մեր Եսի ռեալությունը, ապա այն ենթակա է ոչ թե «դրսից» վերլու
ծության, այլ «ներսից»'ինտուիցիայի միջոցով:

Կյանքի էությունը «տևողությունն է», կյանքը «տևումն է»: Ինտուիցիան այդ տևո
ղության մեջ հայտնաբերում է նրա մշտական հոսքը: Զարգացման այդ ընթացքը հոսքը, 
վիճակների հերթական հաջորդականություն է: Վիճակներից յուրաքանչյուրը իր մեջ պա- 
յտւնակում է այն, ինչ նախորդում է իրեն ե գալու է իրենից հետո: Դրանք անընդհատ 
են և անբաժանելի: Երբ անհատի Եսը գործում է և տարբերություն չի դնում ներկա և դրան 
նախորդած վիճակների միջև, «տևողությունը» նախապես իրեն բացահայտում է այդ Եսի 
ներքին կյանքում: ժամանակը տևողության չափանիշ է, որի ընթացքում «տևողությունը» 
բազմաթիվ նոր ձևեր է ստեղծում և հայտնաբերում նոր վիճակներ:

«Տևողությունը» բացարձակ անընդհատ է, որը երկակի է'տարածական և ժամանա
կային: Տարածականը դիտարկվում և ընկալվում է անմիջապես, այն տեսանելի է ինտոփ-
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ցիսւյին: Այնինչ ժամանակային անընդհատությունը ընկալելի է միայն ներկայի ձևով, որ
պես ներկա: Պատճառը, ըստ Բերգսոնի, այն է, որ աևցյալը և ապագաս չեն գոյակցում 
ներկայի կողքին: «Տևողության» ժամանակային ընդհատումները անցյալը, ներկան և ա
պագան վտխարինում են մեկը մյուսին: Բայց ոեալ գոյություն ունեցողը նե՛րկան է: Այն մի 
սահման է անսահման անցյալի և անսահման ապագայի միջև: Սրանից նա եզրակացնում 
է, որ «տևողությունը անընդհատ է»: Այդ անընդհատականության մեջ ժամանակայինը ար
տահայտում է նրա բացարձակությունը, իսկ տարածականը' ժամանակավորը և ընդհատը: 

Կյանքը, ըստ Բերգսոնի, առաջանում է մղումների, պոռթկումների և պայթյունների ձ
ևով և հետագայում զուգահեռաբար տարածվում զարգացող ուղղություններով' տարածա- 
կաև ընդհատության և ժամանակային անընդհատության մեջ: Դրա շարժիչ ուժը հոգևոր 
նախասկիզբ հանդիսացող «Կենսական մղումն» է, տրանսցենդենտալ «գերգիտսւկցությու- 
նը' ոգին»: Չտեղավորվելով ներկայի մեջ, ոգին ձգտում է դեպի ապագան:Կյանքի էվոլյու
ցիան ոգու էվոլյուցիա է որպես նրա ստեղծագործություն: Ոգին «ստեղծագործական» մի 
պահանջմունք է, որով ներթափանցված է ամբողջ կյանքը: Նրա համոզմամբ, գերգիտակ- 
ցությունը («կենսական մղումը», ոգին) մի հրթիռ է, որի հանգած մնացորդները թափվում են 
մատերիայի ձևով: Գերագիտակցությունը նաև այն է, ինչ մնում է այդ հրթիռից և, սլանալով 
այդ մնսւցոլւդների միջով, վառում է դրանք և վերածում, օրգանիզմների: Կյանքի բոլոր 
վերափոխումները հենց նույն կյանքի «ճիգերի արդյունք» են: Այն ստանում է աստիճանա
կան բարդացած ձևեր և դրանց միջոցով անցնում ավեփ բարձր ձևերի'բուսական, կենդա
նական և հասարակական: Դրանք ոչ թե միևնույն զարգացող միտումների երեք հաջոր
դական աստիճան են, այլ իր աճման պրոցեսում բաժան-բաժան եղած մեկ գործունեության' 
կյանքի ճիգերի երեք տարամետ ուղղություններ են:

£ստ  Բերգսոեի, կյանքի այդ զուգահեռ ձևերը' բուսական կյանքը, բնազդական 
կյանքը 1ւ բանական կյանքը տարամետ ուղղություններով որոշակի էվոլյուցիա են ապ
րում և, հասևելով զարգացման վերջնակետին, նորից շրջապտույտ են կատարում:

*  փ փ

Անրի Բերզսոնը 1919 թվականին հրատարակած իր «Հոգեկան էներգիա» աշխատութ
յան մեջ փիփսոփայության հիմնական խնդիրը համարում է «Ով ենք ՛մենք, որտեղի ՛ց 
ենք գալիս Ա ու՞ր ենք գնում» հիմնահարցերի մեկնաբանումը:

20-րդ դարի առաջին քառորդի համաշխարհային հեղափոխական պոռթկումների և 
պատերազմի ողբերգական ավարտի արդյունքում ստեղծվեց մի իրականություն, որը 
Բերգսոնին հանգեցրեց վերաիմաստավորելու մարդու տեղի ու դերի մասին մինչ այդ 
գոյություն ունեցող գաղափարները: Մարդը պասիվ էակ չէ'կախված միջավայրից և պատ
րաստ' ենթարկվելու: Մարդը, գտնում է Բերգսոնը, ակտիվ, նախաձեռնող, և  ստեղծա- 
գործող Ես է: Նրան անհրաժեշտ է գիտակցել իր Եսը' ապրելու իր համար: Դրա համար 
անհրաժեշտ է «ընկղմվել ինտոփցիոն խորհրդածությունների» մեջ և ըմբռնել «իսկական» 
ազատ և ոչ սոցիալական «Եսը»:

Հասարակությունը ևս «կենսական մղումի» դրսևորում է, որտեղ մարդկային Եսը նույն
պես երկփեղկված է: Նրա առաջին ձևը «ներփակ»  հոգին է, իսկ երկրորդը' «բաց» հոգին: 
Բարոյականության մեջ դրանց համարժեք են ստատիկ և դինամիկ բարոյական սկզբունք
ները: «Ներփակ» Եսը «փակ» հասարակության ներկայացուցիչ է: Այդ հասարակությունը 
ծագել է հարկադրանքի հիմքի վրա և հենված է ճնշման վրա' պատրաստ հարձակվելու և 
պաշտպանվելու: Դա պայմանավորված է «ներփակ» հասարակության բոլոր արժեքնե
րով  գոյություն ունեցող հասարակական հավասարակշռությունը պահպանելու անհրաժեշ
տությունից: Այդ «փակ» հասարակությունը «անիսկական կեցություն» է, որի կարգավորիչ
ները բարոյական պարտավորությունների ստատիկ ամբողջականությունն է: Նման հա
սարակության մեջ իսպառ բացակայում են ազատությունն ու ստեղծագործությունը: Ես-ը
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ձու|վում I: ամբողջին, ևե|ւվաւկւխււէ ի1տն իր մեջ: Եսը կորցնում Է իր անհատականությունը U 
հնազանդ ենթարկվում կ|ա1ւ|փ ինքնաբեր ընթացող հոսքին: Իսկ «նէտտսպ» կրոնը ն «ներ- 
ւիակ» բարոյականությունը մարդուց պահանջում են ենթարկվել ներփակ հասարակության 
շահերին: Դրանք օժտված են հարկադրական բնույթով ե կոչված են պահպանելու ներփակ 
I ւ սւսարակությունը:

«Բաց» հասարակությունը, ընդհակառակը, Եսի ստեղծագործական պաթոսն ու ա- 
զւստաթրսնը միավորվում Է մարդկանց փոխադարձ հարգանքի և սիրո հիմքի վրա: Այն 
սկզբնավորվում Է անդեմ Եսից դիմավոր Եսին անցմամբ, հենվում Է համամարդկային բա
րոյական անձնավորված գործառույթի վրա, որտեղ անձը սիրո մղման կրողն Է: Անհատի 
հոգևոր մղումները դրսևորվում են աոավել ազատությամբ, աոավել ակտիվությամբ և ա- 
ոավել ստեղծագործական: «Բաց» հասարակությունը ընտրյալների հասարակություն Է, 
որտեղ բացառվում են սովորույթի կարգավորիչ գործոնները, բնազդային ապրելակերպը, 
ստեղծագործական գործունեության համար սպառնացող «պատերազմական բնազդնե
րը»: Բաց հասարակության մեջ յուրաքանչյուր Ես կարող Է դառնալ և' աոաջևորդ'օծդ֊ 
ված «իշխելու կամքով» ու «հրամայելու բնազդներով», և՜ ստորադաս մի մարդ' պատ
րաստ անվերապահ ենթարկվելու: Բաց հասարակության Եսը դինամիկ Է. գործում Է դինա
միկ բարոյականության սկզբունքներով:

Բայց եթե հանկարծ, գրել Է Բերգսոնը, «ամենից ազնիվ և վեհանձն մարդու Էության 
խորքերից «մակերես բարձրանա» իշխելու կամքը և հրամայելու բնազդը, ապա այդ մար
դուց կտրացվի «մի սոսկալի անձնավորություն»' անհաջողակ աոաջևորդի անձնավո
րությունը: Նա, արդեն, Բերգսոեի համոզմամբ, մարդու' «այդ քաղաքական կենդանու» բնո
րոշ գիծն Է:

Ընդհանրացնելով Բերգսոնի «կյանքի փիփսոփայությունը»' անհրաժեշտ ենք համա
րում ընդգծել, որ «բաց» և «փակ» հասարակությունների, ստատիկ և դինամիկ բարոյակա
նության հակադրությունները նույնպես բացարձակ չեն, ինչպես բացարձակ չէին «ինտելեկ
տի» ե «ինտուիցիայի» հակադրությունները: Դրանք գտնվում են նաև սերտ կապի մեջ, ո
րովհետև այլ բան չեն, քան «կենսական մղումների» դրսևորման ձևեր: Ի վերջո, Բերգսոնի 
համոզմամբ բաց և փակ հասարակության զարգացման աղբյուրը և ուժը ականավոր ան
հատների կամքն ու գործունեությունն են: Հասարակությունը չի ենթարկվում օրինաչափ 
զարգացման, իսկ նրա ապագան անկանխսւտեսելի է: Հասարակությունը կգնա այն ուղիով, 
որով նրան կսաաջնորդեն այդ ականավոր անհատները:

Ա. Բերգսոեի ուսմունքը, հիրավի, վիթխարի ազդեցություն ունեցավ էկզիստենցիալիս
տական ե պերսոնալիստական փիփսոփայության առաջացման ու ձևավորման վրա:

3. Վիլհելմ Դիլթայ /1833-1911/

Ֆ. Նիցշեի «Կյանքի փիփսոփայությունը» «ցաք ու ցրիվ» և դժվարամարս էր: Այնուա
մենայնիվ, 2 0 -րդ դարի առաջին տասնյակում եվրոպական մշակույթի վրա նրա ազդեցութ
յունը սրընթաց աճում էր: Վիլհելմ Դիլթայը համակարգեց այդ փիփսոփայությունը, որով 
այն մուտք գործեց եվրոպական համալսարաններ:

Վ. Դիլթայը հեգելյան մտածողության բացարձակության սկզբունքը վտխարինում է 
«Կյանքի» սկզբունքով'որպես ամեն ինչի գոյության հիմք, ներքին բովանդակություն և շար
ժիչ ուժ: Բոլոր գիտությունները, ըստ Դիլթայի, կյանքը ուսումնասիրում են իր բազմակող
մանի դրսևորումներով, իսկ փիփսոփայության խնդիրն է «լուծել կյանքի աոեղծվածը», 
իբրև լրիվություն, ամբողջականություն ն. ապրումների բազմաձևություն: «Ես, 
ուրիշները և արտաքին աշխարհը,֊գրել է նա,֊այլ բան չենք, քան այն, ինչը տրված է, ինչը 
բովանդակվում է կյանքի ւիորձի մեջ»:

Վ. Դիլթայը նորկանտական էր և ցանկանում էր ստեղծել «պատմական բանականութ
յան քննադատություն»' ի շարունակումն ու զարգացումը Կանտի «Զուտ բանականության
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քննադատության»: Ըստ նրա, փիլիսոփայության հիմնական խնդիրը որոշված է Կանտի 
կողմից «հավիտենս հավիտենից»: Բայց իր մտահղացումները շուտով մարում են, քանի որ 
ոչ Կանտի փիփսոփայության, ոչ իդեալիստական կամ պոզիտիվիստական փիլիսոփայա
կան ուսմունքների մեջ չի տեսնում ճշմարիտ աշխարհայացքի ե ուսմունքի բովանդակութ
յուն: Դրանք չէին կարող ամուր հենք լինել «Կյանքի լրիվության» և «ապրումների» ամբող
ջական աշխարհը բացատրելու և իմաստավորելու համար: Նոր աշխարհայացքը իր հիմ
քում պիտի ունենա «Կյանքի լրիվության» ե «ապրումի» սկզբունքն ու իդեալը: Նրան չի բա
վարարում «կյանքը որպես այդպիսին» ըմբռնումը: Դեռ ավելին, «Կյանքը» «ապրումների» 
վերացական հոսք չէ, այլ «կամքի, մղումի ե զգացմունքի փաստեր է»: Դրանք անմիջա
կանորեն տրված եե իբրև «ապրումներ»: Իրականությունը «կենսական ւիորձ է», այն չի 
կարող տրվել բանականությանը: Իրականությունը իռացիոնալ է և նրան չի կարելի «կանգ
նեցնել բանականության դատի սւոջև»:

Բնական և հասարակական («ոգու մասին») գիտությունները իրարից տարբերվում են 
ոչ թե օբյեկտով ու առարկայով, այլ միայն իրենց մեթոդներով: Մարդկությունը ,-գրել է նա,- 
բնության նման ֆիզիկական փաստ չէ, այլապես այնտեղ ես կգործեր օրենքը ե ճանաչելի 
կլիներ բանականության մեթոդներով:

Պատմության ուսումնասիրության մեթոդը պատմական իրադարձությունների (ըստ 
Դիլթայի «կյանքի լրիվության ե լինելիության») անմիջական «ապրումի» մեթոդ և էե  
դրանց մեկնաբանումը: Պատմաբանը պատմական իրադարձությունների ռեալ պատկերի 
վերարտա՛դրողը չէ; այլ դրանց, որպես «կյանքով լի» իրադարձության «վերապրողն» է 
և դրանց մեկնաբանողը:

«Ոգու մասին» գիտությունների մեթոդը պարտավոր է հավոտ պատշաճի գնահատի 
այն, հանգամանքը, որ պատմությունը մի իրականություն է, որտեղ իրենց ակտիվ մաս
նակցությունն ունեն բանական մարդիկ իրենց ձգտումներով, շահերով և նպատակներով: 
Նրանք իրականացնում են գիտակցված խնդիրներ: Նա համոզված է, որ, իրոք, անհատա
կան ապրումները իրենց խոր կնիքն են դնում պատմական իրադարձությունների 
վրա: Այս ճշմարիտ փաստից նա եզրակացնում է, որ պատմության գիտական ուսումնասի
րությունը անվերապահորեն պետք է իր մեջ ներառի այս գործոնի տեղն ու դերը պատմութ
յան իմացության մեթոդը մշակելիս: Բայց իր պատմական մեթոդը մշակելիս, Դիլթայը հիմ
նական ուշադրությունը դարձրել է դրանց'որպես պատմական իրադարձությունների «ապ
րումի» մեկնաբանություն: Պատմաբանի միակ մեթոդը պատմական իրադարձությունների 
«ապրումների» և «վերապրումների» մեթոդն է: Այստեղից էլ նա եզրակացրել է, որ պատ
մական ճանաչողության միակ օբյեկտը կյանքն էիր ամբողջությամբ «Կյանքի ապրու
մը», ըմբռնումը ե «վերապրումը»: Կյանքը պետք է օբյեկտիվացնել: Դա կնշանակի այն, որ 
պատմական իրադարձությունների առաջացումը տեղի է ունենում «պատմական արարքնե
րի» միջոցով:

«Մենք այսօր,- գրել է նա,- պետք է նկատի ունենանք ռեալ կյանքը, ելնենք այդ ռեալ 
կյանքից»: Օբյեկտիվ ոգին հասկանալու համար ամենակարևորը մարդկային հանրություն
ների կառուցվածքային կապերի ոաումնասիրությունն ու մեկնաբանումն է: Այդ կապերը 
«թաքնված իրականության» էությունն են և նկատելի են միայն մարդու կյանքի հոգևոր ո- 
լորտում: Առանց այդ ոլորտի, ըստ նրա, մասնավորապես ներքին վարձի և ինքնագիտակ
ցության իմացության, չկա կյանքի ամբողջական ճանաչողություն: Այդ «ներքին փորձը» չի 
տրվում զգայությանը: Այն միայն «ապրումների» միջոցով է հասանեփ:

Այսպիսով, ըստ Դիլթայի, պատմությունը անհնար է ճանաչել առանց կյանքի լրիվութ
յան ճանաչողության: Պատմության էությունը թաքնված է «կյանքի ներքին փորձի» մեջ, 
իսկ վերջինս անհասանեփ է բանական հասկացություններին: Վ. Դիլթայի իոացիոնալիզմը 
մեծ ազդեցություն է թողել հետագա իռացիոնալիստական և փիլիսոփայական այլ ուղղութ
յունների վրա:
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4. Ղ-նւոբգ Զիմել

Գ. Զիմելը Վ. Դիլթայի հետ միասին «Կյանքի փիլիսոփայության» տարածողներից ու 
րարոզիչներից մեկն էր: Զիմելը ուղղակի կապ է տեսնում պատմական նոր պայմանների 
1ւ «կյանքի փիփսոփայության» միջե: Նա համոզված է, որ ի հակադրություն դասական փի- 
յիսոփայության մեջ մշակված «բնություն» U «հասարակություն» հասկացությունների, 2 0 - 
յււ| զարի փիփսոփայությունը մշակել է «Կյանք» ելակետային հասկացությունը: Այս իրո- 
դհւոյունը Զիմելը բացատրել է նրանով, որ եվրոպական մշակույթը լայնածավալ ընդգրկ
ված է կոնֆլիկտների մեջ, որոնք «Կյանք» հասկացության աղբյուրներն են: Եվրոպական 
մշակույթի խոր ճգնաժամը փաստ Էր եվրոպական բոլոր փիլիսոփաների ե ականավոր 
■Արածողների համար: «Կյանքի փիփսոփայությունր» ի դեմս Զիմելի, այդ ճգնաժամը տես
նամ Էր կյանքի տարբեր ոլորտներում «նոր ձեերի» անհագուրդ «ծարավի» մեջ: Այդ ծարա
վը, ըստ նրա, խորտակում է կյանքի «հին սևերը»: Այդ խորտակման Էությունը «կյւսն- 
1փ տարերքի», նրա «անվերջական ստեղծագործական» ուժի դրսևորումն Է: Դրանք պար
բերաբար ստեղծում են զանազան հ՜որ ձևեր և, գտնվելով հակասության մեջ դրանց հետ, 
անմիջապես խորտակում են «հին ձևերը»: Կյանքը իր խորտակիչ հարվածն Է հասցնում ոչ 
միայն տնտեսական, այլև մետաֆիզիկական, բարոյական և գեղարվեստական ոլորտների 
նին ձևերին», քանի որ կյանքն Է որոշում մարդկային ճշմարտությունները: Եվրոպական 

մշակույթը խճճվել Է կյանքի «հին ձևերի» մեջ: «Ցանկասիրական, տարփական կյանքի» ու- 
<11ւ|ւր խորտակում են ավանդական ընտանեկան-ամուսնական հարաբերությունները'կոր- 
ծասևլով տղամարդու և կնոջ հարաբերությունների առկա ձևերը:

ԴԶիմելը, իբրև մեծ մտածող, տեսեչ է  իր դարաշրջանի խորացող հակասութ- 
յաԱևերը, մշակույթի «մայրամուտը», ավանդական նորմերի անվերապահ կործանումը: 
ւ ли իրավմամբ հանդիսանում Է «Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա»-ի հիմնադիրներից մեկը: Ինչու'՛ 
ւ կյանքը խրվել կործանարար կոնֆլիկտների մեջ բոլոր ոլորտներում: Նա փորձում Է դա 
բացատրել «Կյանքի փիփսոփայության»-ը հատուկ աշխարհայացքային-փիլիսոփայակաե 
մոտեցումներով: «Կյանքը» «կամքի մղումի» և «զգացմունքի փաստերն» են: «Կյանքի» բո
վանդակությունը հանգում Է «զգայությանն ու փորձին, գործողությանն ու մտքին»: Իրակա
նությունը գոյություն ունի «բուն կյանքի վարձի մեջ»: Այս մտքերին Զիմելը ավելացնում Է 
այն. որ «Կյանքը» ելակետային կենտրոն Է, որից սկիզբ են առնում, մի կողմից, դեպի հոգին 
ա եսը, մյուս կողմից՝ դեպի գաղափարը, տիեզերքը և բացարձակը տանող ուղիները:
՚  Կյանքի» մշտական հոսունությունը, վտփոխելիությունն ու «ստեղծագործական պրոցես» 
|ի1ւ1ղր բացառում են օրինաչւաիությունը: «Կյանքի» օրենքները խիստ անհատական են, ի- 
աափոնւսլ ու ճակատագրական: ճիշտ Է, գոյություն ունի նաև պատմության փիլիսոփա
յություն, որը փնտրում Է պատմական օրենքներ, բայց այդ որոնումները, ըստ Զեմելի, ա- 
ււ|ւււրդյուն են: Նա հավատացնում Է, որ անհնարին Է ճանաչել պատմական իրադարձութ- 
j full ների միասնականությունը: Դրանք, նրա տեսանկյունից, անհատական օրենքներ են, 
|ակ հասարակական կյանքը «անհատների կենսական զգացմունք Է», մարդկանց «ճակա
տագրերի ւիոխկապակցություն»:

Ի վերջո, Զիմելը պատմությունը դիտարկում Է որպես «Կյանքի արտահայտություն»:
I փա այսպիսի մոտեցումը իր ուրույն դրսևորումն Է ստացել կրոնի հարցում: Նա ուսուցանել 
I որ «կյանքի» մասին պատկերացումները լինում են երկու տեսակ' «իրականու՛թյան 
պատկերացումներ» և «պարզապես գաղափարներ»: Սրանով նա հանգում Է այն եզ
րակացության, որ գիտակցության բոլոր կարգի պատրանքները արդարացված են, եթե 
ւրսոնան «մարդկային ցեղի պատկերացումներ»: Ոչ մի բան կախված չէ իր գոյությունից: 
Հ 1ււրևաբար, եզրակացնում է նա, կրոնը իր ճշմարտություններով կախված չէ ոչ աստծո գո- 
|ւււ|,ւ|ուն ունենալու և ոչ էլ նրա գոյություն չունենալու հետ: Կրոնական պահանջմունքը, հեն
ված սիրո վրա, ծնում է կրոնական հավատ: Եթե այդ հասարակությունը առանց այդ հավա- 
i|i|i զոյություն ունենալ չի կարող, ապա աստծո հարցը պետք է քննարկել «գործնական ո
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լորտում»: Դա հնարավորություն կտա մարդու պրակտիկ հաշտեցումը իրակաււոդւ յաս Ыпр. 
Դրա համար անհրաժեշտ է կյանքի նկատմամբ ունենալ «մակերեսային վերսւյ՚.հքւմոԱւ0 »:

Գլուխ 13. Եվրոպայի մայրամուտի փիփսոփայության

1. Օսվալդ Շպեեգլեր /1882-1936/

Արդեն նշել ենք, որ «Կյանքի փիփսոփայությունը» Նիցշեից հետո առավել իռացիոնա
լիստական բնույթ ստացավ: Առաջին համաշխարհային պատերազմին նախորդած տարի
ներին Գերմանիան մահու ե կենաց պայքար էր մղում նոր տարածքներ ձեռք բերելու, ար
դեն բաժանված աշխարհը վերաբաժանելու համար:

Օսվալդ Շպենգլերը կանխատեսեց Եվրոպայի գլխին կախված դամոկլյան սրի 
ահագնացող վտանգը, վրա հասնող «սաւկա[ի աղետը» ն. այն դիտարկեց որպես 
եվրոպական /Արն-մուտքի/ մշակույթի «մայրամուտի» սկիզբ: 1911-1914 թվականնե
րին Շպենգլերը իրականացրեց իր այս գաղափարը «Եվրոպայի մայրամուտը» աշխատութ
յան մեջ, որի հրատարակումը գիտակցաբար հետաձգեց մինչե սկսված առաջին աշխար
համարտի ավարտը, վերամշակեց ե հրատարակեց միայն 1918թ.:

Վերահաս աղետի հստակ ըմբռնումը, այդ աղետի փաստական հետևանքների վիթխա
րիությունը փաստորեն հաստատեց Շպենգլերի «Եվրոպայի մայրամուտի» գաղափարա
կան բովանդակությունը, գերմանական ե ընդհանրապես Եվրոպական մշակույթը ամբող
ջապես սպառել է իրեն ե օրինաչափորեն դատապարտված է մահվան:

Իր երիտասարդական և համալսարանական տարիներին, հետամուտ լինելով ամե- 
նախայտաբղետ և հակասական ու իրարամերժ հայացքներ ունեցող մտածողների գերծան
րաբեռնված հասարակական-քաղաքական կյանքին, Շպենգլերի հոգին լցվում է հոռետե
սական. գաղափարներով և մարդատյացությամբ: Նրա բնավորությունը մեկընդմիշտ 
վարակվում է մարդկանց նկատմամբ հակակրանքով և հիվանդագին ապրումներով: Ա
մեն մի մանրուք, ինչ նրա սրտովը չէր, նրա մոտ ծնում էին ցավագին ապրումներ, 
էքւասապանք к արցունքներ: Երբեմն Շպենգլերին ուղեկցում էին սուր գլխացավեր, եր
բեմն էլ նա կորցնում էր հիշողությունը:

Ահա այսպիսի հոռետեսական հոգևոր ներաշխարհով նա ստեղծեց իր «Եվրոպայի մայ
րամուտը»: Շպենգլերը վարձեց գտնել գերմանական և եվրոպական հոգևոր աշխարհում 
տիրապետող հուսահատության, ապագայի նկատմամբ անվստահության ու վախի պա
տասխանները: Իսկ դրանք ամոքիչ էին հատկապես գերմանական ոգու համար, քանի որ 
այդ «մայրամուտը» զուտ ազգային երևույթ չէր. կործանվում էր ամբողջ եվրոպական 
մշակույթն ու քաղաքակրթությունը: Նա գտնում էր, որ վերադարձը դեպի դրանց զար
գացման բարձրագույն փուլ անհնարին է, ուստի, դրանից պետք չէ ողբերգություն ապրել: 
Դա եվրոպական ողջ մշակույթի զարգացման օրինաչափությունն է և ճակատագիրը: 
Դրանց ծագումը, փնելություն-զարգացումը ե մահը, ըստ Շպենգլերի, բնական-կենսաբա- 
նական շարժում է' ծնունդ-զարգացում-մահ:

Այս սկզբունքի հենքի վրա Շպենգլերը ստեղծում է պատմության իր փիլիսոփայությու
նը: Շպենգլերի «Պատմության փիփսոփայությունը» հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
յուրացնել նրա «Կյանքի փիփսոփայությունը»:

Գոյություն ունեցող փիփսոփայությունը, Շպենգլերի տեսանկյունից, արժանի է խոր 
ալւհամարհանքի: Շպենգլերի համար «չկա ավեփ ձանձրալի բան, քան մաքուր տրամաբա
նությունը, ընդհանուր բարոյագիտությունը կամ գեղագիտությունը»: Փիփսոփայության 
մեջ «հոգին» հակադրված է «աշխարհին» և ներկայացված սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբերութ
յամբ: Այնինչ դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել միասնական և համատեղ «եյսւնյփ», աւն 
է'լինելիության մեջ'իբրև մշտական վտվախվող վերացարկված արտահայտության:
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ft ՀոգիԽ այս I., ինչ նէւյ.աւկւււ I. ի|ւակասացսաս, «աշխարհը»  իլւակաԱացւ|ածև I., իսկ 
«կ/անք/ւ» իրակասացումև I.: Հոգ՛ին սոսւլ հնարավորություն է, որը կարիք ունի իրսպաԱսւց- 
մաՕ ե պետք է իրականսւցվր. Չիրականացված ոոգին աննպատակ ոոգի է աևսև ու սւնգի- 
տակից: Երբ իրականացվում է այդ ւտգին, այն դաոնում է գիտակից ու նպատակային, 
արանում է կոնկրետ ձե' որպես միայն իր իրականություն: Կյանքը հոգու իրականությունն է, 
իսկ աշխարհը այն կյանքն է, որտեղ մահացել է հոգին:

«Հոգին.» «ապրում» է: Իբրե միջոց, «ապրումը» օգտագործում է պատկերը, նմանակա- 
նաթյուն-համեմատությունը, խորհյ-լդսւնիշ-սիմվոլը /խորհրդանիշը/: «Աշխստհը» իմացութ
յուն է, այն ունի օգտագործման ուրիշ մեխանիզմ ու միջոց'օրենք, բանաձև ե գիտական այլ 
հասցացություններ: «Ապրումը» ինտուիտիվ, անմիջական հավատ է, իսկ ճանսւչողութ- 
յունը' միջնորդավորված: Շպենգլերի փիփսոփայության մեջ «հոգի» ե «աշխարհ» հասկա
ցությունները իմացության եղանակներ էլ չեն: Դրանք իրականության արարման ստեղ
ծագործ երկու տիպեր են: «Հոգին» պատմության իրականացումն է, «աշխարհը»' բնութ
յան: Դրանք պատմության ե աշխարհի պատկեր-սիմվոլներ են: Ուստի մարդու իրակա
նության այդ երկու կողմերը ճանաչում են կամ որպես պատմության պատկեր, կսւմ որպես 
բնության (աշխարհի) պատկեր:

«Հոգին» խիստ անհատական, եզակի ե անկրկնելի գոյ է: Այն հատուկ է բոլոր «հոգինե
րին»: Արդյունքում, ըստ նրա, ստացվում է «հոգիների» անվերջ բազմություն'իրենց անհա
տական բազմազանությամբ: Եվ եթե «հոգին» արարում է աշխարհներ, ապա այդ աշխարհ
ները եզակի ինքնաբավ ե անկրկնելի աշխարհներ են: Աշխարհների բազմազանությու
նը այլ բան չէ, քան անվերջ բազմազան անհատական հոզինների բազմազանության հա
մապատասխան իրականացումներ: Աշխարհը փոխարինելով աշխարհի պատկերով, 
Շպենգլերը եզրակացնում է. «Քանի որ տարբեր դարաշրջանների տարբեր մարդկանց մոտ 
այդ աշխարհների պատկերները տարբեր են, ուրեմն չկա միասնական իրական աշ
խարհ»:

Շպենգլերը իր «Պատմության փիփսոփայությունը» ստեղծելիս, առաջնորդվել է հա
վակնոտ ծրագրային միտումներով: Ինքը «փորձել է  աոաջին, անգամ նախասահմա 
նել պատմությունը»: Եվյտպացու համար պատմական պրոցեսի «Հին սւշխարհ-Միջնա- 
դար-Նոր ժամանակ» ավանդական պարբերացումը Շպենգլերը փոխարինում է իր կողմից 
հայտնագործած մի տարբերակով, որի համաձայն տարբեր ժողովուրդների մշակույթները, 
անտիկ ե եվրոպական մշակույթներին զուգահեռ, «մեկ-միասնական, ամեն ինչի կենտրո
նում գտնվող կյանքի վտվւոխվող դրսևորումներ ե արտահայտություններ են»: Այդ մեկ- 
միասնական կյանքը (հիմա պատմությունը), սակայն, մասնատված է ինքնակենտրոն 
«մշակույթների»: Հնդկաստանի, Չինաստանի, Եգիպտոսի, անտիկ աշխարհի, մայա ժողո- 
վուրդների ե Եվրոպայի մշակույթները ինքնաբավ են և համարժեք: Համաշխարհային 
պատմական պրոցեսի նախկին պարբերացումը Շպենգլերը համարել է «դատարկ և անի
մաստ»:

Շպենգլերը թերևս իրավացիորեն, նույն բախտին է արժանացնում այն չափանիշը, որի 
համաձայն եվրոպական մշակույթը ելակետային է և նմուշ մյուս աշխարհները բացատ
րելիս:

Սակայն Շպենգլերը «մշակույթ» հասկացությունը դիտարկում 1ւ մեկնաբանում է 
որպես «օրգանիզմ»: Օրգանիզմը ունի նախասահմանված ճակատագիր' ծնունդ, զար
գացում, մահ: Երբ մշակույթը հասնում է իր ավարտին, անշարժանում է ե սկսում է մահա
նալ: Իսկական պատմությունը ճակատագիր ունի, բայց ոչ մի օրենք չունի: Յուրաքանչյուր 
մշակույթի զարգացումը առաջնորդում է իր ճակատագիրը: Այդ ճակատագիրը չի տրվում 
բսւցատյւության և ապացուցման:

Շպենգլերը գտնում է, որ ամեն մի մշակութային աշխարհի զարգացում կարեփ է բա
ցատրել օոյություե ունեցող նմանակությամբ: Սրանով կարեփ է վերծանել առանձին մշա
կույթների գենետիկական ծածկագիրը (կոդը): Այդպիսի չափանիշ է անտիկ մշակույթը: Ա
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րաբականը անցման փուլ է դեպի եվրոպական մշակույթ: Մշակույթե1ւ[փ տււփււ1ւ1ււաւկա- 
նության ընդունումը նրան բերում է այն մտքին, որ դա մի անթավւսւնցելի պատեհ՛? I ստեղ
ծում մեկը մյուսի համար: Դրա պատճառը, ըստ նրա, այն է, որ յուրաքանչյուր մշակույթի 
հիմքում ընկած է մի անկրկնելի խորհիդանիշ, մի ինչ-որ ճակատագիր: Եվ եթե ամեն մի 
մշակույթ նախօրոք ծրագրավորված է ճակատագրի կողմից, ապա նրանց ինքնատիպութ
յունը պայմանավորված է առանձնահատուկ «հոգր»-ով: Օրինակ, նա գտնում է, որ անտիկ 
մշակույթի հիմքում ընկած է ապոլոնյան հոգին, արաբականի հիմքում՜ մոգականը, իսկ 
եվրոպականի հիմքում՜ ֆաաստյանը: Դրանց անկրկնելիությունը և եզակիությունը ար
տահայտված են «աշխարհահայեցողության գաղտնի լեզվով»: Դա հասկանալի է միայն 
այն մարդկանց, որոնք այդ մշակույթի կրողներն են, ում հոգին պատկանում է այդ մշա
կույթին:

Այս բարձունքից Շպենգլերը տեսավ նաե գերմանական մշակույթի մայրամուտը, 
քաղաքակրթության մահը к  ամոքեց գերմանական ժողովրդի վերքերը: Իր «Պրու- 
սականությունը և սոցիալիզմը» գրքի մեջ Շպենգլերը սոցիալիզմը համարում է կյանքի դրս
ևորման մի ձև, որը մշակույթի անկման և մահվան մոտալուտի արդյունք է. այն կյանքի' 
մահվան համապատասխանող ձև է: Միաժամանակ, ըստ Շպենգլերի, սոցիափզմը նաև 
«իշխելու կամքի դրսևորում է»: Նրան հատուկ են իմպերիալիստական նկրտումներ և տո
տալիտար կառավարում:

Գերմանական իրականության պայմաններում Շպենգլերը առաջարկում է սոցիալա
կան վերավտխման իր նոր տարբերակը, որի հիմքում պետք է ընկած լինի գերմանա
կան (պրուսական) բնազդը: Այդ բնազդը ենթադրում է մի իշխանություն, որտեղ թագա
վորը պետության առաջին ծստան է, յուրաքանչյուր ոք պետք է զբաղեցնի իր տեղը, երան 
պետք է հրամայեն և նա պետք է ենթարկվի: Հասարակության մեջ միշտ էլ գոյություն ունի 
«ղեկավարման» և «կատարման» տեխնիկա, տարբերություն' «ղեկավարի աշխատանքի» և 
«ղեկավարվող աշխատանքի» միջև: Հասարակությունը, ըստ Շպենգլերի, հավիտյանս հա- 
վիտեեից կազմված է ուժեղներից և թույլերից: Ուժեղները պատմականորեն կոչված են 
ղեկավարելու, իսկ թույլերը պետք է զբաղեցնեն իրենց համապատասխան տեղը կյանքում: 

20-րդ դարի 30-ական թվականներին Շպենգլերը քվեարկում է «նացիոնալ՜սոցիալիստ
ների» օգտին: «Հիտլերը բթամիտ, ապուշ մարդ է, բայց շարժումը պետք է պաշտպսւ- 
նել»: Սակայն շատ շուտով նա սկսում է աշխատել քաղաքական մի գործի վրա, որը պետք 
է վերնագրեր «Գերմանիան վտանգի մեջ է», որը ի վերջո հրատարակում է «Վճռի տարի
ներ» վերտառությամբ: Նա սուր քննադատության է ենթարկում նոր վարչակարգի քաղա
քականությունը և դեմոկրատիայի պաշտոնական գովերգումները: Այդ աշխատությունը ի 
վերջո հունից հանում է իշխող վարչակարգին: Հիտլերը հրապարակայնորեն հայտարարում 
է. «Ես Օսվալդ Շպենգլերի հետևորդը չեմ: Ես չեմ հավատում Եվրոպայի մայրամուտին»: 

Օսվալդ Շպենգլերը իր դարաշրջանի ծնունդն էր: Նա ապրեց ե ստեղծագործեց համաշ
խարհային պատմական պրոցեսի խոր ճգնաժամի ու ցնցումների կիզակետում, իր ժողովր
դի գոյության և չգոյության սահմանային իրադրության պայմաններում: Նա խորապես 
զգաց և կանխատեսեց իր և եվրոպական ժողովրդի գլխին կուտակված վաթորկածին ամ
պերի կործանիչ հարվածների շնչառությունը և գալիք ողբերգությունը: Կարելի է ափսոսալ 
միայն, որ Շպենգլերի «Կյանքի փիփսոփայությունը» անձնական կյանքի մայրամուտին ոչ 
միայն լքեց նրան, այլև հայտարարվեց իր ժողովրդի վտանգավոր թշնամի: Նա հասկա
ցել էր «նոր իշխանության քրեածին էությունը, որը դուրս եկավ ոչ թե դաշնակից, այլ նրա 
աշխարհայացքի վտանգավոր թշնամի»:

Շպենգլերի փիլիսոփայական գաղափարները խոր ազդեցություն են թողել անգփացի 
պատմաբան և փիլիսոփա Ա. Ռոյնբիի /1889-1975/ վրա: Իր 12- հատորանոց «Պատմութ
յան հետազոտություններ» աշխատությունը մեծ համբավ բերեց երան: Թ-ոյնբին նոր գաղա
փարներ է մշակել պատմության փիփսոփայության բնագավառում: Ի տարբերություն Կ. 
Սարքսի, ֆորմացիոն տեսության Ռոյնբին համաշխարհային պատմական և նրա
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quipquigrtUlQ վերաիմաստավորի t  |ՈկԱ|| |>ւալստս»կրթու.թյուԱնևրի շրջապտույտի տեսոտ- 
րս1ւ ւ|ա>ւ ավարներով ե նէւրակսւ(|ր1ւ|, ւտ լոկալ քաղաքակրթությունների ինքնապսւրւիակ- 
ւխւՕաթյանն ու սՆկասացվածությաԱլւ բացառում են խոսել մալւդւլային հասարակության 
միասնական պատմության մասին: Որքան քաղաքակրթություն, այնքան պատմութ- 
/աս:Նսւ առանձնացրել է 2 1  քաղաքակրթություն, ապա դրանց թիվը կրճատել մինչե 13-ի: 
Դրանք! Թոյնբիի կարծիքով, հավասարազոր քաղաքակրթություններ են: Նրանցից յու- 
րայյաԱչյուրը, ինչպես Շպենգլերի մոտ էր, հաջորդաբար անցնում է ծագման, զարգացման, 
ասկման և ոչնչացման վաղեր, բայց նրանց տեղը առաջանում է նոր քաղաքակրթություն- 
1ար:

Ի տարբերություն Շպենգլերի, Թ-ոյնբին լավատես է: Նրա ուսմունքի մեջ առանձնաց
ված արդի քաղաքակրթության հինգ տիպերը չինական, հնդկական, արեմտաեվրոպսւ- 
կան, իսլամական ե ռուսական, ընդունակ են զարգանալու: Այդ զարգացման ընթացքը, ըստ 
սրա, կախված է «ստեղծագործական մտածողության» ակտիվ ւիոքրամասնությունից, որը 
րնդունակ է իր հետեից տանել «իներտ մեծամասնությանը»:

Պատմական պրոցեսի փիլիսոփայության և պարբերականացման Շպենգլեր-թոյնբիա- 
կան մոտեցումը իր բովանդակությամբ մշակութա-արժեքաբանական, քաղաքակրթական 
I., որի պատճառով էլ այն կոչվում է հասարակության զարգացման ու պարբերականացման 
մշակութաբանական-քաղաքակրթական մոտեցում կամ տեսություն:

Գ լուխ  14. Պրագմատիզմ

19-րդ դարի քառորդում ԱՄՆ-ում ձևավորվում և զարգանում է փիլիսոփայական մի ուղ
ղություն, որը կոչվում է պրագմատիզմ (hmk-pragma' գործ, գործողություն): Այն ընդունված 
է անվանել «զուտ ամերիկյան» փիփսոփայության: Պրագմատիզմի հիմնական գաղափար
ները առաջինը ձևակերպել է Չ. Պիրսը, զարգացրել ե մասսայականացրել է Ու Ջեսսը, 
կոնկրետացրել և խորացրել է Ջոն Դյուիհ: 20-րդ դարի առաջին կեսում այն վերածվեց 
պաշտոնական փիփսոփայության:

Պրագմատիզմը կարեփ է դասել իռացիոնալիստական, ոչ դասական փիփսոփայական 
ուղղությունների շարքին: Նրա գաղափարական հիմքը և ուղղվածությունն այն է, որ փիլի
սոփայությունը պետք է հրաժարվի իր առանցքային «փիփսոփայական հիմնախնդիրնե- 
րից» ե գլխավոր հիմնախնդիր դարձնի «մարդկային հիմնահարցերը», լուծի մարդկանց 
կենսագործունեության համար առավել կարևորագույն խնդիրներ, այն է' գործնակսւնութ- 
յան և ամենօրյա կյանքի հետ առնչվող առօրյա և հեռանկարային հարցեր: Պատահական 
չէ, որ այն սկզբնավորվում է դասական փիփսոփայության քննադատությամբ' նրա վերա
ցականության և կոնկրետ մարդու հիմնախնդիրներից կտրվածության համար: Պրագմա
տիզմը իր գլխավոր խնդիր է համարել մարդու առջև կյանքի ու կենսագործունեության ամե
նատարբեր իրադրություններում ծառացած հարցերի լուծումը: Փիփսոփայությունը պետք է 
օգնի մստդուն' կյանքի սրընթաց հոսքում շարժվելու դեպի նպատակի իրականացում:

Չարլզ Սանդերս Պիրսը (1839-1914), ամերիկյան պրագմատիզմի հիմնադիրը, հա
մոզված է, որ փիփսոփայությունը պետք է ունենա գործնական ուղղվածություն' օգնելու 
մարդուն ժամանակի իռացիոնալ աշխարհում իր առօրյա կյանքի հիմնախնդիրները լուծելու 
գործին: Այն պետք է փնի մտածողական-ճանաչողական գործիք'հիմնավորելու եկամտա
բեր գործունեությամբ զբաղվելու մեխանիզմները: Այս հայեցակետից Պիրսը մշակել է 
կասկած-համոզմունքի տեսությունը: Այդ տեսության մեջ նա իմացության հիմնական 
խնդիր է համարում կասկածանքի հաղթահարումը և հաստատուն համոզմունքի 
մշակումը՛, ճանաչողության գլխավոր մայրուղին պետք է փնի մարդկանց գործողություն
ներին ուղղություն տվող համոզմունքի ճանաչումը: ճշմարտությունը կայուն համոզմունքն 
է: Իմացության ուղին ընթանում է կասկածից դեպի համոզմունք ու հավատ և կապված է 
գործունեության արդյունքի հետ: Եթե մարդկանց գաղափարները կիրառական հուսալիութ
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յունից զուրկ են, անհրաժեշտ է հետազոտության միջոցով հասնել կայուն համոզմունքի, 
ձեռքբերման: Այն չի կարող ճշմարիտ կամ կեղծ լինել: Կարեորն այն է, թև njipuihrf ւ| I, հա
մոզմունքը ունակ փարատելու կասկածամտությունը ե հոգեկան հանգստություն պատճա
ռում:

Պիրսը գտնում է, որ բոլոր համոզմունքները ճշմարիտ են, եթե կայուն են ե. բա
զում մարդիկ հավատում են դրա ճշմարտացիությանը: Կայուն և բազում մարդկանց 
կողմից ընդունված համոզմունքների ձեռքբերման համար Պիրսը մշակել է չորս մեթոդ: Հա
մառության մեթոդով մարդիկ կառչում են իրենց նախասիրած հայացքներին, իսկ հեղի
նակության մեթոդով'որևէ ուժեղ կազմակերպության (պետություն, եկեղեցի) կողմից սահ
մանված համոզմունքների համակարգից: Ըստ ապրիորական մեթոդի, վփլիսովաւները ի
րենց համոզմունքների համակարգերը ւիորձում են ներկայացնել որպես բացարձակ ճշմար
տություններ: Վերջապես գիտական մեթոդով վփլիսովւան պետք է ղեկավարվի «գիտութ
յան ոգին թշնամի է ամեն մի կրոնի» սկզբունքով, այն է'կայուն համոզմունքի ամրապնդման 
չափանիշը սուբյեկտիվությունից օբյեկտիվության տեղւաիոխելն է:

Պիրսը գտնում է, որ ճշմարիտ հասկացության բարձրագույն աստիճանի կարելի է հաս
նել, եթե միայն նշվում է նրա նշանակությունը: Իսկ նշանակություն ասելով Պիրսը 
հասկանում է, թե այն ի՞նչ է նշանակում սուբյեկտի համար' որպես դրա գործնական 
հետևանքների ամբողջություն: Համոզմունքների ճշմարտացիությունը որոշվում է մարդ
կանց պրակտիկ գործունեության ընթացքում ցանկալի նպատակին հասնելու և հաջողութ
յուն բերելու գործընթացում: Եթե համոզմունքը մարդկանց կենսագործունեության ընթաց
քում օգուտ ե շահույթ չի բերում, այն գրկված է ճշմարիտ իմաստ ե նշանակություն ունենա
լուց:

* * *

19-րդ ե 20-րդ դարերի սահմանագլխին ԱՄՆ֊ի սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական 
կյանքի վերընթաց զարգացումը ամերիկացիներին հանգեցնում է «համաշխարհային ա- 
ոաքելության» համոզմունքին: Դրա էությունը ոչ միայն աշխարհում իր գերազանցության 
հաստատման գաղափարն էր, այլև ղեկավար դեր խաղալու իրավունքի ապահովումը: 
Ամերիկայում արդեն հաստատվել էր ամերիկյան կյանքի ու ապրելակերպի նկատմամբ կա
յուն համոզմունք ե յուրահատուկ հավակնություններ, որոնք կարիք ունեին փիլիսոփայա
կան հիմնավորման:

Ուիլյամ Ջեմսը (1872-1910) առաջինը ստեղծեց և համակարգեց պրագմատիզմի փի
լիսոփայությունը, որի հիմքում ընկած էր Չ. Պիրսի պրազմատիստական գաղափարներն ու 
սկզբունքները: Իր ամբողջության մեջ Տեմսի փիփսոփայությունը արմատապես շոշափեց 
«միջին ամերիկացու» գիտակցությունը, իմաստավորեց նրա առօրյա կյանքն ու կենսա
գործունեությունը, ամերիկյան ապրելակերպը ե ազատ, շահութաբեր և օգտակար գործելու 
կամքը:

Ջեմսի պրագմատիզմը մի շարք հարաբերականորեն ինքնուրույն տեսությունների հա
մակարգ է: Դրանք ունեն ներքին կուռ միասնություն և լրացնում են միմյանց: «Պլյուրափս- 
տական տիեզերքի» տեսության մեջ նա ապացուցում է, որ տիեզերքը չի կարող լինել կար
գավորված, միասնական, ներդաշնակ ե ավարտուն: Այն լցված է անհայտ ու անկանխա- 
տեսեփ ուժերով, օժտված է անկարգ ու քաոսային կառուցվածքով: Միայն սուբյեկտի գի
տակցության մեջ է հնարավոր պատկերացնել միասնական-կարգավորված տիեզերք: Այն 
չի կարող տեղավորվել մարդկային ւիորձի մեջ, քանզի չի տրվում փորձին: Իսկ այն, ինչ գո
յություն չունի փորձի մեջ, անհնարին է ճանաչել:

«Արմատական էմպիրիզմի» տեսության մեջ Ջեմսը հիմնավորում է այն մխրքր, որ 
այդ «պլյոտափստական աշխարհը» մարդուն կարող է տրվել միայն վարձի մեջ: Հենց 
փորձի մեջ տրվւսծ աշխարհն է այն իրական աշխարհը, որը միակ հնստաւ| որ ճսւնա-
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տ1ւփ աշխարհն Է1 Քանի որ ւխւրձո lilum աշխարհս է, ապա այն կարսլի է ճանաչել ե. իմաս
տավորել «փորձ» հասկացության միջոցով: Իսկ եթե «ւիորձ» հասցացությունը իր մեջ չի կա
րող տեղավորել ողջ աշխարոը, ապա մարդը իր գիտակցության «ընտրողական գործու
նեության» անհրաժեշտությունից Է ճանաչում անձնական «փորձի» մեջ տրված աշխարհը: 
Մնացած աշխարհը «ինքնին իրերի» աշխարհն Է: Այղ «ինքնին իրերի» աշխարհը ւիորձ չի 
կարող դառնալ' զգայություններին չտրվելու պատճառով:

1 էւրեմե, աշխարհը հենց անհատիս, տրված փորձս Է, այն իրականությունը, որը 
յուրաքանչյուր մարդ իր գիտակցության երեք շերտերից' զգայություններից, դրանց կապե
րից ե կարծիքներից արարում Է իր աշխարհը: Այդ աշխարհը մի ուրույն, եզակի աշխարհ Է 
ե երբեք նման չի կարող լինել մեկ ուրիշի, նույնպես եզակի, աշխարհին: Դրա ինչ և ինչպի- 
սին լինելը կախված Է ընտրությունից, իսկ ընտրությունը անհատական Է: Իրականությու
նը ոչ թե մարմարի զանգվածն Է, այլ նրանից ստեղծված արձանը: Ջեմսի «փորձի» հասկա
ցությունները ունեն ընդգծված պրագմատիստական բովանդակություն: Դրանք միջոցներ 
ու գործիքներ են, որոնք այնքան օգտակար ու շահավետ են անհատական նպատակնե
րն իրականություն դարձնելու «ընտրողական գործունեության» ընթացքում: Այս շահավետ 
գործընթացին ակտիվորեն մասնակցում են անհատական կամքը, ձգտումները, շահեկան 
հույզերն ու զգացմունքները:

Ջեմսը գտնում Է, որ աշխարհը պետք Է սահմանվի ոչ այնպես, ինչպիսին Է օբյեկտիվո
րեն, ինչպիսին եղել Է մինչև մարդը: Աշխարհը այն է, ինչ մարդիկ դարձրել էս: Հետևա
բար, այն սարդակերպ աշխարհ է, իռացիոնալ և պլյոտալիստակսւն: Այն մշտապես ա
նավարտ աշխարհ Է, այլ ոչ թե կարգավորված, ավարտուն և միասնական: Նման ըմբռ
նումներից Տեմսը եզրակացնում Է, որ տիեզերքում տեղավորվելու համար մարդը ստիպված 
Է հաղթահարելու իր և տիեզերքի միջև գոյություն ունեցող իրեն տիեզերքից օտարող և 
«խորթացնող» մի ինչ-որ «օտար մարմին»: Փիփսոփայության խնդիրը այդ երևույթները, 
ըստ Ջեմսի, կարող Է լուծել'իր մեջ համադրելով գիտական, առօրյա և կրոնական գիտելիք
ները, որոնք պրագմատիզմի մեջ ճշմարտության արտահայտման ձևեր են որպես համոզ
մունքներ: Գիտելիքները գործառնում են համոզմունքի բովանդակությամբ, որոնք պետք Է 
արժեքավորվեն իրենց ֆունկցիոնալ հատկություններով: Առաջնայինն ու կարևորագույնը 
«հավաստի կամքն» Է: ճշմարիտ համոզմունքը հարաբերելով հավատի հետ, Ջեմսը ստեղ
ծում Է մի տեսություն, որի համաձայն «մարդը չի կարող ապրել առանց հավատի»: Կրոնը 
անհրաժեշտ Է մարդուն անհուսափ տիեզերքում անվտանգ զգալու համար, հոգալու անձ
նական ճակատագրի մասին և լրացուցիչ ուժ ստանալու անձնական կյանքը լավագույն ձ
ևով կազմակերպելու համար: «Հավատի կամքի» գլխավոր կարգախոսը «հավատն Է առ 
աստված», որի հենքը ազատ կամքի գործողությունն է: Հավատի հզորությունն այն Է, 
որ ցանկացած միտք վերածում Է ճշմարտության: Իսկ եթե այդ հավատի ճշմարտությունը 
շահութաբեր Է և օգուտ Է բերում, ապա այն կասկածի ենթակա չէ:

Ջեմսի այս գաղափարները «ամերիկյան լավատեսության» էությունն են. հավատու՞մ 
ես, կհասնես հաջողության, քանի որ հավատից է կախված մարդու անձնական հաջողութ
յունը:

«Ամերիկյան լավատեսության» տեսաբան Ջեմսը գտնում է, որ համոզմունք 
դարձած հավատը մարդուն մղում է ակտիվ գործունեության դաժան աշխարհը վե
րափոխելու համար: Հավատն այն ուժն է, որը հասարակությանը զերծ է պահում քայքա
յումից ու կործանումից և ապահովում է ցանկացած ամերիկացու ստեղծելու մի աշխարհ, որ
տեղ «արժի ապրել»:

Ջեմսի «հավատի կամքի» ե «հավատի իրավունքի» տեսությանը այս հայեցակետից 
ստանում է սոցիալական իմաստ և հնչեղության: Աշխարհում «լավ տեղավորելու» համար 
անհրաժեշտ է հավատալ, որ դա հնարավոր է: Չէ՞ որ, ըստ Ջեմսի, հասարակական 
կյանքն էլ «փորձի» մի հոսք է: Այդ հոսքի մեջ մարդն ազատ է ընտրելու ցանկացած վար
քագիծ, ղեկավարվելու ցանկացած բարոյական նորմերով ու համոզմունքներով' «անելու
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այն, ինչ իր գինը հանում է», ինչ բերում է օգուտ ու շահ: էւշմարտությա(ւ(ւ1ւ|ւ1ւ կ niili i այն
պիսի համոզմունքներ, հասկացություններ ու հավատ են, որոնք ունեցել lili կամ ունեն 
նպաստավոր հետևանքներ, հարմար են ու շահավետ ե օժտված են նպատակի իրակա
նացման գործին օգնելու հատկությամբ:

Ջոհ Դյոփն (1859-1952) ամերիկյան պրագմատիզմի ամենանշանավոր այն ներկայա
ցուցիչն էր, ով իր նախորդների պրագմատիստական տեսությունները առավելագույնս հար
մարեցրեց ամերիկյան ապրելակերպին, պրագմատիզմը դարձրեց գործարար ամերիկացու 
գաղափարական ուղեկիցը և գործունեության իդեալը:

Տ. Դյոփն իր ողջ կյանքում մտահոգված էր հասարակական կյանքի բարենորոգման 
հարցերով: Ոոտեղ փնտրել ե ինչի'’ մեջ տեսնել հասարակական հումանիստական-դեմոկ- 
րատական բարենորոգման հիմքերը: Դյոփն հասարակության բպոենորոգման գաղափար
ները փնտրել է նրա կրթական համակարգում. « Հասարակությունը կարող էրարենո- 
րոգվել դպրոցի միջոցով», որի համար «անհրաժեշտ է արմատապես վերակա
ռուցել դպրոցը»: Այս բնագավստում կատարաս երկարամյա տեսական, մեթոդաբանա
կան և պրակտիկ կազմակերպչական, հիրավի, վիթխարի աշխատանքի համար Դյոփն 20- 
րդ դարի քսանական թվականներին արդեն ձեռք էր բերել համաշխարհային համբավ: Նա 
շրջագայում է Մեքսիկայում, Չինաստանում, Ռուսաստանում, Թ-ոտքիայում և այլուր: Նրան 
արդեն հուզում է ոչ միայն ամերիկյան, այլև համաշխարհային հանրության կյանքը: Նրան 
ցնցում են 20-րդ դարի առաջին 30 տարիների համաշխարհային պատմության աշխստհսւ- 
կալ ողբերգությունները, սոցիալական հեղափոխություններն ու տնտեսական-մշակութային 
ճգնաժամերը: Նա հաստատապես որոշում է վերակա՛ռուցել փիփսոփայությունը, որոնել 
այնպիսի գործունյա գաղափարներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հաղթահարել 
մարդկանց զանգվածային հոռետեսական-անկումային տրամադրությունները, սոցիալա
կան ծայրաստիճան լարվածությունը, ապագայի անորոշությունները, որոնք կօգնեին 
մարդկանց՝ կառուցելու մարդավայել ապրելակերպ:

Դյոփն գիտակցում էր, որ այդ գաղափարների հիմքերը դրել էր Չ. Պիրսը, փիլիսոփա
յությունը համակարգել էր Ու. Տեմսը: Իր խնդիրն էր արդեն գործուն պրագմատիզմը վերա
կենդանացնել և վերակառուցել այնպես, որ այն դառնա զանգվածային գործու
նեության պրակտիկ մեթոդ, այն է' գործող հզոր ուղեցույց սոցիալական կոնֆլիկտների 
բացահայտման ու հաղթահարման համար և վերածվի բարոյական ու քաղաքական ախ
տորոշման մեթոդաբանության:

Դյոփի համոզմամբ, փիփսոփայությունը ծագել է սոցիալական լարվածությունից և 
ստրեսներից: Նրա խնդիրը հասարակական և անձնական կյանքի այնպիսի կազմակեր
պումն է, որը կնպաստի վերակառուցել նրանց կյանքի պայմանները: Այս տեսության հիմ
քում ընկած է փորձը, որը ընդգրկում է մարդկային կյանքի դրսևորման բոլոր ձևերը: Փորձի 
մեջ միախառնված է ամեն ինչ, այն սոսկ «գիտակցության հոսք» չէ: Այն ավեփ լայն հաս
կացություն է, իրադարձությունների մի ամբողջական շղթա է' բանականություն, մտածո
ղության եղանակներ, անմտություններ, հավատալիքներ, խելամտություններ, խառնա
կություններ, ապրումների բազմաձևություն է, գործելու սովորույթներ, ավանդույթներ և օբ
յեկտիվ ու սուբյեկտիվ իրողություններ է: Գործիքների այս համախմբությունը օժտված է ե
րեք կարևոր հատկություններով' միջավայրի վերակառուցման, այն վերահսկելու ունա
կությամբ և դեպի ապագա անզուսպ ձգտմամբ: Փորձի հետ ակտիվ փոխազդեցության 
մեջ են գտնվում իդեալականը' վերակառուցման ծրագիրն ու պլանը և իրականը այն, ինչ 
պետք է վերակառուցել: Գիտությունը «գործիքների» (գաղափարներ, իդեալներ, հասկա
ցություններ, տեսություններ) մի պահեստարան է, որից մարդը կարող է ընտրել այն գոր
ծիքը, որը տվյալ իրադրության մեջ գործուն է և օգտակար:

Դյոփն ուսուցանում է, որ «սոցիալական վարձի» գործողության ընթացքում անհրա
ժեշտ է հստակ որոշել այն գւխավոր իրադրությունը, որը իրենով է պայմանավոյտւմ 
մյուսները: Անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել այն գործոնը, որի կիրառումը օգտակար հշահու-
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թւսք՚հր «ւ)1սպու|.ւ|ա1ւ» կարևղծի: Դյոփն գտնում 1;, որ հասարակության մեջ չկան որոշիչ ե 
համակարկասփեղծ գործոսննր: Փորձարարական մեթոդով պետք Լ որոնել ու գտնել այն 
գործոնը (տնտեսական, քաղաքական, բարոյական, հոգևոր), որը կոնկրետ իրադրության 
վերակառուցման ու բարօլավման արդյունավետ եղանակն է:

Դյուին մարդու մեջ տեսել է նրա դերայիև բանական ակտիվությունը: Հասարակական 
կյանքի փոփոխական իրադրությունների ընթացքում և «պրոբլեմատիկ իրադրության» 
դեռևս չլուծված պայմաններում մարդը պետք է համբերատար որոնի ե գտնի դրանց լուծ
ման ուղիներն ու միջոցները: Նա պետք է հստակ որոշի իր տեղն ու դերը, ընտրի բարոյա
կան այնպիսի վարքագիծ, որոնք հնարավորություն կտան կատարելու իր դերային խնդիր
ները:

Մարդկային բանականությունը, ըստ Դյուիի, իր «ինստրումենտալ» բնույթով ապա
հովելու է մարդու հարմարվողակասություսը սոցիալական կոնկրետ միջավայ
րին ու իրադրությունների այն հոսքին, որի մեջ ապրում է նա: Այս գործում կարևորա
գույն դեր է հատկացված գիտությանը: Գիտությունն ու նրա մեթոդը պետք է ապահովեն 
մարդու հաջորդ վարքը «իրադրությունների հոսքի» մեջ: Իսկ ճշմարտությունը, որպես այդ 
իրադրությանը համապատասխանող միտք, պետք է օժտված լինի գործուն, իր խնդիրները 
օգտավետ և շահեկան լուծելու հատկությամբ:

Տ.Դյուիի վերակենդանացրած ե վերակառուցված պրագմատիզմը «ինստրումենտա- 
լիզմ» անվամբ, «ամերիկյան ապրելակերպի» և լավատեսության պբագմատիստական փի
լիսոփայության ավարտն է: Այն ամերիկյան մտածելակերպ և փիփսոփայության է: Այդ 
«ամերիկանիզմը» գործարար ամերիկացու հոգևոր գաղափարական ուղեցույցն է, ամերիկ
յան քաղաքականության պաշտոնական փիփսոփայությունը: Պրագմատիզմի մեջ են 
մշակված այդ ուղղության կարևորագույն ելակետային հասկացությունները, որոնք օժտ
ված են դեմոկրատական հասարակություն կառուցելու իդեալներով և սկզբունքներով:

Գլուխ 15. 20-րդ դարի փիլիսոփայական ուղղությունները

1. Մարքսիստական փիլիսոփայության պատմական ճակատագիրը

Համաշխարհային փիփոփայական մտքի պատմության մեջ մարքսիստական փիլիսո
փայությունը ունի իր ուրույն տեղը: 2 0 -րդ դարի անգլիացի խոշորագույն փիլիսոփա Ռաս- 
սեփ գնսւհատմամբ, 19-րդ դարի երկրորդ կեսում ե 2 0 -րդ դայւում աշխարհի երկրների կե
սում հավատում են մարքսիստական փիլիսոփայությանը:

Մարքսիստական փիփսոփայության կարևորագույն ձեռքբերումները առնչվում են փի
լիսոփայական մի շարք առանցքային հիմնախնդիրների վերամշակման ու գիտական վեր
լուծության հետ: Դրանք վերաբերում են մատերիալիստական դիալեկտիկային, պատմոտ- 
յան դիալեկտիկա-մատերիայիստական ըմբռնմանը, փիփսոփայության էությանն ու ֆունկ
ցիաներին, տեսության ու մեթոդաբանության հարաբերակցությանը, փիփսոփայության ու 
գիտության ւիոխազդեցություններին:

Փիլիսոփայական հիմնախնդիրների մշակման ու վերամշակման իր վիթխարիությամբ 
հանդերձ, մարքսիստական փիփսոփայության մեջ նկատվել են սկզբունքային մի շարք թե
րություններ: Այդ թերությունների արմատները գտնվում են Կ. Մարքսի ե Ֆ. էնգելսի այն 
համոզմունքների մեջ, որ փիփսոփայության գլխավոր կոչումը, դերն ու նշանակությունը կո
մունիստական հասարակարգի կառուցման միջոցով բանվոր դասակարգին և աշխատավոր 
զանգվածներին կապիտալիստական շահագործումից ազատագրելն է: Նման վիթխարա
ծավալ հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհին կոնկրետ մարդը և կոնկրետ հասարա
կությունը դուրս են մնացել նրանց տեսադաշտից, գերագնահատվել է դասակարգային մո
տեցման հնարավորությունները, երբեմն աղավաղվել դիալեկտիկայի օրենքների բովան
դակություն ձևակերպումները, հարմարեցվել սուբյեկտիվ ընբռնումներիև: Որպես արդյունք,
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մարքսիստական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ անտեսվել է հասսւլւտ1|ւս|.ւ|ւււ(ւ I փւ|- 
յուցիոն զարգացման անհրաժեշտության հիմնավորումը ե փոխարինվել թոիասւձԱ lilnjiu- 
վտխական անցումների տեսությամբ:

Մինչև 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղավւոխություեը Ռուսաստանում, մարքսիստական 
փիփսոփայությունը զարգացրել և լուսաբանել են Պ . Լսւֆարգը, Ա. Լսւբրիոլաս, Ա. 
Գրսւմշին, Գ» Պլեխանովը, Վ.. Ի. Լենինը ե ուրիշները: Առանձնապես մեծ է Գ. Վ. Պլեխա- 
նովի դերը այս գործում, մասնավորապես մարքսիստական սոցիալական փիլիսոփայութ
յան առանձին դրույթների ճշգրտման և գիտական անշահախնդիր մեկնաբանության բնա
գավառներում: Պլեխանովը տեսել և հիմնավորել է մարքսիստական փիփսոփայության 
ժառանգական կապը անցյալի ողջ փիլիսոփայության լավագույն ավանդույթների հետ: 
Նա միաժամանակ համառորեն դեմ է եղել Ռուսաստանում սոցիալիստական հեղափո
խության իրականացման լենինյան տեսությանը և ծայրաստիճան բացասական վերաբեր
մունք ցուցաբերել այդ հեղափոխության նկատմամբ:

Ինչ վերաբերում է Վ. Ի. Լենինին, որպես մարքսիստ փիլիսոփայի, պետք է արձանագ
րել, որ նա որոշակի ավանդ ունի փիփսոփայական գոյաբանության և իմացաբանության մի 
շարք հիմնախնդիրների' մատերիայի ու գիտակցության, մատերիափստական դիալեկտի
կայի, ճշմարտության և գիտական մեթոդաբանության փիփսոփայական մշակման գոր
ծում: Նա, փնելով Ռուսաստանի բուշևիկյսւն սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության 
ստեղծողն ու անփոփոխ ղեկավարը, Կ. Մարքսի և Ֆ. էնգելսի սոցիալական փիլիսոփա
յության հիմնական դրույթների վերամշակումը իրականացրել և դրանք նպատակամղել է 
սոցիալիստական հեղավտխության հաղթանակի գործին: Այս պարագայում Լենինը քաղա
քագետ էր և քաղաքական գործիչ, և որպես այդպիսին, իր կյանքի ու գործունեության իմաս
տը տեսնում էր պրոլետարիատի դասակարգային պայքարի ու դրա հաղթանակի մեջ: Ի
րականացնելով սոցիալիստական հեղավտխության հաղթանակը Ռուսաստանում և ղեկա
վարելով կոմունիստական կուսակցությունն ու սոցիալիստական պետությունը, նա քաղա
քական հանգամանքների և համոզմունքների բերումով հետզհետե կորցնում է իր բարո
յական դեմքն ու քաղաքական լրջախոհությունը' բարու к  չարի տարբերակումը: 
Ծայրաստիճան և անմոռաց նվիրված փնելով իր գաղափարներին ու նպատակների' հա
մաշխարհային կոմունիստական հեղափոխության իրականցմանը, Լենինը հոկտեմբերյան 
հեղավտխության հաղթանակից հետո իր քաղաքական և կուսակցական գործունեության 
վերջին տարիներին, կորցնում է հավասարակշռությունը к  անմիջական կապը կեն
դանի մարդկանց կյանքի ու բախտի հետ: Նրա քաղաքական ու կուսակցական վար
քագծում գործելակերպի նորմեր են դառնում խաբեությունը, սուտն ու կեղծիքը, բռնութ
յունն ու դաժանությունը: Հանուն իր ֆանտաստիկ նպատակների շուտափութ իրակա
նացման, նա զոհաբերում է իր մտերիմներին ու գործընկերներիս, փոքր ազգերի 
շահերն ու պետական-ազգային տարածքները к  ունեցվածքները: Նրա հումանիս
տական բոլոր իդեալները ի վերջո վերածվում են իրենց հակադրությանը:

Այն պետությունն ու հասարակարգը, որ ստեղծեց Լենինը, ի ծնե տոտալիտար էր:16 
Տոտափտարիզմը բացառում է ամեն տեսակի ազատություն,, որի պայմաններում ցանկա
ցած գործունեություն վերածվում է պետական նշանակության գործունեության և գաղա- 
փարականացվում ու խստագույն քաղաքականացվում է: Նման իրադրության պայմաննե
րում մասնագիտական ցանկացած ոլորտում մեղք գործելը և մեղանչումը հռչակվում են գա- 
ղափարական-քւսղաքական մեղանչում: Բնականաբար, տոտալիտարիզմի կարգ ու կանո
նից ամեն մի շեղում դիտվում է մեծագույն հանցանք ու հանցագործություն և արժևորվում է 
որպես քաղաքական և գաղափարական ահաբեկչություն:

Մարքսիստական փիփսոփայության պատմական ճակատագիրը գլխավորապես 
կապված է ահա այսպիսի տոտալիտար պետության ու հասարակարգի կառուցման ու գո-

16. Այս մասին հանրամատչելի տես սույն գրքի «Լեզվի /բստի/ փիլիսոփայություն» ենթսւՀսեփ տե[)ա|ւամ:
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ւսւտ1ւմւսս ճակատագրի fflftfi, եամասսպանդ այն հանգամանքի հետ, որ մարքսիստական 
ւ|փ||աւս|ւայւսթյուեը U րէպււանրսւպես մարքսիզմը ԽՍՀՄ֊ում հօչսւ կղում Է պետական 
փի|խափանություն և  գաղափարախոսություն:

й-հ ինչպիսի ավարտ ուսեցավ սոցիափստական հասարակարգի 70-ամյա կաոուցումն 
ա գոյությունը, մեզ համար գաղտնիք չէ: Այդպիսի վախճան են ունեցել 20-րդ դարի երեք 
աւՈւեավայրենի к  ամե&ադսւժան տոտալիտար քաղաքական կարգերը Իտալիա- 
jrfra, Գերմանիայում ե ԽՍՀՄ-ում: Իսկ ինչ վերաբերում է մարքսիստական փիփսոփայութ- 
liiiu ճակատագրին, ապա տեղին չէ ԽՄՀՄ-ի փլուզման հիմնական պատճառների մեջ որո- 
1111 լ նաև մարքսիստական փիփսոփայության մեղքաբսւժինը, վկայակոչել նրա «անպետ
քությունը», «ռեակցիոնությունը» կամ թե «հակսւհումանիստական» էությունը:

1922 թվականից' Վ. Ի. Լենինի քաղաքական մեկուսացումից և Ստափնի կողմից կու
սակցական ու քաղաքական իշխանության զավթումից հետո, տոտալիտար վարչակարգի 
մեքենան արագություն է վերցնում: Սկսվում է զանգվածային հալածանքը /մեր պարագա
յում/ գիտության ու մշակույթի և բարձրակարգ մտավորականության նկատմամբ, Սոցիա- 
փզմի կառուցման բարդ ու հակասական գործընթացներում և ԽՍՀՄ ֊ի տնտեսական ու քա- 
qաբական մեկուսացման պայմաններում սոցիալիզմի կառուցումը հնարավոր էր միայն գի
տության ու մշակույթի ագատ զարգացման և դրանց նվաճումների բանականոն օգտա
գործման հիմքի վրա: Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է բնագիտության ու փիլիսո
փայության աոողջ համագործակցությանը, որի մասին հիմնավորված գրել էր Լենինը: Ցսւ- 
ւ|ոք, այդ միությունը իր գոյությունը «քաշ տվեց» մինչև դարի 30-ական թվականները: Սա
կայն, այս ընթացքում տոտալիտարիզմի զաղափարակահ-աշխարհայացքայիե հիմք 
հռչակված մարքսիստական փիլիսոփայությունը ենթարկվում է ակնհայտ նենգա
փոխումների, որի իրականացման համար պարարտ հող հանդիսացավ 1922 թվականին 
մի խումբ առաջատար մտավորականների, այդ թվում տասնյակից ավեփ ազդեցիկ փիլիսո
փաների արտաքսումը երկրից, ովքեր հրապարակավ չէին հաշտվում սոցիափստական գա- 
ոափարախոսության հետ և մարքսիստական փիփսոփայության մեջ տեսնում էին միտում
նավոր նենգափոխումներ: Այնուհետև սկսվում է գիտության, մշակույթի և փիլիսոփայութ
յան ակնհայտորեն քաղաքականացման ու գաղափարակաեացման դաժան գոր
ծընթացը, որի ակկորդը լինում է Ստափնի 1929 թ. հրապարակսյին ելույթը ագրարային 
քաղաքականության վերաբերյալ: Այդ ելույթի բովանդակությունը և դրույթները ոչ այնքան 
տնտեսական, որքան քաղաքական էին: Քաղաքական և ներկուսակցական սրվածությունն 
ու լարվածությունը ստիպում են Ստափնին, իր դիրքերը ամրապնդելու համար դիմել պրակ
տիկ քայլերի: Իր ելույթում նա խիստ քննադատության է ենթարկում «հակամարքսիստա
կան» և բուխարինյան տեսությունները, որպես բոտժուական տեսություններ, որոնք իբր 
շատ են ետ մնացել պրակտիկայից ու սոցիափստական շինարարությունից: Այդ քսպաքա- 
կան-գաղափարական ծանր մեղադրանքը նա տարածում է նաև մի շարք բնագետների և 
ընդհանրապես բնագիտության վրա:

Պատմական այս ելույթից անմիջապես հետո գիտական կադրերը ե.ս ստորաբա
ժանվում են «բարեկամների», «չեզոքների» ե. «թշնամիների»: Քնդ որում, թշմանինե- 
րի բանակում անխտիր հայտնվեցին նաև բոլոր խոշորագուն գիտնականները և այն փիլի- 
սոփա-հասարակագետները, ովքեր համաձայն չէին ստալինյան դրույթներին ու մոտեցում
ներին: Կուսակցականության, սկզբունքը հորսկվում է պետական ու քաղաքական 
գործունեության միակ ճշմարիտ, բացա՛ռիկ սկզբունքը ե որպես պարտադիր 
հրամայական, ներխուժում գիտության ու մշակույթի պորտ:

Կուսակցականության սկզբունքի հաղթարշավի պայմաններում սկսվում են գիտական 
հայտնագործությունների և տեսական դրույթների մասսայական կեղծարարություններ քա
ղաքական պիտակավորումներով: Փիփսոփայական վիճաբանությունների արդյունքում 
փիլիսոփայությանը կցորդվում է քաղաքականությանը, մի շարք գիտություններ հայտա
րարվում են բուրժուսւկան: Անեն ինչ պետք է ծառայի դասակարգային պայքարի գործին, ո
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րը գնալով ավելի է սրվում: Տեսական ու պրակտիկ գործունությսւՍ |աւ<|աոիկ 
սկզբունք է հռչակվում այն գաղափարախոսություն ու իդեալը, համաձայն որի 
դասկարգային հասարակության մեջ ամեն մի տեսություն, գիտության ն փիլիսո
փայություն «այսպես, թե այնպես, ուղղակի, թե անուղղակի, գիտակցարար, թե  
անգիտակցաբար կապված է դասակարգային պայքարի պրակտիկայի հետ և  
պաշտպանում է այս կամ այն դասակարգին: Ուղղությունների ե տեսակետների պայ
քարը գիտության ու փիլիսոփայության մեջ, ըստ էության, կուսակցական պայքար է և հան
դիսանում է դասակարգային շահերի և աշխարհայացքային-գսսլափարական պայքար: Ա- 
մենապարսւդոքսայինը այս գործընթացում այն է, որ մարքսիզմը հռչակվում է ոչ ավել, ոչ 
պակաս «դիկտատորական դոգմատիկա», որի գաղափարական առաջնորդությամբ պետք 
է ընթանա սոցիալիզմի տեսական ե գործնական կառուցումը:

Մարքսիստական հորջորջվող, աղսւղաղված այդ փիլիսոփայությունը, այսպիսով, վե
րածվում է դիկտատուրայի հ տոտալիտար գաղափարախոսությանը հարմարեցված դոգ- 
մատիկայի: Վերածվելով քաղաքական գաղափարախոսության հլու՜հնազանդ սպասավո
րի, մարքսիստական փիփսոփայությունը միաժամանակ «աստվածացվում» է, որի կեղծ
ված և մարքսիզմի հետ ոչ սի կապ չուսեցող դոգմաներով արդարացվում են ստսղին- 
յան բռնություններն ու աքսորավայրերը, միլիոնավոր անմեղ մարդկանց բարոյական ու ֆի
զիկական ոչնչացումը: Անձնական կյանքից ահաբեկված, ինչպես և անհատական կստիե- 
րիայի ձգտող թուլամորթ փիլիսոփաները «ժողովրդի բարեկամները», գովերգում են սո- 
ցիսւլինիզմի բացարձակ առավելությունները և այն կառուցող իմաստուն առաջնորդի անս
խալականությունը' հիմնավորելով նրա նույնքան իմաստուն պետական, քաղաքական ե 
կուսակցական գործունեությունը, որ իբրե թե առաջնորդվում է մարքսիզմով: Այսպիսի փա
ռաբանված իրականության մեջ իրականում կեղծված ու ջախջախված, անգամ դիկտատոր 
մարքսիզմը մշտապես գտնվել է ծանր հոգեվարքի մեջ: ԽՍՀՄ-ում պետական կարգավի
ճակ ունեցող և մարքսիստական հորջորջվող այս փիփսոփայությունը, ըստ էության, ոչ մի 
կապ չունի մարքսիստական բուն փիփսոփայության հետ: Տոտալիտար վարչակարգերի 
բնույթն ու էությունն է այդպիսին. ոչնչացնել այն ամենը, ինչը խանգարում ե սպստնում է 
այդ հասարակարգի գոյությանը: Սրանում է մարքսրզմի ողբերգական ճակատագիրը ե ա
ղետալի վիճակը: Սիենույն ժամանակ այս վիճակի պատճառների վփլիսոփայական խո
րության անիրազեկությունը այսօր հանգեցրել է ընդհանրապես մարքսիստական փիլիսո
փայության նկատմամբ ոչ գիտական ե միակողմանի մեկնաբանման, ընդհուպ զավեշտի 
հասնող որոշ տեսակետների, իբր, մարքսիզմն է մեղավոր ու պատասխանատու ստալին- 
յան տոտալիտարիզմի առաջացման, գոյության ե նրա գործած մեծագույն չարիքների հա
մար:

Հարցի նկատմամբ անաչառ մոտեցումը հրամայաբար պահանջում է փիլիսոփայական 
ուսմունքները տարբերակել նախ, գսւղափարականացված-քաղաքականացված, այդ փիփ- 
սոփայությունը շահադիտական նպատակներով օգտագործող առանձին փիփսոփաներից 
ե, երկրորդ, նկատի ունենալ, որ ստալինյան տոտալիտար ռեժիմն էր ստեղծել իր «մարք
սիզմը», որպես գաղափարական ինկվիզիցիա'իր նպատակները իրագործելու համար:

2. Ֆ ե ն ո մ ն ն ո ւո ցհ ա

Ֆենոմենոլոգիան 20-րդ դարում ընդգծված գիտապաշտական ե մեծ համբավ ձեռք բե
րած փիլիսոփայական ուղղություններից մեկն է: Այն հիմնադրել է գերմանացի փիփսոփա 
էղմուևղ Հուսեոլը (1859-1938): Իր փիլիսոփայությունն ստեղծելիս, Հուսեռլը առաջնորդ
վել է երկու սկզբումքով'փիլիսոփայությունը ազատել հոգեբանական լոգիցիզմից և այն կա
ռուցել որպես գիտություն:

Ֆենոմենոլոգիան ուսմունք է ֆեԱոմեԱևերի (Fenomen-b^mjp) մասին՛ I՝ տարբերութ
յուն փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ ֆենոմենի դասական Ըմբռնումից որպնս

100



տլտ|ակսւե փորձում ճանաչվող 1ւլւ1ւա լլ.>, Տաս1ւս[[ւ այն հասկանում I;իրրհ գիտակցության 
lift у առաջացող իրերի իմաստ՜. Հասևսլը սկզբունքորեն տարբերակում Է «երևույթ» և 
«փհնււմեե» հասկացությունները, առաջինի տակ հասկանալով այն, ինչ ունի Էություն, իսկ 
երկքարյյը «ինքն իրեն բացահայտող» Էություն Է: Հետևաբար, գլխավոր հարցը պետք Է լի
նի այն, թե ինչպես Է մարգը հասնում Էության ըմբռնմանը: Եթե այս խնդրի լուծման միակ 
բանալին մարդու գիտակցությունն ու մտածողությունն Է, ապա անհրաժեշտ Է հետազո
տության օբյեկտ դարձնել հենց գիտակցության կաոուցվածքի, նրա ֆենոմենների և տրա
մաբանական ապրումների համակարգը չէ՛ որ աշխարհի իմացությունը կախված է մարդ
կային գիտակցության հատկություններից:

Իսկ ինչպես է գիտական հասկացությունների միջոցով ըմբռնվում իրերի էությունը: Ի- 
մսւցաբանությունը, նրա կարծիքով, ավեփ շատ զբաղվել է մտքի գործունեության արդ
յունքների հետազոտմամբ, այնինչ առանցքայինը' մտածողության ընթացքի հետազո
տությունն է: Ակներև է, որ Հուսեոլը ձգտում է փիփսոփայությունը վերածել գիտաբանութ
յան' գիտական գիտեփքի մասին գիտության: Փիլիսոփայությունը ինքն իր մեջ պետք է 
փւպտի իր գիտակցության պարամետրերը, խույս տա կոնկրետ գիտությունների կանոննե
րից: Այս ելակետային սկզբունքի հիմքի վրա ֆենոմենոլոգը, Հուսեռփ կարծիքով, նախա- 
պսս մի կողմ պետք է դնի արտաքին առարկաների և աշխարհի մասին դատողություններ 
անելը: Նա պետք է իրականացնի էպոխե (դատողություններից հրաժարում) և ձեռնամուխ 
փնի գիտակցության հիմնական հատկության' ինզւենցիոնալոտյաև' որևէ առարկայի 
նկատմամբ ՛մտքի ուղղվածության ե ձգտման ուսումնասիրության: Նշանակում է', ֆե- 
նոմենոլոգը ինտենցիոնալ կառուցվածքի հետազոտող է, ինքնահայեցողության ներըմբոնո- 
ղականության, ինտուիցիայի միջոցով գիտակցության ֆենոմենների խորքերը թափանցող: 

Հուսեռլը համոզված է, որ իմացաբանական նախկին ուսմունքները սպառիչ պատաս
խան չեն տվել այն հարցին, թե ինչպես է գիտական հասկացությունների միջոցով ըմբռնվում 
իրերի էությունը: Իմացաբանությունը, նրա կարծիքով, ավեփ շատ զբաղվել է մտքի գործու
նեության արդյունքների հետազոտմամբ, այնինչ առանցքայինը մտածողության ընթացքի 
հետազոտությունն է: Հետևաբար, ֆենոմենոլոգը ինտենցիոնալ կաոուցվածքի հետազո
տող է, ինքնահայեցողության /ներըմբռնողականության, ինտուիցիայի/ միջոցով գիտակ
ցության ֆենոմենների խորքերը թափանցող և գիտակցության հոսքի հետ միաձուլվող սուբ
յեկտ է: Եվ եթե այդ ինքնսւհայեցողականությունը ֆենոմեմոլոգիական դիրքորոշում չու
նի, ապա գիտակցությունը չի կարող օգտվել ֆենոմենոլոգիական ՛ռե՛դուկցիայից իր 
դիրքորոշման հիմնական մեթոդից: Միայն ֆենոմենոլոգիական ռեդուկցիան է ընդունակ 
գիտակցությունը մաքրել ճշգրիտ գիտությունների կանոններից, հասկացություններից, դա
տողություններից, ու ւիորձնական գիտելիքներից և իմացության հիմնական ուշադրությունը 
բևե՛ռել բուն գիտակցության վրա: յԸստ Հուսեռփ' ֆենոմենոլոգիական ռեդուկցիան 
միանշանակ և միափող չէ: Այն ընթանում է երեք վաղերով' հոգեբանական, կդետիկա
կան (էյդոսային) և տրանսցենդենտալ: Դրանք իրարից տարբերվում են ֆենոմենոլո
գիական վերլուծության մակարդակներով' նկարագրական, էյդետիկական և տրանս
ցենդենտալ:

Հոգեբանական վերլուծության ընթացքում ֆենոմենոլոգիական ռեդուկցիան 
ուղղված է հոգեկան փորձի տվյալներին և բացառում է ամեն մի բնագիտական օբյեկ
տիվ դիրքորոշում և դատողություն: Այստեղ նկարագրվում և վերլուծվաում են փորձի մեջ 
մնացած իրերի իմաստային միավորները: Հաջորդ վաղում հետազոտողը վերանում է ֆենո
մենների մասնավոր, եզակի ձևերից' հետազոտելու իրերի նմանությունները, ի մի բերելու 
նրանց բազմազանության մեջ նույնականն ու անվւաիոխը' վերանալով ընկալվածի անհա
տական և անկրկնելի ձևերից: էյդոտիկական ռեդուկցիան բացահայտում է նույնականն ու 
անփովտխը իրերի մեջ, որը Հուսեռլն անվանել է «ընկալման կդոս»: էյդոսը, որպես ըն
կալման տիպ ա տեսակ, ներըմբռնվում է և, որպես արդյունք, հանգեցվում գիտական հաս
կացության:
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Այնուամենայնիվ, հետազոտության այս փողերում չի լածվամ |սեա|սւ|՚սւ1ւու|.ւյաե 
գլխավոր հարցը օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ աշխարհների հարաբերության հսւրցր: Այն դեռ 
մտածվում է հոգեկանի սահմաններում: Արդյոք սուբյեկտիվ աշխարհը համապատասխա
նու՛մ է օբյեկտիվ աշխարհին: Այս խնդիրը լուծում է տրանսցենդենտալ ռեդուկցիան, որը 
անտեսելով (մտքի մեջ պահելով) նույնիսկ նախորդ լիուլի արդյունքները, ամբողջովին մաք
րում է գիտակցությունը ե բացահայտում փորձի սկզբնաղբյուրները: Ֆենոմենոլոգի առջե 
բացվում է մի տրանսցեեդենտ աշխարհ, որը ոչ մի կապ չունի իրական աշխարհի հետ: Այդ 
սուբյեկտիվության բացարձակ աշխարհում» նույնիսկ սուբյեկտի «ես»-ն է վերածվում ի
մաստի՝ ինքն իրեն բացահայտալ էության' ֆենոմենի: էյդոտիկական ռեդուկցիայի փորձ
նական «ես»-ը (էմպիրիկ «ես»-ը) հանդես է գափս տրանսցենդենտալ «ես»-ի ֆենոմեն: Այս
տեղ արդեն տեղի է ունենում հայցող «ես»-ի ե գիտակցության հոսքի տարրալուծում-միա- 
ձուլում: Մենք վերադառնում ենք Դեկարտին' «Մտածում եմ, հետևաբար գոյություն ունեմ»: 
Ամեն մի գիտակցություն դառնում է «ես»-ի գիտակցում: Եթե այսպես է,ապա ճանաչող 
«ես»-ը ինքն է վերածվում ֆենոմենի' իմացության օբյեկտի:

Երբ Հուսեռլը, նույնացնելով մտածողությունը իր իսկ օբյեկտի հետ, սկսում է խորհել իր 
տեսության մասին, պարզվում է, որ չի կարեփ աշխարհիկ մարդու գիտակցությունը մաքրել 
իրականության հետ կապ ունեցող հասկացություններից և դատողություններից: Այդպիսի 
ուղի են անցել եվրոպական գիտությունները, որոնք խարխավւում են ֆորմալիզմի, գիտա
բանության և տեխնիցիզմի ճիրաններում իդեալականացնելով ամեն ինչ: Եվրոպական գի
տությունը իր սահմանային ռսւցիոնալականության պատճառով խորը ճգնաժամ է ապրում, 
իսկ փիփսոփայության տեսադաշտից անհետացել է մարդը իր աշխարհիկ կյանքով և հոգ
սերով: Հուսեռլը խորհում է' գտնելու այդ ճգնաժամի պատճառները, քանզի պաշտամունքը 
գիտության նկատմամբ ստիպել է գիտությանն ու փիլիսոփայությանը «մոռանալ» իր «կեն- 
սաշխարհով» ապրող իրական մարդուն: Ֆենոմենոլոգիան փիփսոփայական այն «դեղա
տոմսն է», որը ունակ է կանխարգելու իր կենսաշխարհով ապրող մարդու անտեսման ամեն 
մի վարձ, որը հնարավոր է աշխահրը երևույթների գիտական վերլուծության և արժեքա
վորման միջոցով: Պետք չէ ընկնել ծայրահեղությունների մեջ:

3. ՜Նորպոգ]ւտ իվխլմ

2 0 -րդ դարի գիտապաշտական (սցիենտիստական) ամենատարածված ուղղությունը 
նորպոզիվիտիգմն է: Այն գնահատվում է որպես ավանդական դասական-ռացիոնափստա- 
կան փիփսոփայության գերեզմանավւոր: Նորպոզիտիվիզմը սկզբնավորվում է 1922թ. 
ստեղծված Վիեննայի խմբակի գործունեությամբ: Այդ խմբակում հավաքվել են փիլիսոփա
ներ, տրամաբաններ, ֆիզիկոսներ'!^ Շյիկը (1882-1936,), Օ. Նոյրաթը (1882-1945,), ՀՌսւյ- 
հենբախը (1891 -1953) և ուրիշներ: 1926 թվականին հրավիրվում է Ռ. ԿաոնապըՀ 1891
1970) և դառնում «Խմբակի» կենտրոնական դեմքը: Այդ խմբակի կողմից վիճաբանություն- 
ների հիմքի վրա ձևավորված նորպոզխրիվիզմի գսսլափարական-մեթոդաբանական զար
գացմանը մեծապես ազդել և կարևոր դեր են խաղացել ավստրիացի փիլիսոփա Լ. Վիտ- 
գեեշտայեի (1889-1951) «Տրամաբանական-փիլիսոփայական տրակտատ» (1921թ.) աշ
խատությունը և անգլիացի փիլիսոփա, տրամաբան և մաթեմատիկոս Բ.Ռասեփ /1872- 
1970/աշխատությունները:

Նորպոզիտիվիզմը միակուռ փիփսոփայական ուղղություն չէ: Այն զարգացել է տարբեր 
վաղերով' տրամաբանական, սեսանտիկյան, լեզվա՛բանական- վե՛րլուծական և 
հետպոզիտիվխզմի փուլերով, որտեղ պոզիտիվիստական գաղափարները կերպարա- 
նավտխվում են'կապված բնական գիտությունների թռիչքաձև զարգացման հետ:

Այս ուղղության ներկայացուցիչները փիփսոփայության կոչումը տեսնում էին այն բանի 
մեջ, որ փիփսոփայությունը պետք է զբաղվի գիտական գիտելիքների /եգվական ար
տահայտությունների և ղրանց բովանդակության վերլուծության!՝: Տրամաբանական
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ււլւսլիտ|ս|խ|մ|ւ իր m;>iui||iiii|.ijinh|i կ1ւէււլտոԱացրևլ Լ )սգվի տրամաբանական վևրլածաթյաս 
ւ|լւա կեղծ, իմաստա(|արկ 1ւ գիտության հետ կապ չունեցող նախադասությունները ճշմա
րիտ, իմաստավորված նախադասություններից առանձնացնելու գործնթսւցների վրա: Անհ
րաժեշտ Էր ստեղծել նոր տրամաբանություն, որը ըստ Բ. Ռասելի, հնարավորություն 
կււտնղծի բացսւհայտելու փիլիսոփայական վերջնական ճշմարտությունները: Այս հայեցա
կետից Բ.Ռասվելը առաջ Է քաշել երեք գաղափարներ.

1 . Իսկական փիլիսոփայությունը տրամաբանություն Է,
2. Գիտելիքը ակնհայտորեն ե հավաստի տրված Է զգայական անմիջական տվյալնե

րում,
3. «Վ.Օկկամի ածելու» մի տարբերակի օգտագործումը:
Առաջին գաղափարը' իսկական փիփսոփայությունը տրամաբանություն Է, թույլ կտա 

րացսւհայտել դատողության ճշմարիտ բովանդակությունը, խուսափել կեղծ ու սխալ պատ
կերացումներից: ՉԷ՞ որ իսկական փիփսոփայությունը, իբրե տրամաբանություն, սկսվում Է 
դատողության (մտքի) ճշմարիտ կամ կեղծ լինելու բացատրությունից:

Երկրորդ գաղափարը թույլ կտա վերացական գաղափարները ոեդուկցիայի միջոցով 
հանգեցնել զգայական տարրերին ե խուսափել կեղծ պատկերացումներից:

Երրորդ գաղափարը, որի հիմքում ընկած Է Օկկամի նոմինալիզմը (եթե ընդհանուրը 
գոյություն չունի Աստծո մեջ, ապա այն գոյություն չի կարող ունենալ աոանձին իրերի մեջ), 
թույլ կտա առարկայական բովանդակությունը հանգեցնել ինչ-որ այլ տերմիններով չար
տահայտված նախասկզբնական Էություններին, իրերին վերագրել-ավելացնել Էություններ, 
որոնք ոչ մի կապ չունեն տվյալ իրերի հետ:

Նորպոզիտիվիստների համար գոյություն ունեն երկու տեսակի գիտական գիտելիքներ 
մասնավոր գիտությունների գիտեչիքԱեր, այն Է' բոլոր Էմպիրիկ գիտությունների և 
տրամաբանական, ու մաթեմատիկական գիտելիքները, որոնք գործիք են այդ գիտե- 
փքները կառուցելու և համակարգելու համար: Ինչպես տեսնում ենք, փիլիսոփայության հա
մար տեղ չկա: Այս պատճառով Էլ, ըստ նորպոզիտիվիստների, փիփսոփայությունը գի
տություն չէ, այլ պարզապես մի գործունեություն է, որը պետք է զբաղվի գիտության լեզ
վի պարզաբանմամբ: Ավանդական փիփսոփայության իմացաբանությունը հոգեբա
նության գործն է: Փիփսոփայությունը իբրե տրամաբանություն, պետք է զբաղվի գիտական 
տեսությունների տրամաբանական կառուցվածքի դիտաբկմամբ ե գիտական ասույթ
ների նշանակության վերլուծությամբ:

Այս խնդիրների լուծման համար առաջ է քաշվում «Վերիֆիկացիայի» սկզբունքը, 
նախադասությունների ե ասույթների ստուգե լիության և հաստատման սկզբունքը: 
Արդյոք ասույթների ե նախադասությունների մեջ արտահայտված մտքերն ու դատողութ
յունները իմաստալից են, թե իմաստազուրկ, կե՞ղծ են, թե՞ ճշմարիտ: Վերիֆիկացիայի 
սկզբունքով որոշվում է դրանց իրական բովանդակությունը դրանք համադրելով զգայական 
տվյալներին և վարձի արդյունքներին: Եթե հաստատվում են, ապա դրանք իմաստավոր են 
և հակառակը: Այնուամենայնիվ, իրականումվերիֆիկացիայի սկզբունքով հնարավոր չէ 
ստուգել արժեքային ե գեղարվեստական, ինչպես նաե հեռանկարային ասույթները, ընդ
հանուր դատողությունները, սուբյեկտիվ բնույթ ունեցող միջազգային հարաբերություններն 
արտահայտող մտքերը: Այս բացը նկատել են նաև այդ սկզբունքի հեղինակները ե լրացրել 
ստուգման հնարավորությամբ' վերիֆիկացնեփությամբ' (մտածեփ ստուգմամբ) ու փոր- 
սարկեփությամբ ե մասնակի ստուգմամբ կամ հաստատելիությամբ: Նույնիսկ V- 
Ռայհենբախի ստուգելիության մեջ տարբերակված տրամաբանական, շարահյուսական և 
ֆիզիկական տեսակները չօգնեցին պոզիտիվիզմի մեջ սուբյեկտիվության հաղթահարմա
նը: Ռ.Կառնապը մշակեց ֆիզիկւսլիզմի ուսմունքը, որի էությունը այն է, որ գիտեփքի միջ- 
սուրյեկտիվութ-յան հիմնահարցը լուծելու համար բոլոր ասույթները պետք է արտահայտել 
ֆիզիկայի լեօվով, այն է' ֆիզիկայի հասկացություններով, քանի որ այն ձևական և արհես
տական նշանային համակարգ է: Անհրաժեշտ է գտնել աոավել ռացիոնալ և արդյունավետ
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սկզբունք: Ռ.Կսւռեապը մշակում է «հանդուրժողական սկզբունքը» Ախ ւփ կււ1ււ|1ւս(||աևա- 
լիստակսւն ուսմունք է, ըստ որի գիտնականների կամավոր համաձայսա|.ւյսււ1|՛ հաստատ
վում են միասնական գիտական տեսություններ ե հասկացություններ, միաժամանակ «հաս- 
դուրժվում» անհատական գիտական համակարգերի գոյության փաստը: \

Այս հայեցակետից, նորպոզիտիվիզմի համակարգում ուրույն տեղ գբսպեցրեց լեզվի 
փիւիսոփայություևը\եզվի վերլուծական փիփսոփայությունը: Այն մտնում է տրամաբա
նական վերլուծությունների տիրույթ: Նորպոզիտիվիստները գտնում են, որ մարդիկ հաճա
խակի օգտագործում են բառեր, բայց չգիտեն, թե ինչ իմաստ ու նշանակություն ունեն 
դրանք:

Նորպոզիտիվիզմի համակարգում առանձնակի ընդգծվում է Վիտգենշտայնի լեզվա
բանական վերլուծական փիփսոփայությունը: Նրա հետազոտության օբյեկտը բնական լե
զուն է: Լեզուն պետք է իմաստավորել իր ամբողջության մեջ: Բառերի իմաստն ու նշանա
կությունը սոսկ բառարանային չէ: Դրանք որոշվում են բառերի՝ ո՜րոշակի համատեքս
տում զործածման ընթացքում, կոնկրետ նախադասությունների, ասույթների, խոսքի ե լեզ
վական այլ կառույցների մեջ:

Փիփսոփայության խնդիրն է, ըստ Վիտգենշտայնի, կանխարգելել բառերի սխալ օգ
տագործումը: «Բառերի նշանակությունը,- գրել է նա,- որոշվում է լեզվի մեջ նրա իմաստա
յին օգտագործմամբ: Միևնույն ժամանակ, մարդիկ օգտագործում են բառեր, բայց չգիտեն, 
թե ինչ իմաստ ու նշանակություն ունեն դրանք: Գլխավորը բա*>ի նշաևակուբյունև է, 
կոնկրետ իմաստը, որը տեսանելի է այլ բառերի հետ շարահյուսական համատեքստում: 
Դեռես 20-ական թվականներին Վիտգենշտայնը գտնում էր, որ նշանակությունը ե նրա բա
ցակայությունը կախված են նախադասության' իրականության նկատմամբ ունեցած ձևսւ- 
կան հարաբերություններից: Բայց հետմահու հրատարակված «Փիփսոփայական հետազո
տությունների» մեջ Վիտգենշտայնը զարգացրել է այն միտքը, որ նշանակությունն, ար
դեն այն բանի ֆունկցիան է, թե ինչպե՞ս ենք սեևք բաոերը օգտագործում, ասենք, 
կյանքի ձևերի և նպատակների իրագործման մեջ: Նման հանգամանքներում, ըստ 
Վիտգենշտայնի, լեզուն պետք է վերլուծվի որպես մարդկային բնական երևույթ: Փիփսո
փայության խնդիրն է' հավաքել մեր հիշեցումները լեզվի հրատապ օգտագործման մասին, 
ոչնչացնել առեղծվածը, որը փիլիսոփայությունն է ստեղծում: Փիփսոփայությունը պարզա
պես մեր ստջև վտում է ամեն ինչ և ոչ բացատրում է և ոչ էլ նրանցից բխեցնում է ինչ-որ բան: 
Փիփսոփայության արդյունքները, գրել է նա, «հանդիսանում են պարզորոշ անհեթեթութ
յան այս կամ այն մասնիկը»: Փիփսոփայության հիմնախնդիրները չեն որոշվում ոչ նրանով, 
ինչը տափս է նոր ինֆորմացիան և ոչ էլ նրանով մշակվում է այն, ինչ մենք արդեն գիտենք:

Վիտգենշտայնը փիփսոփայության գլխավոր խնդիրը տեսնում է բառերի սխալ օգտա
գործման, այդ բառերի իմաստի կոնկրետ բացահայտման մեջ: Պետք է պարզել բառերի ի
մաստը և նշանակությունը, որոշել դրանց օգտագործման կոնկրետ տիրույթները, կիրառ
ման ոլորտներն ու սահմանները: Անհրաժեշտ է լեզուն ենթարկել «ХЭ-երապիայի»: Նա մշա- 
կել է լեզվական «խաղերի» ուսմունքը: Ամենատարբեր խաղերի մեջ առկա է «խաղ» բառի 
համընդհանուր իմաստը, բայց ամենաբազմատեսակ խաղերը ոչ մի կապ չունեն միմյանց 
հետ: Նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ « աղ» բառը իմաստ ունի միայն իր շրջանակներում, իր 
համար: Այդպիսի երևույթ, ըստ նրա, նկատվում է նաև բազմանդամ ընտանիքում, երբ մե
ծահասակ երեխաները ընդհանրապես նման չեն փոքրահասակներին: Նշանակությունը 
բաոի օգտագործումն է լեզվի մեջ, այսինքն այն, թե ինչ նշանակությամբ է օգտագործ
ված, ինչ ֆունկցիա է կատարում բառը անփոփ միտք արտահայտելու հանար: Նույնիսկ 
բառերի նշանակությունը կապված է նրանց մեկը մյուսի նշանակությունը սահմանափա
կող ընդունակության հետ: Բառերն ունեն մեկը մյուսին հակադրվելու, գործածության ըն
թացքում միմյանց իմաստները սահմանափակն լոկ ուժեղացնելոկ նենգափոխելոկ 
հնազանդեցնելու կամ ագրեսիվություն ներարկելու հատկություններ: Եվ եթե 
դրանք զրկված են հակադրող իմաստներից, ապա իմաստազուրկ են: էլ <;ն[տ խոսում յեգ
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վսւկաԱ այնպիսի խւալևլւի tluiujili. ինչպիսիք lili րսւզմւպ<Աայ|օ հաւԽ|ւայիԱ, հեգԱալւայիԱ և 
րսաա-խաղերր: Դա աասվեւ Ьи (ւ1|աւ|ւ1ւ|ի I. գեղարվեստական լեզվի անսպառ հնարավո
րությունների մեջ:

Այսպիսով, իր ուշ շրջասի ուսումնասիրություններում Վիտգեյնշտայնը նորովի է վեր
լուծում անվան, բառի և. նրա նշանակության համապատասխանության ըմբռնում
ները: Բառի նշանակությանը նրա կիրառման մեջ է, նրա կիրառումն է, այլ ոչ թե այն, ինչ 
նշանակում է բառը: Չկան կայուն, անփովտխ ինչ-որ բաներ նշանակող բառեր: «Լեզուն 
կյանքի ձև է», որովհետև կյանքը իրագործվում է լեզվի մեջ: Նույնիսկ գիտական օրենքներն 
էլ, ըստ Վիտգեյնշտայնի, լեզվական խաղեր են և փիլիսոփայությունը գործ ունի գիտական 
լեզվի այդ խաղերի կանոեների հետ: Իսկ ովքեր չգիտեն խաղի այդ կանոնները, նրանք ան
հաջողության են մատնվում: Այս պատճառով էլ փիլիսոփայությունը լեզվի ձեերի 
մեջ ե ղրանց միջոցով կյանքի փիւիսոփայություն է: Բոլոր կարգի լեզուները, բացի 
բնական լեզուներից, սւդքատիկ, անցողիկ լեզուներ են և արտահայտում են մարդկանց 
կյանքի ու գործունեության17 աննշան մասը, քանի որ, ասենք, տրամաբանական և մաթեմա
տիկական լեզուները մշակվում են գիտնականների կողմից, որոնք պարբերաբար փովախ- 
վում են, այնինչ բնական լեզվի բառերը իմաստափոխվելով, իրենց նախնական հիմնա
կան իմաստերը վերածում են խորհրդանիշերի, ամբարում հոգեկանի անգիտակցա- 
կան-ենթագիտակցականի խորքերում և պատեհ առիթներով վերաիմաստավորվելով, մաս
նակցում լեզվական խաղերին:

★ *  *

2 0 -րդ դարի երկրորդ կեսում նորպոզիտիվիզմի մեջ և նրա շրջանակներում ձևավորվում 
է պոստպոգիտիվիզմը, որը սկզբնավորվում է Կ. Պոպպեբի (1902-1994) «Գիտական 
հայտնադործման տրամաբանությունը» (1959) և Ռ . Կուսի «Գիտական հետազոտություն
ների կառուցվածքը» (1962) սկզբունքային աշխատություններով:

Պոստպոզիտիվիզմը տարաբնույթ ուղղություն է, բայց նրանց միավորում են ւփ շարք 
ընդհանուր գաղափարներ: Նախ, նկատելի է ձևական տրամաբանության նկատմամբ ու
շադրության թուլացում և հիմնախնդիրների տեղափոխումը գիտության զարգացման բա
ցատրության, դրա տրամաբանության հետազոտման և գիտական գիտեփքի աճման հար
ցերի վրա: ՛Քննադատական ռացիոնալիստները վարձում են սահմանափակել գի
տության ռացիոեալականության և կեղծ գիտությունների (մետաֆիզիկա) ոլորտները: Նոր- 
պոգիտիվիզմի վերոհիշյալ մեթոդաբանությունը դառնում է սուր քննադատության օբյեկտ: 
Նրանց համար անընդունելի էր «Գիտությունն ինքն է իր համար փիփսոփայության» պոզի
տիվիստական կարգախոսը:

Կարլ Պոպպերը քննադատական ռացիոնալիզմի հիմնադիրն է: Նա գտնում է, որ գի
տությունը և ռացիոնալությունը պետք է դառնան զսպող գործոններ, իսկ ռացիոնափզմը 
պետք է հակադրվի էմպիրիզմին և վերածվի գիտական գիտեփքի և գիտական մեթոդի հիմ
նական բնութագրության:

Պոպերը գտնում է, որ ռացիոնափզմը գիտնականի վարքի հստակ նորմն է: Գիտնակա
նը չպետք է վախենա իր հիպոթեզների և ենթադրությունների հերքումներից: Ռացիոնալիզ
մը քննադատության համար ենթադրում է բացահայտ ազատության դաշտ, բայց այնպիսի 
քննադատության, որը հենվում է փաստերի և գիտական մեթոդաբանության վրա: Նրա 
սկզբունքը նենգսւվւոխումն է, կեղծարարությունը: Այս սկզբունքը Պոպպերի տեսանկյունից, 
գիտությունը մետաֆիզիկայից զատող չափանիշն է, վերիֆիկացիայի այլընտրանքն է: Նա 
գտնում է, որ գիտության օրենքները ենթակա չեն դիտարկման և ստուգելի /ստուգման են
թակա/ չեն: Գիտությունը կարիք ունի հերքելիա բյա նք այսինքն' ցանկացած դրույ

17. Մոլորոկայիււ պահ. մոտ 1000 տարի, որի ընթացքում տեղի է ունեցել ա յդ անցումը:
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թի սխալականության հերքման կարիք: Եվ եթե գիտական օրենքսևլտ jbO 1ւ1>|ւլյւիււմ, 
ապա դրանք ճշմարիտ, գիտական են: Գիտությանը հակասող փաստերը կեղծում էւէւ այս 
Գիտության զարգացումը, ըստ Պոպպերի, նոր հիպոթեզների առաջադրման ե դրանց հերք
ման անվերջական պրոցես Է: Գիտությունը քննսւդատման բաց դաշտ ու պրոցես Է: Նրա 
զարգացումը ոչ թե ուղղագիծ Է նոր փաստերի ե գիտելիքների ավելացմամբ, այլ գիտական 
տեսությունների' մեկը մյուսից անկախ զարգացման ընթացք: Դրանց զարգացումը բացար
ձակ հարաբերական ե ինքնուրույն Է, անկախ Է մեկը մյուսից: Այս հայեցակետից գիտութ
յան զարգացումը մի հիմնախնդրից մյուսին անցման պրոցես Է: Գիտական գիտեփքի դաշ
տը ենթադրությունների ծավալուն դաշտ Է:: «Մենք չգիտենք, մենք կարող ենք միմյանց են
թադրել, քանի որ գիտելիքը չի կարող բացարձակ ճշմարիտ լինել: Հին տեսություններին 
ւիոխարինում են նորերը, ճշմարտությունները վերածվում են մոլորությունների: Փիլիսոփա
յության խնդիրները տեսությունների կառուցման խնդիրը չէ, այլ գիտելիքի աճի հիմ ֊ 
նախնդրի լուծուսհ, է: Այդ գործընթացը ռացիոնալ բանավեճի ե բաց քննադատության 
գործընթաց է: Գիտական հայտնագործությունների տրամաբանությունը հիպոթետիկ դե- 
դուկտիվ է: Տեսությունները կառուցված են ոչ թե օրենքներից, այլ ճշմարտանման դրույթնե
րից ե ենթակա են սխալների ե ժխտման: Այս հայեցակետից փիփսոփայությունը գիտական 
բնույթ չունի, քանի որ չի ենթարկվում կեղծարարության և հերքելիության: Այն ունի սոսկ ի
մաստ և միայն գիտական գիտեփքի իմաստավորման դեր է կատարում:

Ինչպիսի՞ն են գիտական գիտելիքները և տեսությունները սոցիալական իմացության 
մեջ: Սոցիալական գիտությունները առաջնորդվում են պատմականության մեթոդով, երբ 
ուսումնասիրում են հասարակության զարգացումը: Նա հերքում է այդպիսի մոտեցումը ե 
մեթոդաբանությունը: Օգտագործելով վերոհիշյալ իր մեթոդը, նա հերքում է մարքսիստա
կան սոցիալական փիփսոփայության գլխավոր մեթոդը' պատմականությունը:

Պոպպերը գտնում է, որ հասարակության մեջ չկա զարգացման ոչ մի օրենք: Այս պատ
ճառով էլ չի կարող լինել հասարակական զարգացման ոչ մի կանխատեսում: Ոչ մի իմաս
տուն ի վիճակի չէ կանխատեսել թե ինչ տեղի կունենա ապագայում: Իր «Բաց հասարա
կությունը և նրա թշնամիները» աշխատության մեջ Պոպպերը համեմատական վերլուծութ
յան է ենթարկում հասարակության երկու տիպեր' բաց և փակ:

Բաց հասարակությունը դեմոկրատական տիպի հասարակություն է' պլյուրալիս- 
տական տնտեսությամբ, քաղաքականությամբ ե մշակույթով: Այն բնութագրվում է նաե 
հասարակական կառույցների և կազմակերպությունների զարգացվածությամբ, քաղաքա
ցիական հասարակությամբ և իրավական պետությամբ: Բաց հասարակության անդամնե
րի համար տիպական են բանական-քննսւդատական մտածողությունը, վարքի նմանատիպ 
դիրքորոշումները և հասարակության գիտակցական կառավարումը: Բաց հասարակությա
նը հատուկ է պետական և հասարակական կառույցների ե ինստիտուտների ձեավորումր 
դեմոկրատական սկզբունքներով: Այդպիսի հասարակություն են ժամանակակից եվրոպա
կան զարգացած երկրները:

Փակ հասարակությունը նախակապիտալիստական ե սոցիալիստական հասարա
կություններն են'իրենց սոցիալ-տնտեսական կառույցների անփովտխելիությամբ, կոլեկտի
վիզմի' անհատականության նկատմանբ ավանդական առաջնայնությամբ, սոցիալական 
դեմագոգիայով և գաղափարական քարածությամբ: Փակ հասարակության կառավարումը 
տոտալիտար է' ազատ-դեմոկրատակաև, ժողովրդավարական, կառավարման, 
քողի տակ ՛թաքնված է բռնապետությունը:

Հետպոզիտիվիզմի զարգացման գործում նշանակալի ավանդ ունի Ռոմաս Կուևը: 
Նա մշակել է գիտական գիտեփքի պատմական դինամիկայի ուսմունքը, որի միջուկը «պա- 
րադիգմա» հասկացությունն է:

«Պարւսդիգմա ասելով,- գրել նա,- ես հասկանում եմ բոլորի կողմիգ ընդունված գիտա
կան նվաճումները, որոնք որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում qfii|iiul|uili րններութ- 
յուններին հիմնախնդիրներ դնելու ե դրանց լուծելու մոդել կտան»: Պսւ[.... ||ւտ1ւսէւ, ըստ Կու.
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ւփ, գիտական հաս|ւսւ|.ւյաԱը ռնորոշ և 1փսյ կալսից օգտագործվող մեթոդների, հսւմոզմունք- 
էփրի> աեհւնյյեակՏա միջոցների և արժեքների ամբողջություն Է: Այն իր փիփսոփայական 
ւ1ււտևցու.մն1տով ե արժեքային դիրքորոշումներով, սիմվոփկ ընդհանրացումներով ե հիմ- 
ւոսիւնդիրների լուծման ընդունված կաղապարներով մի կայուն մոդել Է՝ « Կարգապահա- 
կսւև մատրիցա» Է: Բազմաբնույթ են պարադիգմաների ֆունկցիաները իմացաբանական, 
կսւԱոնակարգային, մեթոդաբանական: Եթե ժամանակի պարադիգմաները երերվում են ե 
կորցնում իրենց գործառույթները, ապա ավարտվում Է «նորմալ գիտության» ւիուլը և 
սկսվում Է գիտության զարգացման «գիտական հեղափոխությունների» շրջանը:

Վերջին վւուլը բնութագրվում Է պարադիգմաների կատաղի մրցակցությամբ, որտեղ և 
հաղթող պարսւդիգման գիտության զարգացումը վերադարձնում Է «նորմալ գիտության» 
վաղին հատուկ զարգացման գործառույթին:

Գիտական հեղափոխության Էությունը Կունի համոզմամբ այն Է, երբ գործող գիտական 
ւղարադիգմային հերթավտխում Է մեկ այլ պարադիզմա:

Հետպոզիտիվիստական ուղղությունների մեջ իր ուրույն տեղն ունեն Ի. Լակատոսը 
/1922-1974/իր մրցակցող գիտահետազոտական ծրագրերի ուսմունքով և Կ. Ֆեյերսւ- 
րենդը իր գիտելիքների աստիճանական կուտակման սկզբունքով:

Լակատոսը մշակել Է գիտահետազոտական ծրագրերի մեթոդաբանության հարցը, ըստ 
որի, ամեն մի գիտահետազոտական ծրագիր իր մեջ ընդգրկում Է մի քանի տեսություն: Այդ 
տեսություները գիտահետազոտական ծրագիրը դարձնում են մրցունակ: Այն ունի իր «սւ- 
մոտ միջուկը», որի հիմքի վրա ստեղծվում են մի շարք տեսություններ և նորանոր ուսմունք
ներ: Գիտության մեջ հեղավտխությունները սկսվում են գիտահետազոտական ծրագրերի 
«ամուր միջուկի» «կործանումով» և նոր ծրագրերի ստեղծումով: Այդ նորը պետք Է ընդգրկի 
հին ծրագրի «Ռացիոնալ հատիկը» և փնի առավել ընղգրկուն: Մրցակցող գիտահետազո
տական ծրագրերի հերթաւիոխման գործընթացների մեջ ժառանգորդումը և անընդհա
տությունը ապահովում են «դրական ե բացասական Էվրիստիկաներ»: .Ընդ որում, «դրական 
էվրիստիկայի» մրջոցով Է որոշվում տվյալ զարգացման հեռանկարային արդյունավետ ուղ
ղությունները: Եթե այդ ծրագիրը, հասնելով զարգացման գագաթնակետին, անկարող է լու- 
ծելո գիտության զարգացման հեռահար խնդիրները, ապա ասպարեզ է գափս մրցակցող 
գիտահետազոտական նոր ծրագիր:

Պոլ Ֆեյերսւբենդը գտնում է, որ գիտության զարգացման մեթոդաբանական սկզբունքը 
պետք է փնի պյյուրալիզմը' «ամևն ինչ թոցլատրելի է» անարխիստական կարգա
խոսը: Թվում է, թե այսպիսի մոտեցումը «իմացաբանական անարխիզմ է», սակայն խոսքը 
այստեղ վերաբերվում է երան, որ գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում 
պետք է օգտագործել բոլոր այն գործոնները, որոնք օգտակար են հիմնախնդիրների 
լուծման համար: Նա վկայակոչել է այնպիսի փաստեր (իռացիոնալ գաղափարներ, սխալ
ներ, շեղումներ, արտագիտական իդեալներ ու փաստեր), որոնք պակաս դեր չեն խաղում, 
քան ռացիոնալիստական գործոնները: Պլյուրափստական գիտական հիպոթեզների ե տե
սությունների զուգահեռ գոյությունը, մրցակցությունն ու հակամարտությունը ւիոխադարձ 
քննադատության հիմքի վրա խթանում են գիտության զարգացումը: Ռացիոնափզմը գի
տության զարգացման միակ չափանիշը չէ: Գիտության զարգացումը չպետք է տարբերա
կել առասպելի, կրոնի, մոգության զարգացումներից, քանի որ գիտական շատ հայտնագոր
ծություններ կյանքի են կոչվել գիտական մեթոդաբանության կանոնների անտեսման գոր
ծընթացներում: Գիտական բանավիճային մրցակցությունը, ւիոխադարձ քննադատություն
ները և հակասությունների հաղթահարումը գիտության զարգացման մայրուղիներն են:
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4. Ֆ ր ո յղ ի զ մ
(Հոգեվերլուծակաև փիլիսոփայություն)

Իռացիոնալիստական փիլիսոփայական ուսմունքների շարքում իր ուրույն տեղն ուսի 
հոգեվերլուծւսկան փիփսոփայությունը:

Հոգեվերլուծությունը (պսիխոանալիզ) բժկագիտության ե պրակտիկ հոգեբուժության 
բնագավառներից մեկն է: Այն ուսումնասիում է մարդու հոգեկանի կաոուցվածքը, էությունը, 
նրա գործառնական օրինաչափությունները: Նրա ուշադրության կենտրոնում են հոգեկանի 
հատկապես բնական և սոցիալական շեղումների, դրանց պատճառների ու շարժառիթների 
ե շարժիչ ուժերի հիմնախնդիրները: Այս հիմքի վրա հոգեվերլուծությունը բացահայտում է 
հոգեծին հիվանդությունները'կապված նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիական-նևրոզա- 
յին խանգարումների հետ և դրանց բուժման պրակտիկ մեթոդները ե ուղիները:

Հոգեվերլուծությունը միաժամանակ գործնական, տեսական և գիտական համակարգ է 
մարդու հոգեկան աշխարհի ուժերի, էներգետիկ ռեսուրսների և գործընթացների մասին, գի
տակցականի և անգիտակացականի բարդ վւոխհարաբերությունների հիմնախնդիրնե
րի վերաբերյալ: Խոսքը վերաբերում է այն իռացիոնալ (ոչ գիտակցական) ուժերի ե խթանիչ 
գործոնների մասին, որոնք, չգիտակցվելով մարդու կողմից, դառնում են բազմաթիվ հոգե
ծին հիվանդությունների պատճառներ:

Բայցնայնպես, հոգեվերլուծությունը չէր կարող պարփակվել բժկագիտության տիրույ
թում, քանզի գործ ուներ մարդկային վարքի, բարոյասոցիալական և իրավաքաղաքական 
նորմերով «արգելափակված» գիտակցականի հզոր «վերահսկողության» տակ գտնվող 
անգիտակցականի դրսևորումների հետ: Հեգեվերլուծությունը սրանց մեջ տեսնում է նաև 
սոցիալական արմատներ U իմաստավորում է դրանք: Այս հայեցակետից, նրա իսկ հիմնսւ- 
դիր Զիգմունդ Ֆրոյդի գնսւհատմամբ, հոգեվերլուծությունը մի յուրատեսակ «միջին, օղակ 
է բժշկության, և փիլիսոփայության միջև»:

Հոգեվերլուծության փիլիսոփայական իմաստն այն է, որ 20-րդ դարի մարդը առաջին 
անգամ բանականության դիրքերից սայեց ինքն իրեն," թափանցելով իր հոգեկանի 
օվկիան գաղտնիքների մեջ: Աոաջին անգամ նա հասկացավ, որ իր հոգևոր կյանքը սւնզի- 
ջում պայքարի թատերաբեմ է, անհաղթ կողմերի' գիտակցականի և անգիտակցականի 
անզիջում պայքարի գործընթաց է: Մարդու սոցիալական կյանքում այն դրսևորվում է իր կա
տարած արարքների պատասխանատվության և բնազդների ցանկությունների, կրքերի 
ու ապրումների և անպատասխանատու գործողությունների կատաղի պայքարի ձևով:

Ա. Զիգմունդ Ֆրոյդ (1856-1939)

19-րդ դարի վերջին տասնամյակում ոչ միայն եվրոպական հոգեբանությունն ու հոգեբու
ժությունը, այլև ողջ Եվրոպան ցնցվում են երիտասարդ, պրակտիկ հոգեբույժ Զ- Ֆրոյդի նո
րարարական գաղափարներից: Ֆրոյդը հայտարարում է, որ բազմաթիվ նևրոզներ, հիստե
րիաներ և նյարդաբանական ախտածին հիվանդություններ առաջանում են մարդկային 
ցանկասիրությունների և սեոական ձգտման, հակումների և տենչանքների ճնշման 
արդյունքում: Մարդու հոգևոր և հասարակական նորմալ կյանքը կախված է նաև սեռական 
ն ցանկասիրական հակումների բնականոն բավարարվածությունից: ճնշված ցանկասի
րությունները և չբավարարված կրքերը, որոնք նա անվանել է «Լիբիդո», չեն չքանում, այլ 
կուտակվում են մարդու հոգեկանի խորքերում («ստորին շերտերում»), խարխլում 
հոգեկանը և վարձում նորոգել այն: Չբավարարված «Լիբիդոն» տարիների ընթացքում վե
րածվում է հոգևոր ուժի և էներգիայի'պատրաստ «ջրի երես դուրս գալու»: Հոգեբուժության 
պրակտիկայից և իր անձնական կյանքից Ֆրոյդը եզրակացնում է, որ նևրոզներն ու հիստե
րիաները այդ չսպառված էներգիայի'գիտակցականի վրա ազդեցության արդյունք են : 

Այսպես է ծնվում ֆրոյղյան անձնական բարդույթը: ժամանակի խոշոոագույն գիտնա-

198



էլան հոգեբանները U հոզԱվերլուծսւ[՚սւ1ւե1ւ[1|| միաբերան հայհոյում Սև նրա, հասարակական 
կարծիքը դատապարտում, բարոյագետները մեղադրում են նրան' ընդունված արժեքների 
l|ե[lшшpժեpшվnրմшն համար: Միայն ինքն Է ինքնամվտփ շարունակում իր հետազոտութ
յունները, որոնց արդյունքները քարուքանդ Էին անելու հասարակության բարոյական հիմ- 
րերը ե մերկացնելու Էին թաքնված կեղծավորությունները: «Լիբիդոն» հիմնադրվում Է ման
կությունից: Ֆրոյդի այս եզրակացությունը առավել ցնցող Էր: Նրա համոզմամբ, Էրոտիկ 
զգացմունքներ կարող են ապրել ե ապրում են երեխաները: Նրանք անգիտակցորեն ձգտում 
ևՍ դրանց բավարարմանը, որը կարող Է «տալ» հայրը կամ մայրը: Դրանց խորացմանը զու
գընթաց ցուցաբերվում Է առաջին խանղը:

Ֆրոյդը տենդագին զբաղվում Է երազի հիմնահարցերով: «Երազը չիրականացված 
ցանկությունների իրականացում Է», այն գործողությունների և արարքների իրականացում 
Է, որոնք աևկատար եԱ սևացել իրական կյանքում: Ֆրոյդը, հրատարակելով իր «Երազ
ների մեկնում» աշխատությունը, ձեռք Է բերում ցնդված մարդու համբավ, երազահան: Կա
նայք ամոթ Էին զգում և կարմյաւմ Ֆրոյդի անունը լսելիս:

Բայց գիտական աշխարհը կամա թե ակամա հետևում Էր երիտասարդ գիտնականի 
գործունեությանը: Հիպնոսի օգնությամբ Ֆրոյդը թափանցում Է անգիտակցականի ոլորտը: 
Հոգեկան հիվանդ աղջիկները ինչ-որ բան են թաքցնում բժշկից: Ի՞նչ են թաքցնում նրանք: 
լքի աղջկա պրակտիկ փորձից Ֆրոյդը նկատում Է, որ նա ապրել Է ինչ-որ զգացմունքների 
բուռն աշխարհ, երբ խնամել Է անդամալույծ հորը: Ֆրոյդը աղջկա ապրած ահավոր վախի 
ու. սարսափի պատճառները տեսնում Է այն բանի թաքցնելու մեջ, որ աղջիկը գիշերներն 
ապրել Է որոշակի կյանքով, իսկ առավոտյան վերապրել դրա ահավոյաւթյունը:

Ի վերջո Ֆրոյդին հաջողվում Է բացել այդ «գաղտնիքը» ե այն անգիտակցականից գի
տակցականի ոլորտ տեղափոխելով, բուժել Է նրան:

Նման բազմաբնույթ, պրակտիկ գործունեությունից Ֆրոյդը կատարում Է գիտական եզ
րակացություն: Ուղեղի հոգեկան Էներգիան, որ պետք Է ծախսվեր մարմնական զգացմունք
ների և ցանկասիրությունների բավարարման համար, գիտակցականի կողմից «ճնշվում», 
«հալածվում» և մղվում են ուղեղի խորքերը նրա անհատակ ստորին շերտերը, որոնք «պա
հեստավորվում» են այնտեղ: Այղ Էներգիան փ ոչնչանում և անհետանում, այլ «գաղտնու
ղիներով» արթնացած հիշողությունների և վերհուշևերի ազդեցության տակ վերադառնում 
Է գիտակցություն: Ֆրոյդը սկսում Է հետազոտել հենց այդ «գաղտնիքները» մինչև որը հա
սել և կանգ Էին ստել նախորդ հոգեբանությունը ե հոգեվերլուծությունը: Այդ «գաղտնիքնե
րը» նա տեսնում Է «անգիտակցականի» մեջ: Հոգեկանի գաղտնարաններում թաքնված ու 
մոռացված ապրումները, կրքերն ու զգացմունքները պատեհ առիթով կարող են «արթնա
նալ» և «ներխուժել» բանականության տիրույթները: Թաքնված անցյալը, «ներխուժելով 
ներկա, մթագնում Է գիտակցությունը և առաջացնում Է մարդու նյարդային համակարգի 
բնականոն գործունեության արմատական խախտումներ, դառնում հոգեկան բազմաբնույթ 
հիվանդությունների առաջացման պատճառներ:

Ֆրոյդը ձեռնամուխ Է լինում անգիտակցականի Էության, գիտակցականի և անգիտակ
ցականի վտխհարաբերության հիմնախնդիրների, իսկ կյանքի վերջին տասնամյակներում՜ 
անձի զարգացման ե նրա հասարակական Էության վրա «անգիտակցականի» մասնակ
ցության հիմնահարցերի ուսումնասիրության:

Հոգեկանի բստդ համակարգում Ֆրոյդը առանձնացնում Է գիտակցական ե. անգի
տակցական ոլորտները: Գիտակցական ոլորտին են պատկանում բանականության 
այն բոլոր ձևերն ու դրսևորումները, որոնցով մարդիկ ապրում ե գործում են գիտակցաբար 
հասարակական ընդունված բարոյաիրավական և մշակութային-քաղաքակրթական ար
ժեքներին ու նորմերին համապատասխան:

Անգիտակցականի ոլորզաւմ Ֆրոյդն առանձնացնում Է երկու շերտ' «թաքնված ան- 
գիտսւ1ւ(|սւ1|սւ1ւ|ւ» (ենթագիտակցականը) և «արտամղված անգիտակցականը»: Այդ ո- 
լորտո մարդկանց հոգեկանի բնազդային աշխսւհն Է, բանականության կողմից «հալած
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ված» ե «արտամղված» անցյալի զգացմունքներն ու մտքերը, վւսւկ ււխալոդւ|ւււ!ւ տսրծսւծ 
սւնջնջեփ ապրումներն ու սիմվոլիկ կերպարները: Սրանք հասարւսկայԱнիհև հ ահձսսւ- 
կան, բարոյական, ըմբոնուսևերով անընդունելի են ու արգելված:

Ոստ Ֆրոյդի, անգիտակցականի «արգելափակման» U «ճնշման» հետևանքով կուտակ
ված հոգեկան էներգիան նպատակամղվում է (սուբլիմացիա) այլ նպատակների իրականաց
ման: Այն ոչ միայն ս՛տեղծագործական, այլև ագրեսիվ և վտանգավոր հետևանքներ կա
րող է ունենալ: Ցավոք, Ֆրոյդը «սուբլիմսւցիոն» այդ էներգիան բնութագրում է որպես սեքսո- 
ւալ-ցանկասիրություն: Ենթագիտակցականի շերտերում կուտակված վիթխարի էներգիան, 
«զրկված լինելով օրինական իրավունքից», գտնում է զարտուղի ճանապարհներ և պատճառ 
դաոնում տարատեսակ նևրոզների, հիստերիաների, երազային սիմվոլների, «անհասկանալի 
և տարօրինակ» արարքների, մտածական-լեզվական ձևախեղումների առաջացման:

Վերահսկող «գիտակցականը» ձեռնարկում է մի շարք կանխարգելիչ միջոցներ մեկու
սացնելու անգիտակցականը: Գիտակցական Եսը «արգելափակված» հակումները և հա
սարակայնորեն անթույլատրելի արարքները տեղ ափոխուս, «պրոեկցիա» է կատա
րում, այլ մարդկանց վրա: Դրանով անձը իրենից հեռացնում և ուրիշներին է վերագրում այն 
ամենը, ինչից ինքը ամաչում է և գիտակցում դրանց անթույլատրելիությունը:

Երբ Ֆրոյդը կյանքի վերջին տասնամյակներում վերաիմաստավորում է  մարդու 
հոգեկանի մասին իր ուսմունքը և «դեմ առնում» մարդու հոգեկան աշխարհում առկա 
«պատերազմական» բախումներին, առաջարկում է հոգեկանի կառուցվածքի մի նոր մուլել: 
Հոգեկանը, ըստ նրա, բաղկացած է երեք հիմնական մասերից: Դրանք են Իդը (նա), էգոԱ 
(Ես) ե. ԳԱր-Եսը:

Իդը մարդու չգիտակցված էությունն է, ինքն իր մեջ ամվտփված հոգեկանը և նրա էներ
գիայի աղբյուրը: Իդը հոգեկանի քաոսային ե անձև աշխարհն է, չգիտակցված և գիտակ
ցության կողմից անընդունելի աշխարհը: Իդ-ով մարդիկ երբևէ բացահայտ և օրինավոր չեն 
հաղորդակցվում իրականության հետ:

էգոև (Եսը) հոգեկանի գիտակցական-բանական մասն է: Այն զարգանում է />??-ից' որ
պես հոգեկանի կառուցվածքային հիմնական, նախասկզբնական և կենտրոնական մաս: 
Այդ զարգացումը զուգընթաց է երեխայի տարիքասեռական և սոցիալական զարգացմանը: 
Իդ֊)\գ էգո-ն վերածվում է մարդու պաշտպանի, ապահովում է նրա ամբողջությունն ու անվ
տանգությունը: Ես-ն է կառավարում մարդու բոլոր գործողություններն ու արարքները, ղե
կավարում մարդու կյանքի ընթացքը հասարակայնորեն ընդունված ավանդական, ս ո ֊ 
ցիալ-բարոյական և իրավաքաղաքական նորմերին համապատասխան:

Ես-ը միաժամանակ վերահսկում է Իդ-ի' «անգիտակցականի», պոռթկումները, զսպում 
բնազդային-բնական ցանկասիրություններն ու սեքասալ-հսւկումները:

Գեր-Եսը բարոյական-սոցիալական և սոցիոմշակութային արժեքների կրողն է, մար
դու խիղճը: Այն Ես-ի դատավորն ու խիղճն է և իր հերթին, վերահսկողական դեր է կատա
րում Ես-ի նկատմամբ:*

ճակատագրական է, թե բնական, հոգեկանի կառուցվածքային այս մոդելում՛ Իդ - Ե ս ֊ 
ԳերԵս, Ես-ը շրջափակման, երկկողմանի «աքցանների» մեջ է գտնվում և հզոր ճնշման է 
ենթարկվում ինչպես «ներքևից», այնպես էլ «վերևից»: «Ներքևից» ճնշում է «Լիբիդոն»' 
անգիտակցականը, իսկ «վերևից»' Գ եր ֊ Եսը խիղճը և դատավորը: Եսը «իր տան մեջ տա
նուտեր չէ», սեփականատեր է, բայց զրկված է իշխանությունից:

20-րդ դարի 10-ական թվականներից Ֆրոյդի հետաքրքրությունների օբյեկտ են դառ
նում հասարակությունը, պատմությունը և մշակույթը: Որպես մեթոդաբանական սկզբունք, 
նա օգտագործում է «մարդուց դեպի հասարակություն» սկզբունքը: Անձի կյանքի զարգաց
ման ընթացքը կրկնվում է պատմության մեջ: Ոստ նրա, անձի նման հասարակությունն է| 
անցնում է զարգացման նույն վաղերը' ծնունդ-մանկություն - պատանեկություն-հասունութ- 
յուն-ծերություն-մահ:

*  Ծաեոբ., Տես նաե էջ 2Ց0:
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Հաասրաւլաթյսա ւէա1ւկւււ1|ւււ1ւ ւ|ւււ|| ւ ՚| 1;՚սւ1ւ1ւ1ւ|ււււմ ըստ Ֆրոյդի, մարդիկ ապրել սս «է- 
||իս||ւ |սււ|ււ|Ո1]թի» ավանդական 1յորս'Էէրով: Ն՚րսխայի մսակսասա վսւխր, ծնողների 
1յ1|ակււ1ամր երկակի ապրամ1ւ1ւ|վւ կրկ1աւթյան Սա տեսնում Է մարդկանց նախնադարյան 
հորդաներով ե տոհմերով ապրելակերպի մեջ: Այնտեղ գործել են «բռնապետ հոր» ե հարե- 
մային ամուսնությունների սկզբունքները, որոնցից, ազատվելու ե հասարակական դաշիե- 
pnt| ապրելու համար նրանք օգտագործել են տաբուներ: Առաջին տաբուն հայրսպսւնութ- 
յա11 արգելում Էր, իսկ երկրորդը ազգակցակսւն-արյունակցական ամուսնության արգելումը: 
Փրղքդը գտնում Է, որ կրոնների հիմքում ընկած Է նույն տաբուն: Քրիստոսը գնում Է մահվան, 
իքրկ «Նախսւհոր» նկատմամբ կատարած մեղքի քավություն:

Հեռանալով բնությունից մարդը ընկնում Է նրա հարվածների տարափի տակ: Դիմակա- 
)1ւլ ու համար մարդիկ ստեղծում են մշակույթ ե քաղաքակրթություն ե տաբուների միջոցով 
հասնում վտխադարձ պայմանավորվածության: Հասարակության մեջ մշակույթն ու բարո- 
ւակաեությունը կարող են զարգանալ, եթե մարդիկ հրաժարվեն անգիտակցական կրքերից 
ե ս}ահսւյին ցանկասիրություններից: Երբ Ֆրոյդը ականատես եղավ 20-րդ դարի 20-30ա- 
կւսե թվականների Գերմանիայում տեղի ունեցած դեպքերին, իր անգիտակցականի ուս
մունքից եզրակացրեց, որ հոգեկանի հիմքում ընկած Է «չար» նախասկիզբը: Երբ քնած Է 
մարդու խիղճն ու դատավորը Գեր-Եսը, բարի մարդը երազներում Է իրականացնում ար- 
ւ|ե|վսւծ երևույթները: «Չար նախասկիզբը,֊գրել Է նա,֊մարդու մեջ ծնում Է ագրեսիվութ
յան... Մենք ընդգծում ենք մարդու մեջ եղած չարը այն պատճառով, որ ուրիշները մերժում 
սս այն»: Երբ ֆաշիստները այրում են գրքերը, այդ թվում և իր, Ֆրոյդը դեռևս չէր կանխա- 
դուշակում, որ անգիտակցական չարը ստեղծելու է համակենտրոնացման ճամբարներ, որ
տեղ այրվելու են իր չորս քույրերը:

Բ. Կարլ Գուստսւվ Ցուեգ (1875-1961)

Կ. Գ. Ցունգը աոաջինը տեսավ իր ուսուցչի՝ Ֆրոյդի, սխալները ե ստեղծեց իր «Վերլու
ծական հոգեբանությունը»: Նա անգիտակցականի մասին ամբողջական ուսմունքի և կոլեկ
տիվ անգիտակցականի տեսության հիմնադիր է:

Երիտասարդ Ցունգը տարված է եղել իրեն հուզող փիփսոփայական, աստվածաբանա
կան ե օկուլտիզմի (թաքնագիտության) հիմնախնդիրներով: Այս տարիներին նա քաջ ծա- 
սոթ է եղել Կանտի, Գյոթեի, Շոպենհաուերի աշխատություններին, իսկ համալսարանական 
ուսումնառության ընթացքում հրապուրվել Հարթմանի անգիտակցականի մասին փիփսո- 
վւսւյությամբ և Նիցշեի ստեղծագործություններով: Նրան չափից դուրս գրգռել է Նիցշե 
մարդու և Նիցշե մտածողի կերպարը: Նա միաժամանակ վախ է զգացել Նիցշից, բայց և 
թաքուն մղվել է դեպի նա' ճանաչելու այդ հակասական մարդուն:

Երբ նա, այնուամենայնիվ, յուրացրեց Նիցշեի փիփսոփայությունը, այնտեղ գտավ 
մանկությունից ապրած իր մտորումների պատասխանը: Նա համոզվեց, որ մարդու մեջ 
«նստած է» երկու էություն' «ա՜ռո՛ղջ» և «հիվանդագին»: Մարդը իրական կյանքում ապ
րում է «երկատվածությամբ»' իր «առաջին» և «երկրորդ» Ես-երով: Իր առաջին Ես-ով մար
դը ընդունված է հասարակության կողմից և անթաքույց խոսում է իր մասին: Իր երկրորդ 
Ես-ով մարդը ապրում է թաքնված կյանքով: Նրա երկրորդ Ես-ը բացասական ու հիվանդա
գին Ես է, որի մասին նա լռում է: Այդ Ես-ը անընդունելի է հասարակության կողմից, որի 
պատճառով նա ինքն իրենից ե հասարակությունից թաքցնուսէ այդ կյանքը: Երիտասարդ 
Ցունգը հասկացավ, որ Նիցշեի բերանով Տրադաշտը խոսում է այդ երկրորդ Ես-ի մասին, ո
րը հիմքից մերժում է ստեղծված արժեքներով գործառնող հասարակությունը: Գուցե թե 
Նիցշեն չէր հասկանում իր հիվանդագին երկրորդ Ես-ի' աշխարհին անհայտ բաների մասին 
բացահայտ խոսելու հետևանքները:

Կ. Յունգի կւանքում ճակատագրական են եղել Ֆրոյդի տեսությունը, նրա հետ ունեցած 
նվիրական բարեկամությունը և դաժան բաժանումը: Իր պրակտիկ գուծունեության արղ-
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յունքները ընդհանրացնելուց հետո Ցանգը նկատում է, որ իր ևզլաւււաէւււդւյաննևրը հա
մընկնում են Ֆրոյդի եզրակացությունների հետ: Ի՞ն< անել: Դրանց հրապարակումը կնշա
նակեր գիտական աշխարհում «չընդունված» Ֆրոյդի տեսության նոր հաստատում: Հոգե
կան ծանր ապրումներից հետո 1907թ. նա հրատարակում է մտագարության (շիզոֆրենիա) 
վերաբերյալ իր հետազոտությունների արդյունքները: Նույն թվականին նրանց հանդիպու
մը (որով սկսվում է Ֆրոյդի ե Ցունգի «հայր-որդիական» սերտ բարեկամությունը) և երկա
րատև բազմակի զրույցները նրա հետ , Ցունգին բերում են այն համոզման, որ անգիտակ
ցականի մասին խոսելիս, Ֆրոյդը ամեն, ինչ կապում է «հոգեսեռականությսւն» հետ, իր 
ստեղծած «սեռականության տեսության»'«Լիբիդոյի» հետ: Յունգը համոզվում է, որ «Լիբի- 
դոն» աստվածացել և քարացել է նրա մոտ: Յունգը խորապես համոզվում է նաև, որ Ֆրոյ
դի կողմից հռչակված թեզը, իբրե մարդկությունը ւրաոսւպում է նյարդային հիվան
դությամբ», իր վրա կրում է հեղինակի անձնական կյանքի բարդույթները: Իր մտերմիկ 
շվտւմների ընթացքում Յունգը նկատել է, որ Ֆրոյդը ևս տառապում է այդ հիվանդությամբ, 
բայց չի խոստովանում:

1913թ. Յունգը հրատարակում է «Լիբիդոյի վտխակերպումները և խորհրդանիշերը» աշ
խատությունը, որով հեռանում է իր բարեկամից ե ուսուցչից: Պատերազմական տարիներին 
գրած «Հոգեբանական տիպերը» աշխատությամբ Յունգը մեկընդմիշտ բաժանվեց թե իր ու
սուցչից և թե նրա աշակերտներից և հետևորդներից:

Յունգը «Լիբիդոյի» նոր տեսության մեջ այն հռչակում է հոգեկան էներգիա ընդհանրա
պես: «Լիբիդոն» էներգիա է, որը նույնպիսի մեխանիկական ուժ է, ինչպիսին կա բնության 
մեջ: Այն չի կարող մենաշնորհ լինել հոգեկանի գործընթացներում, ինչպես համոզված է իր 
ուսուցիչը' «սեռականության» (էրոսի) իր տեսության մեջ, իսկ նրա աշակերտ Ադլերը' «Իշ
խանության ծարավը» ուսմունքում:

Յունգը անհրաժեշտ է համարում վերանայել «անգիտակցականի» մասին տեսությունը: 
Նա ուշադրությունը կենտրոնացնում է անգիտակցականի այն կողմերի վրա, որոնք դուրս 
են մնացկ Ֆրոյդի տեսադաշտից: Անգիտակցականը ունի բարդ կաոուցվածք և որ անձ
նական անգիտակցականի հիմքում ընկած է կպեկտիվ-խմբային անգիտակցականը: 

Մարդու հոգեկանը, ըստ Յունգի, գիտակցականի և անգիտակցականի համախմբված 
գործընթաց է, որտեղ և' գիտակցականը, և' անգիտակցականը կազմված են 2 -ական ենթա
շերտերից, համապատասխանաբար, ներքին և արտաքին գիտակցականից և անձնա
կան ու խմբային անգիտակցականից:

Անգիտակցականի հիմքում ընկած է «խմբային» անգիտակցականը: Այն «կազմված է 
ժառանգություն ստացած բնազդներից, անհատի կողմից չգիտակցված ե կյանքի ընթաց
քում չդրսևորված ընկալումներից ու ըմբռնումներից»: Դրանք, ըստ Յունգի, բնութագրական 
են ինչպես անհատին, այնպես էլ խմբին: Յունգը խմբային անգիտակցականը բաժանել է ե
րեք մակարդակների'

ա. Մակերևութային (ընտանեկան) 
բ. Միջին (ազգային) 
գ Համամարդկային:

Կոլեկտիվ անգիտակցականը խորքային է և ընդհանրական, նույնական է բոլոր մարդ
կանց համար: Խմբային անգիտակցականը երբեմն նիրհելով, երբեմն արթնանալով, 
վտանգավոր ուժ է դառնում: Այն ծնում է խմբային կամ համաժողովրդական մոլագա
րություն (շիզոֆրենիա), վերածվում անկսասւվարելի հզոր ուժի: Դրա գործընթաց
ները հանգեցնում են հրեշավոր հետևանքների (պատերազմներ, հետաիոխությաններ): Այդ 
ուժը կլանում ե միավորում է մարդկանց, իշխում նրանց վրա' ներքաշելով լայնածավալ, ան- 
կառավարելի գործողությունների մեջ:

Խմբային անգիտակցականի դրսևորման ձևը անձնական անգիտակցականն է' անգի
տակցականի արտաքին-երնռւթական շերտը: Այն աստիճանաբար, ըստ Յունգի, բացա- 
հայտվում է գիտակցականի ներքին շերտի' ներքին գիտակցության համար: Ներհոգեբա-
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հական այս ո|որւ|ւ|ւ, |ւ11 lili|i).)|iU, կազմված է չորս ենթաոլորտնևրից' իևվազիա (ներխու- 
ilimt, ներթափւսևցամ), հոցզևր, գործողության, սուբյեկտիվ բաղադրիչներ ե հիշո- 
ղությւէէև:

Ննրհնգեբանական այս ոլորտը շրջափակված է արտահոգեբաեական ոլորտով: Եթե 
1ւ1ւ|ւհոգեբանականը հայում է դեսփ ներս, ապա արտահոգեբանակսւնը' դեպի դուրս: Աոսւ- 
x|iU[i ձևավորվում է մարդու ներաշխարհի ըմբռնումների միջոցով, երկրորդը զգայություննե
րի:

Արտահոգեբաեական ոլորտը ևս կազմված է չորս ենթաոլորտներից' ինտուիցիա, 
զգացմունք, զգայություն, մտածողություն: Յունգը եզրակացրել է, որ անգիտակցակա
նի բարդ կաոուցվածքում ամենախորքայինը խմբային անգիտակցականն է, այնու
հետև' անձնականը, ներհոգեբանականը և արտսւհոգեբանականը:

Սսւհմանելով անգիտակցականի բովանդակությունը Յունգը գրել է, որ այն կազմված է 
«гմո՜ռացված, արտամղված անձնական փորձից, գիտակցությանը չհասած կամ 
արտամղված ներքին և արտաքին գրգ՜ռիչների հետքերից, գիտակցության կողմո- 
րոշիչներին անթույլատրելի, անհամատեղելի հոգեկանի տարրերից Կ անձի հնա
րավոր այն գործողություններից, որոնք գիտակցական զարգացում չեն ապրել»: 

Յունգի համոզմամբ, խմբային անգիտակցականը իր «հետևից» տանում է անձնա
կան անգիտակցականը, երբ իբրև համաճարակ կամ մոլագարություն, դրսևորվում է հա
սարակական կյանքի շրջադարձային պահերին:

Անգիտակցականի բովանդակությունից Յունգը մշակում է այդ բովանդակության ար
տահայտման ձևերի' Արիխիտիպերի /նախսւձևերի/ մասին իր ուսմունքը: Սրանով նա 
պատասխան է տափս անձի ինքնաճանաչման և ինքնության, մարդկային բարդույթների 
կնճռոտ հիմնահարցերին և հոգեկան էներգիայի վերաբաշխման, ստեղծագործական հոգե
բանությանը վերաբերող սկզբունքային մի շարք հարցերի'կապված անգիտակցականի' գի
տակցականի վրա հուժկու հարվածների ազդեցության հետևանքների հետ:

Անգիտակցականի լեզուն ոչ թե երազների լեզու է, այլ խորհրդանիշերի' սիմվոլների լե
զու է: Խորհրդանիշային լեզուն պլատոնյան «էյդոսների» այլաբանության լեզու է և դրսևոր
վում է որպես խմբային անգիտակցականի հնսւգույն ժամանակներից ժառանգված պատ
կեր գաղափար մարդկային հոգեկանի մեջ: Նախսւձևերը ընկալվում են իբրև խմբային խոր- 
հիդանիշեր և բյուրեղանում են որևէ պատկեր-կերպարով: Դրանց մեջ ծայրաստիճան կի
զակետված են մարդկային որևէ կենսական վիճակ' իմաստություն, բարություն, անա
րատություն, միամտություն, կամք, չարություն, գազանություն, իշխանություն, 
հայրությունոմայրություն, հայրենիք, սեր, հերոսություն, վրեժ և այլն: Յունգի հա
մոզմամբ, նախաձևեր-խորհրդանիշեր են համաշխարհային կրոնների ստեղծողները, ազ
գային դիցաբանի աստվածները, չնայած գիտակցվում են իբրև վարքի, գործողությունների 
ե արարքների իդեալական խոըհրդանիշ-կերպարներ:

Խմբակային անգիտակցականին զուգահեռ մարդու հոգեկանում ամուր «նստած են» 
նաև անհատական հոգեբանական ձևեր'իր անձի, Ես-ի, «Երկրորդ Ես-ի»'Ստվերի, անձնա
կան ինքնուրույնության, «Երկսեռության» և այլ նախաձևեր: Դրանք օժտված են հզոր ան
հաղթահարելի հարկադրական ուժով: Նախաձևային խորհրդանիշերի «գլուխ բարձրացնե- 
|ու» պահերին մարդիկ ունենում են երկակի ապրումներ:

Յունգը հետազոտել է 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների գերմանական ազգի հո
գեբանության տեղաշարժերը: Հիտլերը, ըստ նրա, արթնացնում է գերմանացիների խմբա
յին անգիտակցականը: Հետազոտելով բազմաքանակ գերմանացի հոգեկան հի
վանդների, Յունգը հանգում է այն եզրակացության, որ այդ հիվանդությունը ազ
գային բնույթ է կրում: Ազգն Է հիվանդ ե տենչում Է բոնության ու դաժանության: 
Անհատական Ես-ը մղվում է ետին պլան' ձուլվում է ամբոխին, ենթարկվում նրա կամքին ու 
իշխանությանը: Նրա մեջ է գտնում իր փրկությունը: Նա զգաց գերմանական ազգի խմբա
յին անգիտակցականի դրոշի ներքո միավորված զանգվածի կործանիչ ուժը: 1933 թվակա
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նին իր դասախոտսթյուններից մեկի ժամանակ նա ասել է. «Այսօր օդի մե9  կսփսխւո I ւԱ||ե 
տի զգացումը իբրե խոներից իջնող հեղեղ, որին ոչինչ չի կարելի կանգնեցնեի Կոլէւսքրիլքի 
մարդը փորձում է խեղդել մարդ անձին»: «Մարդկանց ներկայությամբ Հիտլերը,- ցրել է 
նա,- իրեն պահում էր այնպես, կարծես թե սուզված էր իր մեկուսի կյանքի մեջ, որպնս մռայլ 
ե հրեշավոր մի մարդ... բացարձակապես անկարող համարումի, անպատասխանատու հո
գեկան հիվանդ, փ միամիտ ու դատարկ պատրանքնեյտվ, բայց ե հրեշավոր հոտառութ
յամբ, որը հատուկ է առնետին կամ անապաստան երեխաներին»: Յուրաքանչյուր գերմա
նացի նրա մեջ էր տեսնում իր փրկիչին, ու փրկությունը, նրան իր խորհրդանիշն էր համա
րում, նրա մեջ տեսնում իր «Երկրորդ Ես-ը»:

Ցունգի հոգեվերլուծական փիփսոփայության մեջ կարևոր տեղ են գրավում ամբողջա
կան անձի և Ես-ի ինքնության հիմնահարցը: «Ես-ը երբեք ,-գրել է նա, - չի փնում ոչ ավել, 
ոչ պակաս, քան գիտակցությունն ամբողջությամբ»: Սակայն, Ես-ի մեջ բացակայում են այն 
գծերը, որոնք ծանոթ չեն նրան, կամ գիտակցված չեն նրա կողմից: Անձը, իբրև ամբողջ, չի 
համընկնում Ես-ի գիտակցական անձի հետ:

Ցունգը անձի մեջ տարբերակում է երեք Ես «Ես»-Իրակաե «Ես»-«Ես» կերպար: 
«Ես» կերպարը անձի դրական գիտելիքների ամբողջությունն է իր մասին: Իրական «Ե- 
սը» մարդու էությունն է, այն է, ինչ իրականում նա կա: Դրանք նրա մասին գնահատա
կանների ամբողջությունն է' չգիտակցված ե ոչ միշտ դրական: Այն հզոր ուժ է, որը ան
սանձ ձգում է իրեն հաստատել իշխանության միջոցով կաս ինքնասպանությամբ: Վե
րը բերված կառուցվածքի մեջ կարևոր օղակ է վարկանիշը (իմիջ): Իմիջը արտաքին 
«Ես»-ն է: Արտաքին «Ես»-ը ոչ թե այն է, ինչ մարդու էությունն է, այլ այն, թե ինչպես է ին
քը իրեն ներկայացնում: «Իմիջը» ստեղծվում է շատ արագ և հիմնականում՜ անգիտակ
ցաբար:

Մարդու ինքնության և ինքնաճանաչման համար Ցունգը մշակել է «Ստվեր» և «Ինք
նություն» հասկացությունները: Ստվերը «այն բոլոր վանող հատկությունների գումարն է, 
որոնք ցանկանում ենք թաքցնել ոչ բավարար զարգացած գործառույթների և անձնական 
անգիտակցականի բովանդակության հետ միասին»: Ստվերը և' անձնային, և  խմբային ան
գիտակցականի բաղադրիչ մասն է: Խմբային ստվերը անձի գիտակցության համար ա ն ֊ 
ցանկափ է, ենթակա է հոգեկան էներգետիկ արտամշակման, ուստի, որպես հոգու կենդա
նի գործող մաս, դառնում է հզոր և մութ: Ստվերը չարիք է չարիքների բույն է: Ստվե
րը անգիտակցականի այն ուժն £ որի գործողությունների արդյունքները հակա
սում են մարդկանց գիտակցական գործունեությանը: Դրանք անձի կողմից մերժվում 
եե իբրե սեփական էության դրսևորումներ և վերագրվում են ուրիշներին: Դրանցից ծնվող 
«մեղքերը», չարիքներն ու արատները երբեք անձնական գործողություններին և արարքնե
րին չեն վերագրվում: Մարդիկ ստեղծում են «չար թշնամու կերպար»:

Ցունգը ուսուցանում է, որ ինքնաճանաչողությունը սեփական «Ես»-ի և ուրիշներին վե
րագրված սեփական Ստվերի ճանաչման համակցություն է: Մարդիկ կարիք ունեն դրա
կան ե բացասական իդեալ-կերպարների: Դրականներով դաստիարակվում են, 
ձգտում նմանվել նրանց: Բայց նրանց անգիտակցականի խորքերում, ըստ Ցունգի, թաքն
ված են առանձնապես թշնամու, հակառակորդի և մրցակցի իդեալ կերպարներ: Ստվե
րը ծնում է արատավոր երևույթներ: Այնուամենայնիվ, Ցունգը գտնում է, որ իրական կյան
քում գերակշողը «Ան-Ատվեր» մարդիկ են, այլապես գործ կունենայինք գազանացած-կեն ■ 
դանացած հասարակության հետ:

Ցունգը, անընդհատ բախվելով «Ես»-ի և անձի միջև գործառնող օբյեկտիվ հակասութ
յուններին հանգում է այն եզրակացության, որ Անձնավորությունը ինքնություն է և 
մինչև վերջ ճանաչեփ չէ: Գիտակցական «Ես»-ը ինքնության մի մասն է: Այն ձգտում է յու 
րացնել անգիտակցականի բովանդակությունը, դրանով իսկ մարդուն մոտեցնել անձնավո
րությանը:

Ցունգը գտնում է, որ ինքնությունը ես նախաձև է, բայց այնպիսի նախաձև, որ ենթաղ
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[unit I. կւալսսլւ1ւլււգւ)սւհ li | |<ա|ււււ |ւ |ւսլ ամբողջություն: Բայց Ցանգը չէր կարող չտեսնել, 
որ կրոնական Աււււլւփւււ1սււ||ւաւ1 կատարյալ նախաձևերը'Բուդդան, Զրադսւշտը, Քրիստոսն 
ա Մուհսւմևդը, իլ ՚ |ւ1ւ կատարյալ րԱբէւությունեեր, պետք Է օժտված լրմեին ինչպես լուսա- 
վոքկ այեպես Էլ խավար կողմերով: Սակայն նրանք միայն լուսավոր կողմերի կրող ինք- 
էւու թյուն են, որոնց մութ կողմերը մարմնավորված են նրանց հակառակորդների մեջ (Սա
տանա): Եվ եթե, ըստ Յունգի, նրանք պատմական անձնավորություն են, ապա նրանց ինք
նությունը չի կարող կատարյալ լուսավոր ու բարի, աստվածային լինել, այսինքն' նրանց 
հոգեկանից բացառված չէ անգիտակցականը: Այս տեսանկյունից Ցունգը համոզված է, որ 
մարդկային բարղույթները մեկը մյուսից անկախ չեն, դրանք փոխադարձաբար կապված են 
միմյանց հետ ե մեկը ծնում է մյուսին:

Այս երևույթի բացատրության համար Ցունգը անդրադառնում է Տղամարդու և Կնոջ 
Փոխհարաբերության բարդույթներին:

Մարդը, ըստ Ցունգի, երկսեռական է, կենսաբանորեն երկսեռ էակ է: Անիման' ա- 
րսւկան սեռականությունը, իսկ Անիմուսը' իգական սեասկանությունը, բացարձակ չեն: 
Դրանք ինքնության երկակիություն են: Ինքնությունը իր մեջ պահում է ինչպես ստա
նան, այնպես էլ իգական նախասկիզբ: Ինչպես տղամարդը, այնպես էլ կինը երկսեռական 
են: Բայց այդ երկվությունը խստագույն երկբևեռացված է: Չնայած դրանցից մեկը բացար
ձակ գերազանցություն ունի մյուսի նկատմամբ, բայց և այնպես տղամարդը միաժամակնակ 
իգականության, իսկ կինը' արականության կրող են: Իրական կյանքում, ըստ Ցունգի, 
դրանց տոկոսային արտահայտությունը'տղամարդու մոտ իգականության, կնոջ մոտ'արա
կանության մեծացման փաստացի հարաբերություններ կան: Դրա հետևանքով տղամար
դու մոտ նկատվում է կանացիություն (քնքշություն, նրբություն), իսկ կնոջ մոտ' առնակա
նություն:

Շարունակելով իր հետազոտությունները, Ցունգը գափս է այն համոզման, որ երկսե
ռականությունը ոչ միայն մարմնական է, այլ հոգեկան: Վերջինս արտահայտվում է 
հոգևոր կերպարի մեջ և վերածվում նախաձևի: «Յուրաքանչյուր տղամարդ,֊գրել է նա,֊իր 
մեջ կրում է կնոջ հավերժական կերպարը», այն էլ «կանացիության որևէ որոշակի կեր
պար»: Կնոջ հոգեկանում ևս առկա է տղամարդու իդեալ-կերպարը' «առնականության 
պատկերը»: «Լինելով անգիտակցական,֊գրել է նա,֊այդ պատկերները չգիտակցված ձևով 
միշտ պռոյեկցվում են (տեղաւիոխվում են) սիրո օբյեկտի և հիասթափության հիմքում»: Ա
րական նախասկիզբը ձգտում է իգականին, և հակառակը: Մերձեցման ձգտումը ամբողջա
կան մարդու ինքնության հավերժական ձգտումն է' առնականության ձգտումը գեղեցկութ
յան ու կանացիության, կանացիության ձգտումը առնականության: Սա արդեն Սեռի ամ
բողջականության հաստատում է:

Ցունգը, վերլուծելով հոգեկան էներգիայի բաշխման բարդույթը, գտնում է, որ մարդը 
այդ էներգիայի ավելցուկը օգտագործում է գեղարվեստական գործունեության բնագավա
ռում: Ցունգը ստաջադրել է այն միտքը, որ «կամ նևրոզն է արվեստ, կամ արվեստն է 
նևրոզ»: Ըստ նրա, գեղարվեստը ստեղծվում է այն պայմաններում, ինչ պայմաններում ա
ռաջանում է նևրոզը: Արվեստագետը իրադարձությունների զոհ է: Եվ եթե նրա մոտ 
ստեղծագործական էներգիան չի սպառվում, ապա այն վերածվում է կործանարար ուժի: 
Այդ էներգիայի շնորհիվ է, որ խորհիդսւնիշային-սիմվոլիկ նախաձևերը դառնում են գեղար
վեստական կերպարներ: Դրանց միջոցով, ըստ Ցունգի, հեղինակը ինչ-որ բան է ասում, ո
րը, սակայն, ինքը փ  գիտակցում:

Այս երևույթի մանրամասն հոգեվերլուծությունը և բացատրությունը Ցունգը տվել է հան
րահռչակ Պիկասոյի արվեստին նվիրված ւիոքրածավալ աշխատության մեջ: Ցունգը խ ո
րունկ կապ է ՛տեսել Պիկասոյի ստեղծագործական հոգեկանի к իր հիվանդների 
միջև: Արվեստը իրականության մեջ պետք է ունենա իր -օբյեկտը: Պիկասոյի արվեստը, 
ըստ Ցունգի, «անօբյեկտ» արվեստ է: Այն իր բովանդակությունը «վերցնում է ներքին» աշ
խարհից, որը չի համապատասխանում և փ համընկնում մարդկանց գիտակցության և ար
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տաքին փորձի հետ: Դրա աղբյուրը գտնվում է աեցիտակցակասի միջ: U|it|ltni|Mii«|lii|ili Լլ 
հոգեկան հիվանդի նման ինչ-որ բան 'թաքցնում, է:

Պիկասոյի արվեստում «Մակերես է դուրս գափս ամբողջ հրեշայինը, հիւխւէպսււփնը, 
այլանդակը, կոմիկականը, անդյուրըմբոնելին, ծամածռվածը ոչ թե ինչ-որ բան արտահայ
տելու, այլ բացառապես թաքցնելու նպատալով: Սակայն, այդ «գաղտնիությունը,- շարու
նակում Է Ցունգը,-իր հիմքում չունի ոչինչ, այն մշուշ Է' անմարդ ճահիճների վրա ընկած, դա 
խաղ Է, ներկայացում Է, որն ընթանում Է դատարկ դահլիճում»: Պիկասոն իր արվեստով ամ
բողջացրել Է մարդուն, բնությունն ու հասարակությունը վեր հանելով սառցաբեկորի այն 
չերևացող ահռելի մասը, որի գիտակցական Ես-ի հետ մեկ ամբողջականություն, ինքնութ
յուն Է: Հետաքիքիր Է, որ իր մասին ինքը գրել Է, որ իրեն իշխում Է ինչ-որ մի ոգի, որը խոսում 
Է իր վտխարեն, տեսնում Է բաներ, ինչ ինքը չի տեսնում: Իր մեջ, գրել Է նա, իբր ապրում Է մի 
դե, որի պատճառով ինքը գործում Է առանց խղճի, գործում Է թե բարի, թե չար դիտավո
րությամբ: Ցունգը հավատում Է հոգեկանի խորքերում ապրող երևույթների գոյությունը: 
«Մտքերն ապրում են իրենց սեփական կյանքով այնպես, ինչպես կենդանիները անտառում, 
թռչունները, երկնքում կամ մարդիկ որևէ սենյակի մեջ»:

Որպես ավարտ և ընդհանրացնում, Յունգը իր ամբողջ կյանքում ապրել է երկու Ես-ով' 
մարդամոտ և մարդատյաց: Իր գիտական գործունեությամբ նա համոզվեց, որ մարդու 
մեջ հնարավոր չէ վերացնել այդ երկվությունը: Դեո ավելին, ըստ Յունգի, որքան զարգա
նում է գիտակցական «Ես»-ը, մարդկանց մոտ ավեփ է խորանում այդ երկվածությունը: 
Մարդկանց թվում է, որ իրենց ապրած աշխարհը թերի է, անկատար, այլանդակ
ված ու բարոյալքված, նա անկարող է հաղթահարելու չարիքն ու բռնությունը: Այս պատ
ճառով կ  մարդիկ և հասարակությունը ապրում են համատարած ինչպես թաքցված, այն
պես էլ բացահայտ նևրոզային, հիստերիկ վիճակներ: Այդ վիճակներից դուրս գալու ելքը ոչ 
թե նյութական, այլ հոգևոր ուղիներն են: Իր վերլուծական հոգեվերլուծության գիտական 
եզրակացություններից նա մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեց համամարդկային հիմնախն
դիրների' երկրագնդի բնակչության անսանձ աճի, միջուկային պատերազմի սպառնալիքի, 
բնական հաստությունների գիշատչական օգտագործման, էկոլոգիական վերահաս աղետ
ների և մարդկությանը սպաոնսւցող անկառավարեփ վտանգավոր հարցերի նկատմամբ:

Գ-. էրիխ Ֆրոմ /1900-1980/

Զիգմուևդ Ֆրոյդի ուսմունքի հետագա արմատական վերամշակման և զարգացման 
գործում ամենանշանավորը էրիխ Ֆրոմն էր: Կստեն Հորնիի հետ Ֆրոմը բարենորոգել է հո- 
գեվերլուծությունը' մարդու հոգեկանի վրա մշակույթի և սոցիալական միջավայրի ազդե
ցությունների հետազոտմամբ: Այս տեսանկյունից Ֆրոմը իր հոգեվերլուծությունը անվանել 
է «հումանիստական» կամ «ռադիկալ հումանիզմ»: Նրանց հոգեվերլուծակսւն փիլիսո
փայությունը ընդուված է անվանել Նորֆրոյդիզմ:

Նախ, Կ. Հորնին Ֆրոյդին քննադատում է կնոջ հոգեբանության սխալ մեկնաբանման 
հարցում և աոաջ է քաշում մշակութային գործոնների դերի հարցը նևրոզների առաջացման 
գործում ե, երկրորդ' նրա Լիբիդոյի տեսությունը: Իսկ էրիխ Ֆրոմը առավել հանգամանորեն 
է առաջ քաշում ֆրոյդիզմի անհրաժեշտ բարեփոխման և բարենորոգման հիմնահարցերի 
շեշտելով «սոցիալական գործոնների» և սոցիալական դրդապատճառների դերը անգի
տակցականի ձևավորման գործում:

էրիխ Ֆրոմը ավարտել է Հեյդելբերգի համալսարանը, իր վրա զգացել ոչ միայն Ֆրոյ
դի, այլև Լ. Ֆոյերբախի և Կ. Մարքսի ազդեցությունը: Երիտասարդ հասակում Ադորնոյի ե 
Մարկուզեի հետ աշխատակցել է Մայնի Ֆրանկֆուրտի սոցիոլոգիական ինստիտուտում: 
Այդ ժամանակահատվածում Ֆրոմը նկատել է բուն մարքսիզմի և այն մարքսիզմի արմա
տական տարբերություննները, որը տիրապետող էր ՍՀՍ-ում:

1930-ական թ.թ. Հիտլերի իշխանության գալով, Ֆրոմը տեղափոԽվում 1 ЩГЪ: Այնւրեւլ
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Լ| ձևավորվում է Արա ււսասւկսւն հււցևվերլուծակաս փիլիսովսսյությունը, որի մեջ սւռանձ- 
ււահատակ տեղ ունեն րա1ւ հւպեվերլուծությսւն բարենորոգումները ե այդ հիմքի վրա մշսւ- 
կած սոցիալական տիփսոփայությունը:

Ֆրոմը, ի տարբերություն Ֆրոյդի, գալիս հանգում է այն համոզման, որ մարդու էությու
նը գերազանցապես պատվական, է: Մարդը ի սկզբանե սոցիալական էակ է, «պսպւ- 
մաթյան արգասիք է», չնայած նա չի ժխտում մարդու մեջ կենսաբանական-հոգեբանական 
ղործոնների հսկայական դերը: Ֆրոմը հասկանում է, որ Ֆրոյդի հոգեվերլուծական փիլիսո
փայությունը մարդուն ներկայացնում է որպես կենսաբանական էակ ե որ նրա մարդաբա
նական ե հասարակագիտական տեսությունները մարդուս կտրում ես իր սոցիալա
կան և պատմական, միջավայրից: Նսւ արդեն համոզվել էր, որ մարդու հիմնահարցը 
ւ|ուտ կսևսաբաևակաև-հոգեբաևակաև հարց չէ: Մարդու հոգեկան կերտվածքը, ըստ 
Ֆրոմի, պայմանավորված է դարաշրջանի սոցիալական միջավայրով ե սոցիալ-տնտեսա- 
կան ու քաղաքական հարաբերություններով:

Ֆրոմին մեծ հռչակ է բերում «Փախուստ ազատությունից» աշխատությունը: Այստեղ 
Ֆրոմը զարգացնում է այն միտքը, որ ժամանակակից բարձր զարգացած հասարակությու
նը խլել է մարդու ազատությունը, երան դարձրել միայնակ: Այսպիսի հասարակության մեջ 
րսւնականությամբ հարուստ մարդը, ըստ Ֆրոմի, իր հոգեոր-հուզական և զգայական աշ
խարհը բացարձակապես չի զարգացրել. «Մարդու ուղեղը ապրում է 2 0 -րդ դարում, իսկ նրա 
հոգին'քարե դարում»: Որքան մարդը վերածվում է գերմարդու, այնքան, նրա կարծիքով, 
նա դաոնում է անմարդկային:. Մարդու մեջ կործանարար բախում է տեղի ունենում զար
մացած բանականի ե հետամնաց հոգեկանի միջև: Ազատության համար պայքարը և ազա
տությունից փախուստը 2 0 -րդ դարի պարադոքսն է:

Ֆրոմը գտնում է, որ ամբողջատիրական և ֆաշիստական տոտալիտար հասարակար
գերում մարդիկ դառնում են մեքենայի կցորդ, փրկիչների ու առաջնորդների ստրուկ, մեկու
սանում են և’ ֆիզիկապես, և’ հոգեպես: Ապրելով անդեմ բազմության շրջապատում լիակա
տար մեկուսացման և միայնակության մեջ, մարդը ենթակա է նևրոտիկ բնույթի բազմաբ
նույթ խանգարումների: Նկատի ունենալով իր դարաշրջանի կապիտալիզմը, Ֆրոմը համոզ
վում է, որ այն մարդուն վերջնականապես օտարում է շրջապսւտող աշխարհից, որին նա 
նայում է իբրև թշնամական, օտար մի բանի: Մարդը, Ֆրոմի կարծիքով, փախչում է «ձեռք 
Г երած» ազատությումից: Բայց ուր և ինչպե՞ս: Նման զանգվածային միայնակության հոգե- 
|ւանությունը մեկուսացված ու միայնակ մարդուն «շպրտում» է նոր կապերի որոնման հորձա
նուտը: Ազդեցիկ ու ճնշող կարգախոսները նրա մոտ ծնում են հլու-հնւսզանդ ենթստկվա- 
ծության, հպատակության և խոնարհումի լարված հոգեվիճակ, որը տանում է դեպի մազո
խիզմ՜ անօգնական, ոչ լիարժեքության և անպետքության զգացումից առաջացող հոգեբա
նական վիճակ: Այլ դեպքերում ե իրավիճակներում մենակությունը մարդուն գցում է սադիզ
մի ոստայն: Երկու դեպքում էլ, ըստ Ֆրոմի, մարդիկ ցանկանում են օր առաջ իրենց ուսերից 
«դեն նետել» նման ազատության ծանրության բեռը, ասել է թե'իր Ես-ից հրաժարվելու պայ
մանով հաղթահարել անձնական ոչնչությունը և միայնակությունը:

Կապիտալիզմի հետագա թռիչքաձև զարգացումը, ըստ Ֆրոմի, ավեփ է սրել այս իրա
վիճակը: Անօգնական դեգերելով շահագործման, գործազրկության, պատերազմների, ար
ժեզրկման, տնտեսական ճգնաժաների և սոցիալական այլ ձևախեղումների իրական աշ
խարհում, մարդը, ըստ Ֆրոմի, ձեռք է բերում անտանելի անզորության և մենակության, իր 
ոչնչության և ավելորդության անհաղթահարելի զգացմունք, հիասթավւություն և տագնապ: 
Առավել սարսափելին, Ֆրոմի կարծիքով, այս գործոնների համադրական դրսևորումն է, ո
րը անձի մոտ ծնում է օրինական հարց. Ռ՞վ էիհքը և հանուն ինչի՜’է ապրում:

Ինչպիսի՞ ուժեր են կառավարում մարդուն նման իրավիճակներում: Այս հարցում Ֆրոմը 
հետևում է Ֆրոյղին: Այնուամենայնիվ, շարունակելով կապիտալիզմի վերլուծությունը, 
կապված իր կողմից հետազոտված հարկադիր պարտադրված շարժա ռիթների հետ, 
ղրանց աղբյոտսևր և պատճառներ է համարում կապիտալիզմը: Կապիտալիզմն է թե ձեռ
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ներեց ների ե թե բանվորների մեջ ծնել սադո- մազոխիստակաե կործանարար 1ւ ինքնաթուխ 
բարեվարքի իռացիոնալ ձգտումներ: Երկու դեպքում էլ, ըստ Ֆրոմի, հարկադրաբար գւԱղի 
է ունենում սեփական Ես-ի կորուստ: Մոնոպոլիստական կապիտափզմը առավել սրում ե 
խորացնում է մագոխիստական այդ իռացիոնալ ձգտումները: Աշխատավոր զանգվածները 
ավեփ ու ավեփ են համոզվում, որ տիրապետող դասակարգի գաղափարները ե այդ հիմքի 
վրա մշակվող քաղաքականությունն ու ամրակայվող հասարակությունը լավագույնն է:

Բայց կապիտափզմը, Ֆրոմի հաստատ համոզմամբ, այն հասարակարգը չէ, որ կարող 
է ապահովել մարդու իսկական ազատությունը ե հաղթահարել նրա օտարումը: Այդ «Ա- 
ռոդջ հասարակարգը» սոցիափզմն է, որը կստեղծի իրական պայմաններ իսկական ազա
տության և անձի օտարման հաղթահարման համար: Սոցիալիզմը, նրա կարծիքով, այն կա
ռուցողական հասարակարգն է, որը կհաղթահարի մարդու օտարումը, ճգնաժսւմերն ու պա
տերազմները, շահագործումն ու հոգեբանական մեկուսացվածությունը: Այն իր հետ կբերի 
Բանական հասարակություն և Բանական, հոգեկան կերտվածք: Սակայն, դրան հասնե
լու համար անհրաժեշտ է գտնել ճշմարիտ ուղի, այն ճշմարիտ ճանապարհը, որը կտանի 
դեպի հոգեկան սաողջ հասարակության ստեղծում:

Մարքսի մշակած սոցիալիզմը, աոավել 1ւս նրա գործնական կառուցումը, խորա
պես հիասթափեցնում է Ֆրոմին: Մարքսը «ճակատագրական սխալ» է կատարել մար
դուն համարելով բանական արարած: Մարքսին, իհարկե, հայտնի չէին /ն. չէին կարող լի
նել/ Ֆրոյդի այն հայտնագործությունները, որ մար՛դը ի՛ռացիոնալ էակ ԷԿ նրան կառա
վարում են հոգեկան անգիտակցական ուժերը, որ դրանք դետերմինավորում են մարդկանց 
մտքերը, գաղափարները ե արարքները: Նա չգիտեր, որ մարդը իր անգիտակցական, իռա
ցիոնալ ուժերի գերին է: Այս հանգամանքը այն հիմնական պատճառն է, որ Մարքսը, Ֆրո
մի համոզմամբ, արտադրության միջոցների հանրայնացումը դիտարկել է որպես կասյիտա- 
յիզմից սոցիալիզմին անցման ե սոցիալիզմի կառուցման գլխավոր գործոն: Այս գործում ան
գիտակցականի դերի թերագնահատումը ե անտեսումը երան հանգեցրել է այն սխալ հա
մոզման, որ իշխանության անցումը բանվոր դասակարգին, լուծելու է մարդու օտարման ոչն
չացման և. ազատության հասնելու հիմնախնդիրները:

Սոցիալիզմին անցման Ֆրոմի ուսմունքը հոգեվերլուծական է: Նա ուսուցանում է, որ բուն 
սոցիալիզմի կառուցումը բացա՛ռվում է առանց առողջ հոգեկանի ե բարոյական առաքի
նության: Ըստ Ֆրոմի, կապիտալիզմի օրոք ապրող մարդիկ պարզապես ոչ բանական են 
և ոչ է[ հոգեպես առողջ: Նրանը իռացիոնալ են, ներոտիկ ձգտումներով ներծծված, եթե ոչ 
հոգեպես հիվանդ: Իսկ հասարակությունը փոխելու համար անհրաժեշտ է վախել, առողջաց
նել մարդկանց: Առանց կապիտալիզմի օրոք ապրած մարդկանց բուժման, անհնարին է 
անցումը սոցիալիզմին: Հիվանդ հասարակության բուժումը պահանջում է, որ նախ անձը գի
տակցի իր հատուկ ձգտումները' փախչելու բացասական ազատությունից ե, երկրորդ, գի
տակցի իր ճնշված անգիտակցականի ձգտումները դեպի իսկական ազատություն: Բուժելով 
անհատական հոգեկան խեղանդամությունները, կբուժվի նաև «սոցիալական պատալո- 
գիան»: Ուստի, սոցիալական բարեփոխումների գլխավոր գործոնը ոչ թե պատմա
կան ուժերն են, ա յլ «հումանիստական հոգեվերլուծությունը», իսկ դրա միջնորդը' 
բարենորոգված հոգեվերլուծական դպրոցի ներկայացուցիչը: Նրա ուսերին է նստած 
կապիտալիզմից սոցիալիզմին անցման ամբողջ բեռի ծանրաբեռնվածությունը: Ուստի, նոր 
սոցիալիզմ կառուցելու և մարքսիստական սոցիալիզմը /այլ ոչ թե արդի կապիտալիզմից ա
ռավել տոտալիտար գործող սոցիալիզմը/ բարեփոխելու միակ ուղին, ըստ Ֆրոմի, «Առողջ 
հասարակության» ուսմունքի ստեղծումն է' իր համակարգի լիարժեք օգտագործմամբ:

*  *  *

Ինքնատիպ է Ֆրոմի սիրո փիփսոփայությունը: Սերը, ըստ Ֆրոմի, ամենքին փ տրված: 
Սիրելու ընդունակությունը հազվագյուտ բարիք է ե ամենաարժեքավոր արվեստը: Միայն 
սերն է ճանապարհ բացում դեպի ազատություն, դեպի գոյության նպատակների իրակսւ-
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նացում:
Ֆրոմի սիրո փլւ|իւււս|ււււ|ւււլ.ւ|սւԱ հությունն այն Լ, որ սէտը մնկ մարդու սերտ կապը, միաս- 

նաթյունը, Աիսւ|4 ս1ւտ|..)ւււես ու միավորումն Լ մեկ ուրիշ մարդու հետ'նրանց ինքնուրույնութ
յան ն ինքնակա գոյության պահպանման պայմանով: Մերը գործողություն ե ազդեցութ
յան Է, այլ ոչ թե հանգիստ ակտիվություն, ընկալում ե անոտջային ըմբոշխում: Սիրո Էութ
յանը մեկի գեղեցիկ Էությունը իր սիրած Էակին տալն. Է, այլ ոչ թե նրանից ստանալը: Սի
րո ընթացքում մեկը մյուսին տալիս Է ամենաարժեքավորը, իր կյանքի մի մասը' քնքուշ 
4 4ացմունքների ու ապրումների ե գիտելիքների ու իդեալների մի մասը: Սերը իր Էությամբ 
անմնացորդ նվիրում Է աոանց հատուցման, որի մեջ մարդը տեսնում Է իր գերագույն 
հոգևոր բավարարվածություեը: Սերը մեծագույն հոգատարություն Է, հարգանք ու պատաս
խանատվություն Է:

Սերը Ֆրոմի համոզմամբ, այլ Էակի մարդկային Էության ակտիվ ըմբոևումև Է և երան 
հասկանալու արվեստը: Նման պարագայում կարող Է տեղի ունենալ նրանց միավորում ե 
մերձեցում: Սի այն այսպիսի ինքնանվիրումը կարող Է բացահայտել նրանց սեփական ե 
միասնական ինքնությունը: ՍԷրը հպարտ քայլում Է իր կարգախոսով. «Ես հասկանում եմ 
Արան»: Սերը չի կարող փնել մեկը մյուսից օտարման, անտարբերության և ինքնամվտփ- 
մաե ուժ. այն համընդհանուր կախարդական ձգողական հզոր էներգիա Է հոգևոր 
մերձեցման ամեմահմայիչ ուժ է, միմյանց ձուլվելու հրաշագործ և անափ ապրու- 
ների կախարդական աշխարհ է: Սիրահարվածի համար չկան օտարված իրեր և մար- 
ղիկ: Իր սիրո էակի միջոցով նա սիրահարված է ամբողջ աշխարհին, ամեն ինչում և բոլորի 
մեջ նա տեսնում է միայն բարին, գեղեցիկն ու ճշմարիտը, որը ողջ տիեզերքը կրում է իր մեջ 
և իր սիրո էակին ստրպում է մոռանալ մնացած աշխարհը:

Սակայն, կյանքի փորձը նրան հանգեցրել է մի դաժան եզրակացության, սիրող 
ամուսինները բացառություններ են: Նա գտնում է, որ ամուսնության մեջ կործանվում են 
սիրւսհարվածությունն ու սերը, մնում են սոսկ դրանց պատրանքները: Ամուսնությունը կար
ծես թե լափում է այն ամենը, ինչ մեկին մղում է դեպի մյուսը: Ամուսնության մեջ գլուխ 
է բարձրացնում տիրելու, միայն մեկը մյուսին պատկանելու կործանարար զգացմունքը: Այս
տեղ, արդեն, առաջին պլան է մղվում երկու տիրոջ եսասիրական համագործակցությունը; 
Նորին մեծություն սերը մահանում է:

Ֆրոմը գտնում է, որ իսկական սիրո մեջ ապրելը ծայրաստիճան դժվար է, որից խուսա
փելու համար մարդիկ դիմում են այլևայլ քայլերի: Բայցև նա խորապես համոզված է, որ 
երբ մարդուն բախտ է վիճակված հանդիպել «իր գործընկերոջը» կամ թե մերձեցման իր սի
րո «թագուհուն», ոչ մի ուրիշ գործընկերոջ կարիք չի զգում: Փոխադարձ մարդկային, զգաց
մունքային և սեռական բավարարվածությունը նրանց մոտ վերածվում է կյանքի իդեալի. 
«Նրանք գտել են իրենց կեսին», որը, սակայն, առավել տեսական է, քան օրինաչափ հասա
րակական կյանքում, եզրակացրել է նա:

5. Մ ա ր դ ա բ ա ն ա կ ա ն  փ ի լի ս ո փ ա յո ւթ յո ւն

Աստղաբանական փիփսոփայությունը 2 0 -րդ դարում ձևավորված փիլիսոփայական 
ուղղություն է: Մարդը, ըստ էության, ի սկզբանե եղել է փիփսոփայության կենտրոնական 
օբյեկտը, նրա մշտական որոնումների առարկան: Բայց միշտ չէ, որ, բացառությամբ Սոկ- 
րատեսի, մարդը եղել է փիփսոփայության ուշադրության կենտրոնում:

Սարդու հիմնահարցը ուրույն տեղ ունի Օգոստոս Երանելու աստվածաբանական փի
լիսոփայության մեջ, բայց շրջադարձային բովանդակություն է ստանում Վերածննդի, Կան
տի, դասական և իռացիոնալիստական փիփսոփայական համակարգերում: Սարդու հիմ- 
նախնդիրը առանցքային է եղել նաե էկզիստենցիալիզմի մեջ: Բայց փիփսոփայությունը, 
իբրև մարդաբանություն, մշակվել Լ. Ֆոյերբախի կողմից: Նրա փիփսոփայությունը մար- 
դաբանակաս էր: Մսւրղը, ըստ Ֆոյերբախի, բնության զավակն է, զգայող էակ է, որը գի
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տակցում է ինքն իրեն որպես բնության մասնիկ ե զգայական-մարմնակաս Լակ «ЪгдЬррш- 
խի մարդաբանական փիլիսոփայության մեջ մատերիափստական մոնիզմի դիրքերից հաղ
թահարվում է մարմնի ու ոգու դուալիզմը: Այնուամենայնիվ, ֆոյերբախյան մարդը չափա
զանց վերացական, բայցե ընդգծված զգայական էակ է, աշխարհի կենտրոնում մարդն է, 
իսկ նրա զգացմաւնքների մեջ հիմնականը սերը:

2 0 -րդ դարի մարդաբանությունը մարդուն ներկայացնում է տիեզերական չափանիշնե
րի մեջ, որպես աշխարհի ինքնին, ինքնաբավ և սեոազւեսակային կեցություն: Մար
դու կենտրոնում նրա հոգևոր կյանքն է' զգացմունքները, բնազդները, ձգտումները և իռացիո
նալ այլ գործոններ: Այդ փիփսոփայությունը մարդու կենսագործունեության հիմքերը 
փնտրում է մշակույթի, իրավունքի և բարոյականության ոլորտներում: Ոմանք մարդուն դի
տարկում են որպես կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչ և տեսակ, նրա մեջ առանձ
նացնում կենդանականը և ոգեղենը: Ոմանք էլ մարդուն դիտում են իբրև մշակութային ար
ժեք, իր գործունեությամբ ստեղծված մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչ:

Փիլիսոփայական մարդաբանությունը վերը նկատված գործոնների տեսանկյունից 
խայտաբղետ հոսանքների ամբողջություն է, որոնց մեջ աոանձնահատոկ տեղ ունեն կեն
սաբանական /Մ. Շելեր /1874-1928/, Հ. Պլեսներ, Ա. Գելեն ե ուրիշներ/ և սշակութաբա- 
նական /է. Ռոտհակեր, Մ. Լանդման և որիշներ/, հոսանքները:

Մաքս Շելերը փիփսոփայական մարդաբանության հիմնադիրներից է: Նրա հայացքնե
րի ձևավորման վրա նշանակալից ազդեցություն են ունեցել «Կյանքի փիփսոփայությունը» 
և էդ. Հուսեոփ ֆենոմենոլոգիան: Շելերի տեսանկայունից մարդը երկակի էակ է'կենսաբա
նական ե. ոգեղեն: Առաջինի միջոցով հաստատվում է, որ մարդը կենդանական աշխարհի 
տեսակ է: Որպես այդպիսին, նա փարժեք կենդանի չէ, նա շատ է հետ մնացել իր ցեղակից
ների զարգացման աստիճանից: Մարդը, նրա կարծիքով, «հիվանդ գազան է», կենդանա
կան աշխարհի զարգացման ուղուց «շեղված» կենդանի է: Բայցև նա օժտված է տիեզերա
կան «կենսական մղումների» ամբողջականությամբ: Սակայն կենդանու և մարդու միջև ե
ղած տարբերությունը զուտ քանակական է: Մարդու հիմնական տարբերակիչ հատկությու
նը' բանականությունը, ըստ նրա, կենդանական բնազդներին սոսկ փոխարինող հոգեկանն 
է: Այն մարդու կենդանական զարգացման ընդհատումն է: Աշխատանքային գործիքների 
առկայությունը Շելերը բնութագրում է որպես կիսակատար մարդու չզարգացած օրգաննե
րի շարունակություն: Այն «հիվանդ մարդու» վերջին ճիգն է, դուրս գալու կյանքի 
սխալ ուղուց:

Միաժամանակ մարդը ոգեղեն էակ է, իսկ ոգին աստվածային է: Ոգին նախասկիզբ 
սոտստսնցիա է, մի սկզբունք, որը սակայն, ի վիճակի չէ հանգրվանել կենսաբանական աշ
խարհում: Ոգու շնորհիվ մարդը ձեռք է բերում անհատականություն, վերածվում «բանական 
մարդու»: Ոգին մշտապես պայքարի մեջ է «կենսաբանական մղումների» հետ, ստեղծում է 
մշակութային արժեքների համակարգ: Եթե մարդու կենսաբանական մղումները մարմնավո
րում են կյանքի հոսքը, թաքնված և մութ ուժերը, ապա ոգին մարմնավորում է հոգևոր բարձ
րագույն արժքները' կենսական, հոգեկան ե կրոնական: Արժեքների դուլիստական աշխար
հում հզոր, բայց կենսական կույր պոռթկումը և ամենահաս, բայց անզոր ոգին Շելերի մոտ 
հանդես են գափս որպես մարդկային կեցության սկզբունքներ: Իր « Մարդու տեղը Տիեզեր
քում.» աշխատության մեջ նա վարձում է սահմանել փիփսոփայության հիմնական հիմնա
հարցերի հարցը: «...Փիփսոփայության բոլոր կենտրոնական հիմնախնդիրները կարեփ է 
հանգեցնել մի հարցի. Ի՞նչ է մարդը և ինչպիսին է նրա մետաֆիզկական տեղադրվածությու- 
նը /գտնվելու վայրը/ կեցության, աշխարհի և Աստծո ընդհանուր ամբողջության մեջ»:

Ա. Գելենը ընդունում է Շելերի գաղափարները մարդու անկատար, ոչ փարժեք կենդա
նի փնելու վերաբերյալ, բայց հրաժարվում է նրա «կյանքի մղումների» և ոտս հաեադրութ- 
յան մտքից: Նա գտնում է, որ ոգեղենությունը ոչ թե աստվածային, արտակենսական սկիզո 
է, այլ մարդու բնության հնարավորություն է: Այն իրականանում է «կենսական մղումների» 
երկարատև զարգացման ընթացքում: ճիշտ է, մարդը փարժեք չէ, բսւյց օժտվսւծ է ճկոմւութ-
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(Աււքբ, Ո |փ  9|ւււր1ւ|ս| էաւ ձւրւաա ւ ւո|ււււ|5(յլ ի|ւ ւրւյությաս նոր պայմասնևլւ ու մքւշսւԱայր: Այս 
տևււանկյու1փ(| ւէարւլլւ աէ|||փւ| 1ւ գօքյծունյա կենդա նի է:

Մ ա ր դ ա բ ա ն ա կ ա ն  ւ|փ|իսւսիայության վերը նշված թերությունները փորձում են հաղթա
հարել է. Ռոտհակևրը Ա Մ. ԼաԱդսաևը:\յըսւնք մարդուն դիտարկում ես որպես մշակու
թային արժեքներ ստեղծող էակ' վարձելով հաղթահարել մարդու բնության դուսւփգմը: 
I) արդը, նրանց զստծրքով, կենսաբանական էակ չէ: Մարդը հաղթահարում է բնակսւն-կեն- 
սաբանական իռացիոնալ մղումները ե ստեղծում «մշակութային աշխարհներ, որոնցից յու
րաքանչյուրին օժտում է իր ոգուն համապատասխան ոճով ե գաղափար: Փիլիսոփայական 
մարդաբանության մեջ այս գաղափարի ներկայացուցիչները ստեղծում են մշակութաբա- 
եական հոսանք: Այս հոսանքի մեթոդաբանական սկզբունքն այն է, որ մշակութային յոտա- 
բանչյուր աշխարհ ունի իր «մշակութային շեմը»: Այն զտում է մշակութային արժեքները ե 
առանձնացնում այնպիսի արժեքներ, որոնք համապատասխանում են տվյալ աշխարհի ո
գուն և ոճին: Մարդն ունի իր աշխարհը, որը ակտիվ գործունեության շնորհիվ վերավախ- 
վում է իրեն շրջապատալ նոր միջավայրի' ի տարբերություն կենդանու անփափոխ կուսա
կան «բնական միջավայրի: Մարդու միջավայրը հասկացված ու մեկնաբանված աշխարհ է, 
որտեղ այդ աշխարհի բնակիչները' մարդկային խմբերն ու սոցիալական խավերը» ստեղ
ծում են իրենց «սեփական շրջապատոդ միջավայրը' երկրոլւդ, արհեստական բնությունը»: 

Փիլիսոփայական մարդաբանության մշակութաբանական մեկ այլ նշանավոր ներկա
յացուցիչ Մ. Լսւնդմսւնը ավեփ հեռուն է գնում: Նա գտնում է, որ մարդու և. կենդանու միջև, 
ազգակցական ոչ մի կապ չկա կենսաբանական կաոուցվածքի տեսանկյունից, բնա
կանաբար, անպտուղ U անիմաստ է մարդուն համեմատել կենդանու հետ: Մարդը անկրկ
նելի, ավարտուն և բացառիկ կենդանի է: Նրա կենսաբանական կաոուցվածքը ավարտված 
է, այսինքն' նա անկատար ոչ լիարժեք և հիվանդ կենդանի չէ, այլ ավարտուն և ամբողջա
կան կենսաբանական օրգանիզմ է: Մարդը տիեզերքում գոյություն ունի ինքն իր համար, 
ինչպես պատմության մեջ գոյություն ունեցող ինքնուրույն մշակույթներ: «Մարդու ե կենդա
նու միակ տարբերակիչը ոգին է, նրա սուբստանցը ե ինքնուրույն գոյության երաշխիքը: 
Մնացածը, մասնավորապես կենսաբանական-կենդաբանականը, երկրորդային են: Լանդ- 
մանը Հեգելի նման գտնում է, որ մարդը օբյեկտիվ ոգու ծնունդ է, բայց ի տարբերություն Հե- 
գելի, ընդունում է, որ մարդն է ոգու իրականացնող միջոցը: Օբյեկտիվ ոգին, նրա կարծիքով, 
դրսևորվում է մշակութային տիպերի ձևով, տիպեր, որոնց մեջ էլ հենց ձևավորվում է մարդը 
և արարում մշակութային նոր ձևեր:

Փիլիսոփայական մարդաբանության մեջ նշանակալից ավանդ ունի ֆրանսիացի գիտ
նական, փիլիսոփա և աստվածաբան Պիեր Տեյլար դը Շարդենը /1881-1955/: Իր «Մար
դու ֆենոմենը» աշխատության մեջ նա վարձել է համադրել գիտական և կրոնական փորձը 
տիեզերքի էվոլյուցիոն զարգացումը բացատրելու նպատակով, ապացուցելու, որ այդ էվոլ
յուցիան հանգեցրել է զգայող և բանական մարդու առաջացմանը: Նա մշակել է մի ինքնա
տիպ տեսություն, որի համաձայն մարդու առաջացումը միասնական տիեզերական համա
կարգի նախապես պլանավորված պրոցեսի արդյունք է: Տիեզերքի դիալեկտիկական այս 
գործընթացի գաղտնիքները բացահայտելու համար Շարդենը ամենուր որոնել է Աստծուն, 
որը ձուլված է բնությանը և իր բացարձակ իմաստի հզորությամբ թափանցել է աշխարհի 
բոլոր «ծակոտիների» մեջ: Աստծո բացարձակ հոգևոր իմաստը, որպես ոգեղեն սկիզբ, ուղ
ղություն է տափս զարգացմանը: Այս պրոցեսը մեկնաբանելու համար նա օգտագործել է «է
ներգիա» հասկացությունը, որպես մատերիայի անբաժանելի հատկություն, որն էլ զարկ է 
տափս տիեզերական էվոլյուցիային, հենց որի արգասիքն կ  մարդն է: Իսկ մարդը, իր մեջ 
խտացնելով հոգեկան էներգիան, ստեղծում է նոոսֆերան: Շարդենին է պատկանում կապ- 
կից մարդու առաջացման «Բացակա օղակի» գոյության փաստի հիմնավորումը: Այդ հիմ
նավորումը, Շարդենի համոզմամբ, պետք է փնտրել տեսակների առաջացման ոչ թե ար- 
տառին, այլ ներքին ֆենոմենի մեջ: Մայպու գաղտնիքը կամ նրա խոսքերով «մարդու պա
րադոքսը» այն է, որ այդ անցումը իրականացել է ոչ թե կազմաբանական փոփոխութ-
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յ ունեերի ձևով, այլ հերքիս, որը նշանակալից հետք չի թողել: Նրա կարծիքով «րւալակսւ 
օղակը» ներքին ւիոփոխությունների հետևանք է: Հետագայում այս միտքին էիս ВшП§пш 
բազմաթիվ փիլիսոփաներ, որի էությունն այն է, որ այդ փոփոխությունները ընթացել են հա
մապատասխան տեսակների ներքին փոփոխությունների ձևով, այն է' կենսագործու
նեության արտաքին դրսևորումների սուբյեկտիվացման ձևերով, այսինքն, տեսակի օբյեկ
տիվ կեցության ներսում «իր համար» սուբյեկտիվ կեցության ւսուսջացսան ձևով. Իսկ 
թե ինչու է էվոլյուցիան ընթացել «ներքին» փոփոխությունների ձևով հարցի պատաս
խանն արդեն մարդու առաջացման գիտական պատասխան է:

Մարդու ֆենոմենը, ըստ Շարդենի, կյանքի ֆենոմենի մեջ է: Նա զարգացրել է այն միտ
քը, որ բնության մեջ անկենդան ոչինչ չկա: Անօրգանական աշխարհում կյանքի գոյությունը 
պարզապես ծայրաստիճան անզարգացած է և թաքնված է մարդկային ընկալումներից: 
Կենսաբանական հզոր զարգացումների հետևանքով այն բարձրանում է մակերես և դաո
նում տեսանելի: Հենց կյանքի ֆենոմենն է վերածվում մարդու ֆենոմենի, ի վերջո ա- 
ոաջացնելով նոոսֆերա: Բայց երկրի կործանումով մարդը, առավել ևս կյանքը, չի ոչնչանա 
տիեզերքում: Նոոսֆերայի ոչնչացումից գիտակցությունը կառանձնանա իր մատերիական 
հիմքից, որպեսզի հնարավորություն ունենա հանգրվանելու Աստծո մեջ և նրա էներգիայի 
շնորհիվ, շարունակական էվոլյուցիայի ընթացքում միանա զգայող և կենսական մատե
րիային, ապահովելու կյանքի հավերժական գոյությունը տիեզերքում:

Եթե փիփսոփայությունը և համապատասխան գիտությունները միասին լուծեն մարդու 
սոցիալական հիմքերի և էության ծագման հարցերը, ապա փիփսոփայական մարդաբա
նությունը կդառնա նրա նախերգանքը:

6. Պ երսոհա լիգմ

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբունքին ԱՄՆ-ում /Բ. Բոուեն 1847-1910, Ռ. Ֆլյո- 
ւեինգ 1871-1916, է. Բրայթմեն 1881-1953/ ձևավորվել և եվրոպական երկներ է տարածվել 
կրոնամարդաբանական և համադրական բովանդակություն ունեցող փիփսոփայական 
պերսոնաւիսւրակաե ուղղությունը (լատ. persona-անձ, անձնավորություն): Պերսոնալիզ- 
մը պլյոտալիստական ուղղություն է, իր բնույթով'հակագիտապաշտական: Այն ձևավորվել 
է կրոնամարդաբանական, էքզիստենցիափստական, սուբյեկտիվ-իղեափստական (ի մաս
նավորի Լայբնիցի մոնսւդաբանության), «կյանքի փիփսոփայության» և այլ փիփսոփայա
կան ուղղությունների գաղափարների, իդեալների և ելակետային սկզբունքների հիմքի 
վրա: Պերսոնափզմը հիմքից մերժում է գիտական և նմանատիպ փիփսոփայական ուղ
ղությունները' դրանք բնութագրելով որպես «իրավաբանական-ոստիկանական» փիփսո
փայության:

Ինչպես ուղղության անվանումն է հուշում, պերսոնափզմի կենտրոնական-ելակետային 
հասկացությունը անձ (անձնավորություն) հասկացությունն է: Անձը կեցության Գերա
գույն Արժեքի'Աստծո, ստեղծագործական գոյության ձևն է, մի «անկրկնելի մոնադ», որն 
օժտված է արարչագործական-ստեղծագործական պաթոսով: Իրական կեցությունը անձ- 
նավորությունների միակուռ թագավորություն է, որը զրկված է ինքնապատճառից: Այդպի
սի կեցությունը արարվում է տիեզերքից դուրս գտնվող Բարձրագույն Անձնավորության' 
Աստծո կողմից: Յուրաքանչյուր անձ Բարձրագույն Անձնավորության էությունից բխող է
ներգիայի մարմնական ե ոգեղեն դրսևորումն է: «Անձնավորությունների թագավորության» 
մեջ անձը մեկուսացված, եսապաշտ արարած չէ: Անձնավորությունը ձևակերպվում է Ես-ի 
և Դու-երի բազմության փոխկապակցության մեջ: Դրանց փոխհարաբերությունների համա
կարգը մի անդեմ հասարակություն է, որի մեջ կորչում է անձը: Նա հասստանության մաս չէ, 
ընդհակառակը, հասարակությունն է անձի մի մասը և հասարակությունը անձի սոցիալա
կան կրողն է: Այս հայեցակետից, բարձրագույն և հումանիստական է այն հատււրտկւսրգը, 
որտեղ անձը բացարձակ արժեք է, որը հնարավոր է անհատական 1ւ ՏաԱԱյ բա՛կ ական շա
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հերի li տևձապւււշտակւււյլ ւաասւլււտպսոտական իդեաւււպվւ միսւսասթյաԱ թագավորութ- 
յւսՍ պայմաններում:

ԶԱւրսոնսղիզմը խոաափամ I. սւԱձի ըմբռնման իսչպես մատերիափստական, այնպես էլ 
իդեալիստական ծայրահեղություններից: Անձը ոչ զուտ բնության էվոլյուցիայի արդյունք է, 
ոչ էլ զուտ ոգնղնէւ արարած: Այն նյութականի Ա հոգևորի, մարմնի ու հոգու միասնություն է: 
Այն միաժամանակ և՜ բնության, և' պատմության զարգացման արգասիք է, այդ հակադիր 
աշխարհների խաչմերուկն է: Այդ հանգուցակետում անձնավորությունը ինչ-որ մաս չէ, այլ 
ամբողջ է: Այն փ կարող ինդիվիդ փնել: Ֆրանսիացի պերսոնափստ է. Մունիեն (1905
1950), տարբերակելով անձ և ինդիվիդ հասկացությունները, ուսուցանում է, որ մաս կարող 
է փնել միայն ինդիվիդը, իսկ անձնավորությունը, որպես ամբողջ, հաղորդակցվում է բնութ
յան, հասարակության և Աստծո հետ: Որպես ամբողջի, անձնավորությանը, ի տարբերութ
յուն ինդիվիդի, հատուկ են օտարման երկու ձևեր: Է.Մունիեն գտնում է, որ օտարման աոա
ջին ձևի ժամանակ անձը հեռանում է բնությունից, մեկուսանում հասարակությունից ներ- 
բաշվում է ներաշխարհ և ապրում այդ ներաշխարհով: Մարդը օտարված է նաև Աստծուց: 
Նարցիստակաև նման օտարումը խորթ է անձի էությանը և բնութագրվում է տիրապետող 
հասարակական կյանքի ձևերի նկատմամբ հակապերսոնափստական միտումներով, ըստ 
որի անձը իմաստասիրվում է միայնակության, մեկուսացվածության, հոգնածության ե ան
բանության սկզբունքներով: Անձը օտարված է և' աշխարհից, և  Աստծուց, և' հասարակա
կան կյանքից: Մայպը վերածվում է անելիք չունեցող էակի:

Իսկ երբ մարդը կորցնում է իր անհատականությունը, վերածվում անդեմ, քաղքենի, 
սպառողական հոգեբանությամբ տառապող մարդու կերպարի և կտրվում իր սուբյեկտիվ 
սերաշխարհից, ապա այսպիսի օտարումը հերկոզեսյաև է: Մարդը կորցնում է իր անհա
տականությունը: Ինչպես հաղթահարել նարցիստական և հերկողեսյան օտարման ձևերը: 
«Հավասարակշռության» սկզբունքով: Անհրաժեշտ է հասարակական կյանքի պայման
ների այնպիսի առկայություն, որը հնարավորություններ կստեղծի անձնավորության ամ
բողջությունն ապահովող օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի, նյութականի և հոգևորի, մարմնի և հո
գու հավասարակշիռ դրսևորման համար:

Պերսոնափզմի մեջ յուրահատուկ հիմնահարց է անձնավորության և Աստծո վտիւհա- 
րաբերության հարցը: Ինչպես հաղթահարել նրանց միջև օտարումը: ճիշտ է, աստվածա
բանական փիփսոփայության մեջ մարդը սւձնավորության միջոցով Աստծո երկրային դրս
ևորումն է, բայց նրանց միջև գոյություն ունի անհաղթահարելի մի անջրպետ: Անձը ազնվա- 
գույն և սաաքինի Աստծո մեղսագործ դրսևորում է: Անջրպետը հաղթահարելու համար 
անհրաժեշտ է սեղբաքավուբյուև: Մյուս կողմից, կյանքն ու պատմությունը անիմաստ 
կփնեն առանց Բարձրագույն Անձնավորության ակտիվ մասնակցության: Պերսոնափստ- 
ների համար առեղծվածային գյուտ է Քրիստոսի հայտնությունը: Երկբնակ Քրիստոսը իր 
կյանքի իմաստը տեսնում է անձի և Աստծո միջև եղած անջրպետի հաղթահարումը մեդքա- 
քավության միջոցով: Լինելով աստվածայինի և մարդկայինի միաձույլ մարմնավորում, 
Քրիստոսը մեկ այլ առաքելություն ևս ունի: Նա պետք է Աստծո աստեղծագործական ոգին 
արթնացնի մարդու մեջ: Ռուս պերսոնափստ Ն. Բերդյաևի (1874-1948) փիփսոփայության 
մեջ մարդը ողջ կեցության կենտրոնն է: Մարդը իր ստեղծագործական գործունեությամբ 
լրացնում է աստվածային կյանքը: Անձը ոչ միայն, ըստ Բերդյաևի, համադրվող է Աստծո 
հետ, այլև առավել բարձրագույն արժեք է, քան ազգը, պետությունը և հասարակությունը: 
Ստեղծագործությունը մարդու այն բացաոիկ հատկությունս, է, որը փրկելու է 
մարդուն: Ստեղծագործությունը, ըստ Բերդյաևի, մարդու պատասխանն է Աստծո կոչին, 
նրա կողմից նոր կեցության ստեղծումն է, անզուսպ ձգտումը դեպի աստվածային կեցութ
յուն: Մեղսագործությունը ապականել է Աստծո կողմից մարդու համար ստեղծած դրախ
տային աշխարհը, վերածել ոչ կեցության, որտեղ թագավորում են կեղծիքը, անդիմությունը 
և ստրկությունը: Ամենուր մերժվում է քրիստոնեական հումանիզմը, ստեղծվում են տեխնի
կական «կեղծ կենտրոններ», որոնք ունեն սոսկ ծառայողական բնույթ և անձին օժտում են
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անտարբերության և օտարությաս վարքագծերով: Ստեղծվում ևՍ սալ>ւս|գ>ւա|փ|ւսւկան- 
բռնապետական վարչակարգեր: Ստեղծված բարբարոսական մշակույթր ե տէփւէփկական 
քաղաքակրթությունը դեն են շպրտում ոգեղեն, կրոնաարիստուլրատատսս մշակույթը: 
Աստվածային թագավորության նախադուռ հանդիսացող ոգեղեն մշակույթը ավերվում է 
աստվածամերժողակւսն քաղաքակրթության կողմից:

7. էքդիստենցիսւլիզմ կամ գոյության փիլիսոփայություն

20-րդ դարի 10-40-ական թվականներին մարդկությունը ընկնում է սոցիսղ-քաղաքա- 
կան մի այնպիսի մահացու ճգնաժամի մեջ, որը անխուսափելի սպառնալիք էր նրա ֆիզի
կական գոյության' «լինել-չլինելուն»: Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո այն 
դարձավ օրհասական, իսկ սկսված Երկրորդ համաշխարհայինը առավել լայնածավալ 
սկսեց իրակնացնել մարդկային ցեղի զարգվածային բնաջնջումը: Բնական էր, որ այսպիսի 
փաստացի ահարկու իրականության /անհատական ու հասարակական կեցության/ մեջ 
ապրող մարդու գոյության, ճակատագրի, կյանքի իմաստի, օտարման և ազատության հիմ- 
նախնդիրները պետք է դառնային գեղարվեստական և փիլիսոփայական մտածողության 
հոգսերի առարկան: Փիլիսոփայությունն ու գրականությունը հոգևոր այն ձևերն էին, որոնց 
արմատական մտահոգության առարկան մարդն էր իր ամբողջության մեջ:

էքզիսւրեևցքւալիզմը (լատ. exsistentia - գոյություն) կամ «գոյության, փիլիսոփայութ
յունը» գեղարվեստական-փխիսոփայական, միաժամանակ ընդգծված հակագիտապսւշ- 
տական, իռացիոնալ, երբեմն ասվածաբանական և աթեիստական միտումներով տարածված 
հոսանք է: Այն միասնական, միաձույլ ուսմունք չէ: էքգիստենցիափզմի յուրաքանչյուր նշա
նավոր ներկայացուցիչ ստեղծել է իր ուսմունքը, «գոյության» իր փիլիսոփայությունը: Մար
տին. Հայդեգեր (1883-1976), Կաբլ Ցասպերս (1883-1969), ժա ն Պպ Սարտր (1905
1980), Ալբեր Կաճյա (1913-1961), Գաբրիել Մարսել (1889-1973), Օրտեգա Գի Գասետ 
(1883-1955), ահա այն առավել նշանավոր մտածողների անունները, ովքեր մշակվել են էկ
զիստենցիալիստական փիլիսոփայությունը:

Ընդգծված էքգիստենցիալիստական ուղղվածություն ունեն նաև Ֆ. Ս. Դոստոեսկու, է. 
Հեմինգուեի, Ն. Բերղյսւևի ե ժամանակակից բազմաթիվ գրողների ու փիլիսոփաների 
ստեղծագործությունները: Ցուրաքսւնչյոտ մարդու համար իր անհատական կյանքի ու ճա
կատագրի, մարդկային կեցության հեռանկարների համար էկզիստենցիալիստական գա
ղափարները հոգեհարազատ էին և են, որով էլ բացատրվում է այգ ուղղության ինչպես 
տարածական, այնպես էլ ազդեցության ոլորտները:

էկզիստենցիալիստական փիփսոփայության վրա խորապես ազդել են իռացիոնալ փիփ- 
սոփայական ուսմունքները, հանձինս Ս. Կիերկեգորի, Ֆ. Նիցշեի, Ա. Շոպենհսւուերի, Ա. 
Բերգսոնի, Վ. Դիլթայի, ե Զ. Ֆրոյդի ուսմունքների: Մեթոդաբանական տեսանկյունց էկզիս
տենցիալիստները օգտագործել են է. Հուսեոլի ֆենոմենոլոգիական ինտենցիալ վերլուծութ
յան մեթոդը, ըստ որի մարդկային գիտակցությունը մշտապես ինչ-որ բանի գիտակցում է, և 
եթե մարդը ինչ-որ ապրումներ, ասենք, թախիծ և ուրախություն, վախ ու սարսափ է ապրում, 
ապա դրանք կապված են ինչ-որ առիթի կամ իրադարձության հետ: Սարդու համար ճակա
տագրական են այն ապրումները, որոնք ծնվում են ուրիշ մարդկանց հետ ունեցած հարաբե
րությունների ընթացքում:

Վերոհիշյալ ժամանակահատվածի համաշխարհային-պատմական իրադարձություն
ները' մարդկանց հոծ զանգվածների անիմաստ մահը անկախ ազգային պատկանելիութ
յունից, նյութական ե հոգևոր արժեքների անխնա ոչնչացումը, անհատի օտարման ու մեևա 
սացվածության ե մարդկային բախտի ու ճակատագրի նկատմամբ զարմանալի անտարբե
րության խորացումը առաջադրում են մարդկային կեցության և գոյության իմաստի, մարդու 
և հասարակության բազմաբնույթ հարաբերությունների, մարդու սոցիալ-րարոյական ե. հո
գեբանական հարցերի փիլիսոփայական նոր իմաստասիրություն- ԱշԱփււսրհի և հատկւս֊
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ււ|1ւս մալւտււ սոսաթյւաւ իմա ցությա ն (լփ ասխր մխ ոցը պնտթ I. լինես ոչ թե ն|սս բա նա կա ն, 
վկրա ցպ րկվա ծ համրնդոսւապւ վփփււովւայւսկսւն, ա յլ զգա յա կա ն, «ա պ րումա յիև» ինտոփ- 
flhyjli, մա րդկա յին ապրումներս ա զգա ցմունքները:

Էրզիստենցիսղիստակսա փիլիսոփայության ելակետային հիմնական հասկացությունը 
«ԼքզիստԱԱցիէս» (մարդկային գոյություն) հասկացությունն է: Այն վերցված է Ս. Կիեր- 
կեզորի փիփսոփայությունից, որի գլխավոր իմաստը եղել է այն, որ էքգիստենցիան'մարդ
կային գոյությունը, փ կարող ճանաչողության օբյեկտ փնել: Այն օբյեկտ է միայն Էքզիս֊ 
տևսցիալ, այլ ոչ անդեմ բանական մտածողության համար: Նրա օբյեկտը անհատի նե
րաշխարհն է, հետևաբար, ստացված գիտեփքը կոնկրետ անհատական գիտեփք է: էքգիս- 
տննցիափգմը կիերկեգորյան էքգիստենցիան դիտարկեց որպես սուբյեկտիվություն., ան
հատի ինքնին գոյություն' տառապող, մտածող, պայքարող և սիրող եզակի մարդու սուբյեկ
տիվ գոյություն: Աշխարհը և նրա կեցությունը ոչ թե իր համար օբյեկտիվ կեցություն է, այլ 
կեցություն է այնքանով, որքանով կա սուբյեկտի մտածողության մեջ, հետևաբար, այդ կե
ցությունը զուտ կեցություն չէ, այլ կեցություն-գիտակցություն է: էքգիստենցիան, ըստ Հսւյ- 
դեգերի, զգայորեն գունազարդված հասկացություն է: Այն մարդու համար աոկա է միայն իր 
կեցության միջոցով: Նա ուղղակի գրել է, որ աշխարհի ցանկացած բացատրություն և ըմբռ
նում անխուսափելիորեն մարդկայնացված է: Մարդու կեցության կարևորագույն կողմերից 
մեկը հենց աշխարհի հասկացումն է. մարդը միշտ աշխարհի մեջ է, իսկ աշխարհը 
հենց մարդու աշխարհն է: Աշխարհը մարդու ներաշխարհում ստեղծվում է ոչնչից: Իմաս
տազուրկ է այն հարցը, ըստ Սարտրի, թե ինչպիսի՞ն է եղել աշխարհը մինչև մարդու հան
դես գալը:

էքգիստենցիան, այսպիսով, սուբյեկտի և օբյեկտի միասնությունն է, անմիջական, ուղ
ղակի առարկայական միասնությունը: Նշանակում է, սուբյեկտը միշտ նայում է ուրիշին 
(Աստծուն) և ձգտում է դեպի նա: Այդ ուրիշը նաև ոչինչն է, որից մարդը ընտրություն կատա
րելով, ստեղծում է իրեն, իր կեցությունն ու գոյությանը: Այս պատճառով է, որ էքզիստեն- 
ցիան' սուբյեկտ-օբյեկտ կամ կեցություն-գիտակցություն միասնությունը, անհասանելի է 
բանական փիլիսոփայությանն ու գիտությանը, որովհետև նրանք սուբյեկտը հակադրում են 
օբյեկտին, անձի մեջ փնտրում են համընդհանուրը, օրինաչափը, էությունը, վարձում ճանա
չել սուբյեկտից անկախ մարդկային եզակի գոյությունը'էքգիստենցիան, օրինաչափի միջո
ցով:

Իսկ ի՜նչ ն. ինչպիսիք է մարդու էությունը: Ի՞նչ հարաբերության մեջ են գոյութ
յունս ու էությունը: Մի՞թե գոյությունը նախորդում է էությանը: Ռացիոնալ փիլիսոփայութ
յունը գտնում է, որ մարդու էությունը նախորդում է գոյությանը: Բայց, ըստ էքզիստենցիա- 
փզմի, մարդու էությունը ձևավորվում է նրա գոյության, կյանքի ընթացքում: Նրա էությու
նը շարունակական, անընդհատ ձևավորվող էություն է: Գոյության հիմքի վրա է ձ
ևավորվում այդ էությունը և ձեռք է բերվում գոյությունից հետո, ձևավոևվում է կյանքի ըն
թացքում գոյությունից: Այս պատճառով էլ մարդը պատասխանատու է նախևառաջ իր գո
յության համար: Նա գիտակցում է, որ իր էությունը նպատակ-նախագիծ է և այն պետք է 
ստեղծել: էքզիստենցիափստները տեսնում են, որ մարդու գոյությունը վերջավոր է: Այդ 
վերջավոր գոյությունը իր էությունը ստեղծում է որոշակի պատմական իրադրության /«Ար
տաքին կեցության»/ մեջ: Մարդը պետք է մտածի իր գոյության մասին: Նա ժամանակի մեջ 
անլուծեփ «հոգս» ունի: Հայդեգերը այդ «հոգսի» մեջ առանձնացնում է երեք պահ' անցյալ, 
երբ աշխարհի կառուցված կեցության մեջ մարդը իրեն զգում է միայնակ ու լքված, ապա
գա, երբ մարդը նպատակ-նախագիծ է և խուսափում-փախչում է ինքն իրենից և ներկա 
կամ գոյություն ունեցող կեցություն, որտեղ մարդը դատապարտված է երկիմաստ, անորոշ 
և առօրյա աշխարհի քմհաճույքներին: Այստեղից Հայդեգերը եզրակացնում է, որ մարդը 
ցանկացած պահին կարող է կորցնել ինքն իրեն: Նա, ապրելով երկու կեցության մեջ'իսկա
կան Ajbfipfւճ/և անիսկական /«Արտաքին»/ կամ հանդես կգա իբրև իրեն, իր կյանքի ի- 
մաստր և ազատությունը գիտակցող էակ (իսկական կեցության մեջ), կամ թաղվելով
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կյանքի ամենօրյա-առօրյա հոգսի մեջ ոչ մի բանի մասին չի մտածի, կկււլս|1փ I խւ fjliiTpif և 
կօտարվի: Նա հլու-հնագանդ ենթարկվում է իրադրության ուժին հ իշխաևությասր: Միայն 
իսկական կեցության մեջ է նա ապրում իրական զգացմունքները, որոնք կապված են ոչնչի 
կամ մահվան հետ: Նա  մշտապես գտնվում է ապագայի դեւԼդիմաց' մահվան դի
մաց, ապրում է էքզիարեևցիալ վախ տագնապ, սարսափ բնականաբար, պա
տասխանատու էիր գործողությունների համար:

Առօրյա իրավիճակներում մարդը ապրում է իր հոգսերով ե չի խորհում իր կեցության ի
մաստի մասին, չի մտածում իր կյանքի իմաստի, աշխարհում իր տեղի ու դերի մասին, իր 
ընտրելիք կյանքի ուղու մասին: Բայց այս հարցերը թաքուն թե բացահայտ «եռում են» նրա 
հոգհոր աշխարհում և սրությամբ լույս աշխարհ են գալիս անձնական և հասարակական 
կյանքի ցնցումսւյին, անհեթեթ և անիմաստ իրավիճակներում: Դրանք սահմանային ի
րադրություններն են: Այդ «ներկա» ժամանակներում մարդու հոգեկան ներաշխարհում 
վերոհիշյալ հիմնահարցերը ահագնացած ծնում են վախի, սարսափի, մեղքի ու տաոա- 
պանքի անհուսալի, վիճակներ: Մարդը, գիտակցելով իր կեցության ժամանակավոր 
բնույթը, դուրս է գալիս իր առօրյա կեցության սահմաններից, հաղորդակցվում բացարձակ, 
տրանսցենդենտալ կեցության հետ: Կյանքը կորցնում է իմաստը և դառնում անհեթեթ ու ա- 
նիմաստ: Այս տեսանկյունից Կ. Ցասպերսը, որը գոյությունը հասկանում է իբրև անհատի 
հոգևոր կեցություն, իբրև նրա գիտակցություն («Ես գոյություն ունեմ իբրև գիտակցութ
յուն»), փիլիսոփայության խնդիրը պետք է համարեր աշխարհում մարդու վարքի համար ո
րոշ կողմնորոշիչների մշակումը, էքզիստենցիայի «պայծառացումը» և մարդուն տրանսցեն
դենտալին մոտեցնելը: Պատահական չէ, որ փիլիսոփայելու արվեստը եռաստիճան մա- 
կարդակային է ե համապատասխանում է կեցության եռաստիճան բաժանվածությանը: 
Կեցության աոաջին մակարդակը առարկայական կեցությունն է (կեցությունը-աշխարհի 
մեջ) կամ գոյությունը: Դա կեցության արտաքին մակարդակն է: Փիլիսոփայելը դրսևորվում 
է սոսկ որպես «Կողմորոշում աշխարհում», որը հենց էքզիստենցիան է: Այն անհատի կեն
ցաղային միջուկն է, որը մարդուն բացսւհայտվում է սահմանային իրավիճակներում, այն 
է' ծանր տառապանքների, անհուսալի հիվանդությունների, մեղքի սուր զգացողության վի
ճակներում: Մարդը ահավոր տագնապ, վախ ու սարսափ է ապրում՜ գիտակցելով իր 
վերջավոր լինելու հանգամանքը: Ահա այս մակարդակում էլ մարդը իր համար բացահայ
տում է տրանցենդենտալ մի աշխարհ, այն կապում իր սեփական էքզիստենցիայի հետ: Կե
ցության երկրորդ մակարդակում էքզիստենցիան պարզվում և պայծառաևում է, գիտակ
ցում հոգին: Երրորդ մակարդակում տեղի է ունենում Աստծո գիտակցումը, որտեղ փիլի
սոփայական հավատը դառնում է փիլիսոփայելու արդյունք, կշռադատության հետևանք: 
Փիլիսոփայական հավատով է, ըստ Ցասպերսի, մարդը մահը ընկալում իբրև սահմա
նային իրադրություն, այն էլ իր հետ էքզիստենցիալ կապի մեջ գտնվելու դեպքում: Նման 
պարագայում, երբ մարդը ճանաչում է իր էքզիստենցիան, նորից վերադառնում է իր առօր
յա կեցության մակարդակ, նորից վեապրում իր ողբերգական վիճակը: Ելքը Աստծո հետ էք- 
գիստենցիալ կապի մեջ անընդհատ գտնվելն է:

Յուրահատուկ են էքզիստենցիալիստների հայացքները մարդու ե հասարակության, նրա 
ազատության և օտարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: ժամանակի ահասարսուռ к  
մարդակուլ իրականությունը խոր կնիք է դրել էքզիստենցիալիստների մտածողութ
յան ե_ մարդու իմաստասիրության վրա: Նրանք անձնապես ապրել են այդ իրականութ
յան ողբերգությունների մեջ, տեսել են մարդու ե մարդկության ամբողջական կործանման ի
րական վտանգը, այդ իրականության անհատապաշտական հետևանքները եսասիրությու 
ևը, անա՜ռակությունը, անտարբերությունը, անհեթեթությունը, անիմաստությունը 
և անհատին զովերգել ու իմաստավորել որպես բարձրագույն, ինքնաբավ էքզիստենցիաւ կե
ցություն: Նրանք ստեղծել են էքզիստենցիայի ազատության, անտարբեոո՚բյաև, անի
մաստության, օտարվածության վերաբերյալ փիլիսոփայական և գեղարվեստական եր
կեր, որտեղ մարդը օտարված է ոչ միայն հասարակությունից, այլն խւ[>էւ իիննից: Ազատութ
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JiuOq մարդու 1.Ш|Л(|(1Ш(|И||| ւա1|ւ|փ ւլ|ւս1ւււլսա) չ1, այլ էքզիստևԱցիա Լ: Մարդը դատապարտ
ված է, րստ Սարտրի, սսլատ լ|ւ(է1ւլա, JitipLi |տ հետ լինելու ճակատագրով: Ըստրություն կա- 
տարնլր ազատության Էությանս է, ուրիշների նման չմտածելը U չգործելը: Նման ազատութ- 
)սւ եր մարդուն կտրում Է բոլորից ս ամեն ինչից: Նա «կեցություն Է ինքն-իր-մեջ», «ինքն-իր-հա- 
ւևսր», հասարակությունը ճնշում Է նրան, արգելափակում Է նրա ազատությունը, խանգարում 
Լ նրա ազատ զարգացմանը: Սարտրի ե Կամյոփ կերտած գեղարվեստական կերպարները 
մարմնավորել են կյանքի նողկալի ե զզվելի կողմերը, մարդիկ գործում եԱ անտարբեր և 
աևհեթեթ, օտար և սաոը վարքագծով: «Մարդը սոսկ այն Է, ինչ նա անում Է»-գրել է 
Սարտրը: Երբ Սարտրի հերոսներից մեկը սպանում է մորը, իսկ Կամյոփ հերոսը երկմտում է' 
գնալ միայնակ մոր թաղմանը, նոր է սկսվում նրանց գոյությունը: Իսկ այդ գոյությունը լոկ էք- 
գիստենցիալ է, պարփակված «իր կեցության մեջ»: Այն գործում է իռացիոնալ-էքզիստենցիալ 
էներգիայի, անհատական մղումների ճնշման տակ:

Այնուամենայնիվ, իբրև խոշորագույն մտածող անհատականություններ, Սսւրտրը ե. 
Կսւմյուն չեն կորցրել հավատը մարդկության խելքի ու ակտիվության նկատմամբ: 
Նրանց ստեղծած գեղարվեստական-փիլիսոփպյական կերպարները տիպականացրել են 
օամսւնակի անհատական ե հասարակական կյանքի ամենախորքային գծերը: Կամյոփ 
«ժանտախտը» վեպում գլխավոր հերոսը չի հուսահատվում անհուսալի իրադրության մեջ 
և հավատում Է կյանքի' հետևաբար, մարդկության լուսավոր ապագայի գալալստյանը: 
Նրա հերոսը պատասխանատվության խոր զգացումով և կյանքի անհեթեթությունն ու անի
մաստությունը գիտակցելով, պայքարում Է այդ անիմաստության ե անհեթեթության դեմ: 
Նա հաղթում Է ընդվզելով, ընդվզում Է ինքնահաստատման համար: Եթե մարդը չի հասկա
ցել կյանքի անիմաստ փնելը, նա չի կարող ազատ լինել:

Եթե համառոտենք վերը արծածված տեսական մտքերը, ապա կարող ենք եզրակաց
նել, որ ըստ Էքզիստենցխսլիզմի, փիփսոփայության խնդիրը ոչ թե դասական-ռացիոնալիս- 
տական գիտությամբ, այլ առավելապես մարդու անհատական կեցության հարցերով 
զբաղվելն Է: Այս հանգամանքը թելադրված Է նրանով, որ մարդը չքված էայս աշխարհում, 
աստեր շպրտված է բախտի քմահաճույքիս, ե ապրում Է իրեն օտար աշխարհում: Էք- 
զիստենցիալիստները այսպիսի եզրակացության են հանգել այն պատճառով, որ, իրոք, ինչ
պես նշվեց վերը, առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների և դրանց միջև էր- 
ևող 2 0 -ամյա տարիներին էքզիստենցիալիստները ականատես ու վկա են եղել տասնյակ 
միլիոնսւվորր մստդկսւնց անիմաստ մահվանը, հարյուր միլիոնավոր մարդկանց խեղանդա
մությանն ու սովամահությանը, տեղահանությանը և նյութական ու հոգևոր մշակույթների 
ոչնչացմանն ու կործանմանը: Այսինքն' նրանց տեսանկյունից, ստեղծված սահմանային և 
անհուսալի ճգնաժամային իրավիճակներում հասարակական կեցությունը' «արտաքին կե
ցությունը», ինչպես իրենք կասեին, կործանարար է մարդու համար:

Բնական է, որ փիլիսոփայական մտքի տեսանկյունից, կարևորագույն հիմնախնդիր են 
դառնում մարդկային կեցության անհատական, էքզիստենցիալ «ներքին կեցությունը», ան
հատի կյանքի իմաստի, մարդու ե հասարակության փոխազդեցությունների ե դրանց հետ 
սերտորեն կապված սոցիալ-բարոյական ե սոցիալ-հոգեբանական հարցերը: Աշխարհին 
պետք է նայել և ճանաչել այն ոչ այնքան ճգնաժամ ապրող բանականության աչքերով, որ
քան հուզական ինտուիցիայի, զգացմունքների և ապրումների հայեցակետից: Իսկ անհատի 
կյանքի գոյությունը շրջափակված է մտահոգությամբ, վախի և երկյուղածության, իր կյան
քի ու կեցության մոտեցող վերջի բացասական հույզերով: Վախն ու տագնապը, մեղավո
րությունն ու տառապանքը, կյանքի ու մահվան խաչմերուկներում գտնվելու իրողության 
բարոյա-հգեբանական գիտակցումը մարդուն հասցրել են ծայրահեղ հոռետեսության, 
անհատական կեցության անհեթեթության գիտակցության: Հոռետեսությունը էկզիս
տենցիալիզմի բնորոշ գծերից մեկն է: Անհատական կեցությունը մարդուն տեսանելի ու 
հասանելի կարող է դաոնալ թախծի ու կորստի, նողկանքի ու գարշանքի ճանաչման և ան
հատական ապրումների միջոցով: Սարտրի հերոսներից մեկի առջև իրականությունը բաց
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վում է, երբ հարթ մի քարի կտոր նետում է ջրի մակերեսին: Նա տեսնում I., որ չյփ ւէսւ1||ւ|ւև 
սի վրայով սահող սալիկի վերեի մասը չոր է, տաք ու հարթ, իսկ ներքեի կողմր թա§յ ու կեղ
տոտ: Այս տեսնելով, հերոսը սրտխստնություն է զգում, որը ոչ թե սոսկ սուբյեկտիվ զգաց
մունք է, այլ դրա միջոցով իր առջև բացվել է մութ ու զզվելի իրականությունը: Նրա համար 
այդ իրականությունը թշնամի է, դաժան ու անհեթեթ: Մարդը վախենում է իր կյանքի հա
մար, վախենում է իրականությունից: էմպիրիկ, անհատական գոյության վախը հետապն
դում է մարդուն, իսկ նրա կեցության հիմքում ընկած «գոյաբանական» վախը, վախ ու սար
սափ է ոչնչի, մահվան և իր անհատական կեցության իմաստը գտնելու անկարողության 
սաջե: Մարդը գիտակցում է, որ ինքը այնպիսին չէ, ինչպիսին մյուս մարդիկ են: Այս զգա
ցումը ե դրա գիտակցումը իր մենակության գիտակցումն է: Այս պարագայում մարդուն ոչինչ 
փ մնում, քան աղոթել աստծուն'մահ պարգեելու համար և սարսափով մտածել այն մասին, 
որ աշխարհում ինքը մնացել է մենակ: էքգիստենցիափստ գրող Սիմոնա դե Բովուարի «Բո
լոր մարդիկ մահկանացու են» վեպի հերոսը 13-րդ դարում «անմահական ջուր» է որոնում ե 
իրեն հավատացնում, որ գտել է այդ կենսահեղուկը: Իր հավատը հաստատելու համար նա 
սպանում է մի շիկամուկ, որից հետո նրան շաղախում անմահական ջրով: Շիկամուկը վերա
կենդանանում է ե փախչում: Այս զարմանահրաշ, հեքիաթային փորձից հետո ինքը խմում է 
այդ հեղուկից և անմահանում: Անցնում են դարեր և ինքը հայտնվում է 18-յպ դարի մարդ
կանց շրջապատում: Նրա հետ առնչվող մարդիկ, մասնավորապես կանայք, զգում են, որ 
նորեկը այնպիսին չէ, ինչպիսին իրենք են: Նա օտար է: Հերոսը ես զգում է ե հետզհետե ա
վելի խորը գիտակցու՛մ իր օտարվածությունև ու մենակությունը և ա՛ղոթում աստ
ծուն. մահ պարգեելու համար: Սաստիկ ապրումների մեջ նա զգում է, որ մնացել են 
միայն ինքը և իր վերակենդանացրած շիկամուկը: Նա մտածում է կյանքի ու մահվան մա
սին ե գերադասում է մահը:

Պատմական պրոցեսի սահմանային անելանեփ իրավիճակներում, էքզիստենցիափզմը 
մարդկային կյանքի իմաստը որոնում է անհատական կեցության, նրա էքզիստենցիալ գո
յության մեջ: Անհատական կեցության ու գոյության, մարդու ե հասարակության, նրա «ներ
քին ու արտաքին» կեցությունների միջև հարաբերությունների, ազատության ու օտարման 
և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրները էքզիստենցիափստական փիփսոփայության առանց
քային հարցերն են:

8. ՀԵոմենհ տեԵտ

Ֆենոմենոլոգիայի մեջ առաջադրված էության ըմբռնման հիմնահարցը նոր երանգ ու 
բովանդակություն է ստանում հերմենևտիկական փիփսոփայության մեջ: Հերմենևտիկայի 
գլխավոր խնդիրը գիտակցության և կեցության հասկացման /ըսբոևսաև/ ինքնատիպ 
մեկնաբանությունն է: Հասկացումը փիփսոփայական համընդհանուր սկզբունք է ե պատա
հական չէ, որ յուրաքանչյուր փիփսոփա ինչ-որ չափով զբաղվում է այդ հարցով: Բայց հեր- 
մենետիկ փիփսոփաներ են լոկ նրանք, ովքեր հասկացումը դիտում են իրենց փիլիսոփա
յության սկզբունք և իդեալ: Որպես այդպիսին, հերմենետիկան ծագել է XX դարի 50-60-ա- 
կան թվականներին և փիփսոփայության է աշխարհում մարդու կեցության ե դրա հասկաց
ման մասին լեզվի ու ապրումների միջոցով:

Հերմենետիկան իմաստային հասկացություն չէ: Այն կապվում է հունական դիցաբանի 
գերագույն աստված Զևսի որդի Հերմեսի անվան հետ: Հերմեսը բանբեր միջնորդ էր աստ
վածների ու մարդկանց միջև: Նա ոչ միայն աստվածների խոսքն էր հասցնում մարդկանց, 
այլև մեկնաբանում, հասկացնում էր և ապահովում նրա ըմբռնումը: Այստեղից էլ հեր- 
մենևտիկան ի սկզբանե եղել է մեկնաբանման արվեստ, որը փիփսոփայության մեջ վե
րածվել է փիլիսոփայելու ե իմաստասիրելու եղանակի:

Փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ հստակ տարբերակվում են վազեր, որոնթ 
ընդգծված մեկlinղшկшնrhերմեևետիկшկшն են: Այդպիսին I հատկապես միջնադար
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յան ե iliuutffljp ՝ Uqmifibbnh narfUii2 li?uiti|i վվւ|իսովւսւյությունր: Իսկ միջնադարյան սւստվա- 
ք)ւս|՝սսէւսւԼ|ւււէւ ւ|փ|խւա|սււ|ւււ|,ւյա(ւ ւլերագայն-գյխավոր խնդիրը Աստծոխոսքի'/Բանի/, ի- 
մսւստի ւ)Ն1|1աւ|||ս(ւաւ1|ւ I. մարդկանց համար: Բայց երբ գերմասացի մտածող Ֆ.Շլսւյերմսւ- 
խերը /1786-88-1H ‘4/ հերմենետիկան դիտարկեց որպես «ուրիշի» ներաշխարհի հաս
կացման արվեստ և հուսահիտար գիտությունների մեթոդ, այն ստացավ նոր բովան
դակություն: Դրա Էությունն այն Է, որ հետազոտողը հոգեբանական վերապրումների 
միջոցով ՛թափանցում է անցյալի տեքստերի մեջ, պատմության հեղինակների 
հոգեոր աշխարհ ե տողատակից հասու է լի նում դրանց բովանդակությանը:

Հերմենետիկայի ձևավորման գործում մեծ Է ԳԴիլթայի ավանդը: Մենք գիտենք, որ Գ.- 
Դիլթայը բնագիտության և պատմագիտության տարբերակիչ հատկանիշը համարել Է 
նրանց մեթոդների տարբերությունը: Բնագիտությունը, ըստ նրա, ծավալվում Է բացատ
րության, իսկ պատմագիտությունը հասկացման մեթոդներով: Այս գործընթացում նշանա
կալից Է նաև Է.Հուսեռփ և ՄՀսւյդեգերի դերը: Հուսեռլը գիտակցության ֆենոմենների ըմբռ
նումից անցում կատարեց մարդու «կենսաշխարհի», նրա էքգիստենցիալ փորձի ֆենոմեննե
րի իմաստների ու նշանակության վերլուծմանը: Իսկ Հայդեգերը ըմբռնում-հասկացումը դի
տեց որպես մարդու էքգիստենցիալ գոյության հիմնական ձև: Ոչ թե ինչպե՞ս ճանաչել մար
դուն, այլ ի%չ է իրենից ներկայացնում մարդը, քանզի ըստ Հայդեգերի, մարդու կեցությունը 
նրա էության հասկացման մեջ է: Մար՛դը ըմբռնող ֊հասկացող էակ է:

Հերմհնևտիկան փիփսոփայական ինքնուրույն ուղղություն է դառնում Հ.Գ. Գադամերի 
«ճշմարտություն ու մհթոդ: Փիփսոփայական հերմենևտիկայի հիմունքները» աշխատութ
յան մեջ: Հստակ տարբերակվում են հերմենևտիկայի երկու հիմնական ձևեր' Շլայեըմախե- 
րի և Դիլթայի գիտակցության հերմենետիկան և Գադամերի ու Հայդեգերի կեցության 
հերմենետիկան: Հերմենևտիկայի այս երկու ձևերը սկզբունքային տարբերություն ունեն, 
չնայած երկուսն էլ հասկացման կարևոր առանձնահատկություն են համարում հասկացվո
ղի հերմենևտիկական շրջանը, այն է, ամբոդջի ըմբռնման համար անհրաժեշտ է հասկանալ 
նրա մասերը, իսկ մասերից յոտաքնչյուրի ըմբռնման համար ամբողջի իմաստը: Մյուս կող
մից, այս երկու ձեերի մեջ կարեոր է համարվում ինքնատիպ հերմենևտիկական գործընթա
ցը երկխոսության միջոցով կապ հաստատել սուբյեկտի ե օբյեկտի, ըմբռնողի և ըմբռնվողի, 
հասկացողի և հասկացվողի միջև:

Բայց գիտակցության հերմենետիկան հասկացման հիմնահարցը փիլիսոփայում է" ներ
թափանցելով ուրիշի հոգևոր աշխարհը, նրա բազմաբնույթ ապրումների ներաշխարհը և 
այն վերապրում է: Գիտակցության հերմենևտիկը, ասենք, անցյալի որևէ տեքստ, իրադար
ձություն կամ թե որեէ պատմական կոթող ըմբռնելու ե մեկնաբանելու համար ձգտում է 
ներթափանցել դրանց հեղինակների, սուբյեկտների և ստեղծողների գիտակցության մեջ' 
հասկանալու և ըմբռնելու նրանց մտքերն ու ապրումները, կարծիքներն ու ձգտումները: Գի
տակցության հերմենևտիկին հետսւքրքրում է նյութական և հոգևոր մշակույթի հեղինակնե
րի հոգեոր աշխարհը, մասնավորապես մարդու ներաշխարհը ըմբռնելու նրա էությունը: 
Ընդհակառակը, կեցության հերմենևտիկին բոլորովին էլ փ հետաքրքրում երևույթների հե
ղինակների գիտակցությունն ու հոգևոր ներաշխարհը: Ըստ Գադամերի, վերոհիշյալ 
երևույթների հեղինակները ներառված են օբյեկտի մեջ: Հասկացողն արդեն հասկացվողի 
կեցության մեջ է, հետևաբար, անհրաժեշտություն չկա ներկա գտնվելու «ուրիշի» մեջ և վե
րապրելու ուրիշին: Այստեղ աոաջին պլան է մղվում հասկացողի և հասկացվողի երկխո
սությունը, որի շնորհիվ տեղի է ունենում հասկացվողի ստեղծման գործը: Իմաստի հասկա
ցումը կեցության հերմենևտիկի գերագույն խնդիրն է, իմաստ, որը փ հասկացել նույնիսկ հե
ղինակը: Գադամերը բազմիցս նշում է, որ որևէ տեքստի իմաստի հասկացումը ավեփն է, 
քան հեղինակը ինքն է հասկացել: Այն մի շարունակական գործընթաց է, որտեղ բացառ
վում է «ճշմարիտ մեկնաբանությունը»: Այս երևույթի ըմբռնման համար ուսուցողական է 
սւովեստի գործերի ամբողջական իմաստի հասկացումը: Գաղտնիք չէ, որ գեղարվեստա
կան այս կամ uiili 1տ1|ո բազում գրականագետների կողմից ամենատարբեր մեկնաբանութ
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յան և վերլուծության է ենթարկվում, իսկ յուրաքանչյուր սերունդ նոլավի I. ւ11ւկ1ւսւ|՚սւ(աււ1: 
Նրանցից յուրաքանչյուրը նորանոր իմաստներ է հայտնաբերում, նույնիսկ այնպիսին, որ 
հեղինակի հասկացմամբ բացառվում է: Նշանակում է, երկի իմաստը ավելին է, քան հևւլր- 
նակի հասկացման մեջ է: Գրականագետի երկխոսությունը ցրողի հետ նրա երկի էությունը 
հասկանալու, նրանում թաքնված իմաստն ու ճշմարտությունները ըմբռնելու միջոց է: Այս 
հայեցակետից, հասկացումը այլ բան չէ, քան անվերջ ձգտում՜ ստեղծելու ե հայտնաբերելու 
տեքստի նոր իմաստներ: £նդ որում, ըստ Գայդամերի, լեզուն մի ընդհանուր միջավայր է, 
առանց որի անհնարին է հասկացումը: Սրանով Գադամերը հասկացման հիմնախնդիրը 
կարծես թե հանգեցնում է լեզվի խնդրին, քանզի իրար հասկանալու ե հաղորդակցվելու այլ 
միջոց չկա, բացի լեզվից:

Ձեզ համար ընդհանրացնելով հերմենետիկական փիլիսոփայության էությունը, անհ
րաժեշտ ենք համարում ի մի բերել դրա փիլիսոփայական հարցերը և թվարկել դրանց պա
տասխանները հերմենետիկսւյի երկու հիմնական ձեերի տեսանկյունից: Հարցերի հարցն 
այն է, թե է հասկացումը: £ստ գիտակցության հերմենետիկի, հասկացումը «ուրիշի», 
ինչ-որ գործի հեղինակի հոգեկան ապրումների U գիտակցության մեջ ներթափանցումն է, 
իսկ կեցության հերմենետիկի համար'հասկացվողի իմաստի ստեղծումն է: Հասկացման օբ
յեկտի հարցում աոաջինը գտնում է, որ այն մարդու գիտակցությունն է, կեցության հեր- 
մենետիկը դա տեսնում է մարդկային փորձի ու գործունեության մեջ: Արդյոք «հասկացու
մը սուբյեկտի՜՛վ» է հարցին, առաջինը դրական է պատասխանում, երկրորդը բացասա
կան: Ինչ վերաբերում է անցյալի իմացությանը, հեղինակից ավելին հասկանալուն և հաս
կացման միջոցներին, ապա գիտակցության հերմենետիկը գտնում է, որ անցյալի ճանաչ
ման համար պետք է տեղափոխվել անցյալ: Հեղինակին լավ կհասկանանք, եթե տեղսւ- 
վտխվենք նրա հոգեկաեի-գիտակցության մեջ, իսկ գլխավոր միջոցներն են բանականութ
յունը, տաղանդը ե ավանդույթը: Կեցության հերմենետիկը անցյալի իմացումը տեսնում է 
ներկայի մեջ անցյալը ընդգրկելով, հեղինակին կաբելի է գերազանցել իմաստի 
ըմբ՜ռնման տեսանկյունից, իսկ հասկացման գլխավոր միջոցներն են վարձը, հարց ու պա
տասխանը, երկխոսությունը հասկացողի ե հասկացվողի միջե:

Լեզուն գիտակցության հերմենետիկի համար գիտակցության արտահայտություն է, 
իսկ կեցության հերմենետիկի համար ամեն ինչ ունի իր «լեզուն», որով արտահայտում է իր 
էությունը: Կոթողներն ու հուշարձանները, տեքստերն ու իրերը մեզ հետ «խոսում են» իրենց 
լեզուներով:

Այսպիսով, եթե հերմնեետիկան գործ ունի տեքստի ե  դրա հասկացման հետ, 
նշանակում է, այն իր էությամբ հումանիտար գիտելիքի փիլիսոփայական մեկնա
բանության ձևերից մեկն է և  դրսևորվում է որպես տեքստերի մեկնաբանման և  ու
րիշների անհատականությունների հասկացման արվեստ /հմմ. որևէ գրողի կամ բա
նաստեղծի ստեղծագործության լեզուն և ոճը, որպես նրա անհատականության արտահայ
տություն/: Այս տեսանկյունից, եթե փիլիսոփայական գիտելիքը հասկացման գիտելիք է, սւ- 
պա այն սկզբունքորեն մեկնողական գիտելիք է, որով էլ այդ գիտելիքին տափս է հումա
նիտար ուղղվածություն և կողմնորոշում: Սասնագիտական գրականության մեջ ուղղակիո
րեն ընդգծվում է, որ փիլիսոփայական նոր գիտելիքը մշտապես եղել է մեկնաբանու՛թյան 
արդյունք: Այսպիսի բովանդակությամբ հերմենետիկան վերածվում է մեթոդի, որի օգնութ
յամբ հնարավոր կլինի հասկանալ փիլիսոփայական գիտելիքի հումանիստական բո
վանդակությունը: Որպես մեկնաբանման արվեստ և երկխոսության հարաբերությունների 
իմաստի հասկացում, հերմենևտիկան հարստացնում է մարդկային էության փիլիսոփայա
կան իմացության մեթոդաբանական բովանդակությունը:

Սյուս կողմից, եթե մարդկային կեցությունը հումանիստական իմացության օբյեկտ է , ил- 
պա հումանիտար գիտությունները այդ կեցությունը ուսումնասիրում են, նրանից առանձնաց
նելով անձին, նրա հոգևոր ներաշխարհը և դրանց հետ կապված նարդկային փոխհարաբե
րությունները ե հասարակության հոգևոր մշակույթի աշխարհը:
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Մարդն |ւր ւ)ւ1)Աին fOnunili և իրեԱ արտահայտում կամ արտահայտելու Է որևէ տեսքով: 
Այս հսւյե(|ա1|1ււ|փ(|. սւ1ւ1ւսսլփ կյանքը ընթանում է մարդու'ինքն իրեն չհամապատասխանե
լս  դաշտում. ւսյ(ւ սահմաններում ե իրադրության մեջ, որտեղ միմյանցից բաժանվում են 
այն, ինչ էինքը; նշանից, ինչ նա ուզում է լինել: Անհատի կեցությունը երբեք չի համընկնում 
ինքն իրեն: Այն միաժամանակ գոյություն ունի բազմաթիվ իրականացվելու ենթակա օբ
յեկտն արտացոլող կատեգորիաների ձեով' «Դեոես-ոչ-կեցություն», «Նպատակ», «Ի
մաստ» հասկացությունների մեջ: Հասկացումը հումանիտար գիտությունների համար իմա
ցական գլխավոր և հիմնական միջոցն է: Հասկացման միջոցով են թափանցում և խորա
սուզվում մյուս մարդկանց «իմաստների աշխարհը հասկանալու ե մեկնաբանելու նրանց 
մտքերն ու ապրումները»: Հենց այս գործընթացի վրա են ազդում հետազոտողի ւսրժեքա- 
աշխարհայացքային դիրքորոշումները: Հենց այս գործընթացում են արժեքայինն ու իմացա
բանականն իրարից անբաժան:

9. Ստրուկտուրալիզմ /Կառուցվածքաբանություն/

Ստյտւկտոտալիզմը ծագել է իբրե. լեզվաբանական տեսություն, որից սերվել է 20-յւդ 
դարի 60-ական թվականների փիլիսոփայական ստրուկտալիզմը' /կառուցվածքաբանութ
յունը/: Այն արդիականացվել է 70-80-ական թվականներին ե տարածվել իբրե հետստրուկ- 
տոտսւլիզմ: Գիտական ստրուկտուրալիզմը (կաոուցվածք արմատից) ձեավորվել է լեզվա
բանական դպրոցների ե խմբակների շրջանակներում (Ֆ. դե Սոսյոտ, Չ. Պիրս ե Ց. Մորիս, 
Պրահայի, Կոպենհագենի ն Նյու Ցորքի լեզվաբանական դպրոցներ):

Կաոուցվածքը համակարգի կազմակերպման եղանակ է: Այս գաղափարը առաջինը ձ- 
եակերպել է շվեցարացի մեծ լեզվաբան Ֆերդինանդ դե Սոսյոտը: Լեզուն, ըստ նրա, նշան
ների համակարգ է, որտեղ լեզվական ցանկացած նշան իմաստ ունի միմիայն այլ նշաննե
րի հետ ունեցած վտխհարաբերությունների շնորհիվ: Սոսյուրը առանձնացրել է ոչ թե լեզ
վական նշանի իմաստը, այլ դրանց հարաբերությունները: Այստեղից էլ լեզուն ուսում
նասիրելու համար, նրա կարծիքով, պետք է վերանալ լեզվական նյութի (հնչյուն, 
բառ) նյութակաե-իմաստային կողմերից: Դրանք կամայական ու պայմանական են ե ի
մաստ ու նշանակություն են ստանում հարաբերությունների մեջ: Լեզուն ինքնին այդ հարա
բերությունների համակարգ է: Հենց այդ կապերն են օրինաչափ, որոնք էլ լեզվին տափս են 
կարգավորված համակարգայնություն: Լեզուն ուսումնասիրելու համար այն պետք է վերց
նել իբրե կառուցվածք: Առաջին պլան է մղվում կաոուցվածքը, որպես տարրերի ներքին 
համախմբություն ե ամբողջականություն, որը տևական ժամանակի ընթացքում մնում է ան- 
փովտխ' որոշ վտվտխություններով հանդերձ: Ստրուկտուրափզմի ելակետային սկզբունքը 
հարաբերության առաջնայնությունն է տարրերի նկատմամբ: Սիաժամանակ այն պահան
ջում է վերանալ կառուցվածքի զարգացման գաղափարից և լեզուն դիտարկել բոլոր տար
րերի միաժամանակյա գոյություն ստատիկ վիճակում:

Լեզվի կառուցվածքային հետազոտման սկզբունքը դուրս է գափս լեզվաբանության 
շրջանակներից և տարածվում հասարակության ե հասարակական համարյա բոլոր 
երևույթների վրա: Ձևավորվում է փիլիսոփայական ստրուկտուրալիզմը: Վերոհիշյա
լ երևույթները փիլիսոփայական իմաստասիրության ենթարկելու և հասկանալու համար 
նրանք ամենուր որոնում են կաոուցվածք, ամբողջի էությունը փորձում են ճանաչել նրա 
տարրերի հարաբերությունների մեջ և դրանց միջոցով: Պատահական չէ, որ փիլիսոփայա
կան ստրուկտոտալիստները ազգաբաններ էին (Կլոդ Լևի-Սթրոս), մշակութաբաններ (Սի- 
շել Ֆուկո), գրականագետներ (Ռոլան Բարթ), հոգեվերլուծաբաններ (ժակ Լական): Ինչ
պես երևում է մտածողների ազգությունից, ստրուկտուրալիզմը ֆրանսիական երևույթ է: Եվ 
դա պատահական չէ: Այն ձևավորվել է որպես այլընտրանքային մշակութաբանական-փի- 
լիսոփայանան հոսանք' ընդդեմ ազդեցիկ էկզիստենցիալիստական սուբյեկտիվիզմի:

Արդյոբ հնարավո՜՛ր է հումանիտար գիտությունների մեջ որոնել ու գտնել գիտականութ
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յան չափանիշ U մշակել գիտակսւմ տեսություն մարդու ն. մշակույթի մասիե Աւ|ւ|սււ|րսս|1ւտ 
Լևի-Սթրոսը, օգտագործելով լեզվաբանական կառուցվածքային մեթոդը, մշսւկաԱ I: իր 
«ԳերոացիոնսււիզՎի» տեսությունը: Արդյոք գիտականության չափանիշը «աշխա
տու՞մ է» հասարակական գիտությունների ոլորտում: Դասական Փիլիսոփայությունը մար
դուն հասկանալու չափանիշ է ընդունել նրա բանականությունը ե գիտակցությունը: Բայց 
դա ճշմարիտ չէ: Մարդուն հասկանալու համար, ըստ Լևի-Սթրոսի, պետք է վերլուծել U ճա
նաչել անգիտակցականի կաոուցվածքը, անգիտակցական, որը ունի գիտակցական բո
վանդակություն ե պայմանավորում է մարդու գիտակցական գործունեությունը: Այն կաոուց
վածքը, որն ունի անգիտակցական-գիտակցականը (գերռացիոնալիզմը) բնության և հասա
րակական կառուցվածքի արտացոլում-պատճեներն են: Եթե Ֆրոյդն ու Ցունգը անգիտակ
ցականի մեջ տեսել են կենսաբանական բնազդ ե արխետիպեր, Լեի-Սթրոսի համար անգի
տակցականը կառուցվածք է, ինքնին անբովանդակ է ե դատարկ: Վայրենիների «մտածո
ղությունը» առկա է մշակույթի զարգացման բոլոր վաղերում: Առասպելը «գերոացիոնալիս- 
տական» մտածողություն է, այն ունի իմաստ, հետևաբար, ունի իր «անտրամաբանական 
տրամաբանությունը»: Հրաշքների աշխարհի և հրաշքներով կերտված դիցաբանական ի
րականությունը, որտեղ թաքնված գաղտնիքը ակնհայտ է, իսկ ակնհայտը' գաղտնիք, ճա
նաչվում է այդ աշխարհում գոյություն ունեցող երևակայական-զգայական իրական տարրե
րի միաձույլ կաոուցվածքով: Անգիտակցականը զուտ իռացիոնալ չէ: Այն օժտված է ռացիո
նալ բովանդակությամբ, իսկ ռացիոնալ մտածողությունը սոսկ սահմանափակում է նրա բո
վանդակությունը: Մշակույթի, մասնավորապես դիցաբանական մտածողության մեջ, ըստ 
նրա, միահյուսված են զգայական և ռացիոնալ սկզբունքները:

Մշակութաբան Միշել Ֆուկոն մշակում է հումանիտար գիտությունների հնագի
տության սկզբունքը' արտահայտությունների (դիսկուրսներ) ամբողջության բա
ցատրության կոնրետ-պատմական մոտեցման հիմքի վրա: Դրանք գործունեության ձևեր 
են և շատ դեպքերում հնարավոր չէ վերլուծել բանական տրամաբանության կանոններով: 
Սրան օգնության է գափս անգիտակցականը իր կառուցվածքով: Կառուցվածքաբանական 
փիփսոփայության մեջ Միշել ֆուկոն իմացության անգիտակցականի մեխանիզմները բա- 
ցահայտելու համար մշակել է հումանիտար գիտությունների հնագիտության վերաբերյալ 
իր ուսմունքը: Սրա հիմքում նա դրել է կառուցվածքաբանական մեթոդը: Նա առանձնացրել 
է գիտության զարգացման երեք անգիտակցական սկիզբ, «էպիստևմե» Վերածնունդ, 
՛ռացիոնալիզմ ե արդիականություն: Դրանք ըստ Ֆուկոյի, իրարից տարբերվում են «ի
րերի» և «բառերի» նշանակալին հարաբերություններով: «էպիստեմեում» լեզուն իր է սովո
րական առարկաների շարքում, ռացիոնալիզմի դարաշրջանում" մտքի արտահայտութ
յուն, իսկ արդի դարաշրջանում վերածվել է ինքնուրույն ուժի: Այս պարագայում լեզուն նույ
նանում է կյանքի հետ ե «ավետում է կյանքի մահը», լեզուն անհետանում է, իսկ կառուցված
քը մնում: Ֆուկոն գտնում է, որ պատմաբանի նման փիփսոփան պետք է մտնի իրագործված 
լեզվական ամբողջ արտահայտությունների հարստության մեջ, սրատեսորեն նկատի 
դրանց անտեսանեփ նրբերանգները, հասկանա այդ արտահայտությունների տարրերի' 
բառերի, իրերի, կառուցվածքների տարածվածությունը: Իրականության մեջ ինչ ճանաչ
վում է, մշակված է այդ դիսկուրսների մեջ: Դրանք գործունեության խաղային ձևեր են, միշտ 
չէ, որ ենթարկվում են խաղի կանոններին: Եթե մարդիկ ներքաշված են այս խաղերի մեջ, 
նշանակում է, նրանք ձևավորում են իրենց կամքը բոլոր կարգի արժեքների նկատմամբ: 

Ստրուկտուրալիզմի տեսական հարստացման գործում էական դեր են խաղացել Ռո- 
լահ Բարթը /1915-1980/ к  ժսւկ Լականը /1901 ֊: Առաջինը կառուցվածքային մեթոդը 
տարածում է գրականգիտության բնագավառ և վերլուծության է ենթարկում եվրոպական 
մշակույթի նշանային-սիմվոփկ համակարգերը, որոնք կարեփ է հասկանալ ե իմաստավո
րել դրանց լեզվի վերլուծությունների միջոցով: Մշակույթի ցանկացած տեսակ, ւպդ թվում 
նաև կենցաղային և սոցիալ-քւսղաքական, իմաստավորվում է միայն այն ժամանակ, երբ 
մտնում է լեզվական կոնկրետ կաղապարի մեջ և ստանում է լեզվական անվանում: орр
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փոխվում 1. լեզվական ալւլ կաղապարը «Նամակը», այսինքն լեզվի նշանային-սիմվոլիկ 
հսւմսւկարգլւ, (ւշանսւկքՈմ է, վերափոխվում Է աշխարհը: «Նամակը» հանրության կողմից 
րէւզուսվաճ լեզվական կաոուցվածքի, լեզվի և անհատական խոսքի կայուն միասնության 
տաևորմաս ձև Է: Գրական երկերը և. մշակութային բազմաբնույթ տեքստերը միանշանակ 
jliU իմաստային առումներով, որի պատճառով ենթարկվում են անվերջ մեկնաբանություն- 
հևրի: Ցոտաքանչյուր մեկնիչ հոր իմաստ է գտնում լեզվական նույն կաղապարով 
ստեղծված յուրաքանչյուր երկի մեջ:

ժա ն Լականը կառուցվածքաբանության հայեցակետից ստեղծում Է անգիտակցակա
նի մասին իր ուսմունքը: Անգիտակցականը իր կառուցվածքայնությամբ լեզու Է ե, իբրե նշա- 
եա-սիմվոլսւյին դաշտ, ձևավորվում Է լեզվի կողմից: Եթե Ֆրոյդը անգիտակցականի մեջ 
առանձնացրել Է «Նա-Ես-ԳեբԵս» շերտերը, Լականը տարբերակել Է «իրական- 
երեակայական-սիմվոլիկ» շերտեր: Ֆրոյդյան Նա իռացիոնալ բնազդայինին Լականը 
հակադրել Է «իրականը» ե բնութագրել իբրե մութ ու քաոսային: Լեզուն այստեղ անվանում 
յանի, այն պարզապես դրսևորվում Է լեզվական պոռթկումների ձևով ե դրանով Էլ կառա
վարում Է անձին: Երբ երեխան սկսում Է կարգավորել իր հարաբերությունները «ուրիշների» 
հետ ինքնաճանաչողության պրոցեսում, ձևավորվում Է «երևակայական» շերտը: Իսկ երբ 
լեզուն իշխում Է նրա վրա, դաոնում խիղճ ե դատավոր, ապա մարդ գործ ունի «սիմվոլիկ» 
շերտի (ԳերԵսի) հետ: Սիմվոլիկ շերտը պատրաստի լեզվական կառույց Է, այն հսկում Է 
անգիտակցականի վրա իր սիմվոլների կառուցողականության շնորհիվ ե նրան դարձնում 
գիտակցականի օգնական: Եվ եթե բացատրվում են անգիտակցականի գործառութային մե
խանիզմները, ապա լեզվական կառուցվածքաբանության մեթոդները կարելի Է կիրառել հո
գեբուժության մեջ:

*  *  *
Կառուցվածքաբանական փիփսոփայությունը անցյալ դարի վերջին քառորդում կրել Է 

արմատական ւիովախություններ, որի պատճառով հաճախ կոչվում Է «պոստստրուկտու- 
րալիզմ»: Դա սկսվում Է նախեաոաջ կառուցվածքաբանության մեթոդի համապարփակ 
քննադատությամբ, այսինքն, ստրուկտոտալիստների' կառուցվածքի, նշանի ու նշանակութ
յան և անգիտակցականի մասին տեսությունների վերաիմաստավորմամբ: Կառուցվածքը 
шм/ա-կառուցվածքային Է, որտեղ կարևոր Է այն, ինչ դուրս Է մնացել կառուցվածքից: ժսւկ 
Ղ֊երիղան նկատել Է, որ լեզվի փիլիսոփայական իմաստավորման գործում պետք Է ղեկա
վարվել ոչ միայն կառուցողական իդեալներով, այլև ապակառուցողական, ավերման 
մեթոդով: «Կառուցվածքը» օժտված Է ոչ միայն կառուցողական տարրերով, այլև երանից 
դուրս մսացած տարրերով: Լեզվի իմաստային կառուցվածքը սոսկ լոգոցենտրիկ (տրա- 
մաբանակենտրոն) չէ: Դրան մասնակցում են ոչ տրամաբանական, իռացիոնալ տարրեր 
կրքեր, ցանկություններ, մարմնական ձեռնածություններ: Այս անտրամաբանական տարրե
րը ապակառուցում են «կառուցվածքի» կենտրոնը: Կառուցվածքի «կենտրոնը» նրա օբյեկ
տիվ հատկությունը չէ: Այդ «կենտրոնը» անհատի գիտակցությունն է, իսկ գիտակցությունը 
ինքն է պայմանավորված կամքով ու ցանկություններով: Անհրաժեշտ է, ըստ Դերիդայի, 
քանդել, ավերել կաոուցվածքը, կառուցվածքի մեջ գտնել ոչ կառուցվածքայինը: Սրանով 
է բացատրվում այն, որ յուրաքանչյուր ոք տեքստում գտնում էիր ցանկություններին հա
մապատասխան «կենտրոն», որը դուրս է մնացել տեքստի հեղինակի գիտակցությունից: 
Ոչ թե խոսքի, այլ գրավոր տեքստի մեջ պետք է փնտրել այն, ինչը թաքնված է խոսքի մեջ: 
Տեքստը ավեփ հարոըստ ե բազմանշանակ է, քան հեղինակի խոսքը: Դրանք այն նորանոր 
իմաստներն են, որոնք, ասենք, գրականագետները «տեսնում» և «հայտնաբերում» են, ո
րոնք տեքստում չկան, բայց առկա են համատեքստում (տողատակում): Սրանով է բա
ցատրվում ստեղծագործական պրոցեսի ձգտումը դեպի բացարձակություն: Այն բացարձա
կին ձգտող, բայց երբեք դրան չհասնող անվերջ պրոցես է՜:

Ապակառուցողական փիլիսոփայությունը երևույթի տակ չի տեսնում էությունը: Կյան
քի մակերեսում ապրող մարդը իր ցանկություններին համահունչ է տեսնում կյանքի դրսեո-
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րումները: Նա ամեն քայլափոխին արժեզրկում է ամեն ինչ իրեն, կյսւ1տ|ւ, կաոուցվածքը, 
կրոնն ու բարոյականությունը: Այդ «իրական» կյանքը' իոացիոեալը, իրեն է Ьել<>ւււլւ)|ա 0  ես- 
ին ե ԳերԵս-ին: Այն դաոնում է գերիշխող, ամենակարող, ամեն ինչ նույնացնում 1 իրար, 
դարձնում թուլյատրեփ, որի մեջ էլ կորչում է ինքը:

1 Օ.Հետմոդեռնիզմ 
/Պոստմոդեոս 'հետժամաԱակակից փիլիսոփայոտյուև/

Սովորական իմաստով «մոդեռն» (ժամանակակից) փիփսոփայության է դիտարկվել 17- 
19-րդ դարերի արեմտաեվրոպական փիփսոփայությունը, որին ժամանակագրական առու
մով հաջորդած փիփսոփայական դպրոցները և ուղղությունները բնութագրվել են պոստ- 
մո-դեոևիստակւսԱ: Ի մասնավորի, խնդրի էությունը սոսկ ժամանակագրական չէ: 19-րդ 
դարի երկրորդ կեսից ձևավորված իռացիոնալ փիփսոփայական ուսմունքներում խիստ 
քննադատության են ենթարկվում նախկին փիփսոփայության հիմնական սկզբունքներն ու 
չափանորոշիչները, տեղի տափս քննադատական, պլյուրափստական, երբեմն նաև ընդգծ
ված հոռետեսական իդեալներին, սկզբունքներին ու դիրքորոշումներին: Եվրոպական մշա
կույթի մայրամուտի թմբկահարումը, ճգնաժամային վիճակների ե ինքեաբացասումների 
փիփսոփայական ընդհանրացումները պոստմոդեռնիզմի տարրերի ա չափորոշիչների դրս
ևորումներ են: Այդպիսին կարեփ է գնահատել նաև 20-րդ դարի մի շարք փիփսոփայական 
ազդեցիկ ուղղություններ:

Սակայն, որպես ընդգծված փիփսոփայական պյյուրալիստակսւն ուղղություն, 
պոստմոդեռնիզմը ձևավորվել է 20-րդ դարի վերջին տասնամյակներում: Այն իրավմամբ 
անվանվում է «պարալոգիստական» /հուն, рага-շեղում/, ամեն ինչում տրամաբանությունից 
շեղման փիփսոփայության: Հետմոդեռնիստների կարծիքով ամեն ինչ տրամաբանությու
նից շեղվում է, չկա օրենք, օրինաչաւիություն, իրերի ու գաղափարների տրամաբանություն, 
բառերի ու հասկացությունների կայուն և օրինաչափ բովանդակություն: Նրանք գտնում են, 
որ արմատապես փոխվել է գիտեփքի բնույթը: Հին գիտեփքները երկարաշունչ լեզվի միջո
ցով ամվւոփ ճշմարտություններ են, որոնք անվստահություն են ներշնչում: Այսօրվա գիտե
փքի արժեքը որոշվում է նրա գործառնության շահութաբերական, պրագմատիստական 
արդյունավետությամբ: Գիտական օրինաչափություններին սկսել է վւոխարինել «պստալո- 
գիկան»:

1979թ. ժա ն Լիոթարը հրատարակում է իր «Հետմոդեոնիզմի վիճակը» աշխատութ
յունը: Այս գրքում ժան Լիոթարին հիմնավորում է այն տեսությունը, որ 20-րդ դարի երկրորդ 
կեսին առաջացել է մշակույթի նոր տիպ' հետմոդեռե մշակույթը, որի հիմքում ընկած է ին
ֆորմացիոն տեխնոլոգիաների լայն տարածումը: Բնական լեզվի կողքին և նրան զուգահեռ 
առաջացել են լեզվական նոր խաղեր' կիբեռնետիկական, մաթեմատիկական, տրամաբա
նական, ւիոխվել է գիտեփքի բնույթը: Ինֆորմացիոն գիտելիքի և գիտական ինֆորմացիա
ների արժեքը դուրս է եկել մեկ ուրիշ թատերաբեմ: Դրանց չափանիշը ճշմարտությունը չէ, 
այլ գործառնության աստիճանը' արդյունավետության և շահութաբերության չափանիշը: 

Եթե Ռոլան Բարթը ենթադրում էր, որ տեքստը պետք է հաճույք ու բավականություն 
պարգևի ե նրա մեջ փնտրում էր «անուշահոտ հյութեղություն», ապա Լիոթարը նոր իմաստ 
է հաղորդում գեղագիտական «Վեհ» կատեգորիային, որպես բավականության ու ցավի 
միասնություն, չներկայացվածի արարում: Կարեփ է տեսնել միայն գեղեցիկը, իսկ վեհը «ա- 
ևորսալխ» է և հենց այդ անորսափն է առաջացնում վեհի զգացմունքը:

Պոստմոդեռնիզմը կարելի է դիտարկել իբրե 17-19-րղ դարերի փիլիսոփայութ
յունը քննադատող к  «վերարժեքավորող» փիլիսոփայություն: Փիփսոփայությունը 
գիտությունները համակարգող, գիտեփքները ինտեգրող և ինքն իրեն դրսևորվող գիտութ
յուն չէ, կեցությունն ու ճշմարտությունը ներկայացնող միակ գիտությունը չէ, ինչպես 17-րո 
դարից ուսուցանել են եվրոպական փիփսոփայական դպրոցները: Պոստմու|1ււ>1փստնևոր
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mill դիւլ> 4  IjIi ]ippU Ր-Դէայ1|1ե|ա1լսւն ււսւրրկասակաս փիլիսոփայությունը, որը օգտագործել 
ւ £սյլդա£Աւկսյ6  ինստիտուտներին հատուկ մեթոդներ: Նբասց կարծիքով, դասակաս փիփ- 
ոոփայությանր ւ|փ||աոփսւյությաս և կոնկրնտ գիտությունների հարաբսրությաԱ հիմնախն- 
ւ||ւ[|Աերը լուծելիս, միշտ գործել է սուբորդինացիոն (ոսլղաոայսւց) կապերի գործողության 
սկզբունքով, վերահսկել U «բոնադատել» է մշակույթի բոլոր ձևերը: Փիփսոփայությունը, 
կոնկրետ գիտությունները և մշակույթի մյուս տեսակները, ըստ նրանց, պետք է գտնվեն 
կոորոինացիոն (հորիզոնական) կապերի մեջ, փիփսոփայությունը պետք է գտնվի նրանց 
«շարքում», այլ ոչ թե «նստի վերևում» և «վերահսկի նրանց»:

Դասական փիփսոփայության կատեգորիաները ե սկզբունքները քննադատության թի
րախ են դաոնում: Կեցություն կատեգորիան արտահայտում է ռեալության ոչ թե միասնութ
յուն, ամբողջականություն, հաստատություն, կայունություն ե անվտվախություն, այլ անկա
յունը, բազմազանը, վտվտխականությունը, քաոսը, հոսքը և անվերջ լինելիությունը: Պոտր- 
մոդեռնիզմը կեցության մեջ բացառում է այն ամենը, ինչով օբյեկտիվորեն բնութագրվում է: 
Նրանք ուսուցանում են, որ կեցությունը պարզապես մի տեքստ է, որը աևըէւդմեջ ա՜րար
վում Է և անընդհատ ենթարկվում մեկնաբանման: Կեցությունը որպես այդպիսին, իր 
մեջ բովանդակում է երևույթը, արտաքինը, եզակին, պատահականը, մակերեսայինը, իսկ 
սրանք պատահական հանգամանքների արդյունք են և հավասարազոր են միմյանց:

Այդպիսին է նաև պատմությունը: Նրա մեջ չկա իմաստ, հետևաբար, այն փնտրելը ան
հեթեթություն է: Չպետք է պատմական անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև օրինաչափ 
կապեր և տրամաբանություն տեսնել: Այսպիսի մոտեցումը նման է պետության բռնապե
տական քաղաքականությանը: Պատմությունը քաոս Է'զրկված օրինաչափությունից, 
անհրաժեշտությունից, զարգացումից, ուստի նրա մեջ նպատակ, իմաստ և աոա- 
ջադիմություն փնտրելը սիզիֆոսյան աշխատանք Է: Այն բաց է մեկնաբսւնություննե- 
րի համար, որոնք իրենց հարաբերականության շնորհիվ չեն կարող ճշմարիտ փնել: Տեքս
տը ենթակա է անվերջ մեկնաբանման, կամային իմաստների հայտնաբերումը օրինաչսւ- 
վւություն է: Իսկ պատմությունը տեքստ Է տեքստերի հավաքածու Է:

Դասական փիփսոփայության մեջ իմացությունը և ճշմարտությունը դիտարկվում ե 
սահմանվում են բանականության հիմքի վրա: Իմացության նպատակը ճշմարտության ո
րոնումն ու հայտնադործումն էր: Այս սկզբունքների կիրառումը պոստմոդեոնիզմը դիտար
կում է որպես սեքսուալականության դրսևորում ե կատաղի ագրեսիվություն: Իմացության 
սուբյեկտը ոչ թե իրականության մասին ճշմարիտ պատկերացումների և գիտելիքների 
ձեռքբերողն ու համակարգողն է, այլ «ցանկությունների մեքենա» է: ճշմարտությունը չա
փանիշ չունի, այն սոսկ «կիև-ճշմաբտուբյուն» Է, որին կարեփ է անվերջ մեկնաբանել: ժ . 
Դերիդան հավասարության նշան է դնում ճշմարտության և կնոջ միջև, իսկ կինը, նրա կար
ծիքով, գիտական վերլուծության չի տրվում: Փիփսոփան ոչ թե փնտրում է կեցության ու 
պատմության ճշմարտությունը ւխտձնական-տեսական ճանապարհով, այլ «խոսեցնում» է 
նրանց, դրանց մասին ստեղծում իր ճշմարտությունը, չէ՛ որ լեզուն է ստեղծում և իր մեջ պա
հում կեցությունն ու պատմությունը, աշխարհն ամբողջությամբ: Եթե լեզվի մեջ է աշխարհը, 
ապա ըստ պոստմոդեռնիզմի փիփսոփայության, ճշմարտությունը չունի գոյաբանական ոչ 
մի հենարան ու հիմք: Իրականության լեզվաբանական կառուցվածքայնության մեջ գտնվե
լը թելադրում է «ամեն ինչի թույւատրելիություն» և «ամեն ինչի հնարավորություն»: 

Իռացիոնալ, ոչ դասական փիփսոփայության ապակառուցողականության մեջ, այնո
ւամենայնիվ, ակնհայտ տեսանեփ էր ռացիոնալիստական փիփսոփայության նկատմամբ 
որոշակի հետաքրքրություն, ժառանգականություն և հարգանք: Սակայն իռացիոնալ փիլի
սոփայության հոռետեսությունը, կասկածամտությունը և արժեքների վերաարժեքավորումը 
պոստմոդեռնիզմի մեջ վերաճում են բացարձակ նիհիլիզմի: Նիցշեականությունը իր մեջ 
թաքնված հզոր լավատեսություն է բովանդակում: Նոր նիցշեականները (Սիշել Ֆուկո և 
ժ՜ակ Դհրիդսւ, ինչպես երբեմն կոչում են նրանց), հիմքից մերժում են դասական փիլիսոփա
յության խփողներն ու սկզբունքները: Նոր ժամանակի փիփսոփայության նվաճումները վե
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րածվում են «ոչնչի»: Ոչնչի են վերածվելու ոնալ կեցությունը U իրավաէււււ|,ւյա(տ հրէւնց ողջ 
բաղադրատարրերով' ճշմարտությունը, լեզուն, անհատի սոցիալականաւյասր, пцицШшр- 
յունը, մարդը, մշակույթը ե, իհարկե, փիլիսոփայությունը: Եթե ոչնփ են վերաօվերււ Սարդն 
ու հասարակությունը, Էլ ու՞մ Է պետք փիփսոփայությունը որպես մարդկային բանսպսւսութ- 
յան օգտագործման ինքնուրույն ոլորտ: Բայց իրականությունը առավել դաժան Է, քան նրա 
ցանկալի կանխատեսումները: 1993թ. Դերիդան հրատարակում Է «Մարքսի ուրվականնե
րը» աշխատությունը, որով հասկացնել Է տափս, որ «աշխարհի վերջի» մասին դեոես կա
րելի Է վիճաբանել, իսկ Մարքսի «ուրվականներից» (հմմ. Համլետի հոր ուրվականը) չի կա
րելի փախչել: Մարքսի «ուրվականը» թափառում Է ողջ աշխարհի գիտական մտածողութ
յան մեջ և պահանջում միսւհյուսել «ժամանակի ծայրերը»:

Սրանով, արդյոք, պոստմոդեռնիզմը չի՞ ոգեկոչում դասական ե ոչ դասական փիլիսո
փայական ուղղությունների համադրում, որի համար այսօր առկա են բոլոր օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ նախադրյալները, ի մասնավորի, համամարդկային արժեքներով պոստքաղա- 
քակրթության ստեղծման հնարավորությունը ե մշակելու բազմաչարչար մարդկության 
«մարդավայել» ապրելու համար քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու 
հիմունքները:

Սրանով, արդյոք, «գլուխ չի՞ բարձրացնում» ժամանակի Հրամայականը'վ\]\\իաւ- 
փայությունը դիտարկել որպես ողջ մարդկության սոցիոմշակութային իրականության հա
մադրական ֆենոմեն: Որպես այդպիսին, արդյոք, միակ արժեքավոր աշխարհը «մարդկա
յին հաղորդակցությունների ե շփումների» միասնական միակ աշխարհը չէ՞, որտեղ ձևա
վորվում են մշակույթի, իմաստների ե արժեքների աշխարհները, որոնց հիմքում ընկած են 
ռացիոնալն ու իռացիոնալը, զգացմունքն ու ոգին, առասպելն ու գիտությունը և դրանց ին
տեգրող ե իրենց բազմազանության մեջ ներկայացնող աոկա և թաքնված լեզուն:

2 1 -րդ դարի փիփսոփայության զարգացման միտումները իրենց մեջ բովանդակում են 
փիլիսոփայական ամենատարբեր ուսմունքների' հակադրություններից հաղորդակց
ման: և արդյունավետ երկխոսության անցման գործընթացներ, գիտապաշտական 
ե հակագիտապաշտական դիրքորոշումների «պայքարից» դրանց համադրման և 
«միասնության» անցման ընդգծված պրոցեսներ: Գիտությու՞նն է այսօր ողջ մշակույթի 
շարժման ու զարգացման ամենազոր ուժը, թե՛ սոցիոմշակութային արժեքների մեջ մշակու
թային յուրաքանչյուր արժեք ունի իր անփոխարինելի տեղն ու դերը: Արդյոք առասպելը 
կորցրե լ է իր իմացաբանական և հոգևոր-մշակութային ուժը, թե՛ անհրաժեշտ է վերաիմաս
տավորել նրա տեղը գիտության և գիտական ճանաչողության հետ հարաբերելիս:

ժամանակակից պոստմոդեոնիստական պլյոտափստական ուղղությունների որոնում
ների մեջ պետք է տեսնել արդի համաշխարհային փիփսոփայական մտքի խիզախ միտում
ները, փիփսոփայության կարողությունների մեջ տեսնելու «ամեն մի մանրունք», որը 
կնպաստի քաղաքացիական բաց հասարակության կառուցման սոցիոմշակութային իդեա
լական մոդելների կառուցմանը: Իսկ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈւՕ-ՅԱՆՐ ՎԻՃԱՐկՎԱԾ է  ԴՐԱՆՑ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՄԱՐՏԻԿԻ ԴԵՐԸ:
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

Փ Ի ԼԻ Ս Ո Փ Ա ՅՈ Ւ Թ ՅԱ Ն  ՏԵ Ս Ո Ւ Թ ՅՈ Ւ Ն  
/հիմունքներ/

ա ռ ա տ ի ն  բ ա ժ ի ն  

Գոյաբանություն: Դիալեկտիկա: Իմացաբանություն 

Ա. Գոյաբանություն

Գոյաբանությունը փիլիսոփայական ուսմունք է օբյեկտիվ կեցության, այն է' ամբողջ qn- 
յր ու գոյավորի մասին: Փիփսոփայության տեսանկյունից այն ընդգրկում է «Ամբողջ Աշ
խարհը», որը ռեալ գոյություն ունի, կա իր բոլոր դրսևորումների ձևով: Աշխարհի այդ ռեալ 
գոյությունը'իրերի, երևույթների, պրոցեսների ե հոգևոր կազմավորումների ամբողջ համա
կեցությունը իրենց անվերջանւպի հատկություններով ու հարաբերություններով, անօրգա
նական և օրգանական աշխարհներով, մարդու ե հասարակության նյութական- մարմնա
կան ու հոգևոր-սուբյեկտիվ կողմերով կազմում են հենց այդ իրական գոյության' անսահման 
տիեզերքի, բովանդակությունը: Փիփսոփայությունը այդ գոյությունը անվանում է կԱցութ- 
յուև, նրա մասին խոսում ե այն ուսումնասիրում է «Կեցաբյաև» կատեգորիայով:

«Ամբողջ աշխարհը»'անսահման տիեզերքը, այսպիսով, մարդու համար այն ամենն է, 
ինչ տեսանելի է և անտեսանելի, զգայեփ է ու մտահասանելի, վարձի մեջ տվածն է և 
տրանսցենդենտը1: Փիփսոփայության մեջ ընդունված է այդ ողջ աշխարհը անվանել նաև 
ՈՒնիվերսում2: ՈՒնիվերսումի կեցությունից դուրս չկա ոչինչ, որը օժտված փնի կեցությամբ: 
Այդ ՌՒնիվերսումը փիփսոփայությունը սկսում է ճանաչել և իմաստասիրել «Կեցություն», 
«Սուբստանցիա» և «Մատերիա» կատեգորիաներով:

Գլուխ 1. Կեցության փիփսոփայության

Ի՞նչ է այն աշխարհը, որի մեջ ապրում է մարդը: յՕ-երևս իր էության և այդ աշխարհում 
իր տեղի ու դերի մասին առաջին անգամ խորհելիս, մարդը պիտի իմաստավորեր իրեն 
շրջապւստող այն ամենը, ինչը աոարկայապես-իրակսւն գոյություն ուներ ն. իր գո
յության հիմքն էր ու երաշխիքը: Եվ մարդը իր կյանքի տասնյակ հազարավոր տարինե
րի ընթացքում ստեղծել է այդ աշխարհի դիցաբանական ե կրոնական պատկերը:

Աշխարհի դիցաբանական, իսկ այնուհետև կրոնական ըմբռնման ու յուրացման փիլիսո
փայական իմաստն այն է, որ մարդիկ «գտել են» ե «հիմնավորել» իրենց գոյության հիմքե
րը, այն հենարանն ու երաշխիքները, որոնց հավատալով ապրել են նրանք: Դիցաբանական 
մշակույթի մեջ այդ հիմքը տիեզերքի նյութական-առարկայական-զգայական միասնակա
նությունն ու ամբոջականությունն էր, իսկ երաշխիքները այդ Աշխարհի օրգանական մաս 
կազմող զգայելի, մտսւհասանեփ և մտահայեցողական աշխարհներն ու աստվածները, ո
րոնք սահմանել էին այդ աշխարհի կարգ ու կանոնը: Գործող ավանդույթները, դիցաբանա
կան առասպելները, մարգարեությունները և աստվածների «տեսանելի» գործողություննե
րը մարդկանց կյանքի ու վարվելակերպի անսասան հիմքեր, երաշխիք ե նորմեր են եղել:

1 Տրանսցենոենտ- լատ. tiunsccndo' ասհմսւնն անցնող, անդին գտնվող:
2 ՈՒնիվեոսամ- աշխարհն իր ա ռողջությա ն մեջ, այն ամհնի ոհա| գոյությունը, որն օժտւ1ած Է կեցությամբ:
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Կրոնական աշխարհըմբոնումը ե. աշխարհայացքը աշխարհը երկատել է ե բաժանի ւ՚եսւ- 
կան /այսկողմնային/ U գերբնական /այնկողմնային/ աշխարհների, որոնք ստեղծել արարել 
է աստված ե համարվել դրանց գոյության բացարձակ երաշխիքը, այսինքն համարվել է 
դրանց գոյության երաշխիքը:

Սկսած մ.թ.ա. 6-5-րդ դարերից կրոնադիցաբանական աշխարհայացքը խոր ճգնաժամ է 
ապրում: Հին հունական մտածողության մեջ տեղի են ունենում արմատական տե
ղաշարժեր՝ կապված աշխարհի էության ն. ա յդ աշխարհում գոյություն ունեցող 
աստվածային կարգ ու կանոնի նկատմամբ ունեցած հավատի խարխլման հետ: 
Աստվածները, առասպելի իմաստն ու ավանդույթները մարդկանց համար կորցնում են աշ
խարհի գոյության հիմք և նորմեր, դրանով իսկ ՝ մարդկային կյանքի հենարան ու երաշխիք 
լինելուց:

Նման հավատի մասսայական կորուստը ծնում է զանգվածային հուսահատություն ու 
վախ, մարդկային կյանքը մղում է դեպի փակուղի: Պատմական անհրաժեշտությունը թե
լադրում է մարդուն' ոյտնելու և գտնելու իր կյանքի ու գոյության նոր հիմքեր, հենարան ու ե
րաշխիք, մի այնպիսի ուժ, որը նոր ուղիներ բացի պատմական անհրաժեշտության նորմալ, 
բնական ընթացքի համար: Այդ ուժի նկատմամբ հավատի մշակումը սկսվել է միլեթյան 
դպրոցից ի դեմս տիեզերական նախանյութի, նախասկգբի բնության հավերժական 
տարերքների ու դրանց անվւովտխ էությունների մասին ուսմունքների և վերահաստատվել 
Պարմենիդեսի կողմից, որը աոաջին անգամ շրջանառության մեջ է մտցրել «Կեցութ
յուն» կատեգորիան:

Փիլիսոփայական մտքի ու մտածողության վիթխարի ավանդն այն է, որ նրա միջոցով 
իմաստունները որոնել ու գտել են մարդու գոյության անհրաժեշտ նոր հիմք ու հենարան'վե
րականգնելով մարդու հավատը և համոզմունքը տիեզերքի հաստատուն ամբողջականութ
յան և դրա պահպանման հիմքերի ու երաշխիքների մասին: Ինչպես վերը նշվեց միլեթյան 
դպրոցը առաջինն է քննադատել տիեզերքի ամբողջականության ե հավերժության կրոնա
դիցաբանական ըմբռնումը: Առաջին անգամ աշխարհի հենարան ե գոյության հիմքեր են 
հայտարարվում բնական տարերքները, ջուրը, օդը, «ապեյրոնը», կրակը, հողը կաւք բոլորը 
միասին: Հերակլիտեսը այն տեսնում է կրակի մեջ: Ուշադրություն դարձրեք մտքի ա- 
ռանցքայիե-հեղափոխական շրջադարձի վրա, հասարակական գիտակցության մեջ 
տեղի է ունենում սւռասպելազերծում. հույների նոր աշխարհըմբռնունը «ապստամբում է» օ- 
լիմպիակսւն աստվածների դեմ, աստվածներ, որոնք իրենց մարդկային արարքներով' պա
տերազմներով, կեղծարայաւթյամբ, հովանավորչությամբ և դավաճանություննեյավ 
խարխլում էին տիեզերքի ամբողջականությունը: Աշխարհի կեցությունն ու գոյությունը ինք
նին կեցություն չէ, այլ կեցու՛թյան պիտի լինի մարդու համար և հանուն մարդու: Սա 
նշանակում է, որ կեցության փիփսոփայական իմաստը անթրոպոգեն է և նրա էությունը 
պետք է հասկանալ մարդու գոյության և կյանքի իմաստի տեսանկյունից այն ստումով, որ 
նրա իմաստավորումը անհրաժեշտ է մարդուն, որպեսզի պարզաբանի իր տեղը աշխար
հում, պարզի իր հարաբերությունները բնության հետ ե գիտակցի տիեզերական 
երրորդության' բնական, սոցիալական ե հոգեոր աշխարհների միջև գոյություն ունեցող 
համընդհանուր կապը:

Կեցության էության հետագա որոնումները ուղեկցվել են տրամաբանական մտակսւռու ՚ 
ցումներով: Դրանք չեն վերաբերել նյութական-մատերիական կազմավորումներին: Դրանք 
պետք է փնեն մտահայեցողական և տրվեն միայն մտքին: Կեցությունը միտք չէ, առարկա 
չէ: Ոստ Պարմենիդեսի, ոչ թե տիեզերքը, այլ զգայական- առարկայական աշխարհից դուրս 
կա մեկ ուրիշ աշխարհ, որը իրերի աշխարհի կայունության և այն հաստատուն պահե
լու միակ երաշխիքն է: Կեցությունը այն ռեալ գոյն է և իրական աշխարհը, որը գտնվում I. 
զգայական-առարկայական աշխարհից այն կողմ: Այդ ռեալ աշխարհը և իրական գոյը աշ
խարհի ՄԻՏՔՆ է, միասնական ու անփովտխ, բացարձակ և ինքնանայնական, որպես ԲԱ 
ՐՈՒ, ԳԵՂԵՑԻԿԻ, ԼՈՒՑՍԻ և ՃՇՄԱՐՏՈՒԹ՛ՅԱՆ միասնության: Ա՚|ւտ|յ|1 անի իր ղգայա-
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IլIмli կհքՈկարտնսր, li nnlijliu կնւ|ության, tujfi գանդ կամ ոլորտ Լ: Այդպիսի կեցությունն օօտ- 
փսօ է կսււ|աւ|ւ1ւ|ւււ|.ւ|ւա\|ւ, ձնի գեւլեցկությամբ, անբաժանելի է, միասնական ե անոչնչանսւ- 
||< մ՜իտբ1ւ իբրն տիեզերական ԼՈԳՈՍ, ըստ էության տիեզերական բանականություն է, 
բո/որ իրեբի համընդհանուր հիմքն ու հենարանը: Պստմենիդեսի Միտք-կեցությու- 
1ւր աստվածային անհրաժեշտությամբ պահպանելու է աշխարհի գոյություն ունեցող կար- 
i|ii ե զգայական֊ի|ւական աշխարհն այնպես, ինչպես եղել է ու կա: Այն մի կեցություն է, ո- 
րր չունի ոչ-կեցություն:

Կեցության պարմենիդեսյան ըմբռնումը ինտուիտիվ էր ե իր խոստովանությամբ դրա 
բոլոր տրամաբանական փաստարկները աստվածային: Բայց սրանով նա հուսադրել է 
մարդկությանը ե նրան հորդորել, որ աստված կամ բացարձակ ճշմարտությունն ու անհրա
ժեշտությունը նրանց գոյության անսասան հենարանն ու երաշխիքն են:

«Կեցություն» կատեգորիայի փիլիսոփայական մշակումը պատմական անհրաժեշ
տություն էր: Այն նշանավորում է նոր աշխարհայացքի և. սւրժեքայիե նոր դիրքորո
շումների մշակում, որը ծնվել է դարաշրջանի կենսական պահանջմունքների բավարար
ման անհրաժեշտությունից: Փաստորեն կեցության հիմնախնդիրների առաջքաշումը և 
դրանց ինքնատիպ լուծումը փիլիսոփայական մշակույթի լինելիության ե հաստատման ա- 
սլսւցույցն է: Այն Մետաֆիզիկայի / հուն. Meta-հետո ե phyisika -ֆիզիկական աշխարհ/ 
սկզբնավորումն է, որը փորձել է իմաստասիրել այն ամենը, ինչ ֆիզիկայից հետո է ե  
դուրս է: Հետագայում մետաֆիզիկան իմաստավորվել է որպես գոյաբանություն / օնթո
լոգիա' ontos ֊գ ո յ և logos ֊ուսմունք, հասկացություն/, ուսմունք օբյեկ՛տիվ կեցության մա
սին:

Փխիսոփայակսւն մտքի պատմությունը վառ ապացույցն Է այն ճշմարիտ եզրակացութ
յան, որ չկա ամբողջական փիլիսոփայական մշակույթ' փիփսոփայության, առանց կեցութ
յան հիմնախնդիրների ե դրանց վիճահարույց լուծման: Փիլիսոփայական միտքը անընդ
հատ խորացրել ու ամբողջացրել Է «Կեցություն» հասկացության բովանդակությունը: Ար
դեն իսկ հետագա դարերի անտիկ փիլիսոփաները խստորեն քենադատել են կեցության 
պարմենիդեսյան ինտուիտիվ սահմանումները: Պրոտագորասը այդ հիմնախնդիրը քննար
կել Է , այն առնչելով մարդու հետ. «Մար՜դն է ամենինփչափանիշը»: Աշխարհը կեցութ
յուն Է այնքանով, որքանով կա մարդը, մարդուց դուրս, անկախ և ինքնին կեցություն գոյութ
յուն չունի: Աշխարհն իբրե կեցություն «մարդածին Է»: Այս հայեցակետից, Սոկրատեսն ար
դեն առաջին պլանի Է մղել մարդու սուբյեկտիվ բանականությունը, առանց որի անհնարին 
Է տիեզերքը ճանաչել ե իմաստավորել մարդու համար ե հանուն մարդու: Միջնադարում 
տիեզերքի հիմք, հենարան ե նրա հավիտենականության ու ներդաշնակության երաշխիք Է 
համարվել աստվածը: Դեկարտը հռչակել Է «Ես մտածում եմ, հետնաբար, ես գոյություն ու
նեմ» թեզը: Դեկարտի համար մտածողությունը սուբստանցիա Է, մի կեցություն, առանց ո
րի մարդու գոյությունը անհնար Է, իսկ տիեզերքը առանց մարդու' անիմաստ: Կանտի տե
սանկյունից, կեցության իմաստասիրությունը կախված Է մարդու իմացաբանական կարո
ղությունների հնարավորություններից, իսկ մեծն Հեգելի համար կեցությունը բացարձակ ո
գի Է, իդեա Է:

Իռացիոնալ փիլիսոփայական ուղղություններում և հատկապես Էքզիստենցիալիզմի 
մեջ կեցությունը նույնացվում է մարդու կյանքի, կյանքի ապրումների, նրա անհատական Էք
զիստենցիայի' գոյության հետ: Հետագա ռացիոնալիստական և պոզիտիվիստական փիլի
սոփայական ուղղությունների մեջ աշխարհի սահմանային հիմքերը ներկայացվում են որ
պես մարդու գիտական-ստեղծագործական գործունեություն: Նրանց ներկայացուցիչները 
ջանացել են հավատացնել, որ աշխարհի հիմքն ու հենարանը, նրա գոյության հավերժութ
յան երաշխիքը ոչ միայն նյութական-առարկայական է, այլն, գլխավորապես բանական, 
սուբյեկտիվ- գիտակցական է:

Սկսած 18-րդ դարի լուսավորական փիլիսոփայությունից կեցության բանականացված 
ըմբռնմանր զուգընթաց հասակ է առնում կեցության գոյաբանական ըմբռնման նոր փիլիսո-
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փսւյություն' մատերիալիզմը: Այդ փիլիսոփայության աոասցրայ|ւս mjqpniԱքը նյութական 
աշխարհի' միակ գոյի, աոաջնայնությունն է գիտակցության ե մտածողության նկատմամբ: 
Կեցություն և գոյությություն ունեցող զգայական- բանական / այդ թվում նաե աստված/, 
մեկ նույնություն են: Ամեն ինչ տեղափոխվում է բնություն և հռչակվում, որ ■բնությունը ոչ 
մի հիմքի, հենարանի և երաշխիքի կարիք չունի: Իսկ ըստ մարքսիստական փիլիսո
փայության, գիտակցությունը, մտածողությունը ե առհասարակ բանականությունը օբյեկ
տիվ աշխարհի սուբյեկտիվ պատկերն է, նրա արտացուլումը զգայությունների ու մտքի ձևե
րով և երկրորդային է:

Եթե վարձենք ընդհանրացնել փիփսոփայական մտքի դեգերումները «Կեցություն» կա
տեգորիայի իմաստասիրման ու սահմանային բովանդակության վերաբերյալ, ապա կարե
լի է ասել, որ «Կեցություն» կատեգորիան մտքի 1ւ իմացության սահմանային մի ձև. 
է, որով նշանակում ենք flI-ՆԻՎԵՐՍա-ՄյԸ' ամբողջական աշխարհը, իր անբաժա
նելի միասնության ն. բազմաձևության մեջ: Կեցությունը ՈՒնիվերսումի համընդհանուր 
հատկության' ռեալականության, արտացոլում է և ՈՒՐԻՇ ՈՉԻՆՉ: Այն իմաստ ու բո
վանդակություն է ստանում մարդկային կյանքի գոյության և նրա կյանքի իմաստի առնչութ
յամբ, գոյի' «ինչի համար փնելու», այն է'մարդուն բացահայտելու տեսանկյունից: Մարդը չէ, 
որ պիտի բացահայտի կեցության ճշմարտությունը, այլ կեցությունը պիտի բացահայտի 
մարդուն:

Կեցության ռեալականությունը եռսւդրություն է, կրոնական լեզվով ասած, իպոստա- 
սային3է: Այդ իպոստասներն են' օբյեկտիվ ռեալություն, օբյեկտիվ- սուբյեկտիվ միաս
նական ռեալություն և սուբյեկտիվ ռեալություն, այն է' բնություն, մարդ-հասարակություն, 
բանականություն, կամ թե' մարմին, հոգի և ոգի:

Կեցության շրջանակներում այդ միասնական ռեալականությունը դրսևորվում է կա- 
ռուցվածքա-մակարդակային անենատարբեր ձևերով: Դրանք են.

1. Բնությունը որպես կեցության ձն.: Խոսքը վերաբեյաւմ է մարդուց դուրս, նրանից 
առաջ և անկախ բնական իրերի, պրոցեսների ու երևույթների գոյությանը:

2. Մարդու, որպես երկակի բնություն ունեցող էակի կեցություն:
3. Հոգեոր կեցություն, մի կողմից' որպես մարդու հռգեկան-զգայական սւշխստհ, գի

տակցություն ե հոգևոր-մտածական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից'որպես այդ գործու
նեության արդյունք, առարկայացված հոգևոր կեցություն:

4. Հասարակական к  անհատական կեցություն, իր ամբողջության և միասնության 
մեջ, որպես հասարակական ու անհատական պրակտիկ-ստարկայական և հոգևոր-իմացա- 
կան գործունեության արդյունք և հասարակական հարաբերությունների համակարգ 
/Սրանցից յուրաքանչյուրի մասին կխոսվի առանձին/:

Կեցության վերոհիշյալ բնութագրությունից բխում է, որ նրա գոյությունը հավերժական 
է, անոչնչսւնալի: Անցողիկ գոյություն կարող են ունենալ աշխստհի վերջավոր իրերը, բնա
գավառները և մակալպակային համակարգերը: Այդ աշխարհը կազմված է իրերից, հատ
կություններից և հոգևոր կազմավորումներից: Փոխվում են իրերը, նրանց հատկությունները, 
դրանց միջև եղած փոխազդեցությունները, բայց աշխարհի միասնական-ամբողջական կե
ցությունը մնում է անփոփոխ, այն հավիտենական վափոխեփության մեջ բացարձակ է: Կե
ցության բացարձակությունը անպայմանորեն ենթադլտւմ է, որ նա գոյություն չունենալ կամ 
ոչ-կեցություն ունենալ չի կարող: Գոյության հիմնահարցը չի վերաբերում բացարձակ կե
ցությանը: Գոյություն կարող են ունենալ կամ չունենալ կեցության վերոհիշյալ վերջավոր ձ- 
ևերը: Գոյությունը նաև կոնկրետ, անցողիկ կեցություն է, մարդու տեսանկյունից' կոնկրետ 
իրականություն, որն օժտված է կեցությանը հատուկ, բայց անցողիկ էությամբ: Այս հայեցա
կետից, կեցության փիփսոփայական ըմբռնման հարցը սոսկ իմացաբանաեան չէ: Նրա 
էության մյուս կարևորագույն կողմը, գուցե թե առավել կարևորը, աշխաոհայացքային է:

3 Իպոստաս, կրոնական երրորդության'Սու րր-Հսւյր, Սուրբ- Որւլի U. Սուրբ- \՜ա ||ւ, flM lu M h iU M ’fl ւ1հ1|ր
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1 >ււ;պ|սփ* դիրքորոշում li է|1աաւ<1ւլւսաեբ պիտի ունենա վվւլիսովւաււ աշխարհի կեցության 
նկատմամբ ր(ււ|1սււ{ւ|սաւ|1ւււ 1ւ նրա կոնկրոտ, ոեալ իրականության նկատմամբ'մասնավո
րապես: Այսպիսի մարևցմամբ, կօցության իսաստասիրություեը դսւոսում Է կոնկրետ իրա
կանության հարց: Արդյոք այդ իրակասությունը այն հենարանն ու երաշխիքն Է, որը կապա
հովի մարդկանց ապահով , ազատ ու երջանիկ կյանքը Այն , արդյոք, անհրաժեշտ Է պահ
պանել , թե'՛ տեսականորեն հիմնավորել դրա արմատական վերավտխումը: Փիլիստխսյի 
առջե կանգնած Է հավերժական մի հարց. Արդյոք դա այն աշխարհն Է, որտեղ արժե ապ
՛րել: Գուցե մա՜՛րդս է անարժան այդ իրականությանը: Սա Է, վերջին հաշվով, «Կե
ցություն» կատեգորիայի տեսական ու գործնական «միսն ու արյունը», նրա «աղը»:

1. Ս ո ւ բ ս տ ա ն ց ի ա

Կեցությունը սուբստանցիոնալ Է, ունի հանընդհանոտ հիմք և Էություն: Այն օժտված Է 
համընդհանուր, անանց ե բացարձակ հատկությամբ՝ սուբստանցիոնալականությամբ / 
լսւտ. -substantia ' անոչնչանալի ինքնին ե ինքնուրույն հիմք, Էություն բառից/:

Դասական փիլիսոփայական մտքի ծագումը կապված Է միասնական Տիեզերքի նսւ- 
խահիմքերի որոնման հետ, այն սկզբունքների ե նախասկիզբ համընդհանուր Էություննե
րի պարզաբանման հետ, որոնք միասնական Տիեզերքի հավերժ վտվտխելիության պրոցե
սում անստեղծելի ու անոչնչանալի են, հավերժական էություններ են: Փիլիսոփա
յական մտքի առաջին փայլատակումը, հիրավի, եղել Է այն հարցադրումը, թե արդյո՜ք, 
միասնական տիեզերաշենքը ունի համընդհանուր, երբևէ չոչնչացող հիմք և Էություն և ի՞նչ 
է ընկած Տիեզերքի միասնության հիմքում: Այս առանցքային հարցադրումը և դրա յուրօրի
նակ լուծումները, ըստ էության, անտիկ փիփսոփայության հիմնական բովանդակությունն 
են: Առաջին բնափիփսոփաեերը և բնափիլիսոփայական դպրոցները «Սուբստանցիա» կա
տեգորիան մշակել են Տիեզերքը, նրա ամբողջականությունը ե միասնականությունը բա
ցատրելու և իմաստասիրելու համար: Սուբստանցիա կատեգորիայի բովանդակութ
յան մեջ շեշտված ընդգծվում է այն ելակետայն գաղափարը, որ հավերժ փոփոխե
լիությունը բազմած է հավերժական անփոփոխելիությսւն ուսերին: Սուբստանցիան 
հավերժական անտովտխելի աշխարհի բոլոր անցողիկ ու վերջավոր իրերի ու երևույթների 
փոփոխվող անոչնչանալիության կրողն է, դրանց վերացարկված համընդհանուր հիմքը 
կազմող էությունը: Շատ բնորոշ է այս հայեցակետից Ի. Կանտի միտքը. «...Հետևաբար, 
ժամանակին, որը մնում է անփոփոխ և պահպանվող երևույթների մեջ, համապատաս
խանում է անփոփոխը նրանց գոյության մեջ, այսինքն' սուբստանցիան, և միայն սուբս
տանցիայի հիմքի վրա կարեփ է որոշել երևույթների հաջորդականությունը ժամանակի մեջ 
և դրանց միաժամանակյա գոյությունը»... «Երևույթների ամեն մի հերթավտխման ընթաց
քում սուբստանցիան հաստատուն է և նրա քանակը բնության մեջ չի մեծսւմում և չի 
վտքրաևում»:

Սուբստանցիան այնպիսի էություն է, որ այլ էությունների կարիք չունի: Այն հավերժա
կան գոյություն ունի ինքն իր միջոցով և իր սեփական հիմքի վրա: Սուբստանցիան 
մեկ միասնական էություն էՈՒնիվերսումի համար և նրա միասնականության ու 
ամբողջականության երաշխիքն է: Որպես անոչնչանալի վերջնական էություն, սուբս
տանցիան բնութագրվում է կեցության հավիտենական անոչնչանալի ատրիբուտներով'հա
մընդհանուր անանց հատկություններով' շարժմամբ, անվերջ փուիոխելիությամբ, որակա
կան, կառուցվածքային և համակարգային չափորոշիչներով:

Մենք արդեն գիտենք, որ ՈՒնիվերսումը իպոստասային է, եռամիասնություն է: Այն օբ- 
յեկտիվության, օբյեկտիվ-սուբյեկտիվի միասնության և սուբյեկտիվության անբաժանելի 
ա ն բ ա ն ա կ ա ն ո ւ թ յո ւ ն  է: Օբյեկտիվությունը ՈՒնիվերսումի նյութական - առարկայական 
կեցո՚|.ւյա1ւ1ւ է, սուբյեկտիվությունը նրա սիմվոլիկ- նշանային, ոգեղեն-բանական կեցութ
յունը, իսկ մւսբЩ  / հասարակությունը/ միջին, դրանց կապող օղակն է: Օբյեկտիվությունն
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ու սուբյեկտիվությունը / բնությունն ու ոցին/ բացարձակ սն, իսկ մարդն ա հասարակությա
նը/հոգին/ , հարաբերական, անցողիկ: Նրանցից յուրսւքանչ]ոտըբնութագ|սխւit I. Ii qnjmp- 
յուն ունի «իր սուբստանցիայով», իր էությամբ, ասել է, թե «իր աոբստանցիոնւսլսւկաԱութ- 
յամբ»: Միայն թե առաջինն ու երրորդը անոչնչանափ են, հավերժական իրենց սուբստան- 
ցիոնալականությամբ, իսկ միջինը, երկրորդը անցողիկ, հարաբերական: Բնական է, որ սրա 
սուբստանցիոնալականության ւէչնչսւցմամբ, ոչնչանում է տվյալ իպոստասը, բայց ՈՒնի- 
վերսումը դրան համարժեք կստեղծի նորը, չէ որ այն ոչինչ չի կորցնում...Կործանվածների 
վտխարեն նա ստեղծում է դրանց համարժեքները: Հետևաբար, միասնական հավերժական 
սուբստանցիան ևս մնում է հաստատուն և անւիոփոխ էություն:

Փիփսոփայական մտքի համար շատ կարևռր է տարբերակել հաստատունն ու ան
փոփոխը հարաբերակսւն-անցողիկից: Դա բիտւմ է փիփսոփայության ներքին էությու
նից և կոչումից: Վերջին հաշվով, փիփսոփայական իմաստասիրության մեջ գլխավորը 
մարդու հիմնախնդիրն է, նրա կյանքի բովանդակության ու իմաստի ճանաչումը: ԵՎ ընդ
հանրապես, մարդկային վերջավոր կյանքը իմաստ ունի, թե չունի: « Ապրել, թե չապրել»- 
սւհա խնդիրը: Իսկ ապրելու համար անհրաժեշտ է թափանցել աշխարհի գաղտնիքների 
մեջ, տեսանելի-գգայական էությունների իմացությունից անցնել թաքնված, միստիկական, 
մտահայեցողական և գերզգայական էությունների աշխարհ, նրա նախահիմքերի, նախա
հիմք խորհրդանիշերի և ելակետային համընդհանուր էությունների մեջ: «Սուբստանցիա» 
կատեգորիայի փիփսոփայական իմաստն ու նշանակությունն էլ հենց այն է, որ նրանով 
սկսվում է, որքան էլ տարօրինակ թվա, այն աշխարհի հիմքերի և էությունների իմացությու
նը, որտեղ մարդը որոշելու է' ապըել, թե չապրել...և ինչ անի, որ գտնի իր կյանքի իմաստը: 
Ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք այն հանգամանքի վրա, որ սուբստանցիան չի կարե
լի նույնացնել սուբստրատի /նյութական կրող/, կամ թե' նյութական ե  հոգեոր կոնկ
րետ առարկաների ու գաղափարների հետ: «Սուբստանցիա» կատեգորիան արտա
հայտում և նշանակում է վերացարկված հանընդհանուր այնպիսի հիմք և էություն, որոնք 
կազմում են, նախ, Ուեիվերսումի օբյեկտիվությունն ու սուբյեկտիվությունը նրա աոկա բո
լոր ձևերի ու դրսևորումների մեջ և ամրագրում են դրանց որակական որոշակիությունը, երկ
րորդ, այն նախահիմքն ու նախասկիզբը, որոնք անստեղծեփ են ու անոչնչանակի և ընկած 
են ողջ գոյավորի հիմքում: Ասենք, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ ռեալականությունները /մատե
րիան ու ոգին, բնությունն ու Աստված/ սուբստանցիաներ են համարվում այնքանով , որքա
նով Աշխարհը մատերիական է և հոգևոր, բնական է կամ համարվում է արարչագործված: 
Փիփսոփայական դպրոցների և ուղղությունների էական տարբերություններից մեկը այն 
սկզբունքի մեջ է, թե որ կամ ինչ նախահիմք և նախասկիզբ էություն է առաջնայինն ու ելա
կետայինը նյութականը, հոգևորը / բնականը, իդեականը/, թե Աստված: Այսպիսի հարցադ
րումը ունի աշխարհայացքային բնույթ և էություն: Եթե այս կամ այն փիփսոփան աշխար
հը բացատրում է'ելակետ ունենալով նյութական- մատերիականը որպես սուբստանցիա, ա
պա նրա փիփսոփայությունը մատերիափստական է: Իսկ եթե իր փիփսոփայական համա
կարգն ստեղծում է ոգու կամ իդեաի սւոաջնայնության սկզբունքով, ապա նրա փիլիսոփա
յությունը իդեալիստական է: Այստեղից էլ մատերիափզմ և իդեալիզմ հասկացությունները, 
որոնք բազմիմաստ են և ունեն աշխարհայացքային, բովանդակային և մեթոդաբանական 
էություն: Կրոնական-աստվածաբանական փիփսոփայության համար Աստված բացար- 
ձակ-արարիչ սուբստանցիա է:

Առաջին բնափիլիսոփաները մատերիալիստներ էին: Նրանք աշխարհի նախասկիզբ ու 
նախահիմք, անոչնչանափ էություն են համարել բնության տարերքները' ջուրը ,կրակը, հո
ղը ,օդը կամ բոլորը միասին: Չնայած այդ մտածողները դրանք սուբստանցիա չեն անվա
նել, բայց այդ հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանությունները ունեն սուբս- 
տացնիոնալ ուղղվածություն: Սրան զուգահեռ, անտիկ փիփսոփայության մեջ սուբստան
ցիա են դիտարկվել Միտքը, Ոգին և Իդեան:

Միջնադարյան հոգևոր մշակույթը և մարդկային մտածելակերպը միանշանակ աստ-
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փ ս6ա |’տԼսս1|սւ1ւ էր' Ա ստ վա ծ ւփւաւ1ւ('»ւա սարսւրսւնւյիա էր: Ն որ (1ասսաակի վվւ|րսաիսւ- 
յուրյա ն iHi? աոսւջ I. piu?i|li| Ունիվերսալի՛ դուալիստական մեկնաբանումը, ըստ  որր նրա 
նխ1ւ>ամ ընկած է ն (ցա րա կա ն սուբստասցիան /տ ա րա ծա կա ն- մարմնականը / Ա մտ ա ծո
ղությունը /Դ եկա րտ /:

Գերմանակսա դասական փիլիսոփայության մեջ սուբյեկտիվը Ես-ը, գիտելիքը, իդեան, 
|՚ա(]սւրձակ ոգին քննարկված են սուբստանցիոնալ էությամբ, իսկ մարքսիստական փիլիսո
փայությունը անվերապահ սուբստանցիա է հռչակել ՄԱՏԵՐԻԱՆ, որպես օբյեկտիվ կե- 
ցոԼթյսւն ե օբյեկտիվ ռեալականության արտահայտություն:

2. Օ բ յ ե կ տ ի վ  կ ե ց ո ւ թ յ ո ւ ն  

Մատերիա к  նրա գոյության ձևերը

Փիլիսոփայական կատեգորիալ համակարգում «Օբյեկտիվ կեցություն» հասկացությունը 
արտացոլում ե բովանդակում է մարդուց առաջ ե նրանից անկախ նյութական -առարկայա
կան աշխարհը օբյեկտիվ ռեալականությունը, բնությունը, որոնք ճանաչվում ե փիլիսոփայո- 
րես արժևորվում են «Մատերիա» հասկացության միջոցով:

«Մատերիա» կատեգորիան փիլիսոփայական գիտությունների «չարչրկված ու հոգ
նած», բայցև ամենագործածվոդ «թափառական» կատեգորիան է: «Մատերիա» կատեգո- 
րրայի միջոցով փիփսոփայական միտքը օբյեկտիվ կեցությունը բնությունը, անջատել և 
հակադրել է սուբյեկտիվ կեցությանը Ես-ին, հոգեկանին, մշակել փիլիսոփայական, աշ
խարհայացք, որի միջոցով մարդը հակադրելով ու համադրելով դրանք, ճանաչել և կար
գավորել է իր հարաբերությունները մնացած աշխարհի նկատմամբ:

Ինչպես ցանկացած գիտության մեջ, այնպես էլ փիփսոփայական գիտությունների հա
մակարգում, այս կամ այն հասկացության վերաբերյալ կան բազմաթիվ սահմանումներ: 
Այդ սահմանումների մեջ գիտնականների մեծամասնությունը ընդունում է որևէ մեկը, որպես 
աշխատանքային-ելակետային սահմանում: Մատերիայի սահմանման տեսանկյունից այդ
պիսին է հետևյալ սահմանումը. «Մատերիաս օբյեկտիվ ՛ռեալու՛թյունն է որը գոյութ
յուն ունի մարդկային գիտակցությունից անկախ և արտացոլվում է նրա մեջ»: Այս 
սահմանման բովանդակությանը կցորդվում է մեկ ուրիշ մոտեցում ևս կապված աշխարհա
յացքի էության և նրա հիմնական դրույթի՝առաջնայնության և երկրորդայնության սկզբուն
քի հետ:

Բայց «Մատերիա» կատեգորիան օժտված է բազմակողմ բովանդակությամբ: Փիփսո
փայական մտքի նվաճումների այսօրվա բարձունքից մատերիայի գիտական բովանդա
կությունը ներկայացվում է երեք հիմնական մոտեցումներով ու սկզբունքներով'իմացաբա
նական, սուբստանցիոնալ-գոյաբանական և արժեքային:

Մատերիայի իմէսցաբանական ըմբոնամը: Այս մոտեցման հիմքում ընկած է աշ
խարհայացքի էությունը կազմող հիմնական հարցը, որը շոշովտւմ է մարդ՜աշխարհ փոխ
հարաբերության մեջ գլխավորը մարդու տեղի ու դերի հարցը այդ աշխարհում: Մարդը կա
րիք ունի գիտակցելու իր տեղը աշխարհում: Նա իրեն առանձնացնում և հակադրում է մնա
ցած աշխարհին: Այս առանձնացումը և հակադրումը ինքնանպատակ չէ: Այն բովանդակում 
է բազմաթիվ հարցադրումներ, ինչ է իրենից ներկայացնում այն աշխարհը, որի մեջ ինքը 
ապրում է, ինչն է մարդու կյանքի իմաստը, երջանկությունը, ճշմարտությունը, բարին ու գե
ղեցիկը: Արդյոք, մարդը պե՛տք է առանձնանա մնացած աշխարհից, մեկուսանա և ապրի 
ինքնաբավ ու ինքնին, թև” ձուլվի այդ աշխարհին: Արդյոք մարդու և իրենից դուրս և անկախ 
նյութական-առարկայական աշխարհի միջև գոյություն ունի՛ ծագումնաբանական-գենետի- 
կական հերթականություն: Ի՞նչ հայացքներ ունի մարդը իր և բնության միջև եղած կապերի 
մասին:

Աշխարհայացքը, որի մասին արդեն խոսվել է, անտրոպոգեն-մարդածին է: Բնությունն
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ինքնին աշխարհայացքային լինել չի կարող: Աշխարհայացքի մեջ մսւրւլ-աշիյարհ հ՛ամբե
րությունները համադրելի են, քանզի մարդու իմաստավորումից դուրս մնացած աշխարհը 
անիմաստ է: Պատահական չէ, որ աշխարհայացքի միջուկը մարդու հիմնախնդիրն է: Երբ 
մենք վկայակոչեցինք վերը բերված մատերիայի աշխատանքային-ելակետային սահմա
նումը, ապա նկատի ունեինք մարդու կողմից մսացած աշխարհի արտացոլման ու գի
տակցման փաստը: Մարդը դրան հարաբերվում է իր սուբյեկտիվ Ես-ով, իր գիտակցութ
յամբ, հոգեկանով հետևաբար'իր սուբյեկտիվ Ես-ի միջոցով: Մարքսիստական փիլիսոփա
յության մեջ այս հարաբերությունը ներկայացվել է որպես մատերիա-գիտակցություն հա
րաբերություն, որտեղ բնական է, մատերիան իբրև արտացոլվող, ա՜ռաջնային է, իսկ գի
տակցությունը, իբրև արտացոլող երկրորդային:. Աոաջինը օբյեկտիվ ռեալությունն է, 
երկրորդը' նրա արտացոլումը, որը սուբյեկտիվ է, որպես հասկացողություն և դատողութ
յուն: Այն զուտ հոգևոր է: Այստեղ առկա է մատերիայի և գիտակցության բացարձակ հա
կադրությունը: Այս բացարձակ հակադրությունը նշանակում է, որ գիտակցության մեջ նյու- 
թական-սւռարկայական ոչինչ չկա, բացի տեղեկություններից նրանց մասին: Գիտակցութ
յունը օբյեկտիվ կեցության նշսւնային-սիմվոլիկ ձև է, զուտ իդեալական կերպարներ է, ի
դեաներ և մտքեր է, որոնք նյութական կրողներ և նմանակներ չունեն օբյեկտիվ-առարկսւ- 
յական աշխարհում: Գիտակցության մեջ մատերիական աշխարհը արտացոլված է իբրև 
սուբյեկտիվ մտածական պատկեր:

Մատերիայի գոյաբաեական^սուբսէքւաեցիոևալ ըմբոնումը: Այս մոտեցման 
հիմքում ընկած է այն միտքը, որ մատերիան սուբստանցիա է: Այսպիսի մոտեցումը առաջին 
անգամ գիտականորեն մշակել է Սպինոզան'Նոր ժամանակի փիլիսոփաներից մեծագույն
ներից մեկը: Սպինոզան սուբստանցիա է անվանել այն, ինչը գոյություն ունի ինքն իր մեջ 
և իրեն ներկայացնում է իր միջոցով (լատ.Substantives-ինքնուրույն): Ըստ Սպինոզայի, 
այդպիսին կարող է լինել միայն մատերիան (բնությունը): Փիլիսոփայական նման խորքային 
ըմբռնումը, սակայն, կուլ գնաց վերընթաց զարգացում ապրող բնագիտությանը: Մատերիան 
դիտարկվեց իբրև substantia-էություն, իբրև իրերի նյութական հիմք, այն էլ ամվւովւոխ էութ
յուն, որն ընկած է այդ հիմքում, այլ ոչ թե տսԵտէՅոճ^օւտ'ինքնուրույն,ինքնին:Բայց Սպինոզայի 
ըմբռնմամբ, մատերիան սուբստանցիա Է իր ատրիբուտներով և մոդուսներով: Այն իր ատրի
բուտների ու մոդուսների ոչ պատճառն Է, ոչ Էլ Էությունը, այն գոյություն ունի նրանց մեջ և 
նրանց միջոցով: Այն causa-sui Է' ինքն է իր պատ&աոը, այսինքն'ինքն Է իր մեջ պարունա
կում իր Էությունը և փոփոխելիության, ակտիվության անվերջության, հավերժության, ար
տացոլման պատճառները: Այս հայեցակետից հոգին, միտքը, գիտակցությունը, ոգին ևս 
մատերիայի մոդուս են և գենետիկորեն կապված են մատերիայի հետ: Կեցությունը բա
ցարձակ մատերիական Է, չէ՛ որ գիտակցության արտադրության ե մտածողության հիմքում 
ընկած են մատերիական ուղեղի կենսաքիմիական-կենսաբանական և նրանց քվանտսւդաշ- 
տային առարկայական գործընթացները: Միտքը երևակայական-հրաշքային արարչագոր
ծություն չէ, այն ևս (ճիշտ է դեռևս լիովին չճանաչված) մատերիական պյւոցեսների նյութա
կան յուրատեսակ օբյեկտ է: Գիտակցությունը որպես ոգի ոչ միայն արեգակնային համա
կարգի, այլև արտագալակտիկական երևույթ է, որը «հաստատվում է» տիեզերական քաղա
քակրթությունների գոյության վարկածով:

Մարքսիստական փիփսոփայության մեջ մատերիան առավել մատչելի ներկայացված 
է իբրև սուբստանցիա, որն օժտված է արտացոլման համընդհանուր հատկությամբ: Հոգե
կանը և նրա բարձրագույն, հասարակական ձևը' գիտակցությունը, մատերիայի արտացո
լումն է և ևրա գործառևական ձևերից մեկը: Դրանք գոյություն ունեն զգացմունքների, տրա
մադրությունների և հոգեկան այլ վիճակների, ինչպես նաև լեզվի մեջ ու լեզվի միջոցով 
(բառ-հասկացություն, նախադասություն-դատողություն, գիտություն, արվեստ, կրոն և 
այլն): ^

Եթե մենք ասում ենք, որ կեցությունը երեք իպոստասների'օբյեկտիվ шр յան, օրյհկտիվ- 
սուբյեկտիվի և սուբյեկտիվության անխզելի միասնության է, 1սաԽսւ|ւա|ւսւս|ստ1ւարս.տ
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ր.[ւու.ր|սւ[ւ;, մստտււ Ա jiqnt, սւսլա 1ւ1|ւսւ|փ uililihp, որ «մատերիա» վֆփսովւայակսւհ կա- 
ւքւկորիաԱ սւրտկկթթւմ I աբ\ ի щни տասներից մԱկը'բնությունը' իբրև օբյսցտիվ 
w/f Հպություն:

երբեմն սատերրսւ ասելով 1ւասկա[ւում ես նաև մարդու կողմից ստեղծված արհեստա
կան, «երկրորդ» բԱություԱը: Սակայն, փիփսոփայական մոտեցմամբ, երկրորդ, արհես
տական բնությունը, ճիշտ Է նյութակաե-աոարկայական Է, բայց մատերիա չէ, այլ 
առարկայական է, այն մարդու գործունեության արդյունք է, սւրժեքյին է' որպես բնական 
1սււմքի ե գիտակցականի միասնություն: Հետևաբար այդ առարկայական աշխարհը ոչ 
միայն իր վրա կրում է գիտակցության «անեծքը», այլև իր էությամբ բնածին չէ, գիտակցութ
յունից անկախ փ կարող ինքնին կազմավորվել: Մյուս կողմից, երկրորդ բնության էությունն 
ու կոչումը հասարակական է և ստեղծվում է որպես արժեք, մարդկային որևէ պահանջմունք 
յ՚ավարարելու անհրաժեշտությամբ:

Այստեղից կ, «Մատերիա» կատեգորիան բովանդակում է մի կարևոր կողմ ես: Կեցութ
յան իմացաբանական և գոյաբանական կողմերից բացի, այն օժտված է նան արժեքային 
կողմերով: Նյութական-մատերիական աշխարհը նաև արժեքների աշխարհ է, որը այդպի- 
ւփն է դաոնում միայն հոգեկանով և գիտակցությամբ օժտված մարդու հետ ունեցած 
հարաբերության շնորհիվ: Առանց մարդու, բնությունը զրկված է արժեքային հատկութ
յուններից'գեղեցկությունից, բարությունից, ճշմարտությունից, գույներից, համից ու հոտից: 
Բնության մատերիական աշխարհի իրերն ու երևույթները իրենց հատկություններով ար
տացոլման ու ճանաչման միջոցով կարող են վերածվել արժեքների, այն կ  երբ հարաբեր
վում են մարդկանց շահերին ու նպատակներին և բավարարում մարդկային որևէ պահանջ
մունք:

Այսպիսով, «Մատերիա» կատեգորիայի բովանդակությունը թերի, միակողմանի և ան
կատար կլինի, եթե չեն ինտեգրվում նրա բոլոր կողմերը: Այդ ինտեգրման արդյունքում օբ- 
յեկտրվ կեցությունը ներկայանում է զուտ մատերիական: Իսկ կեցության գոյության երկու 
ձևերը'օբյեկտիվը ե սուբյեկտիվը, նրա ռեալականության սոսկ երկու ձևերն են, մեկը որպես 
միասնական մատերիական սուբստանցիա, մյուսը նրա ատրիբուտ և մոդուս:

Օբյեկտիվ կեցության, գոյության, ձևերը: Շարժում, տարածություն և ժամա
նակ: Ի՞նչ պիտի հասկանալ գոյության ձև ասելով: Երբ մենք դիտարկում ենք մեզ շրջապա- 
տող առարկայական աշխարհը, ապա տեսնում ենք, որ բոլոր իրերը գոյություն ունեն իրենց 
կոնկրետ ձևերով, իրարից տարբերվում են իրենց փոփոխելիությամբ, կառուցվածքով, մե
ծությամբ, որակով, բովանդակությամբ և բազմաթիվ այլ չափանիշներով: Յուրաքանչյուր 
առարկայի գոյությունը պայմանավորված է նրա բոլոր չափանիշների ամբողջականույՅ- 
յամբ: Նրա գոյության ձևը ազդարարում է դրանց առկայությունը, ռեալ գոյությունը:

Բայց ինչպես վարվել անսահման միասնական կեցության հետ, մի ամբողջականութ
յան հետ, ինչը անհաշիվ չափումների միասնական ամբողջ է, և հնարավոր չէ այն բնութագ
րել նրա մասերին, մակարդակներին և դրսևորման կոնկրետ ձևերին հատուկ չավտւմներով:

Այս խնդիրը լուծելու համար փիփսոփայությունը մշակել է «Ատրիբուտ» կատեգո
րիան' (լատ. attribuo-տալիս եմ, օժտում եմ) առարկայից անբաժանելի, անհրաժեշտ և էա
կան համընդհանուր հատկությունը, առանց որի աոարկան, գոյություն ունենալ չի կա
րող: Ուրեմն, գոյության ձևն ու եղանակը հենց այն համընդհանուր հատկությունն է, որը 
կենդանություն է տափս կեցությանը:

Կեցության համընդհանրական մակարդակով այդպիսի համընդհանուր հատկություն
ները երեքն են' շարժումը, տարածությունը և ժամանակը: Կեցությունն օժտված է 
նաև այլ համընդհանուր հատկություններով, հիմքով և սկզբունքնելավ, ասենք'կառուցված
քայնությամբ, պատճառականությամբ զարգացմամբ, բայց կեցության այս և մյուս բոլոր 
չավտւմները կամ շարժման, տարածության ե ժամանակի մեջ են ներառնված, կսւմ թե' 
բնութագրվում են դրանցով: Շարժում, տարածություն և ժամանակ կատեգորիաները ին
տեգրում են կեցության մյուս բոլոր հատկությունները, որոնցով դառնում են նրա գոյության
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միակ համընդհանուր ձևերն ու եղանակները:
Շարժում: Իրենց ամենօրյա դիտարկումների և գործունեության ըէւթսւաաւմ մարդիկ 

նկատում են, որ իրենց շրջապատող աշխարհում ասեն ինչ գտնվում, է փոփոխն/իութ
յա ն վիճակում: Իրերն ու մարմինները մի վիճակից անցնում են մի այլ վիճակի, փոխում են 
իրենց դիրքերը միմյանց նկատմամբ,առաջանում և ոչնչանում են, ծնվում և մահանում: Թե 
օբյեկտիվ և թե սուբյեկտիվ կեցության առարկաներն ու երևույթները գտնվում են հավիտե
նական փոփոխելիության ե փոխազդեցության մեջ: Դրանք օժտված են որոշակի կառուց
վածքայնությամբ, ներքին տարրերի կոնկրետ դասավորվածությամբ ու կապերով և ակտիվ 
փոխներգործությամբ: Փովտխելիությունը և փոխազդեցությունը դրանց ներքին և արտա
քին Էությունն Է միասնության մեջ, ստանց որի նրանք գոյություն չունեն: Կեցությունը, իբրև 
դրանց ամբողջություն, գոյություն ունի հենց այդ ւիոփոխելիության և փոխազդեցության ե
ղանակի մեջ, այդ համընդհանուր բովանդակության ձևով, որը «Շարժում» փիլիսոփայա
կան կատեգորիայի Էությունն Է:

Ուրեմն, շարժումը բնութագրվում Է որպես համընդհանուր վտփոխելիություն և փոխազ
դեցություն: Բայց այս վերացարկված համընդհանուր փոփոխելիությունը կեցության կա- 
ռուցվածքամակարդակային ոլորտներում ե բնագավառներում հանդես Է գափս որոշակի 
հարաբերական կայունությամբ և փուիոխելիության այնպիսի վիճակում, որի ընթացքում 
դրանք չեն կորցնում իրենց որակական որոշակիությունը: Այս պատճառով կ  կեցութ
յան իրերն ու երևույթները, մարմիններն ու պրոցեսները գտնվում են հարաբերական կայու
նության և հանգստի' «դադարի» վիճակում, գոյություն ունեն որպես որակական ինքնուրույն 
կառույցներ: Այն վտփոխությունները, որոնք որոշակի տևողությամբ դեռևս չեն հանգեցնում 
տվյալ որակի համակարգա-մակարդակային խախտմանը, արտահայտվում են «Հան
գիստ» հասկացությամբ: Հետևաբար, հանգիստը շարժման ձև Է: Փոփոխելիությունը ընթա
նում Է անընդհատ հոսքի (շարժման) ե հանգստի ձևերով: Հանգիստը շարժման պահ Է, 
նրա կողմերից և ձևերից մեկը: Հանգստի ընթացքում պահպանվում են իրերի կայունությու
նը և Էական հատկությունների այն խումբը, որով ստարկանները (երևույթները, պրոցեսնե
րը) հանդես են գափս որպես այդպիսին' որպես որոշակի որակ: Հանգիստը ապահովում Է 
առարկային հատուկ, նրան բնութագրող հատկությունների պահպանումը և վերարտադ
րությունը:

Շարժումը բնութագրվում Է նաև այնպիսի ւիուիոխելիությամբ և ւիոխազդեցություննե- 
րով, երբ տեղի Է ունենում մի որակից մյուսին անցում' գոյություն ունեցողի ոչնչացում և նոր 
որակի առաջացում: Այսպիսի վտվւոխելիությունը (շարժումը) կոչվում Է զարգացում: Սա 
արդեն մատերիական կեցության էվոլյուցիա Է, օբյեկտիվ կեցության գոյության ձևերի նոր 
մակարդակների առաջացման վերընթաց պրոցես:

Չնայած կեցությունը բնութագրվում Է հավիտենական ւիուիոխելիությամբ, այն Է' բա
ցարձակ շարժմամբ, այնուամենայնիվ, վերջինս իր կոնկրետ մակարդակներում ունի հաս
տատուն կայունություն ու կրկնելիություն, շարժման կրկնվող ու կայուն օրինաչափութ
յուններ' «հանգստի» ու «դադարի» վիճակներ: Սրանք տիպական են կեցության կազմա
կերպվածության տվյալ մակարդակի համար: Այս հանգամանքը հիմք Է հանդիսացել, որ
պեսզի փիլիսոփայական միտքը ընդունի շարժման բազմազան ձևերի գոյությունը և դասա
կարգի դրանք: Շարժման ձևերի դասակարգման հիմքում փիփսոփայությունը դրել Է երեք 
հիմնական սկզբունք.

ա. Կեցության ցանկացած կազմակերպվածության որոշակի մակարդակին համապա
տասխանում Է շարժման որոշակի ձև, որը բնութագրվում Է ւիովւոխելիության կայուն օրի- 
նաչավւություններով:

բ. Շարժման բոլոր ձևերի միջև կա «օրգանական-ժառանգական» կապ, ընդ որում, 
շարժման բարդ և բարձր ձևերը ծագում են ստորին ձևերի հիմքի վրա:

գ. Շարժման բարձր ձևերը որակապես անդարձելի են, չեն կարող հանգել ցածր ձևերին 
և իրենց մեջ վերառված կրում են ստորին ձևերը:
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тйШф որ il(UTTfljpիVliIJTDն Աշխարհը տիեզերական իր էվոլյուցիայի մեջ ընդունակ է ծնել 
անսահման рЧлл1ниЦГ)1р»ЙбЦр նորանոր որակներ ե մակարդակներ, ապա սկզբուևքորեև կե
ցության շարժման ձևերը անթիվ են ու անսահման: Բայց կնցությսւե մատերիական մա
կարդակները առայժմ րպոստասային են' անօ՜րգանական աշխարհ, օրգանական աշ
խարհ ե մարդկային աշխարհ: Հետևաբար, կարելի է առանձնացնել շարժման ընդհան
րական երեք ձև, որոնցից յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է փոփոխեչիության կա
յունության ե օրինաչափության ինքնուրույն տեսակ: Դրանք պայմանականորեն կարեփ է 
անվանել անօրգանական շարժում, օրգանական շարժում և հասարակական (սոցիա
լական) շարժում:

Սրանցից յուրաքանչյուրը կարեփ է բաժանել ենթաշարժումների: Ասենք, անօրգանա
կան աշխարհը բնութագրվում է կսւռուցվածքաբովանդակային մակարդակներով, որոնց 
համապատասխանում են մասնիկաատոմական, ատոմամոլեկուլյար ե մեխանիկա
կան շարժման ձևեր: Օրգանական շարժումը բնութագրվում է սպիտակուցաբջջայիև- 
հյուսվածքային, գեևետիկակաև-պոպուլյացիոն ե սեռատեսակային շարժման ձևե
րով և այլն:

Մարքսիստական փիփսոփայության մեջ Ֆ. էնգելսը ընդունել է շարժման հինգ ձև' մե
խանիկական, ֆիզիկական, քիմիական, օրգանական և հասարակական շարժման 
ձևեր: Այս հիմքի վրա նա դասակարգել է գիտությունները: էնգելսը նաե կռահել է շարժման 
սահմանային անթիվ ձևերի առկայությունը, որը հնարավորություն է տվել նրան' ճշմարիտ 
կռահելու այնպիսի գիտությունների գոյությունը ապագայում, որոնք ուսումնասիրելու են կե
ցության սահմանային խառը մակարդակների գոյությունը: Դրանք գտնվում են կեցության 
ոարաբերականորեն կայուն բնագավառների և մակարդակների միջև: Դրանք բնութագր
վում են ոչ ստորին և ոչ էլ բարձր մակարդակների վավւոխեփությսւն օրինաչավւություննե- 
րով, բայց մաքրազարդված չեն դրանց Էական հատկություններից: Այդ, այսպես կոչված 
անցումային մակարդակները, բնութագրվում են նաև ոչ նախորդի, ոչ հաջորդի օրինաչա- 
վւություններով, ինչպես նաև' և'-և-երով: Այսօր գիտության համար շատ կարևոր է այդ ան
ցումային վիճակների ընդհանրական օրենքների հայտնադործումն ու ճանաչումը, որոնք 
արդեն վաղուց իրականություն են դարձել, հանձինս ֆիզիկական քիմիայի, կենսաֆիզիկա
յի, կենսաքիմիայի, էկոլոգիայի, կիբեռնետիկայի, աստղաֆիզիկայի և տիեզերագիտութ
յան:

Շարժումը, ինքնին վերցրած, իբրև փակ համակարգ, բնութագրվում է մի շարք հատ
կություններով: Նախ, շարժումը իր բնույթով հակասական է: Այն կայունի և անկայու
նի, հաստատականի և փոփոխականի, բացարձակի ե հարաբերականի, ընդհատի և ա
նընդհատի դիալեկտիկական միասնություն է:

Շարժման բացարձակությունը, անընդհատությունը և անվերջ ւիովւոխելիությունը 
բխում են միասնական աշխարհի անսկիզ ու անվերջ կեցությունից, նրա բացարձակությու
նից' անստեղծելի և անոչնչալխ սուբստանցիոնալականություևից: Այս իմաստով 
շարժումը կեցության գոյության եղանակ է: Չկա շարժում աոանց կեցության ե կեցություն 
առանց շարժման: Շարժումը կեցության էությունն է:

Շարժման հարաբերականությունը, կայունությունը, և ընդհատությունը բխում են կե
ցության կաոուցվածքամակարդսւկային տարբերություններից, որոնցից յուրաքանչյուրը 
բնութագրվում է շարժման կոնկրետ ձևերի կայունությամբ ու հարաբերականությամբ, դա
դարով ու ընդհատությամբ:

Երկրորդ, շարժումը հանգստի, հավասարակշռության և փոփոխելիության միասնութ
յուն է: Սա չի նշանակում, որ մատերիական աշխարհի իրերն ու երևույթները գտնվում են 
բացարձակ քարացած ու անշարժ վիճակում: Գտնվելով կեցության բացարձակ շարժման 
մեջ, նրանք հիմնականում պահպանում են իրենց որակական որոշակիությունը, կայունութ
յունն ու հավասարակշռությունը:
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Վերջապես, շարժումը ընդհատության ե անընդհատության (?ստ<հ1սւ1ւ 1ւ դադարի) 
միասնություն է: Այս հոյակապ միտքը գալիս է աետիկ փիլիսոփայական դս||ււս|(Աւ|փց: է- 
լեաթներից Զենոնը4 թռչող նետի օրինակով շարժման էությունը բացատրելիս, չի հասգել 
շարժման հակասական բնույթի մտքին և եզրակացրել է, որ շարժում միայն «դսւդար» է, այդ 
«դադարների» գումար է: Բայց թռչող նետը յուրաքանչյուր ակնթարթում անշարժ չի 
գտնվում մի տեղում: Այն միաժամանակ գտնվում և փ  գտնվում մի տեղում: Շարժու
մը երկակի բնույթ ունի: Այն «գտնվելու» ե «չգտնվելու» հակադրամիասնություն է:

Տարածություն к ժամանակ: Կեցության գոյության մյուս ձևերը տարածությունն ու 
ժամանակն են:

Տարածությունն արտահայտում է կեցության կառուցվածքայնությունը, նրա անսահ
ման իրերի և առարկաների տարածականությունը նրանց դասավորվածության հաջորդա
կանությունն ու կարգը: Ինչպե՛ս են դասավորված առարկաները մեկը մյուսի նկատմամբ: 
Մեզանից յուրաքանչյուրը առօրյա փորձով համոզված է, որ առարկաները համաչափ դա
սավորված են և գտնվում են մեկը մյուսի կողքին' աջ, ձախ, վեր և վար, առաջ, հետո և 
զբաղեցնում են ո՛րոշակի տեղ իրենց մեծության ու ծավալին համապատասխան: Այդպի
սի ղասավորվածությամբ իրերը կազմում են ամբողջի մասերը և կաոուցվածքի տարրերը: 

Տարածականությունը և տարածությունը հոմանիշ հասկացություններ են և ազատորեն 
կարող են վախսւրինել մեկը մյուսին: Դրանք արտահայտում են երեք չափումներով' երկա
րություն, լայնություն ե բարձրություն: Տարածությունը կեցությունը կամ նրա գոյութ
յան կոնկրետ մակարդակները կազմող մասերի և օբյեկտների կոորդինացման, այն է ' 
համաձայնեցման և ներդաշնակվածության ձև է:

Տարածությունը բնութագրում է մատերիական օբյեկտների գրաված տեղը, դասսւվոր- 
վածության կարգը և նրանց միջև եղած հեռավորությունները:

Տարածությունը կառուցվածքային է: Հենց վերոհիշյալ օբյեկտների դասսւվորվածութ- 
յան կարգը և դրանց վիճակները ձևավորում են տարածության կառուցվածքը: Կեցության 
օբյեկտները, իրերը առարկաներն ու երևույթները ինքնին չեն, ցաք ու ցրիվ չեն: Տարածութ
յունն արտահայտում է դրանց համատեղ գոյությունը, նրանց տարածական հարաբերութ
յունների և ւիոխազդեցության համակարգը:

Մատերիական աշխարհի իրերը բնութագրվում են ոչ միայն տարածականությամբ, 
այլև իրենց գոյության երկարատևությամբ ե  վւուիոխելիության հաջորդականութ
յա մբ: ժամանակը արտահայտում է շարժման ընդհատության ե. անընդհատութ
յան գործընթացների տնյողությունը, դրանց միջև եղած հարաբերությունները: Այստե
ղից էլ ժամանակը սահմանվում է որպես իրար հաջորդող և իրար փոխարինող օբ
յեկտների ու դրանց վիճակների կոորդինացման ձև :

Ինչպես նկատում ենք, տարածության ու ժամանակի համար առանցքայինը կեցության 
օբյեկտների գոյության և շարժման կոորդինացիոն համընդհանուր հատկություն փնելն է: 
Աշխարհում ամեն ինչ ծավալվում, տարածվում է և տևում ու երկարաձգվում է: Դրանք միաս
նական պրոցեսներ են, անխզելի կապված են իրար հետ և անբաժան են: Այս հիմքի վրա է, 
որ տարածությունն ու ժամանակը դիտարկվում է իբրև մատերիական իրերի ու օբյեկտ
ների գոյության և կոորդինացման համընդհանուր ձևեր:

Մինչե Ա. էնշտեյնի կողմից հատուկ և ընդհանուր հարաբերականության տեսության 
ստեղծումը, փիփսոփայության և բնագիտության մեջ տիրապետող էր ժամանակի ու տա
րածության սուբստանցիոնալ ըմբռնումը (ատոմիստներ, Նյուտոն): Տարածությունը դիտվում 
էր որպես վիթխարի դատարկություն, որի մեջ տեղավորվում էին մատերիական օբյեկտնե
րը: Իսկ ժամանակը ըմբռնվում էր իբրև հավիտենական հոսք: Այսպիսի մոտեցմամբ տարա
ծությանն ու ժամանակիս վերագրվում էր ինքնուրույն անկախ բացարձակ կեցություն, ո
րոնք օժտված են սուբստանցիոնակալությամբ, անվափոխ են և անշարժ: Այսպիսի ըմբռն-

4 Լավագույն մեկնաբանությունը տես. Ս. Ավետիսյան, Աշխարհի գիտական պատկեոր ն փ|)||աոփա|ությու(ւր, Եր„ 
1984, էջ 70:
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մամր i|iui[uuftm|,ijuiLili ու (1ււււ1սւհւս|լ|ւ1ւ ւ[1ւլւււս||ււիւււ1 էր նաև եւսւկէպւային, սուրստսացրոսւսլ 
ֆխլիկւսկսա ռևալակասութւան, ո|ւլւ ծւաւմ-սկւեղծւսմ և իրենով Լ՜ պայ ստնավորում մաւրե- 
լփակսա աշխարհի վ>խփկսւկսւ(ւ 1ասրկաթյա1ւեերը: Տարածությունն ու ժամանակը համար
վում Էր սուբստանցիոնալ, բացարձակ և մեկընդմիշտ տրված ամւիովախ ռեալություններ: 

Շնորհիվ Ա. Էյնշտեյսի հարաբերականության տեսության, հաղթահարվում է ամենագլ
խակորը տարածության ու ժամանակի բացարձակության գաղափարը: Դրանք հարաբե
րական են ե մատերիայից անկախ, ինքնուրույն գոյություն չունեն: Տարածությունն ու ժա- 
մւսեւսկը մատերիայի գոյության ձևեր են, և եթե ոչնչանում են իրերն ու օբյեկտները, ոչնչա
նում են նաև տարածությունը ու ժամանակը:

Տարածություր բազմաչափ է, իսկ ժամանակը միաչափ: Տարածությունը եռաչափ է, 
բայց այդ եոաչափությունը սակայն, չի բացասում տարածության բագմաչափությանը, ո
րը արդեն մաթեմատիկական հասկացություն է , ցանկացած X  մեծության միջոցով շատ 
կոորդինատներ կառուցելու միջոց է:

Տարածության ու ժամանակի ւխսիոխեփությունը բնութագրվում է կեցության շարժման ու 
գոյության անվերջությամբ: S=vt, v=s/t և t=s/v հարաբերակցությունները փայլուն կերպով ա
պացուցվում են, որ մակրո+աշխարհում շարժումը, տարածությունն ու ժամանակը գտնվում 
են անխզելի միասնության մեջ: Գոյություն չունի որևէ իր, առարկա, որ իր տարածականութ
յամբ փեի անշարժ ու քարացած կամ շարժում՜ աոանց տևողության: ժամանակը շարժ
ման. քանակական չափն է, տարածականության ծավալման չափորոշիչը:

Տարածությունն ու ժամանակը ևս հակասական են: Այդ հակասականությունը արտա
հայտվում է նրանց հակադիր դրսևորումների' ընդհատի և անընդհատի վերջավորի և 
անվերջի սահմանափակի և անսահմանության դիալեկտիկական միասնության մեջ: 
Անընդհատությունը, անվերջությունն ու անսահման անվերջությունն արտահայտում են 
ժամանակի ու տարածության բացարձակությունը իբրե բացարձակ կեցության գոյության 
բացարձակ ձևեր: Ընդհակառակը ընդհատությունը, վերջավոր լինելը ե սահմանափակութ
յունը ֆիքսում են անվերջ կեցության վերջավոր, ընդհատ և սահմանափակ օբյեկտների գո
յությունը'իրենց շարժման, ժամանակի ու տարածության համապատասխան ձևերով:

ժ՜սւմանակատարածական առումով մատերիական աշխարհը քա՛ռաչափ է ' ե
ռաչափ տարածություն գումարած միաչափ ժամանակ: ժամանակը չի կարող բազմա
չափ փնել, որովհետև այս արտահայտում է պրոցեսների ընթացքը միշտ առաջ: ժ՜ամանա
կը անդարձելի է, այն գալիս է  անցյա/ից «կանգ առնում» ներկայում և ընթանում 
դեպի ապագա: Կեցության բոլոր դրսևորումները ենթարկվում են այս անողոք ու անկասե
լի ընթացքին: Ամեն ինչ ունի իր պատմությունը բնությունը, բուսական և կենդանական աշ
խարհը, մարդն ու հասարակությունը: Այս իմաստով է, որ խոսվում է սոցիալական շարժ
ման, ժամանակի ու տարածության մասին: Բայց մարդու ե հասարակության տարածական 
չավւումները սոսկ քանակական չաւիումներ չեն: Սոցիալական տսւրածությունր չափվում է 
այլ միավորներով' մարդու տեղով ու դերով հասարակական կոնկրետ կառուցվածքայնութ
յան մեջ, օտարմամբ, քաղաքակրթությամբ, արժեքային և սոցիամշակութային գործոննե
րով: Սոցիալական տարածությունը մարդ-բնության և մարդ-մարդ հարաբերությունների մի 
բարդ համակարգ է, որոնք գոյություն ունեն որպես ոչ միայն մարդու բնական և արհեստա
կան ապրելատեղ, այլև մարդկային նյութական ու հոգևոր գործունեության հետևանքով 
ստեղծված որակական նոր կառուցվածքային տարածականություն: Այդ տարածականութ
յունն արդեն քաղաքակրթակաե-սոցիամշակութային տարածություն է ե իր վրա կրում է 
մարդկանց ապրելակերպի, կյանքի ու կենցաղի առանձնահատկությունները: Պատմությու
նը մի թատերաբեմ է, որտեղ պարզորոշ երևում են տարածական այն տարբերությունները, 
որոնք տարբեր ժողովուրդներ պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում ստեղծել 
են իրենց տոհմացեղային և ազգային առանձնահատկությունները:

Այս հիմքի վրա է, որ տարածաժամանակային բնագիտական ըմբռնումներից պետք է 
տարբերել սոցիալակայե տարածության ու ժամանակի բովանդակությունը: Եթեկե-
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ցության տարածականությունը արտահայտում է անսահման իլւև|փ ւլսւււււււ|ււլսլւււՕուլ.՜>յւսս 
կարգը, նրա կառուցվածքայնությունն ու այդ կառուցվածքայնության մևջ դրանց հարաբե
րակցության առանձնահատկությունները, ապա սոցիալական կեցության մեջ տարածութ
յունն արտահայտում է մարդկանց սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ե հոգեոր կապերի 
ու հարաբերությունների կառուցվածքային միավորների դիալեկտիկական ամբողջությունն 
ու ներդաշնակությունը, կատարելությունն ու քաոսը: Սոցիալական տարածությունը այն 
բնական տարածականությունն է, որը վերամշակվում է մարդու կողմից և որի մեջ ձևավոր
վում և գործառնում է հասարակական կյանքը: Նրա բովանդակությունը մարդկանց հասա
րակական բոլոր հարաբեությունների դաշտային ու կոորդինացիոն ամբողջականությունն 
է, որտեղ մարդիկ դնում են որոշակի նպատակներ, ղեկավարվում են որոշակի իդեալներով, 
իրականացնում դրանք և կառուցում են իրենց անհատական և հասարակական կյանքը, 
ապրելակերպը և պայքարում իրենց երջանկության համար:

Սոցիալական տարածությունը սոսկ այն վայրը կան հայրենիքը չէ, որտեղ ապլւում են 
մարդկությունն ու ժողովոտդները: Այս հայեցակետից, իհարկե, մարդկության համար բնա
կան տարածականություն է Երկիր մոլարակը ե կենսոլորտը, իսկ ժողովուրդների համար 
երկրագնդի որոշակի հատվածը' հայրենիքը: Բայց Երկիր մոլորակն ու նրա որևէ հատված 
սոցիալական տարածության ու հայրենիքի իմաստ են ձեռք բերում այնքանով, որ
քանով մարդիկ ապրում к  իրենց հասարակական կյանքը կառուցում են հենց այդ 
տարածության վրա, մարդկությունը երկրագնդի, իսկ ժողովուրդները նրա որևէ հատվա
ծի: Սոցիալական տարածությունը իր մեջ ներառում է բնական ա յդ տարածակա
նությունը4 որպես ոչ միայն իր ապրելատեղի к  պասիվ բնական միջավայրի, այլն 
մի տարածքի, որտեղ կան բոլոր անհրաժեշտ բնական պայմաննները ակտիվ գոր
ծունեություն կազմակերպելու համար: Սոցիալական տարածությունը մարդկային ակ
տիվ վերավտխիչ գործունեությամբ սոցիալիզացված տարածություն է, բնական իրերի դի
մադրությունը հաղթահարված տարածություն է: Այս տեսակետից, սոցիալական տարա
ծության բովանդակությունը մարդ-իրեր-գաղափարներ ակտիվ ւիոխացդեցություններից 
առաջացած հասարակական կապերի ու հարաբերությունների դասավորվածության կարգ 
ու կաոուցվածք է' կառուցվածքային ինքնուրույն բաղադրիչներով լեցուն, սոցիալիզացված 
իրերի որոշակի դասավորվածությամբ ամբողջական որոշակիություն է:

Սոցիալական տարածության այդ կառուցվածքը մեկընդմիշտ տրված, քարացած ամ
բողջություն չէ: Այն գտնվում է անընդհատ փոփոխելիության վիճակում, к  ենթարկ
վում է հերթափոխման բնապատմական к  սոցիալական անհրաժեշտության օրի
նաչափության հրամայականների թելադրանքին: Փոփոխելիության այդ տևողութ
յունն ու հասարակական իրադարձությունների հաջորդականությունը արտահայտվում է 
սոցիալական ժամանակի մեջ: Սոցիալական ժամանակը արտահայտում է մարդկանց 
գործունեության այն տևողությունը, որի ընթացքում նրանք լուծում են իրենց սոցիալ-տնտե- 
սական և քսսլաքական-հոգևոր հիմնախնդիրները: Հետևաբար, սոցիալական տարածութ
յունն ու ժամանակը գործունեության ֆենոմեններ են, գործունեություն, որի ընթացքում մար 
դիկ, առաջնորդվելով իրենց պահանջմունքների բավարարման անհարժհշտությսւմբ, դնում 
և լուծում են նորանոր խնդիրներ ու նպատակներ, մշակում նոր իդեալներ, կյանքի նոր մշա
կույթ: Մարդկանց գործունեության շնորհիվ ստեղծվում է մարդկային կեցության տարածա
ժամանակային նոր կառուցվածքայնություն, ասել է, թե մարդկանց կապերի ու հարաբե
րությունների նոր դասավորվածության, հետևաբար, հասարակական հարաբերություննե
րի նոր կառուցվածքայնություն: Այստեղից էլ այն օրինաչավտւթյունը, որ իր տարածաժա 
մանակային չւաիումեերի մեջ հասարակական կյանքը չի կարող ունենալ մեկընդմիշտ 
տրված, հաստատուն տարածաժամանակային որոշակիություն: Ուստի, հասարա 
կական կյանքը չի կարող նաև բնականոն գործառնել, վերարտադրվել ու զարգանա|, 
աոանց սոցիալական տարածաժամանակային կայուն կառուցվածքայնության, որքան 11 

այն իր էությամբ շարժուն և անցողիկ փնի: Շարժման այս հակադրամիասնությունը պատ
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Օակւվքւ պրոցեսի I ությասս է, ո|փ չԱ|փո|ւյւշիչը սոցիալական ժամանակս է: Սոցիալական 
ա in կան uijli ժամանակայիե տևողության ընթացքում շարժումը «քարուքանդ» է անում հա- 
ււալւակական համակարգի գոյություն ունեցող տարածաժամանակային կայուն կսւռուց- 
ւ| и|Г)|нмյնությունը: Ուստի, սոցիալական տարածության կայունությունն ու որոշակիությունը 
պայմանավորված է սոցիալական ժամանակային բնութագրումներով: Պատմական յուրա
քանչյուր դարաշրջան բնութագրվում է տարածաժամանակային իր բովանդակությամբ'հա- 
ւււսրակական հարաբերությունների իր կառուցվածքայնությամբ ե կազմակերպվածութ
յամբ: Հասարակության անցումային դարաշրջաններում արմատապես քայքայվում է U 
рнп.|ф է վերածվում հասարակական կյանքի տարածական կառուցվածքայնությունը: 
Ս՛արդը կորցնում է իր, այսպես ասած, սոցիալական կոորդինատները, իր տեղն ու դերը 
ւպնսան ժամանակ, քանի դեռ փ ստեղծել տարածաժամանակային կայուն կառուցվածքայ- 
նայՏքուն և շարժունակություն: ճիշտ է, մարդիկ իրենք են կառուցում իրենց սոցիալական 
տարածաժամանակային կաոուցվածքայնությունը և դրան տափս որոշակի ուղղվածութ
յուն, այնուամենայնիվ, սոցիալական ժամանակն է կոորդինացնում այն: Սոցիալական ժա
մանակը արտահայտում է ոչ միայն համակարգի շարժունակությունը, այլև վերահսկում ե 
պահպանում է գոյություն ունեցող տարածական կառուցվածքայնությունը: Ընդհանրապես 
օասանակը ընդհատի և անընդհատի դիալեկտիկական միասնություն է, որի սոցիալական 
դրսևորումը արտահայտում է հասարակական կյանքի կայունությունն ու շարժունակությու- 
նր: Այս ամենի սուբյեկտը, «մեղավորն» ու շարժիչ ուժը գործունությունն է, գործունեություն, 
ււրը սոցիալական համակարգի գոյություն ունեցող տարածականությանը հաղորդում է 
կււևկրետ բովանդակություն: Այդ բովանդակությունը եկող սերունդները գտնում են պատ
րաստի վիճակում և եթե դա չի բավարարում իրնց անհատակական և հասարակական պա
հանջմունքներին, և բացասելով այն աստիճանաբար կամ հեղափոխական ճանապարհով 
կառուցում են հասարակական կյանքի նոր սոցիալականություն իր նոր ժամանակատսւրա- 
ծական բովանդակությամբ:

Հասարակական կյանքի լավագույն կազմակերպման համար սկզբունքային, մեթոդա
բանական և աշխարհայացքային նշանակություն ունի սոցիալական ժամանակի ու տարա
ծության առանձնահատկությունների և դրանց գոյության ձևերի ճանաչումը:’ Այն հնարա
վորություն կտա մարդուն'ստեղծել հասարակական կեցության լավագույն ձևեր ու կառուց
վածքայնություն, որոնք կխթանեն պատմական առաջադիմությունը:

Սուբյեկտիվ կեցությունը ևս ժամանակատարածական է: Բայց գիտակցության ե մտքի 
<(ամանակատարածական չավւումները ինքնին և ինքնաբավ չեն: Դրանք գենետիկորեե կապ
ված են արտացոլվող և ճանաչվող օբյեկտների ժամանակատարածական չավսււմների' 
Կառուցվածքի, բովանդակության և ընթացքի չաւիումների հետ: Բայց միտքն ու գիտակցութ
յունը, եթե վերցնում ենք իրենց օբյեկտիվ ռեալությունների ձևով, կարող են ունենալ ժամանա
կային, բայց ոչ տարածական չավտւմ: ժամանակայիե այն իմաստով, որ մարդկանց մտքերն 
m գիտակցությունը ժամանակի ընթացքում ւիուիոխվում են, հարստանում կամ աղքատանում 
են: Հոգևոր բոլոր առարկայացված կազմավորումները գիտությունը, արվեստը, կրոնը և այլն, 
անեն իրենց շարժման ու զարգացման պատմությունը: Բայց զուտ գիտակցությունն ու միտ
քը. իբրև մտածողություն ե արտացոլում, տարածական չավւում չունեն: Դրանք, մաթեմատի
կայի լեզվով ասած' մի կետ եև, որը տեղ չունի և և տեղ փ  գրավում: «Տարածական» կա
րող է փնել նրա սիմվոփկ-նշանային նյութական համակարգը, որը կարեփ է պայմանականո
րեն անվանել լեզվի կառուցվածքային-գործառնակաե կառուցվածք: Սոցիալական 
ժամանակը մարդկային մեծագույն հարստությունն է ու ճշմարտության անհողդողդ վկան: 
եթե մարդկային սուբյեկտները կարող են թաքցնել կամ մոռանալ իրադարձությունների 
իրական շղթան, ապա ժամանակը ճշմարտության հավերժության պահապանն է:

“ւ Ա|ս ամենի մսււփ1ւ тиСшДГшЬпрЬЬ տես, էդ. Հարությունյան, «Անցումային հասարակությունը որպես 
||||ւանս;|)ւտմա1|իււ1ւ qn|i<mililiii!|,ijuili համակարգ»: Եր. 2000, էջ 42-58:
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3 . Ս ուբյեկտ իվ կեցություն
/Հոգի, զիտակզուբյուն, ոգի/

Նսւխորրդ դասընթացից մենք սովորեցինք, որ Ուհիվերսումը' հավերժական միասնա
կան աշխարհը, բնության, մարդ-հասարակության և հոգԽտ-իդեալակաե սիմվոլիկ կազմա
վորումների միաձույլ անբողջակսւեություն է: Մենք սովորել ենք նաե, որ այդ աշխարհի հա
մընդհանուր հատկությունը ռեալականությունն Է իր երեք դրսևորումներով' օբյեկտիվ ոեա- 
լությաև և սուբյեկտիվ ՛ռեալության և օբյեկտիվ-սուբյեկտիվ միասնական ռեալություն
ների ձևերով:

Եթե օբյեկտիվ կեցության' բնության ճանաչումը և իմաստավորումը այնքան Էլ գաղտ
նիքներ չի պարունակում ե դժվարություն չի ներկայացնում, ապա նույն բանը չի կարեփ ա
սել սուբյեկտիվ կեցության ճանաչման մասին: Օբյեկտիվ կեցությունը զգայապես ընկսւյելի 
Է: Այն իր առարկայական բովանդակությամբ և սոտստրատային հատկություններով 
տրվում Է մեր զգայարաններին, արտացոլվում Է մարդու հոգևոր ունակությունների միջո
ցով: Իսկ ինչպե՛ս կարող ենք ճանաչել սուբյեկտիվ կեցությունը, մարդու հոգևոր-իդեալա- 
կան սիմվոլիկ կազմավորումները, որոնք չեն տրվում մեր զգայարաններին' զրկված լինելով 
իրերին հատուկ, զգայարաններին տրվող հատկություններից: Այս հարցին պատասխանե
լու համար անհրաժեշտ Է իմանալ, թե ինչ են հոգին /հոգեկանը/, գիտակցությունը և ոգին, 
որպես սուբյեկտիվ կեցության կրողներ և գոյության ձևեր:

Փիլիսոփայական իմաստով սուբյեկտիվ կեցությունը երկրային մարդու հոգևոր-սիմվո- 
կիկ աշխարհն Է, նրա հոգևոր ունակությունների ու կարողությունների համակարգն Է' ճա
նաչելու իրեն շրջապատող աշխարհը, ինքն իրեն և իմաստավորելու իր տեղն ու դերը այդ 
աշխարհում: Սուբյեկտիվ կեցությունը մարդու միասնական կեցության ներքին այն Էական 
կողմն Է, որը «միս ու արյուն» Է տափս մարմնին: Այն ինչ-որ ներքին, մարմնի հետ ինչ-որ կա
խարդական կապերով կապված Էություն Է և մարմնի հետ միասին ձևավորում Է մարդու 
կենդանի օրգանիզմը: Մարդու կենսունակությունը նրա մարմնի ու հոգու անխզեփ միաս
նությունն Է: Չկա մարդու կենդանի, կենսական կյանք և կենսագործունեություն նրա մարմ
նի ու հոգու միասնությունից դուրս, ասել Է, թե' մարմին ստանց հոգու և հոգի առանց մարմ
նի: Հոգին գտնվում Է մարմնի մեջ և կարող Է ապրել, դրսևորվել ու գործառնել միայն առողջ 
մարմնի շրջանակներում: Մարդու մարմինն Է այն սահմանը, որտեղ կարող Է առաջանալ և 
գոյություն ունենալ հոգին:

Բայցև մարմինը ևս գոյություն ունենալ չի կարող առանց հոգու: Հոգին մարմնին կյանք 
տվող նախասկիզբ Է, մարդու բնական-մարմնական կեցության բացարձակ պայմանն Է: 
«Ես մտածում եմ, հետևաբար' գոյություն ունեմ»:

Հոգու առանձնահատկությունն այն Է, որ անխզելիորեն կապված Է մարմնի հետ: Ինչ
պես որ հոգին Է կյանք տափս մարմնին, այնպես Էլ մարմինն Է ապահովում հոգու կյանքը: 
Այսպիսի մոտեցմամբ, հոգին մտածողություն Է, զգայություն և պատկերացում Է, հասկա
ցություն և դատողություն Է, կամային ակտ և նպատակադրում Է: Հոգին դրանց միասնա
կան ու անբաժանելի ամբողջությունն Է: Որպես այդպիսին, հոգին զգայականի և բանակա
նի միասնություն Է: Հոգին և’ սիրտ Է, և’ ուղեղ Է: Իր ամբողջության մեջ այն սրտի և ուղեղի 
միասնություն Է : Սիրտը զգում Է, ուղեղը' մտածում: Սիրտը «արտադրում Է» զգացմունքնե
րի աշխարհը, իսկ ուղեղը' գիտակցության ու բանականության:

Այնուամենայնիվ, հոգին ո՛չ սիրտ Է ե. ո՛չ Էլ գիտակցություն: Սիրտը և ուղեղը մար
դու մարմնի օրգաններն են և նրա շրջանակներում կատարում են որոշակի գործառույթներ, 
որոնք համադրվելով մարմնի մյուս օրգանների «արտադրանքների» հետ, ապւսհովում են 
կենդանի մարդու մարմնական-ֆխփկակսւե կյանքը:

Սակայն հոգին ինչ-որ գաղտնիքներ ունի: Եթե ուղեղը մարմնի սովորական օրգան չէ, 
ապա պետք է օժտված փնի մի նոր հատկությամբ: Այդ նոր հատկությունը կապված է ուոև- 
ղի գործառնության առանձնահատկությունների հետ: Ուղեղը մարմնի այն միակ օրգանն է,

242



ոլփ միջաււււ| iJum’-'IQ ս՚լւ>(ւայփս աշխարհի հստ հաստատում I. ս՛ի կապ, սրի րպօսպրսւմ ստ 
տարրս ա փւսւ|ւհ|ւ |ւ|ւեբի առարկայական հատկությունները փոխակերպում Լ ասբյևկտիվ- 
մտածական ս|սււրկԱրի: Այդ կապերը ուղեղի ֆունկցիոնալ գործառույթների արդյունք են ե 
դրսևորվում են իբրև արտացոլում: Ուղեղի մեջ այդ արտացոլվածը հոգին Է, որպես զգա
յություն և հասկացակսւն-հոգևոր ու մտային-սիմվոփկ իմաստային պատկերներ: Զգաց
վածն ու իդեալականը արդեն իմաստ ու նշանակություն են իրերի հատկությունների և 
նրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի մասին, այլ ոչ թե իրեր ու հատկություններ են: Ու
ղեղի միջոցով իրերը ե նրանց նյութական հատկությունները վախակերպվում են հոգու, 
ձեոք բերում կեցության նոր ձե, այն է՝սուբյեկտիվություն: Հոգու այդ սուբյեկտիվ կեցությու
նը նույնքան ռեալ է, որքան նրանով արտահայտված իրերի կեցությունը: Հոգին իդեալա
կան ռեալություն է:

Փիփսոփայության հայեցակետից ե նրա լեզվով հոգին մարդու հոգևոր աշխարհն է, 
նրա հոգեկանն է իր երկու ձևերով՜ հոգեկան ապրումների' զգացմունքային-հոգեբանական և 
իդեալական-բանական' գիտակցության ձևերով: Հոգեկանի այս երկու ձևերով մարդը ճա
նաչում է իրեն շրջապատող աշխարհը և կարգավորում իր հարաբերությունները ինչպես 
այդ աշխարհի, այնպես էլ ինքն իր հետ: Հոգեկանի աոաջին ձևով մարդը նման է կենդա
նուն, միայն թե կենդանու հոգեկանը իր բոլոր վիճակներով բնածին-բնազդային է, իսկ մար
դու հոգեկանը սոցիափզացված է և իր վրա կախարդանքի պես կրում է սոցիալականի կնի
քը: Գիտակցությունը զուտ մարդկային ֆենոմեն է: Միայն մարդն է օժտված գիտակ
ցությամբ: Գիտակցությունը հոգեկանի բարձրագույն, սոցիալական-հասարակական ձևն է:

Նման եզրակացության ճշմարտության մեջ համոզվելու համար անհրաժեշտ է թա
փանցել հոգեկանի ծագման նախսւհիմքերի մեջ, պարզել նրա լինելիության ընթացքը: Ըստ 
էության, կեցությունը պետք է օժտված լինի ինֆորմացիա պարունակելու և այն վւոխանցե- 
լու համընդհանուր հատկությամբ: Այդ հատկությունը փիփսոփայության մե ջ հայտնի է որ
պես արտացոլում:

Արտացոլմամր օժտված են նյութական-առարկայական աշխարհի բոլոր իրերը:
Հայտնի է, որ բնության իրերն ու առարկաները գտնվում են հավիտենական փոխազդեցութ
յունների մեջ, որի արդյունքում իրերը փոխադարձաբար արտացոլվում են մեկը մյուսի մեջ: 
Փոխազդեցությունների արգասիք արտացոլումը դրսևորվում է մեխանիկական ձևավւո- 
խումևերի, քիմիական վտվւոխությունների, կենսաբանական-ֆիզիոլոգիական պրոցեսների, 
հոգեկանի զգացմունքային և գիտակցության տեսքով:

Արտացոլումը փոխազդեցության այնպիսի արդյունք է, որի ընթացքում ամրակայ
վում է ազդող իրին պատկանող որևէ հատկություն: Այդ հատկությունն արդեն ինֆորմա
ցիա է պարունակում, այն համաչափ ինֆորմացիա-տեղկություն է: Ասենք, որևէ կենդանու 
ոտնսւհետքերի չափը ձյան վրա համազոր է կենդանու ոտքերի կամ թաթերի իրական մե
ծությանը: Այն իզոմորֆ է, այսինքն' հավսւսսւբաձևաչափ է: Սրանից գիտնականները եզ
րակացրել են, որ ցանկացած արտացոլում ինֆորմացիա է, որը կարող է լինել ինչպես գի
տակցված, այնպես էլ անգիտակցական կամ իզոմորֆ: Ինֆորմացիա-տեղեկություն են 
կրում ինչպես իրերը վտխարտացոլումների ձևով, այնյնպես էլ բնության երևույթները, ապ
րումները, խոսքը, գրական և պատմական հուշարձանները: Տեղեկություն կրող նյութական 
միջոցը կոչվում է ազդանշան:

Կյանքի ծագումը տիեզերքում իր հետ ծնում է ազդանշանային նոր ձևեր' գրգռակա
նություն, զգայականություն, ընկալու՛մ և մտապատկեր, իսկ մարդու ծագմամբ 'խոս
քս^ լեզվական ազդանշանային հարուստ համակարգ:

Կենդանի օրգանիզմների մոտ արտացոլումը օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի այն
պիսի փոխազդեցություն է, որի ընթացքում օրգանիզմը տեղեկանում է արտաքին աշխար
հում իր կյանքի համար վտանգավոր կամ անվտանգ իրերի ու երևույթների մասին, որի 
շնորհիվ օրգանիզմը կատարում է որոշակի ընտրություն և ցուցաբերում է համապատաս
խան վարք: Կենդանական աշխարհում կենդանիները զգայարանների միջոցով արտսւցո-
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լում եե իրերի հատկությունները: Կենդանին շնորհիվ իր բարձր զարգացած նյարդային հա
մակարգի, արդեն ոչ թե իրերն է ընտրում, այլ իր հարաբերությունները այդ իրերի հետ 
«պարզում է» զգայությունների մեջ նրանց հատկությունների հոզեկաե-սուբյեկտրվ պատ
կերների միջոցով: Բարձր զարգացած ողնաշարավոր կաթնասունների հոգեկանը ձևավոր
վում է արտացոլման հատուկ օրգանի' ուղեղի միջոցով: Դրա շնորհիվ կենդանին վերամշա
կում է արտաքին աշխարհից ստացված ազդանշանային տեղեկությունները, նրա հետ 
մտնում է ակտիվ փոխազդեցությունների մեջ և կատարում է որոշակի ընտրություն' ցուցա
բերելով երկու կարգի ակտիվություն' բնազդային և տարրական մտածական: Վերջինս առ
կա է շնորհիվ տարբերակված արտացոլման սաղմերի առկայության' իբրե հազարավոր 
տարիների ձեռք բերված փորձի կենսաբանական փոխանցման արդյունք: Այլապես, ա
սենք, ինչով կարեփ է բացատրել միևնույն ուղղությամբ և նդւյն հետագծով հազարավոր կի
լոմետրեր հեռավորությամբ ընթացող սերեդաւիոխվող թռչունների անսխալ չուն:

Բարձր զարգացած կաթնասունների բնազդային գործողություններից հիմնականներն 
են սննդի, ինքնապսւհպանման, տեսակի վերարտադրության, շփման և կողմնորոշման 
բնազդները: Սակայն, ոչ մի կենդանու մոտ, բացի մտածողության և փորձի փոխանակման 
սաղմերի, չի նկատվել նպատակադիր գործողություն: Ոչ մի կենդանի չի ստեղծել և ոչ մի 
գործիք: Կենդանին օժտված չէ հոգեկանի բարձրագույն ձևով, այն է'գիտակցությամբ: 

Գիտակցությունը հոգեկանի արտացոլման նոր, բարձրագույն ձևն է: Կենդանու հոգե
կանը ավարտվում է զգայական արտացոլմամբ, իսկ մարդու հոգեկանը հարստանում է ար
տացոլման մի նոր ձևով , որը պայմանականորեն կարելի է անվանել արտացոլման հասա
րակական ձև, այն է' գիտակցություն: Գիտակցությունը մարդու հոգեկանի այն ունակութ
յունն ու մակարդակն է , որի միջոցով մարդը աշխարհի և նրա իրերի առարկայական-կա- 
ռուցվածքային և առարկայական-բովանդակային իրական չափումները, հատկություններն 
ու հարաբերությունները փոխակերպում է մտածական-մտային ե սիմվոլիկ-իմաստային 
հատկությունների' պահպանելով այդ հատկությունների օբյեկտիվ բովանդակությունը 
մտային պատկերների և իդեալական ձևերի մեջ:

Գիտակցության էության վերաբերյալ ուսումնական գրականության մեջ վկայակոչված 
եե երկու մոտեցումներ: Սի դեպքում գիտակցությունը ներկայացվում է որպես իրականութ
յան իդեալական-հոգևոր արտացոլում, որի ընթացքում իրերի օբյեկտիվ բովանդակությունը 
մարդու հոգեկանում փոխակերպվում է իմաստային-իմացական սուբյեկտիվ բովանդա
կության: Սարդու համար աշխարհը երկատվում է երկու ռեալության' օբյեկտիվ և սուբյեկ
տիվ ռեալությունների: Այսպիսի ըմբռմամբ գիտակցությունը օբյեկտիվ ռեալության արտա
ցոլում է: Տվյալ պարագայում գիտակցությունը դիտարկվում է որպես ուղեղի այնպիսի գոր
ծառույթ, որի միջոցով մարդիկ ոչ միայն արտացոլում ե ճանաչում եե իրականությունը, այլև 
իմաստավորում, արժեքավորում ու գնահատում այն: Գիտակցությունը ոչ միայն և ոչ այն
քան իրականության սուբյեկտիվ պատկերն է, որքան իդեալական, տեսական գործունեութ
յուն է: Նման մոտեցմամբ, մասնավորապես Ա. Գ. Սպիրկինը գիտակցությունը սահմանում 
է միայն մարդուն հատուկ և լեզվական կաղապարի հետ կապված ուղեղի ֆուկցիա: Գի
տակցությունն իր արտահայտությունն է գտնում նպատակադրված և արժեքավորված ար
տացոլման մեջ, իրականության կառուցողական-ստեղծագործակաե վերավւոխման և 
դրանց իրականացման մտային նախագծերի ու կառույցների մեջ, վերջապես, մարդու վար
քի ե գործունեության կարգավորման ու վերահսկման մեջ:

Երկրորդ մոտեցման դեպքում, գիտակցության էությունը հասկանալու համար այն ներ
կայացվում է «դաշտի» ձևով: Ա. Վ. Իվանովը այդ դաշտը ներկայացրել է երկու գծապատ
կերով.
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աջ

կիսագունդ

ձախ գծապատկեր աջ գծապատկեր

Ձախ գծապատկերում, աոաջին, պորտը մսւրմնական-պերցեպտիվ /զգայական ըն
կալման/ ընդունակությունների ե դրանց հիմքի վրա ստացված գիտելիքների ոլորտն է: Այդ 
ընդունակություններն են զգայությունները, ընկալումները և կոնկրետ պատկերացումները 
/հմմ. իմացության զգայական աստիճան/, որոնց միջոցով մարդիկ ստանում են առաջին տե
ղեկություններն ու ինֆորմացիաները արտաքին աշխարհի իրերի, իր մարմնի և նրա' այլ 
մարմինների փոխհարաբերությունների մասին: Գիտակցության համար այդ ոլորտի գլխա
վոր նպատակը մարմնի վարքի, նպատակահարմարության հ օգտակարության սահմանի 
որոշումն է' նրան շրջապատող բնական, սոցիալական և մարդկային մարմինների աշխար
հում ե այդ փոխհարաբերությունների կարգավորումը:

II ոլորտում, հարաբերակցվում են գիտակցության տրամաբանական-հասկացական 
բաղադրիչները: Մտածողության օգնությամբ գիտակցությունը դուրս է գալիս զգայական 
անմիջական տվյալների աշխարհից դեպի իրերի էութենական մակարդակ: Այս ոլորտը 
ընդհանուր հասկացությունների, վերլուծական-համադրական մտածական գործառույթնե
րի և տրամաբանական ստույգ ապացուցումների դաշտ է: Գլխավոր նպատակը և կստգա- 
վորիչը ճշմարտությունն է:

I  և II դաշտերը /ոլորտները/ ստեղծվում են ուղեղի «ձախ կիսագնդի» գործունեության 
արդյունքում, որտեղ մարդու հոգեոր աշխարհի սուբյեկտիվ-տրամաբանական և նպատսւ- 
կադիր-իմաստային բաղադրիչները վերառված-վերացարկված, գաղտնի և թաքնված վի
ճակում են:

III ոլորտը առնչվում է գիտակցության հուզական բաղադրիչների հետ ե զրկված է ար
տաքին աշխարհի հետ անմիջական կապերից: Սովորաբար այս դաշտում եե ձևավորվում 
սուբյեկտիվ-հոգեկան անձնային ապրումները, հիշողությունները և նախազգացումները 
կատարված, կատարվող և կատարվելիք իրավիճակների և իրադարձությունների առնչութ
յամբ, որոնց հետ մարդը բախվում է: Սրանց վերաբերում են բնազդային-հոգեկան, հուզ- 
մունքային գրգռված վիճակները, հույզերը և զգացմունքները:

Լբնազդային-հուզական վիճակները մթագած ապրումները, կանխազգացումները, ա
նորոշ երևակայական պատկերները, հալյուցինացիաները և հոգեկան ցնցումները:

2.հուզական ապրումներն ու տվայտանքները /զայրույթ, վախ, հիացմունք, ցասում/ :
3.զգացմունքները իրենց հստակությամբ և գիտակցական ըմբռնմամբ:
/V ոլորտում ձևավորվում է գիտակցության միասնական դաշտը որպես արժեքային- 

շսւրժառիթային կամ արժեքա-իմաստային բաղադրիչների ամբողջություն: Այս դաշտում

տւրգիտակցու թյ ու ն 
(գերգիտսւկցություն)

ձախ
կիսագունդ

գիտակցություն 
նեղ իմաստով

անգիտակցական
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արմատավորված են գործունեության գլխավոր շարժառիթները, անհատի հոցեոր իդեալ
ները, ինչպես նաե դրանց ձևավորման ընդունակություններն ու ստեղծագործական ըմբռ
նումները / ֆանտազիա, երևակայություն, ինտուիցիա/: Այս ոլորտի նպատակը և գիտակ
ցության գոյության ձևերն են ճշմարտությունը, գեղեցկու՛թյունը և արդարությունը, 
որպես արժեքներ:

Ш և IV ոլորտները անձի գիտակցության արժեքային-հուզական բաղադրիչների 
դաշտն է, որտեղ որպես իմացության օբյեկտ հանդես է գալիս սեփական Ես-ը, ուրիշ Ես-եր, 
ինչպես և դրանց ստեղծագործական ինքնաիրացման արդյունքները, ի դեմս հումանիստա- 
կան-սիմվոլիկ իդեալական կազմավորումների /արվեստի ստեղծագործություններ, կրանա- 
կան ու փիլիսոփայական երկեր/ :

Երկրորդ գծապատկերում հեղինակը, դուրս զալով գիտակցության նեղ ըմբռնումից, 
ներկայացնում է մարդու ամբողջական հոգեկանը անգիտակցականը, գիտակցականը և 
վերգիտակցականը /գերգիտակցականը/: Այստեղ պատկերված է անձի հոգևոր ինքնութ
յան վերընթաց վաղերը /ըստ համարակալման հերթականության/.

Նախագիտակցություն, այսինքն' անձի անգիտակցական մարմնական-աֆեկտիվ գո
յություն, անգիտակցական /ենթագիտակցական/ Ես-ը;

Մարմնական «Ես»-ի ծագման վտւլ;
Գիտակցական «Ես»-ի ձևավորման վտւլ;
Բարոյական «Ես»-ի ծագման վտւլ;
Տիեզերական վերգիտակցական «Ես»'ՈԳԻ:
Այսպիսի ներկայացմամբ, մեր առջև բացվում է մարդկային հոգեկանի ամբողջ հարս

տությունը: Գիտակցականը շրջափակված է անգիտակցականով և վերգիտակցականով: 
Դրանցից յուրաքանչյուրը հոգեկանի ունակությունների և հնարավորությունների դրսևոր
ման ձև է:

Ոգին Ունիվերսումի համապարփակ կեցության առանձնահատուկ երևույթ է: Այն ոչ 
տեսսւնեփ և ոչ էլ մտահասանելի նյութականություն է: Այն մարդկության սուբյեկտիվութ
յան այնպիսի դրսևորում է, որը օժտված է տրանսցենդենտալ իմացական ունակությամբ, 
մոգակամությ ամբ ե միստիկական կարողությամբ' թափանցելու տեզերքի գաղտնարաննե
րը և հավակնել ճանաչելու զգայություններին չտրվող ինքնին իրերի խորքերում թաքնված 
էությունները: Ոգին համատիեզերական, աստվածային արտացոլում և բանականություն է, 
վերգիտակցական մի ունակություն, որը մարդկությանը հաղորդակից է դարձնում Ունիվեր- 
սումի մեջ գոյություն ունեցող մտսօհասանեփ-միստիկական ինֆորմատիվ-իմաստային 
ռեալություններին:

Ա. Ի նքնա գիտ ա կցութ յուն

Ինքնագիտակցությունը գիտակցության կողքին ինչ-որ ինքնուրույն հոգեկան երևույթ չէ: 
Այն ընդգրկված է գիտակցության մեջ և նրա դրսևորման ինքնատիպ ձեն է: Այդպիսին են 
նաև ստարկայական-զգայական գիտակցությունն ու գիտակցությունը որպես ապրումների 
ամբողջություն:

Առարկայական գիտակցությունը մարդուն կողմնորոշում է շրջապատող աշխարհի 
իմաստավորմանը, իսկ ինքնագիտակցությունը'ինքն իրեն: Ինքնագիտակցության արտա
ցոլման և վերլուծության օբյեկտ են դառնում Ես-ի սեփական պատկերացումները, մտքերը, 
գործողությունները, զգացմունքներն ու ապրումները, շահերն ու նպատակները, կամային 
ձգտումներն ու վարքը, Ես-ի տեղն ու դերը ընտանիքում, կոլեկտիվում ե հասարակությաս 
մեջ: Ինքնագիտակցությունը ոչ միայն ինքնաճանաչողություն է, այլև ճանաչողական հա
րաբերություն է անձի հնարավորությունների, որակական ցուցանիշների, ֆիզիկական և 
հոգևոր ուժերի նկատմամբ: Ինքնագիտակցությունը արժեքային կատեգորիա է, ինքնագ
նահատում և ինքնաիմաստավորում է, որը ենթադրում է քննադատական խիստ վերարեր-
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մա,Up |ւր т1|Л|| li iii(iAiiuil|iiili հնարավորությունների նկատմամբ: Սյն լուծելի սպատսւկադ- 
րում Լ, թեր հ i|hil փաստարկումների հաշվառում է: Սոկրատեսը մարդու ինքնագիտակցութ
յունը ձևակերպև| I. որպես ինքնաճանաչում, «ճանաչիր ինքդ քեզ»: Չկա աշխարհի իրական 
իմացություն, առանց սսփսւկան Ես-ի, նրա հոգեոր ներաշխարհի գիտակցման: Ինքնագի
տակցության սրջոցով մարդիկ իրենց սահմանազատում են միմյանցից, համադրում կամ 
հակադրում են իրար, որոշում իրենց տեղն ու դերը ոչ միայն աշխարհում, այլե միմյանց 
նկատմամբ, հասարակության մեջ: Ինքնագիտակցությունը վերահսկում է սեփական գի
տակցությանը U Ես-ի հոգևոր-զգայական աշխարհը, սեփական կրքերն ու ապրումները: 
Ինքնագիտակցությունն է մարդուն անձ դարձնում ե անհատականացնում նրան:

Բ. Ա նգիտ ա կցա կա նի ն. վերգիտ ա կցա կա նի հիմնա հա րցը6

Մարդու հոգեկանի կառուցվածքային գծապատկերում /էջ 306, աջ գծապատկեր/ անգի
տակցականը առանձնացված է որպես հոգեկանի ինքնուրույն ոլորտ: Սրանով ամ
րակայվում է այն իրական փաստը, որ գիտակցությունը չի սպառում մարդու հոգեկանի ամ
բողջ հարստությունը: Հոգեկանը ավեփ լայն հասկացություն է, քան գիտակցությունը: Հո
գեկանը օժտված է արտացոլման բազմաթիվ մակարդակներով, սկսած իրերի և դրանց 
հատկությունների ամենապայծառ, խորաթափանց և կանխատեսական ըմբռնումներից ու 
իմացումից մինչե կիսագխրսւկցված, մշուշապատ և անգիտակցական մակարդակները: 

Մարդու պրակտիկ և տեսական գործունեությունը ե արարքները գիտակցված են այն 
արդյունքների և հետևանքների նկատմամբ, որոնք նրա հոգեկանում նախապես գոյություն 
ունեին որպես նպատակ և մտահղացում, բխում էին դրանցից: Բայց մարդու գործողություն
ներն ու արարքները կարող են ուղեկցվել նաև այնպիսի հետևանքներով, որոնք չեն բխում 
նրա նպատակներից ու մտահղացումներից: Բոլոր մարդկանց համար ակնհայտ է, որ իրենց 
արարքների ոչ բոլոր հետևանքներն են գիտակցված: Անգիտակցականը դրսևորվում է այն
տեղ ե այն ժամանակ, երբ մարդիկ հաշիվ չեն տափս իրենց արարքների հետևանքների մա
սին: Բայց այն ամենը, ինչ տվյալ պահին չի գտնվում գիտակցականի տեսադաշտում, 
դեռևս անգիտակցական չէ: Անգիտակցական ոլորտին են պատկանում հոգու բնազդային 
աշխարհը, որը ծնում է ենթագիտակցական ցանկություններ, հույզեր, կամային ազդակներ, 
որոնք կարող են ընկնել գիտակցականի ոլորտը: Մարդկանց մեքենայական գործողութ
յուններն ու արարքները, դիրքորոշումներն ու պատրաստականության վիճակները, ինտուի
ցիան և որոշակի վիճակներում մարդու ակտիվությունը կարող են առաջանալ գիտակցութ
յան օգնությամբ, բայց հետագայում խորասուզվում եե անգիտակցականի ոլորտը: Դրանք 
նախապես գործում են գիտակցության հսկողության ներքո, բայց կրկնությունների և մար
զումների հետևանքով ստանում են անգիտակցական բնույթ և դուրս գափս գիտակցականի 
հսկողության դաշտից: Անգիտակցականի կաոուցվածքում հոգեվերլուծաբանները առանձ
նացրել են գիտակցականին մոտիկ մի հատուկ շերտ'ենթագիտակցականը: Ենթագիտակ
ցականի մեջ հավաքվում են հոգեկան այնպիսի երևույթներ, որոնք անմիջականորեն կապ
ված եե գիտակցականի մակարդակից ավտոմատիզմի մակարդակին անցման հետ: Այս 
պարագայում էապես թեթևանում է գիտակցության ծանրաբեռնվածությունը, իսկ ստեղծա
գործական հնարավորությունները մեծանում են: Անգիտակցականը հաճախ ուղղորդում է 
մարդկային վարքը, որով կ  մեծապես ներգործում է գիտակցականի վրա:

Անգիտակցականի էությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է տարբերակել չգի
տակցված երկու կարգի գործողություն և արարք: Առաջին դեպքում գործողությունները եր
բեք չեն գիտակցված: Երեխայի զարգացման ընթացքում հետզհետե ավտոմատացվում են 
բազմաթիվ գործողություններ, որոնց իմաստն ու բովանդակությունը նա չի հասկանում: 
Նրա գիտակցությունը կարծես թե ազատվում է անհամար «հոգսերից»: Երբ չգիտակցվածը

6 Այս մասին ւա|1ւ|ի մանրամասն՛ տես սույն գրքի Ֆրոյդիզմ ^գհվհրլուծսւկան փիփսոփսւյություն/ գլուխը:
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կամ արդեն ավտոմատացվածը թափանցում են գիտակցության մեջ, գիտակ(|ւււ|.ւ|ա1տ ան
զոր Է դրանցից «գլուխ հանել» և իր հսկողության տակ Է պահում միայն սովորույթ դալասւծ, 
մեքենայական գործողությունները:

Սակայն անգիտակցականի ոչ բոլոր դրսևորումներն են մնում գիտակցության հսկո
ղության դաշտում: Գիտակցության իշխանությունից և վերահսկողությունից դուրս մնացած 
հոգեկան երևույթների ամբողջությունը կազմում Է անգիտակցականի ոլորտը:

Անգիտակցականի գոյության մասին բավականին ծանրակշիռ մտքեր կան համաշխար
հային փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ: Հին հնդկական փիփսոփայության մեջ 
անգիտակցականը մեկնաբանվել Է որպես իմացության բարձրագույն մակարդակ և ինտո
ւիցիա, նույնիսկ տիեզերքի շարժիչ ուժ: Սոկրոտեսի մոտ անգիտակցականը ներքին ա
ներևույթ հզոր ձայն Է, Պլատոնի համար հիշողությունը սերտորեն կապված Է հոգու մեջ առ
կա թաքնված և չգիտակցված գիտելիքների հետ: Լայբնիցը հստակ ձևակերպել Է անգի
տակցականը որպես հոգևոր գործունեության ստորին մակարդակ, որտեղ ծնվում են գի
տակցական բոլոր երևույթները: Ի. Կանտը անգիտակցականը կապել Է զգայական իմա
ցության և ինտուիցիայի հետ: Նրա կարծիքով անգիտակցականը անթիվ մութ պատկերա
ցումներ Է զգացմունքների ու ընկալումների ոլորտում, որոնք լուսավորվելով ու պայծառա
նալով վիթխարի դեր են կատարում մարդու կյանքում:

Այնուամենայնիվ, անգիտակցականի Էության և մարդու կյանքում խաղացած դերի մա
սին ամբողջական գիտական հետազոտություններ կատարվել են Զ- Ֆրոյդի, Կ. Գ. Յունգի 
և Է. Ֆրոմի հոգեվերլուծական հետազոտություններում:7 Ավստրիացի խոշորազուն հոգե
բան, հոգեվերլուծության հիմնադիր Զ, Ֆրոյդը գտնում Է, որ մարդու հոգեկանի զգալի մասը 
անգիտակցական Է: Մարդիկ մեծամասամբ գտնվում են իրենց ցանկությունների անհա
գուրդ բավարարման վիճակում, իսկ հասարակությունը, թշնամաբար տրամադրված, 
ձգտում Է սահմանափակել կամ սանձահարել հոգու բնական պոռթկումները: Զ- Ֆրոյդի հա
մոզմամբ, մարդու հոգեկանի տիրույթում, գիտակցականի ոլորտից բացի գոյություն ունի 
անգիտակցականի ոլորտը, «մի ինքնուրույն աշխարհ, և որ այդ աշխարհի' անգիտակցակա
նի, անցումը գիտակցականին, պարտադիր չէ: Գիտակցականը, ըստ նրա, վերահսկում է 
անգիտակցականի ոլորտը այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր ոք իր հոգեկանում «խեղդում է» 
իր համար «անընդունելի և դատապարտելի» բնազդներն ու կրքերը, որոնց պոռթկումները 
«չեն տեղավորվում» հասարակայնորեն ընդունված բարոյական նորմերի համակարգում: 

Անձի անհատական կյանքի ընթացքում, ըստ Ֆրոյդի, անցյալի, մասնավորապես, ման
կապատանեկան հասակում ձեռքբերված ե. ուժեղ պատկերային հիշողությունները «պա
հեստավորվում են» հոգեկանի «ստորին շերտի» ծալքերում և վերածվում պատկեր-կեր- 
պարների' կազմ ու պատրաստ մասնակցելու «արթուն» գիտակցականի գործընթացներին: 
Անգիտակցականի ոլորտին են պատկանում մարդկանց հոգեկանի բնազդային աշխարհը ե 
գիտակցությունից «արտամղված» անցյալի ամենաբազմազան մտքերն ու զգացմունքները, 
փակ հիշողություններ դարձած այն իրադարձությունների անջնջելի ապրումները, որոնք 
հասարակայնորեն և անձնական ըմբռումներով անընդունելի են ու արգելված: Ըստ Ֆրոյ
դի, անգիտակցականի «արգելափակման» ու «ճմշման» հետևանքով հոգեկան համապա
տասխան էներգիան կուտակվում է և իր ուղղակի նպատակին չծառայելով, օգտագործվում 
է այլ նպատակաների իրականացման համար: Բայց միշտ չէ, որ այդ կուտակված էներ
գիան նպատակամղվում է ստեղծագործական խնդիրների իրականացմանը: Այն առավել 
ագրեսիվ և վտանգավոր դրսևորումներ կարող է ունենալ: Ֆրոյդը այդ էներգիան բնութագ
րում է որպես սեքսուալ-ցանկասիրական էներգիա և անվանում «Լիբիդո»: Հոգեկան այդ է
ներգիան, զրկված լինելով «օրինական իրավունքով» դրսևորվելու թույլտվությունից, 
գտնում է զարտուղի ճանապարհներ և դրսևորվում է տարատեսակ ձևերով'նևրոզներ, հիս-

7 Ընդարձակ տես «Ֆրոյդիզմ» (էջ 206-218) գլխում: Անգիտակցականի մասին ամբողջական գիտելիս ձեռք 
բերելու համար յուրացրեք նրանց ինքնատիպ ուսմունքներր անգիտակցականի մասին և դրանք համադրեք 
միմյանց:
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տևլփսւ1ւ1ւ[ւ, li|uiii|in||ili ւփախլ1ւ1տ, «անհասկանալի» արալաԱսր, մւրաօական-լԱգվական ձ ֊ 
ևախնււա01ւ1ւ|ւ, դաոնամ հոգեծին հիվանդությունների պատճառ: Նմաս պարագաներում 
գիտակցությունը Շահարկում է» մի շարք պաշտպանիչ միջոցներ անգիտակցականը մե- 
կուսաց!ւ1ւ|ւս 1ւ իր «գործերին չմիջամտելու» համար:

Գիտակցականի և անգիտակցականի «պատերազմական» վիճակը առավել տեսանելի 
դարձնելու համար, Ֆրոյդը կյանքի վերջին տարիներին վերամշակում է հոգեկանի իր կա
ռուցվածքային մոդելը: Հոգեկանը նա ներկայացնում է արդեն երեք հիմնական մասերով' 
ԻԴ /նա/, ԷԳՈ /ես/  և ԳԵՐ-ԵՍ:

ՒԴ ֊ը  /նաI մարդու չգիտակցված էությունն է, ինքն իր մեջ ամվտփված հոգեկանը ե նրա 
էներգիայի աղբյուրը: Այն իրենից ներկայացնում է հոգեկանի անձե ու քաոսային այն աշ
խարհը, որը երբեք չի եղել գիտակցված և ընդունելի չէ գիտակցության կողմից: ԻԴ-ով մար
դիկ երբեք բացահայտ ե օրինավոր չեն հաղորդակցվում իրականության ե միմյանց հետ: 
ԻԴ-ը հոգեկանի կառուցվածքային հիմնական, նախասկզբնական և կենտրոնական մասն է, 
մարդու հոգեոր ինտիմ աշխարհը:

ԷԳՈ-ն /ԵՍ-ը/ ինքն իր մեջ ամվտփված հոգեկանն է, նրա գխրակցակսւն-բանական 
մասը, որի միջոցով մարդիկ շփվում եե իրականության հետ ԷԳՈ ֊ն զարգանում է ԻԴ-ից: 
Այդ զարգացումը զուգընթաց է երեխայի տարիքային֊սոցիալական զարգացմանը U ինք
նագիտակցության ձևավորմանը: Սնվելով ԻԴ-ից, ԷԳՈ-ն վերածվում է մարդու պաշտպա
նի, ապահովում նրա առողջությունն ու անվտանգությունը: Գիտակցական այս ԵՍ-ը մար
դու «ինքնապահպսւնման» հիմնական միջոցն ու զենքն է: ԵՍ- ն է կառավարում մարդու բո- 
լորր գործողություններն ու արարքները, ղեկավարում նրա կյանքի ընթացքը հասարակայ
նորեն ընդունված սոցիալ- բարոյական ե իրավաքաղաքական նորմերին ու օրենքներին, 
ինչպես և հասարակական ընդունված կարգ ու կանոնին համապատասխան: Այն միաժա
մանակ վերահսկում է անգիտակցականի «պոռթկումները»:

ԳԵՐ - ԵՍ-ը մարդու խիղճն է, սոցիալական և բարոյական արժեքների կրողը: Այն ար
դեն գիտակցական ԵՍ-ի գործողությունների ե արարքների դատավորն է ու արժեքավորո
ղը, դրանով իսկ' նրա վերահսկողը:

ճակատագրական է, բնական, թե պատահական հոգեկանի կառուցվածքային այս մո
դելում / ԻԴ - ԷԳՈ - ԳԵՐ ԵՍ/ գիտակցական ԵՍ-ը' ԷԳՈ-ն շրջափակման մեջ է գտնվում, 
այն երկկողմանի «աքցանների» մեջ է: Նրան թե «վերից» և թե «վարից» հզոր ճնշման տակ 
են պահում: Վարից ճնշում է Լիբիդոն' անգիտակցականը, իսկ վերից' ԳԵՐ ԵՍ-ը, գիտակ
ցական ԵՍ-ի խիղճն ու դատավորը: Պարզվում է, որ ԷԳՈ-ն «իր տան մեջ տանուտեր չէ», 
գրկված է սեփականությունից: Անգիտակցականը մի կատաղած նժույգ է, որը այլևս չի 
սանձահարվում հեծյալի կողմից և ազատության է ձգտում: Իսկ ԷԳՈ-ն մի խղճուկ արարած 
է, որը անելանելի վիճակում է բնության անսանձ տարերքների' ԳԵՐ ԵՍ-ի ներքո:

Անգիտակցականի էության մասին նոր տեսություններ են ստեծել Ֆրոյդի հետևորդներ 
Կ. Գ. Ցունգը ե Է. Ֆրոմը:

Գ . Լ եզվի  /բա ռի/ փ իլիսոփ ա յութ յա ն

Աշխարհի կեցության անհաշիվ ձևերի մեջ մարդը առանձնանում է իր երկակի կեցութ
յամբ' ևյուբակաԽ-սարսևակաև և հոգևոր: Նյութական-մարմեական կեցությամբ մարդը 
ապրում է տիեզերքի իրերի ու մարմինների կողքին և դրանց մեջ: Երկիր մոլորակում իբրև 
կենդանական աշխարհի զարգացման առայժմ ամենավերջին էակ, մարդը, սակայն, արմա
տապես տարբերվում է կենդանիներից նրանով, որ իր կենդանական-բնազդային անգի
տակցական հոգեկանի հիմքի վրա հրաշագործել է բառ ու լեզու, իր գիտակցական ԵՍ-ը: 
Դրանով նա մեկընդմիշտ հեռացել է կենդանական աշխարհից: Եթե նա կորցնի իր գիտակ
ցական Ես-ը, պարզապես կվերադառնա իր ան-ասուն նախնիների վիճակին: Մարդու 
մարմնական կեցության հետ գիտակցությունն ու լեզուն, նյութականն ու հոգևորը նրա կե-
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ցությսւն ու գոյության անհրաժեշտ պայմաններ են: Դրանք անբաժան են յւյաււփւ| 'զ ա ն 
ցից յուրաքանչյուրի կորուստը մարդ-ֆենոմենի ոչնչացում կնշանակի:

Հասարակական կեցության մեջ լեզուն հոգեոր արտահայտությունն ու իմաստավո
րումն է: Անձի համատեքստում լեզուն նրա սիմվոլիկ աշխարհն է, որտեղ կիզակետված են 
մարդկային էության, կյանքի ու գործունեության բոլոր ձեերը: Լեզուն ինֆորմացիայի ե հա
ղորդակցության իրականացման ու պահպանման գանձարանն է: Իբրե մարդու էության 
սիմվոլիկ-նշանսւյին համակարգ, լեզուն առարկայանում է բառերի, նախադասությունների 
ե խոսքային տեքստերի մեջ. այն «մարդու կյանքի սիմվոլիկ արտահայտությունն է հնչյուն
ների ու գրերի մեջ»:

Վերը մենք սովորեցինք մարդու հոգեկանի կաոուցվածքը և էությունը: Բստի ե լեզվի 
փիլիսոփայությամբ մենք խորացնելու և հարստացնելու ենք մեր գիտեփքները մարդու հո
գեկանի ե հոգեոր կեցության մասին:

Նախ, լեզվի ու բառերի ծագումը տիեզերական անհրաժեշտության դրսևորման նոր ար
տահայտություն է: Բառն ու լեզուն ծագել են պատմական այն դարաշրջաններում, երբ 
մարդ-կենդանիների հոտային համատեղ կյանքը անհնարին է դարձել բնսւկան-անհատա- 
կան գոյապահպանման տեսանկյունից, երբ բնական սնունդը ինչ-ինչ պատճառներով չի 
բավարարել մարդկանց պահանջմունքները: Գիտնականները ապացուցված են համարում, 
որ նախամարդիկ հայտնվել են պատմական այնպիսի միջավայրում, որտեղ նրանց սննդի 
ավանդական պաշարները խստիվ պակասել կամ իսպառ բացակայել են: Այսպիսի պայ
մաններում նախամարդկային ցեղերին սպասում էր երկու դաժան ուղի, կամ ոչնչացում կամ 
հարմարում նոր պայմաններին: Գուցե միլիոնավոր տարիներ տևած հարմարվողականութ- 
յան ծնունդն են բառն ու լեզուն, որոնք միաժամանակ «ծնել են» homo sapiens-ին, և նրանց 
միավորել՝ համատեղ ստեղծելու գոյության նոր միջոցները:

Մարդու սոցիալիզսւցման և հասարակության ձևավորման գերագույն-գլխավոր գործո
նը բառն է /Ի սկզբանե եղել է Բանը-բառը/: Բառի հայտնագործությունը մարդու մարդկայ
նացման ամենսւհեղավտխական օղակներից մեկն է: Այն ծագել է համատեղ անհատական 
և հոտային կյանքի կենսագործունեության ու պահպանման ընթացքում* շփման ու հաղոր
դակցման առարկայական-ժեստային համակարգի խիստ անբավարարվածությունից: 

Այսօր վիճահարույց չպիտի թվա այն միտքը, որ բառը ծագել է մարդ-բնություն -միջնոր
դավորված հարաբերությունների ձևավորման, աշխատանքի ծագման ե դրա շնորհիվ գո
յության նոր, բնության մեջ կուսականորեն գոյություն, չունեցող սննդի արհեստա
կան միջոցների ստեղծման անհրաժեշտության և հիմքի վրա: Բսաը աշխատանքի արդ
յունք է, բայցև աշխատաևքԱ էլ աշխատանք է  դարձել բաոի շնորհիվ:

Աշխատանքը սոսկ առարկայական գործողություն չէ, այլ գործունեություն է, որպես հա- 
մատեղ-միասնական-կոլեկտիվ կյանքով ապրող մարդկանց գործողությունների վերացարկ
ված միասնություն: Սրա համար մարդիկ պետք է միմյանց հասկանային՛. Բառը ծագում է 
միմյանց հասկանալու անհրաժեշտությունից: Այն պետք է իմաստ արտահայտեր: Փիլիսո
փայության տեսանկյունից, բառը նախևառաջ ճանաչողական-իմաստային միավոր է: Պա
տահական չէ, որ լեզվաբանության մեջ բառի իմաստային վերլուծության ժամանակ ի 
սկգբանե խոսվում է բառի նախ հասկացական, այնուհետև անվանական կողմերի մասին: 
Բսաը, իբրև անուն, տրվում է միևնույն առարկաների նույն հատկությունները արտահայտե
լու, հատկություններ, որոնք առանձին մարդկանց կողմից զգայաբար ընկալվել են և նրանց 
հոգեկանի մեջ դաջվել իբրև, ճիշտ է խիստ անհատական, բայցև նույնական զգայական- 
մտային պատկեր: Հոդաբաշխ խոսքի մեջ մեկի կողմից կամայականորեն հորինված հնչյու
նախումբ բսաը, որով նշանակվել է այս կամ այն առարկան, տվյալ հանրության համար ար
տահայտել է նույն իմաստը: Ասենք՝ ջուր, ծառ, կրակ բառերը պատահական հնչյունախումբ 
են՝ նշանակելու միևնույն տեսակի բոլոր ստարկանեը, բայց այդ բառերը ճիշտ և ճիշտ արտա
հայտել են տվյալ իրերի այն էական հատկությունները, որոնք անհատական գործունեության 
ընթացքում զգայաբար ընկալվել են: Քանի որ զգայարանները առերնու j|.i Uiti խարում, ապա,
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սահէա. ւ լ ւ ■ 11 и 111 '/1ւլսեււ||1ւ1ւլւււ, այրսլու կամ թև ոչնչացնելու ոսւտկաթյուններր յևե կալտւ] տ ա ր
բեր  զզւպ սյկա ն արայիս պատկերներ առա ջա ցնել տ արբեր մարդկանց մոտ:

Ստեղծելով րառը, մարդը ստեղծում Է իր Էմպիրիկ աշխարհի զգայական-մտային պատ
կերը: Այե արտա1ւայտվում U ճանաչվում Է բառերի միջոցով: Բառը տվյալ դեպքում հանդես 
Է գալիս որպես նշան՝ նշանակելու համար որԱԷ առարկա:

Բայց ինչպես վարվի մարդը այն աշխարհի հետ, որը գերզգայական Է, զգայական 
ընկալումից դուրս է ե. չի տրվում զգայարաններին: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ 
գերզգայական, միստիկական* աշխարհի մասին մարդը գաղափար չունի: Այդ գերզգայա
կան աշխարհը «ճանաչվում Է» անգիտակցականի ե ոգու միջոցով ե դրսևորվում է իբրև 
խորհրդանիշ, գերզգայական կերպար, գաղափար և իդեալ՝սիմվոլների-նշանների ձևով: U- 
ռաջին բառերը իրերի էության ամենաճշնարիտ իմաստն ու նշանն են, որոնք դարերի ըն
թացքում մոռացվելով, մոգականության բնույթ են ստանում: Տվյալ դեպքում, բառի սիմվոլ- 
նշանային ձևը իսաստակերպար է: Եթե առաջին դեպքում մարդիկ ւիոխադարձ համա
ձայնությամբ բառը «կպցնում են» առարկային, նրա տակ հասկանալով առարկայի բովան
դակությունը, որը ապացուցվում է նրանով, որ միևնույն առարկային տարբեր լեզուներում 
վերագրեկ են տարբեր նշաններ /բառեր/, ապա երկրորդ դեպքում, սիմվոլ-նշանը առարկա
յազուրկ է, այն առարկայի սիմվոլիկ' թաքնված կեցությունն է, մոգություն և միստիկակա
նություն է, խորհրդանիշ է: Լեզվի ծագման արշալույսին նախնադարյան մարդը բառն ու ի
րականությունը ձուլել է միմյանց, միավորելով զգայական աշխարհը գերզգայական աշ
խարհին: Գերզգայական աշխարհն էլ զգայական նույն աշխարհն է այնքանով, որքանով 
համարժեք իմաստ ու նշանակություն ունի նրա համար: Բառը, այսպիսով, ձեռք է բերում ոչ 
միայն սաարկայական-զգայական կեցություն ու բովանդակություն, այլև սիմվոլիկ-նշանա- 
յին իմաստ ու բովանդակություն: Նույնիսկ չիմաստավորված և չգիտակցված, դրանք .որ
պես առարկայի իրական նշանակություն, մեկընդմիշտ մնում են մարդու ենթագիտակցա
կանում, իսկ պատեհ միջավայրի առկայության պայմաններում վերածվում ասք ու առաս
պելի, պատումի ու հեքիաթի, մետաֆիզիկական ու կրոնական տեսությունների, մոգական 
իմաստի: Ուրեմն, լեզվի մեջ հստակ տարբերակվում են բաո֊եշաևը /բառը նշանակում է 
ռեալ առարկա/ և բսա-սիմվպը, որը բովանդակում է որոշակի իմաստ: Պարզվում է, որ 
բառ-սիմվոլի բառային իմաստը առավել խորն է ու հարուստ, քանգի դարերի ընթացքում 
այն հղկվում և հարստանում է ևորաևոր իմաստներվ: Եվ եթե բառի նախնական, առաջին 
իմաստը կարող է մոռացվել, այնուամենայնիվ, այն իսպառ չի ջնջվում մարդու հոգեկանում: 
Մոգությունը բառի մոռացված իմաստի վերականգնումն է, որին տրվում է աստվածային- 
կախարդական բովանդակություն: Դրանք անմոռաց են հոգեկանի անգիտակցականում և 
ցեղի սոցիոմշակութային հրամայականի են վերածվում նրա կեցության բեկումնային պա
հերին և վերածվում են մոգական ուժի: Բառերի նախասկզբնական իմաստները և անուննե
րը արտահայտում են մարդկանց և իրերի խորքային հատկությունները:

Եթե վարձենք բառը փիլիսոփայել, ապա պետք է ելնենք այն սկզբունքից, որ այե միա
ժամանակ և'սիսվոլիկ-ևշաևայիև է և'ևշաև է: Նշանի դեպքում բառը միանշանակ է, այն 
տերմին ու հասկացություն է, բայց առավել ստույգ է, ճշմարիտ է: ճիշտ է, աշխարհի նկա
րագրությունը առավել աղքատիկ է, բայց բառի նման օգտագործումը անհրաժեշտություն է 
և հատուկ է գիտական մտածողությանը: Գիտությունը բառերը մաքրում է բազմաբնույթ սիմ
վոլիկ իմաստներից, արժեզրկում է այն ե վերածում հասկացությունների, որոնց մեջ խտաց
ված են իրերի ու երևույթների էական, անհրաժեշտ, հիմնական, համընդհանուր և կայուն 
հատկությունները: Ինչ վերաբերում է բառերի սիմվոլիկ-նշսւնային կողմերին, ապա սրանց 
միջոցով մտածողությունը մտահասանելի ընդգրկում է ողջ աշխարհը, ստեղծում այդ աշ
խարհի բազմաբնույթ ամբողջական իրական ե առասպելական պատկերներ' առօրյա ողջա
խոհական, դիցաբանական, կրոնական, արժեքային, գեղագիտական, փիփսոփայական, ո

8 Միստիկա' թաքնված, գաղտնի, զգայությանը չտրվող մտահասանելի էություն
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րոնց մեջ մարդիկ ձգտել են գտնել հիմքեր, տիեզերքը հանգեցնել ինչ-որ ևսւլսսա1|ւ||փ տիե
զերական տարերքների'հոդի, ջրի, օդի, կրակի, եթերի, գաղափարների ե իդեալների, 1տսւ- 
շապատումների ե. աստվսւծների /ինչ-որ նախսւհիմք-եախասկզբի' սուբստանցիայի/:

Բառը մի ամբողջ աշխարհ է, ասել է ամենայն հայոց մեծանուն բանաստեղծը: Եթե բա
ռը այդպիսին է, ապա լեզուն, որպես բառերի բազմաբնույթ հարաբերությունների համա
կարգ, մարդու ոգեղեն-ստեղծագործական վիթխարի ա աշխարհակալ էությունն է, ցեղի, 
ժողովրդի և ազգի ոգին է: Լեզուն «կենդանի օրգանիզմ է», թևածող ոգի է, տիեզերքի չմա
րող սիմվոլիկ կեցությունն է: Շնորհիվ լեզվի, մարդը երկատել է ողջ տիեզերքը' առարկայա
կան և ոգեղեն: Մարդու համար աշխարհի կեցությունը U' իրային-առարկայական է, և' 
հոգևոր-սիմվոլիկ: Այդ աշխարհները նույնն են, սակայն հոգեոր աշխարհը լեզվի միջոցով 
վերածվում է ոգեղեն բազմապատիկ հարստացած իրական-հոգևոր աշխարհի: Աշխարհի 
նշսւնային-սիմվոլիկ կեցությունը, հանձինս լեզվի, ձեռք է բերում ինքնուրույնություն, որի 
պատճառով կ  այն դառնում է ուսումնասիրության ինքնուրույն օբյեկտ:

Լեզվի փիլիսոփայության մեջ տարբերվում են մի քանի մոտեցումներ: Արիստոտելից 
սկիզբ է սանում անունների փիփսոփայությունը, այն է՝ բառերի ե անունների վախհարանե- 
րությունների մեկնաբանումը: Միջնադարում բառերը իրերի ե նրա էության անուն են, որոնք 
իմացության հայեցակետից դրանց ճշմարիտ նշանն ու տերմինն են: Այս հարցերի շուրջը 
ծայր առած և ունիվերսխսլիաների էության հետ կապված դարավոր զիտական-փիլիսո- 
փայական վեճը ճշգրտում է բառի միջոցով եզակի ե  ընդհանուր հասկացություննե
րի դիալեկտիկական փոխազդեցությունների Էությունները: Հտագայում լեզուն դի
տարկվում Է որպես հատկությունների ամբողջություն, որը լեզվաբանական-տրամաբանա- 
կան ե փիլիսոփայական ուղղություններում արտահայտվում Է հասկացությունների ու դա
տողությունների լեզվով: Դրանց ճշմարտացիությունը կոհերենտական բնույթ ունի: Այն ո
րոշվում Է ասույթների վւոխհարաբերության միջոցով, երբ որևէ ասույթ համաձայնեցվում է 
իր համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող ասույթների համակարգի հետ:

Լեզվի փիփսոփայության երրորդ մոտեցումը պրագմատիստական է, որի հիմքում ընկած 
է արժեքային մոտեցումը: Այն ինքնուրույն տեսք ստացավ Վիտգենշտայնի վերլուծական 
փիփսոփայության մեջ: Նա զարգացրեց այն միտքը, որ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձ
նել բառերի նշանակության վրա, որը այնքան էլ հավաստի չի թվում: Նա գտնում է, որ բառի 
նշանակությունը պետք է որոշել նրա կիրաոման մեջ: ճիշտ է, բառը ինչ-որ իրական բան է 
նշանակում, բայց ընդհանրապես կայուն, անփոփոխ էություններ նշանակող բառեր չկան: 
Դրանց կոնկրետ իմաստն ու նշանակությունը որոշվում է նախադասությունների, մտքերի 
մեջ: Մարդկային կյանքը օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ, շահեկան ե դիտավորությունների մշտա
կան խաղ է, իսկ լեզուն մարդու կյանքի ձև է, ուստի այն ևս խաղային գործունեության ձե է: 

Կարեփ է ավելացնել հայտնի բանաստեղծի այն խոսքերը, որով նա ընդգծել է, որ կեն
դանի բառը առարկա չի նշանակում, «այն ազատ թափառում է առարկայի շուրջը», ինչպես 
հոգին, որը փնտրում է իրեն լքսւծ, բայց չմոռացած մարմինը: Ամեն անգամ բառը գտնում է 
իր կոնկրետ առարկան և արտահայտում ինչպես նրա ոեալ էությունը, այնպես էլ այն ամե
նը, ինչ նման է դրան, մոտ է դրա բովանդակությանը կամ ինչ-որ հիշեցնում է այն: Այստե
ղից էլ բառերի բազմիմաստությունը, որը լեզուն հարստացնում է, հնարավորություն է տա
փս նրան նշսւնային-սիմվոլիկ կեցության վերածելու ինչպես զգայական, այնպես էլ գերզ
գայական, իրական աշխարհը, ստեղծել ֆանտաստիկ մտացածին իրեր ու աշխարհներ: 

Լեզվի փիլիսոփայության կարևորագույն հիմնախնդիրներից է լեզվի' նշանային հա
՛մակարգ լինելու իրողության փիլիսոփայական իմաստասիրումը: Լեզուն մարդկության 
հանճարեղ ստեղծագործությունն է, մեծագույն, անգերազանցելի հայտնագործությունը, ո
րի արդյունքում մարդկությունն ստեղծել է համատիեզերական նոր կեցություն' նշանային 
համակարգ ե իր մարդկային էությունը ցուցադրում է հենց այդ համակարգի մեփ, հաստա
տելով իր Ես-ը: Լեզվի նշանային բնույթի ե էության շնորհիվ է մարդը ստեղծում իր սուբյեկ- 
տիվ-սիմվոլիկ աշխարհը, իր Ես-ը անհատականացնող հոգեոր կեցությունը, որի իդեալա-
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կահ ւ ւ 1111 [ 11111111111 լ 1111 |.ւ լ 11 ւ 11 լ ւ phui|ilipqnip|niUh I. և |սոհակսւն-վփ|իսուիայական բանաստեղ
ծություն]!: ll|i|in цциццУпЩрд մարդու մեջ մարդկայինի ամենագեղեցիկ և ամենաիդօալա- 
կա1ւ ալ ււ լ ու il 111 ւ յ ւ լ 1111 ].ւյ ւ и (ill ու դրսևորումն է բանաստեղծական նշանային համակարգի մեջ: 
ք1ա,ԱւսսւրԱղծաթյուԱը գրի աոևված սեր է իսկ սերը'չգրված բանաստեղծություն.: 
Սիրո և բանաստեղծության փոթորկալից օվկիանում է բյուրեղանում մարդու անկրկնեփ 
անհատականությունն ու վեհությունը, նրա մարդկային հավերժական բացառիկությունը:
Օ՛, սեր, դու ասա, թե ինչու կյանքում 
Սիրված էակի բախտն է դժնդակ,
Ու՜մ համար ես դու գիշերներն անքուն 
Նուրբ նոճիներից հյուսում վսւռ պսակ:

Կնոջ աոաջին սերն է անմոոաց,
Բայց երբ դառնում է սերը սովորույթ 
Նետում է ինչպես ձեոնոցը մաշված,
14ւրամ է նրան կիրքը անհագուրդ:
Այս դառն հանցանքում ով է մեղավոր, 
Տղամա՜րդն արդյոք, թե կինը քնքուշ, 
Ու թե չի դարձեւ նա սուտ ճգնավոր, 
Կտենչա սիրո խոսքեր փաղաքուշ:

Ահա մարդկային թուլության մի փաստ.
Սերը չի կարող ամուսնության հետ 
Նույն ճամվտվ գնալ, նայել նրան հաշտ 
Թեպետ նույն երկրի ծաղկունքն են հավետ: 
Երբ գինուց արդեն քացախ է պատրաստ, 
Կորցնում է այն բուրմունքն անհետ,
Եվ աստվածային խմիչքն այդ զվարթ 
Դառնում է միայն խոհանոցի զարդ:

Հողմը մեգով երկինքն առնում,
Գալարում է բուքը ձյան,
Մին մանկան պես լաց է լինում,
Մին ոոնում է զերթ գազան:

Ա.Ս Պուշկիև

Այս անորոշ հոգսի տագնապներից մոլոր 
Ելնեմ գնամ հիմա ուր որ աչքս կտրի, 
Մերժվածի ցավին արդեն վաղուց սովոր 
Արձագանքն է մարում մեռնող հիշատակի:

Ելնեմ գնամ բացեմ Տիրոջ դուռը վերին,
Թող խառնվեն իրար տնավոբ ու անտուն, 
Տեսնես ո՞վ է խնկում մեր այն մեռյալներին, 
Որոնց պահ ենք տվել մոռացության բանտում:

Ելնեմ գնամ ծնկեմ մի ավերակ վանքում,
Ինձ ազատեմ բոլոր կապանքներից մթան, 
Ձորերն արդեն կարգին կ  չեն արձագանքում 
Մոռացվել է վաղուց հորովել ու գութան:

Ելնեմ գնամ սանձեմ ժամանակը անձե,
ԵՎ թող փնի ինչ որ գուշակել էր գնչուն, 
Կյանքի-մահվան այս խնդիրը անբանւսձև, 
Լուծում չունի, արդեն մոտ է նաե իմ ՉՌԻՆ.

է գ  Հարությունյան

Երբ սիրում ենք մենք մեր կույս էակին,
Սրբազան հուր է վառվում մեր սրտում,
Բայց երբ մի գիշեր դաոնում է նա կին,
Առաջվա նման մեգ փ կախարդում:
Եվ խորն է թախծում մեր խաբված հոգին, 
Ներհակ զգացմամբ՝ տաք առագաստում,
Մենք սիրահարի նոր գիրկ ենք տենչում,
Եվ մեր կնոջը մեզ մոտ չենք կանչում:

★  *  *

Չ՞է որ սերն առանց սուրբ ամուսնության 
Արգելված է այս դաժան աշխարհում,
Բայց ամուսնության սեավոր շղթան 
Մեր ամբողջ կյանքում վիշտ է պատճառում 
Սերն ամուսնության խաչը սրբազան 
Պետք է միշտ կրի, քանզի աններում 
Մեղք է համարվում օրենքը սիրույն,
Երբ նա լքում է ազնիվ ամուսնուն:

Աոանց օժիտի պետք չէ ոչ մի կին,
Սիրո գրկում էլ ոսկին է տիրող,
Ես չեմ հավատում երգչին իմաստուն,
Սերը երկինք չէ, այլ ամուսնություն:

ՔայրոԱ

Մաճկալ ես, բեզարած ես,
Առը շուռ տոտ, տուն արի 
Աովի պես քրտնած ես,
Եզներն արծկի', տուն արի':

Տեղ եմ գցել շվաքում,
Քամին կուգա, զով կանի,
Լուսնի շողքն է մեր ծոցում,
Չափ տուր, չափ առ, շուտ արի':

* * *
Տիեզերքի պերճ հյուսվածք եմ,
Իմ մեջ երկինքն է երգում.
Բռնկում է սիրո հրդեհ, 
վշտի հեղեղե աղմկում

Եթե հոգուս ճոխ երգերից,
Մի մեղմ հնչյուն, նազեփս 
Քո ականջը միայն շոյե ._
Հիացքներով կըդյութվիս:

Եթե սիրուս վառ հրդեհից 
Մի նսեմ կայծ, սևաչյա',
Վառ սրտումդ միայն շողա,- 
Բուռն հույզերով կայրվիս:

Եթե վշտիս ջերմ հեղեղից,
Մի ջինջ կաթիլ, սիրելին,
Չքնաղ կրծքիդ միայն ծորե.- 
Բյուր վշտերով կըլցվիս:

Ավետիք ԻսահակյաԱ
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Այս մտքերի էության հաստատումն է այն իրողությունը, որ լեզվի հումրլւ htî jui htilipU ու 
բառերը, որոնց միջոցով գրում ե խոսում են մարդիկ, նշանի ե նշանային համակարգի են վե
րածում իրենց հոգեկան աշխարհը, մտքերն ու դատողությունները, ձգտում սպառել այդ 
անսպստելին: Այդ բառ-նշանների և նշանային համակարգերի միջոցով է դրսևորվում 
մարդկային մտքի ամենագեղեցիկ ձնը' գեղագիտսւկան-զգացմունքային պատկե
րավոր մտածողությունը, որին հասու է ամեն ինչ երկրայինն ու երկնայինը, աշխարհիկն 
ու աստվածայինը: Լեզվի նշանային համակարգի մեջ, անկախ այն բանից, լեզուն բնակա՞ն 
է, թե արհեստական, ձևականացվա՛ծ է, թե մետալեզու է, տրամաբանակա՞ն, թե մաթեմա
տիկական նշանային լեզու է, միևնույն է, խտացված է իրերի, երևույթների և իրադարձութ
յունների մասին անսահմանությանը ձգտող կոնկրետ ու վերացարկված ինֆորմացիա: 
Շնորհիվ նշանային էության, լեզուն ստեղծում է ինֆորմացիոն կեցություն, որի մեջ ապրե
լով, մարդը ինֆորմացիաներից ազատորեն մշակում է նոր ինֆորմացիաներ, ստեղծում է 
լայնածավալ ինֆորմացիոն դաշտ'ինֆորմացիոն հասարակական կեցություն: 
Ինֆորմացիոն հասարակարգերը գործառնում են ինֆորմացիոն արժեքների /որպես հասա
րակական զարգացման նորագույն հզոր շարժիչ ուժերի/ արդյունավետ օգտագործման 
տեխնոլոգիաներով, որի շնորհիվ մարդկության զարգացումը արագընթաց բնույթ է կրում: 

Ամվտփելով վերոհիշյալը, կարելի է ընդհանրացնել, որ լեզվի փիփսոփայությունը եղել 
է, կա և կմնա համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի խորհրդավոր բնագավառներից 
մեկը: Լեզուն խորհրդանշում է մարդու անհատական ու հասարակական կյանքն ու կեցութ
յունը, բացահայտում է ամենատարբեր լեզուներով խոսող ազգերի ու ժողովուրդների նյու
թական ու հոգևոր կեցության անկրկնելիությունն ու ինքնատիպությունը: Լեզվի միջոցով է 
մարդկության խայտաբղետ կյանքի բազմազանության մեջ հայտնագործվում միասնա
կանն ու համընդհանուրը, կաղապարվում ճշմարտությունը, բարոյական, կրոնական, գեղա
գիտական ե փիլիսոփայական համամարդկային իդեալները: Լեզուն մարդկային գործու
նեության շարժիչ ուժն է, մարդկանց մղում է գործունեության, նախագծում է մարդու ապրե
լակերպի նորմերն ու իդեալները:

Այսպիսով, լեզուն ծագել է մարդկանց համատեղ կյանքի ու գործունեության կազմա
կերպման անհրաժեշտությունից, այն իրողությունից, որ սաանց իրար հասկանալու, 
անհնարին է համատեղ-նպատակային-վերափոխիչ գործունեություն, մարդու ե 
հասարակության միաժամանակյա ծագում: Այս պատճառով էլ առանց լեզվի համա
պարփակ փիփսոփայության, հնարավոր չէ գիտականորեն լուծել մարդու և հասարակութ
յան բնույթի և ծագման հիմնախնդիրները:

Գ լուխ  2. Դիալեկտիկա: Կեցության իմացաբանություն

Մենք արդեն գիտենք, որ միասնական աշխարհը իր երկու կողմերի' օբյեկտիվ և սուբյեկ
տիվ ենթաաշխարհների միասնական ամբողջություն է: Մենք գիտենք նաև, որ այդ միաս
նական աշխարհը գտնվում է հավիտենական շարժման ու զարգացման, վերջավոր իրերի ու 
բազմաձև կազմավորումների փոխազդեցությունների ե համընդհանուր կապերի, առաջաց
ման ու ոչնչացման, ծագման ու մահացման անվերջանսւլի հոսքի ձևով:

Այդ միասնական աշխարհը, որի մասին փիփսոփայության մեջ խոսում ենք կեցության 
հասկացության միջոցով, օժտված է բազմաթիվ հատկություններով, համընդհանուր 
սկզբունքներով և օրինաչափություններով: Դրանց համընդհանուր ճանաչողությունը դիա
լեկտիկայի, իբրև փիլիսոփայական գիտության, մենաշնորհն է:

Դիալեկտիկան աշխարհի փիլիսոփայական ըմբռնման, իմացության և իմաստասիր
ման մոտեցումներից մեկն է: Այն ծագել է որպես մտածողության նոր ձև' ճշմարտության 
հայտնադործման ու փաստարկման մեթոդ: Բառացի այն նշանակում է mmjg վարել, վի-
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ճալ՚սաել, |ա1| րւս|ասւ)տկւււ|.ւլաււ|ւ երկխոսության միջհցով հասնել ճշմարտությաս (հան. 
H ia U - k tic c - i]զրույց, վիճւս|ոսևև|):

Սկսած Հևրակլիտնսից (VI-V nr] ս թ.սւ) «յիալեկտիկաե, իբրե կեցության իմացության 
տեսություն, հարստացել ե զարգացել է: Այսօր դիալեկտիկան, ընդգրկում է երեք ենթաբսւ- 
<յին: Դրանք են՝

1. Դիալեկտիկան ուսմունք է կեցության համընդհանուր կապերի ու փոխխազդեցությսւն 
մասին,

2. Դիալեկտիկան ուսմունք է շարժման ու զարգացման մասին,
3. Դիալեկտիկան իմացության մեթոդաբանություն է:
Մարքսիստական փիլիսոփայության մեջ դիալեկտիկան սահմանվել է որպես բնութ

յան, հասարակության ե մտածողության շարժման ու զարգացման համընդհա
նուր օրենքների սասին գիտություն:

Անկախ կեցության իպոստասային եռամիասնության (բնություն, մարդ- հասարակութ
յուն ե մտածողություն-ոգի), նրա բոլոր իպոստասները ենթարկվում են շարժման ու զար
գացման համընդհանուր օրենքներին և գտնվում են համընդհանուր կապերի մեջ: Այս պատ
ճառով էլ շարժման ու զարգացման օրենքները համընդհանուր են ե' օբյեկտիվ կեցության, ե  
սուբյեկտիվ կեցության համար: Հիշենք Հեգելի ուսմունքը կեցության և մտածողության նույ
նության մասին: Մտածողության, հետևաբար, ճանաչողության օրենքները, կեցության օ
րենքներն են: Մարդկանց ճանաչողական գործունեության արդյունքը օբյեկտիվ կեցության 
շարժման ու զարգացման բովանդակության բացահայտումն է մտածողության կաղապար
ների ձևով: Այստեղ չպետք է մեկը մյուսի հետ շփոթել երկու բան: Մի կողմից մտածո
ղությունը սուբյեկտիվ կեցությունը, որպես օբյեկտիվ կեցության արտացոլում, որպես նրա 
ճանաչողության արդյունք, մտածողության հետ, որպես սուբյեկտիվ ռեալություն, որը 
դառնում Է իմացության օբյեկտ: Վերջին դեպքում մենք գործ ունենք տրամաբանություն 
կոնկրետ գիտության հետ, որը ուսումնասիրում Է մտածողության օրենքները:

Ընդունված Է օբյեկտիվ կեցության զարգացումը անվանել օբյեկտիվ դիալեկտի
կա, իսկ այդ զարգացման արտացոլումը և ընթացքը մտածողության մեջ՝ սուբյեկտիվ 
դիալեկտիկա: Ընդորում, սուբյեկտիվ դիալեկտիկան չի կարող ամբողջությամբ համընկ
նել օբյեկտիվ դիալեկտիկային, քանզի օբյեկտիվ դիալեկտիկան ընթանում Է «անգիտակ
ցական, կույր» անհրաժեշտությամբ, այնինչ սուբյեկտիվ դիալեկտիկայի վրա մեծապես 
ազդում Է մարդու գիտակցական գործունեությունը, որը անընդունակ Է ընդգրկել անսկիզբ 
ու անվախճան աշխարհը: Սուբյեկտիվ դիալեկտիկան անսահման աղքատ Է օբյեկտիվ 
դիալեկտիկայից:

Դիալեկտիկայի հիմնական հասկացություններն են կատեգորիան, օրենքը և 
սկզբունքը: Սրանց միջոցով փիլիսոփայությունը ճանաչում Է օբյեկտիվ կեցության հա
մընդհանուր հիմքերը, հատկությունները և կապերը: Համըն՜դհանրությունը դիալեկ
տիկական կատեգորիաների, օրենքների ե սկզբունքների Էությունն Է: Դրանք գտնվում են 
անխզելի միասնության մեջ, լրացնում են մեկը մյուսին ե իրենց ամբողջականության մեջ 
կազմում են դիալեկտիկայի համակարգը: Կատեգորիան, իբրև մտքի ձև, նույն հասկա
ցությունն Է: Հետևաբար, այն կրկնում Է հասկացության սահմանումը: Իսկ հասկացությունը 
մտքի այնպիսի ձև Է, որը արտացոլում և ճանաչում Է օբյեկտիվ աշխարհի առարկաների, 
երևույթների և պրոցեսների էական, անհրաժեշտ, կրկնվող, ընդհանուր, և հարաբե
րականորեն կայուն հատկությունները, կողմերը, կապերն ու հարաբերություն
ները: Կատեգորիան փիլիսոփայական հասկացություն Է, որը բնութագրվում Է համընդ
հանրությամբ ե տարսւծելի Է օբյեկտիվ աշխարհի բոլոր իրերի, երևույթների ու պրոցես
ների վրա: Փորձենք հասկացության ե կատեգորիայի տարբերությունը հասկանալ զգայա
կան ւիորձի հիմքի վրա: Դուք Ձեր ուսումնառության ընթացքում դառնալու եք ֆիզիկոս, մա
թեմատիկոս, պատմաբան, կենսաբան, լեզվաբան, քիմիկոս, փիլիսոփա ե այլն: Ուշադրութ
յուն դարձրեք, միայն փիլիսոփան Է խոսում վերացարկված համընդհանուր հասկացություն-
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եերով, այսինքն' կատեգորիաներով' կեցություն, սուբստանցիա, մատհր/ւա. щ и/тй , 
զարգացում, ժամանակ, տարածություն, գիտակցություն, ոգի, կաոուցվածք, Լութ֊ 
յուն, երևույթ, բովանդակություն, ձև, որակ, քանակ, պատճաո, հետևանք, աոհրա֊ 
ժեշտություն, ազատություն և այլ բազմաթիվ համընդհանուր հասկացություններով: Իսկ 
Ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, կենսաբանը, լեզվաբանն ու պատմաբանը խոսում են գիտական 
կոնկրետ լեզվով, կոնկրետ հասկացություններով, որոնց բովանդակությունը դուրս չի գափս 
իրենց ուսումնասիրած օբյեկտի սահմաններից: Եթե փիփսոփան խոսում է շարժման մա
սին, ապա նա գործ ունի շարժման հետ ընդհանրապես: Իսկ Ֆիզիկոսը գործ ունի ֆիզիկա
կան շարժման հետ, որպես կեցության ֆիզիկական կտրվածքի կամ ֆիզիկական ռեալութ
յան փոփոխելիութան արտացոլում ե յուրացում: Նույնը վերաբերում է մյուս բոլոր բնագա
վառներին: Այնինչ, դիալեկտիկայի կատեգորիաները սահմանային, համընդհա
նուր հասկացություններ են, օժտված են ունիվերսալ բովանդակությամբ և տւս- 
րածե[ի են օբյեկտիվ կեցության բոլոր բնագավաոների վրա:

Դիալեկտիկայի երկրորդ հիմնական հասկացությունը օրենքն է: Օրենքների միջոցով 
է դիալեկտիկան ճանաչում ե իմաստավորում օբյեկտիվ կեցության միասնության ե բազ
մաձևության, վերջավոր առարկաների ու երևույթների համընդհանուր կապերի ու վւոխազ- 
դեցության և դրանց պատճառների էությունը: Կեցությունը միասնական է այնքանով, որ
քանով ամեն ինչ կապված եե միմյանց հետ և գտնվում են փոխազդեցության մեջ: Օրենքը 
կապ ու հարաբերություն է, բայց ամեն մի կապ ու հարաբերություն օրենք չէ: Օրենքը վերա
բերում է անհրաժեշտությանն ու էությանը, այսինքն' օրենքը առարկայի մեջ կամ ա- 
ոարկաների միջև էական, անհրաժեշտ, համընդհանուր, օբյեկտիվ, հարաբերա
կանորեն կայուն և կրկնվող կապ ու հարաբերություն է:

Փոխազդեցությունընիցությաե համընդհանուր կապ ե հարաբերություն է: Դրա էութ
յունը մի երևույթի և  կախվածությունն է մյուսից, և' վւոխադարձ պայմանավորվածությունը, 
և  ւիոխադարձ ներգործությունը: Եթե ւիոխազդեցությունը կեցության համընդհանուր կապ 
և հարաբերություն է, ապա այդ կապերն ու հարաբերությունները հատուկ են ոչ միայն կե
ցությանն ընդհանրապես, այլև նրա վերջավոր, անցողիկ ձևերին և կոնկրետ իրերին: 
Դրանք կարող են փնել հիմնական և երկրորդական, կայուն և անցողիկ, անհրաժեշտ և պա
տահական, անմիջական կամ միջնորդավորված, էական ե ոչ էական: Օրենքը իբրև կապի 
ու հարաբերության համընդհանուր էություն ե ձե, հատուկ է ինչպես կեցությանը՝ կեցության 
համընդհանուր օրենքներ, այնպես է նրա ընդհանրական ձևերին ու կոնկրետ երևույթնե
րին' ընդհանրական և կոնկրետ-մասնավոր օրենքներ:

1. Դ իա լեկտ իկա յի կա տ եգորիա ների ե. օրենքներ հա մա կա րգը

Դիալեկտիկայի կատեգորիաները և օրենքները ներկայացնելու համար, անհրաժեշտ է 
նկատի ունենալ, որ միասնական աշխարհը օժտված է կառուցվածքային միաձույլ ամբող
ջականությամբ, պատճա՛ռականությամբ և զարգացմամբ: Դիալեկտիկայի կատեգո
րիաները արտացոլում են կեցության կառուցվածքայնությունը, պատճառականությունը ե 
զարգացումը բնութագրող հատկությունները, իսկ օրենքները' դրանց կառուցվածքային 
պատճառական ե զարգացման էական ու անհրաժեշտ կապերն ու հարաբերությունները: 
£նդ որում, դիալեկտիկայի օրենքներն ու կատեգորիաները իրարից անկախ ե մեկուսաց
ված չեն գործում: Դրանք միասնական, իրար լրացնող իմացական համակարգեր են: Օ
րենքներ են նաև զույգ կատեգորիաների էական կապերն ու հարաբերությունները: Օրինակ, 
պատճառականության օրենքները պատճառ ե հետևանք կատեգորիաների փոխազդեցա
կան կապեր եե, իսկ զարգացման օրենքները' որակի ու քանակի, կամ թե' հակադրություն 
կատեգորիաների կապեր: Ուստի, օրենքները հասկանալու առաջին պայմանը կատեգո
րիաների բովանդակության իմացությունն է:

Օբյեկտիվ աշխարհի կառուցվածքայնությունն արտահայտող կատեզորխսլ
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հա մա կա ւււ/ի  Ш к| շրշապԱյտաք և տեսանելի աշխարհը նախ ն առա ջ մեզ Լ՛ ներկայաց
նում իր կսս|[)սւ1|1տս|ւ|ւսծ֊եևրդաշսակ ու քսւոսայրն փոփոխություններով և կառուցվածքա
յին ամբողջականությամբ: Կաոուցվածքայնությունը օբյեկտիվ կեցության ներքին բա- 
ժանվածությսւեը ե մասնատվածություեն Է: Կսաուցվածքազուրկ ոչինչ գոյություն չունի: 
Տիեզերքը կառուցված Է երեք խոշորագույն մասշտաբ բնագավառներից՝միկրո, մակրո ե մե
գա աշխարհներից: Սրանցից յուրաքանչյուրը, իրենց հերթին, օժտված են ինքնուրույն ներ
քին կաոուցվածքով: Անսահման օբյեկտիվ կեցությունը անսահման Է նաե կառուցվածքայ
նությամբ: Մեգա աշխարհը, գիտության այսօրվա նվաճումներով, կազմում Է 10“  մասշտա
բային մեծության (20 միլիարդ լուսնատարի): Միկրո աշխարհի բաժանելիությունը ևս ան
վերջ Է: Սակայն սա չի նշանակում, որ նյութի անվերջ բաժանելիությունը պետք Է հասկա
նալ վերջին փոքր մասնիկի գոյություն: Այսօրվա մոլեկուլյար ֆիզիկան ապացուցել Է, որ օբ
յեկտիվ կեցության կառուցվածքային անվերջ բաժանելիությունը չպետք Է հասկանալ որ
պես նյութի (մասնիկի, տարրի) անվերջ բաժանելիություն: Ադրոնների կվարկային կառուց
վածքային մոդելը ապացուցում Է, որ չի կարելի տվյալ մասսայի տվյալ օբյեկտի անվերջ 
«վտքր» կառուցվածքը կառուցել, վարձելով այն մեխանիկորեն ստանալ փոքր մասսայի 
մասնիկներից: Մատերիայի կառուցվածքայնությունը չի ավարտվում նրա մեխանիկական 
անվերջ բաժանելիությամբ, քանզի տարրական մասնիկների ռեալ կեցությունը անընդհատ 
վտխսւկերպումն Է' իր յուրահատուկ կառուցվածքով:

Կառուցվածքայնությունը բնութագրվում Է նաև կազմակերպվածությամբ և ինքնսւ- 
կազմակերպվածության, դրանց կառուցվածքամակարդակային չափումներով: Կառուց
վածքային մակարդակների տարբերության հիմքում ընկած են միևնույն խմբին կամ դասին 
պատկանող օբյեկտների բազմություն և դրանց հատուկ գոյության ու գործառնության հա
մընդհանուր սկզբունքներ: Դրանք բնութագրվում են նաև այդ մակարդակը կազմող տար
րերի փոխազդեցության հատուկ տիպերով: Դրանցից յուրաքանչյուրը օժտված Է կառուց
վածքամակարդակային հաջորդական բարդացումներով: Ասենք, անօրգանական աշխար
հը, կենդանի բնությունը և հասարակական կյանքը Ունիվերսումի պարզից բարդը ընթացող 
կառուցվածքային միավորներ են: Սրանցից յուրաքանչյուրին հատուկ Է ներհամակարգա
յին նույնատիպ կառուցվածքային հաջորդական բարդացող մակարդակներ: Անօրգանա
կան աշխարհը բնութագրվում Է ենթամասնիկային, միկրոմասնիկայիե, միջուկային, ատո
մային, մոլեկուլային, մակրոմարմնական, մոլորակային, աստղամոլորակային, գալակտի
կական և մետագալակտիկակաև մակարդակներով:

Կենդանի բնությունը բնութագրվում Է բջջային, միկրոօրգանիզմային, մարմնահյուս- 
վածքային, ամբողջսւկան-մարմնային, պոպուլյացիոն, կենսացենոզային և կենսոլորտային 
մակարդակներով: Այս մակարդակի համար մակարդակային սկզբունք և հիմք Է հանդիսա
նում օրգանիզմ-միջավայր նյութա-Էներգիա-իմֆորմացիոն փոխանակությունը:

Հասարակությունը ևս մակարդակային է' մարդ (անհատ-սւնձ)-ընտանիք-կոլեկտիվ-սո- 
ցիալական խումբ-դաս-դասակարգ-ազգություն-ազգ-պետություն-պետությունների համա- 
կարգ-մարդկություն: Օբյեկտիվ կեցության վերը թվարկված մակարդակները ունեն իրենց 
գոյության կառուցվածքային եղանակը, այն է համակարգայնությունը: Օբյեկտիվ կեցութ
յան կառուցվածքայնությունը դիալեկտիկան արտացոլում, արտահայտում և ճանաչում է 
«Համակարգ-կաոուցվածք-տարր», «Անվերջ և սաս», «Բովանդակություն և սև», 
«էություն և երևույթ» կատեգորիալ շարքերի միջոցով:

Համակարգ-, կաոուցվածք, տարր: Օբյեկտների կառուցվածքի ճաևաչման ելակետա
յին կատեգորիան «Համակարգ» կատեգորիան է: Այս կատեգորիան իր ուսերի վրա է կրում 
միասնական կեցության կառուցվածքայնության ողջ բեռը:

«Համակարգ» կատեգորիան մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել բնագիտության 
մեջ' «Համակարգերի ընդհանուր տեսության» հիմնադիրների ու տեսաբանների կողմից: 
Դրա սահմանումը բավականին վերացական է. համակարգը «տարրերի փոխազդեցութ
յա ն կոմպւերս է», «փոխազդեցության մեջ գտնվող տարրերի կոմպլեքս», կամ կ'

257



«փոխազդող, փոխներգործող տարրերի սահմանազատված բազմություն Լ»: |ւէւա1լաււ L որ 
տարրերը այստեղ վճոորոշ դեր եե խաղում: Բանն այն Է, որ տարրերը անմիջսւկսա, ւս- 
ոաեցքային դերակատարություն ունեն համակարգի ստեղծման գործում: Համակարգի 
որևէ տարրի բացակայության դեպքում այն չի գործում կամ ամենալավագույնը «կաղում է»: 
Հետևաբար, տարրը համակարգը-կսւզմող անբաժանելի բաղադրիչն է:

«Կաոուցվածք» հասկացությունը արտացոլում է տարրերի միջև հղած համսւկարգաս- 
տեղծ, համակարգը ինտեգրող և օրինաչափ կապերն ու հարաբերությունները: Սրանց ամ
բողջությունը իրենով է պայմանավորում համակարգի էությունը և որակը: Երբեմն համա
կարգի կաոուցվածքում որոշիչ գործոն է դիտարկվում կառուցվածքային-գործառնական 
կապերը, որի թերությունն այն է, որ անտեսվում են համակարգի էությունն ու որակը կազ
մող վերոհիշյալ և պատճառական կապերը, ինչպես նաև սուբստրատային տարրերը:

«Համակարգ» կատեգորիայի փիլիսոփայական բովանդակությունը ներառնում է երկու 
կարևորագույն հատկանիշ: Նախ, «Համակարգը տարրերի փոխազդեցության կոմպլեքս 
է», այսինքն' ցանկացած օբյեկտ հանդես է գալիս որպես յուրահատուկ, միայն, իր տարբե
րի և դրանց անկրկնելի ու եզակի փոխազդեցության ամբողջություն: Սա նշանա
կում է, որ յուրաքանչյուր համակարգ օժտված է կոնկրետ կառուցվածքայնությամբ և բաղ
կացած է կոնկրետ քանակությամբ տարրերից: Երկրորդ, որպես այդպիսին, նրան հատուկ 
^որոշակի կայունություն և հարաբերական ինքնուրույնություն, որով հանդես է գալիս ավե
լի մեծ համակարգի շրջանակում ենթահամակարգի կարգավիճակով:

Համակարգերը լինում եե պարզ ն. բար՛դ, բաց  ն. փակ:
Պարզ համակարգերը աչքի են ընկնում կառուցվածքի աղքատությամբ, տարրերի քա

նակական սահմանափակությամբ և կապերի միօրինակությամբ:
Բարդ համակարգին բնորոշ է կառուցվածքային բարդությունը, տարրերի բազմազա

նությունը և կապերի առատությունը: Այն կազմող տարրերը ևս աչքի են ընկնում կառուց
վածքային կազմակերպությամբ և կոչվում են ենթահամակարգեր, որոնք, սակայն, կա
րող են գոյություն ունենալ ե գործառնել միայն տվյալ համակարգի շրջանակներում: Բարդ 
համակարգերի ենթահամակարգերը ևս կազմված են իրենց ենթահամակարգերից և այս
պես շարունակ' մինչ պարզ համակարգերը:

Փակ համակարգ է կոչվում ինքնին գործառնող համակարգը, որը կարիք չունի այլ հա
մակարգի հետ փոխազդեցության իր ամբողջականությունը պահպանելու համար: ճանա
չողության համար երբեմն բաց համակարգերը վերցվում են իբրև փակ համակարգ: Օրինակ 
մարդու կաոուցվածքը ուսումնասիրելիս, այե վերցվում է ինքնին, որպես ամբողջական ինք
նուրույն օբյեկտ:

Բաց է կոչվում այն համակարգը, որը չի կարող գոյություն ունենալ և գործառնել առանց 
այլ համակարգի գոյության և դրանց հետ ունեցած արտաքին կապերի: Օրինակ, մարդու 
մարմնի ներքին օրգանները, մոլորակները' առանց արեգակնային համակարգի: Բաց հա
մակարգերը ենթահամակարգ են ավեփ մեծ և բարդ համակարգերում ե առանց դրանց ինք
նուրույն գոյություն ունենալ չեն կարող:

Ամբողջ к  մաս; «Ամբողջ» և «Մաս» կատեգորիաները հոմանիշ են համակարգ ե 
տարր հասկացություններին և բովանդակությամբ մոտ են իրար: Բանն այն է, որ ամբող
ջը բացական չունեցող, բնությունից տրված բոլոր մասերի հանրագումար է: 
Դեռևս Արիստոտելը նկատել է, որ ամբողջը այն է, որը այնպես է ներառում իրեն ընդգրկող 
իրերը, որոնք կազմում են ինչ-որ մեկ բան:

Բայց ոչ ամբողջը ե ոչ էլ մասը ամբողջովին չեն համընկնում համակարգ և տարր հաս
կացություններին: Նախ, ամբողջի բովանդակությունը սահմանափակ և մակերեսային է 
համակարգ հասկացության բովանդակության համեմատ: Նույնը վերաբերում է նաև մաս- 
տարր հարաբերությանը: Մյուս կողմից, Համակարգ-տարր հարաբերակցությունը օբյեկ
տիվ կեցության կազմակերպման ամենատարբեր կառուցվածքային մակարդակների հա
րաբերակցություն է, այնինչ ամբալջ-մաս հարաբերությունը միմիայն միևնույն կառուցված-

258



քափն ՕակւՍրփԱւաիե հարԱ)բհ[ւփ4ց)ււթյյյւե:
Մասը իՕաԱւր ա1փ ւփսւյն տվյալ ամբողջի մեջ ե. միայն իր ամբողջի նկատմամբ ունե

ցած հարա|<1ւրւււ{յ»յաս շրջանակներում: Այն ամբողջի որակական որոշակիության կրողն է և 
ինքնուրույն գոյություն չունի: Այն համաղրական-հարաբերակցական է միայն ամբողջին և 
վերջինիս մի կրողն է' անհրաժեշտորեն իր մեջ բովանդակելով ամբողջի սւռանձնահատ- 
կություևը: Մասը ամբողջի մեջ հարաբերականորեն ինքնուրույն է ե կատարում է իր դերը:

Ամբողջի ե մասի հարաբերության մեջ նկատվում է երկակի դիրքորոշում: Մի դեպքում 
գերագնահատվում է ամբողջի դերը մասի նկատմամբ (հոլիգմ), մեկ ուրիշ տեսանկյունից' 
մասի տեղն ու դերը ամբողջի համար (մերիզմ): Այս հայեցակետից ամբողջ-մաս հարաբե
րակցությունը ներկայացվում է որպես հակադրությունների հարաբերակցություն: Դրանք ոչ 
միայն համընկնման, այլև հակադիր կատեգորիաներ են: Մասը ամբողջի մեջ նաե ինքնու
րույնություն ունի ե կատարում է սեփական դերը էական-հիմնական կամ ոչ էական-երկրոր- 
դական: Բայց և ամբողջն է ղեկավարում նրա դերակատարությունը: Ամբողջի և մասի հա
կասականության վերաբերյալ մերիզմի և հոլիզմի հայեցակետերը արտահայտվում են 
հետևյալ դատողությունների միջոցով: Ամբողջն ավելին է, քան մասերի գումարը: Բայց 
այստեղ պետք է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, թե, արդյոք, դրան մոտենում ենք քա
նակակա՛ն, թե՞ որակական չափանիշներով: Քանակական տեսանկյունից ամբողջը մասե
րի գումար է: Որակական առումով ամբողջը ավելին է, այն նոր էություն, է, որը ստացվում 
է մասերի փոխազդեց ությ ա ն հետևանքով: Նկատելի է նաև այլ հակասական մոտեցումներ 
«մասը նախորդում է ամբողջին, ամբողջն է նախորդում մասին» կամ թե' «ամբողջը ամեն 
ինչ է, մասը'ոչինչ» և հակառակը' «մասը ամեն ինչ է, ամբողջը ոչինչ»: Այս մտքի հաստատ
ման համար վկայակոչում են պետական կառուցվածքի տոտալիտար-կայսերական ռեժիմ
ները:

Մասի ե ամբողջի համակարգային փոխազդեցությունները ամբողջականության գո
յության պարտադիր պայմաններն են: Դրա մեջ չպետք է գերագնահատել ինչպես ամբող
ջի (հոլիզմ), այնպես էլ մասի (մերիզմ) տեղն ու դերը ամբողջականության ձևավորման ե 
ճանաչման գործում: Այնուամենայնիվ, ամբողջականության գոյության ե գործառնության 
գերակայող կողմը ամբողջն է: Մասը ենթարկվում է ամբողջի գործունեությանը: Իր հեր
թին, հարաբերական ինքնուրույնություն ունեցող մասը ազդում է ամբողջի վրա այնքանով, 
որ մասի, իբրև ամբողջի մեջ «ինքնուրույնություն ունեցող մասի» էության և գործառնության 
խախտումները հանգեցնում են ամբողջականության կառուցվածքային և գործառնական 
խախտման:

Բովանդակություն նւ ձն.: Օբյեկտիվ աշխարհի կառուցվածքայնության առավել խոր 
և բազմակողմանի արտահայտություններ են բովանդակությունը և ձևը: Այս կատեգորիա
ների միջոցով ավեփ են կոնկրետացվում և հարստացվում մեր գիտեփքները կեցության կա
ռուցվածքայնության մասին:

«Բովանդակություն» և «Ձև» կատեգորիաները լրացնում են կառուցվածքային այն բա
ցը, բացահայտում այն տարրերը և մասերը, որոնք չէին կարող արտահայտվել «կառուց- 
վածք-տարր» ե «ամբողջ-մաս» կատեգորիալ շարքի միջոցով:

Կառուցվածքայնության առումով բովանդակությունը ընդգրկում է ամեն ինչ, ամեն մի 
մանրուք' սուբստրատ, տարր, մաս, կապ, հարաբերություն, զարգացման միտումներ, պրո
ցեսներ: Բովանդակությունը բոլոր հատկությունների, տարրերի ու մասերի, կապե
րի ու հարաբերությունների ամբողջականություն է, որոնք մասնակցում եե նրա կազ
մավորմանը:

«Ձև» կատեգորիան բազմանշանակ է: Այն օբյեկտի բովանդակության կառուցվածքա
յին արտաքին' տեսանելի ե ներքին' թաքնված արտահայտությունն է, նրա կապերի հարա
բերականորեն կայուն համակարգն է: Հիշենք նաև, որ ձեը օբյեկտիվ աշխարհի գոյության 
եղանակ է, հանձինս տարածության ու ժամանակի: Իբրև դիալեկտիկայի կատեգորիա, ձեը 
կառուցվսւծօայնության կազմակերպման միավոր է: Այե սահմանվում է որպես համակաjtr
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գի կամ ամբողջականության, արտաքին և ներքին կաոուցվածք п յ՚ււվւսհղակութ 
յա ն ստեղծման ու կազմակերպման եղանակ: Ձևը կեցության, կոնկրետ սաստկանԱ 
րի ու երևույթների բովանդակության կառուցվածքային կազմակերպվածության կսնկրստ 
գործոնն է միջոցը և սկզբունքը, դրանց տարրերի, մասերի և կողմերի ւիոխհստաբԱրությաև, 
փոխազդեցության և կապերի կայուն վիճակը կարգավորվածությաև սկզբունքը:

Բովանդակությունը ե ձևը անխզելի միասնության մեջ են, անբաժան են իրարից: 
Դրանց փոխհարաբերությունները հակասական են և ներդաշնակ: Բայց չկա որևէ օբյեկտ, 
իր, երևույթ, որը զուրկ լինի բովանդակությունից և ձևից: Երբ խոսում ենք կազմակերպվա
ծության և անկազմակերպվածության, ներդաշնակության և քաոսի մասին, ապա խոսքը 
վերաբերում է բովանդակության և ձևի փոխհարաբերության համապատասխանության 
կամ հակասության մասին: Ներդաշնակ կազմավորումները բովանդակության և ձևի ներ
դաշնակ միասնություն են: Ընդհակառակը, անկազմակերպվածությունն ու քաոսը բովան
դակության ու ձևի ծայրաստիճան անհամապատասխանության և հակասության արդյունք 
են:

Վերցնենք որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն: Դրա գեղարվեստականութ
յան և գեղագիտական բարձրագույն արժեքը պայմանավորված է բովանդակության և ձևի 
կատարյալ ներդաշնակությամբ: Գեղարվեստական երկերը, եթե իրոք արվեստի գործ են, 
բովանդակազուրկ չեն արվեստի չափանիշներով: Բայց մենք կարդում ենք այս կամ այն եր
կը, դիտում որևէ կինոնկար կամ ներկայացում և ասում, «անբովանդակ էր, կամ հետաքրքիր 
չէր»: Դրա գաղտնիքը բովանդակության կազմակերպման ու արտահայտման կառուցված
քի' ձևի մեջ է: Գեղարվեստական ձևի արհամարհումը ցանկացած գեղարվեստական թեմա 
դարձնում է անբովանդակ: Ովքեր համեմատել են Հ. Ռումանյսւնի «Անուշ» պոեմի աոաջին 
և երկրորդ տարբերակները, համոզված են, որ երկրորդ տարբերակի անզուգական գեղար
վեստականությունը կապված է պոեմի կառուցվածքային արմատական վտփոխություննե- 
րի հետ:

Բովանդակությունը և ձևը գտնվում են դիալեկտիկական փոխազդեցության մեջ: 
Դրանք գտնվում են, ինչպես վերը նշվեց, անխզելի միասնության մեջ, այդ միասնության 
հակասության ձևով, դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի բազմանշանակությամբ 
և ձևի ու բովանդակության' մեկը մյուսին համապատասխանության դիալեկտիկական 
սկզբունքով:

Եթե ձևի ու բովանդակության միասնականությունը նշանակում է, որ չկա ոչ անձև բո
վանդակություն և բովանդակազուրկ ձև, ապա կապերի բազմանշանակության տեսանկյու
նից'միևնույն բովանդակությունը կարող է լինել բազմաձև, իսկ միևնույն ձևը կարող է ար
տահայտել տարբեր բովանդակություն:

Ձևի ու բովանդակության հակասականությունը պայմանավորված է նրանով, որ բո
վանդակ սւնությունը օժտված է անխուսափելի ե. անհրաժեշտ փոփոխության մի
տումներով, իսկ ձևը, երկար տևողության ընթացքում4 կայունությամբ:Որոշակի վւո- 
ւիոխելիության ու զարգացման ընթացքում բովանդակությունը «հանդուրժում է» ձևի պահ
պանողականությունը, քանզի վերջինս ներդաշնակ զարգացման երաշխիք է: Բայց վրա է 
հասնում մի պահ, երբ տվյալ ամբողջի հետագա զարգացման համար ձևը վերածվում է բո
վանդակության հետագա զարգացման արգելքի: Առաջացող հակասության հաղթահարու
մը պահանջում է համակարգի կառուցվածքային և վերակառուցողական անհրաժեշտ փո
փոխություններ: Այսպիսի պայմաններում կա՛մ նորացող բովանդակությունը «գտնում է» իր 
բնականոն ձևը, կա՜մ ոչնչանում է տվյալ ամբողջը' վերածվելով նոր ամբողջի, որտեղ վերա
կանգնվում է նրա ձևի ու բովանդակության համապատասխանությունը:

Դիալեկտիկական այս վախագդեցությունը ենթարկվում է կոնկրետ օրինաչովաւթյան: 
Բովանդակությունը աոաջնային է ձևի նկատմամբ: Այն գերակայող որոշիչ գործոն է: 
Նա է «որոշում» իր կաոուցվածքը և կարգավորվածությունը, այսինքն իր ձևը: Սակայն, սա 
չի նշանակում, որ ձևը «քաշ է գափս» բովանդակության հետևից և անտարբեր 1; նրա նկատ-
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մւսմ|՛: :/!•[> |ււււ|ա1ււ|\ււ1|աթ]աե կազմակերպող եղանակ է ե օժտված է ներքին ակտիվութ
յա մբ: Այն կազմակերպում է հենց տվյալ, բայց ոչ թե ինչ-որ բովանդակություն:

Սովորաբար ամեն մի բովանդակության համապատասխանում է իր ձեը, որոնք 
գտնվում են համապատասխանության մեջ: Առաջացող կոնֆլիկտը լուծվում է հին ձեի վե- 
ըացմամբ ե, նոր բովանդակության համապատասխան, նոր ձեի առաջացմամբ: Ձեի ներ
քին ակտիվությունը, այնուամենայնիվ, անտարբեր չէ նոր բովանդակության ձեավորման 
գործընթացում: Այն օժտված է «ինքնազաըգացմամբ» ե «իեքնավտփոխեփությամբ»: Երբ 
ձեի կառուցվածքային այս կամ այն կողմը «հնանում է», ապա դրա փոխարեն ստեղծվում 
են նորերը:

Այն պարագաներում, երբ սուբյեկտի ակտիվ պրակտիկ գործունեությունը վճռորոշ գոր
ծոն է դառնում հասարակական կյանքի վերսոիոխման գործում, անհրաժեշտ Չգործել բո
վանդակության ե ձեի համապատասխանության սկզբունքներով: Այս գործընթացում ակն
հայտ դրսևորվում է երկու հակասական-կործանարար սկզբունք' կամ գերագնահատվում է 
բովանդակության, կամ թե' ձևի կարևորությունը: Առաջին դեպքում ստացվում է անկազմա
կերպ, անիմաստ բովանդակություն, երկրորդ դեպքում4 ձևամոլություն: Այս երևույթի կոր
ծանարար էությունը բխում է նրանից, որ սուբյեկտը ոչ տեսականորեն և ոչ կ  գործնականո- 
րեե պատրաստ չէ՝ իրականացնելու այդ վերափոխումները: Օրինակը, խնդրեմ՜ Հայոց 
պատմության վերջին 15 տարվա վերափոխումները: էականն ու անհրաժեշտը այե է, որ «ձ- 
ևամռլությունը» ի վերջո կործանարար է բովանդակության համար, քանզի ձեը բովանդա
կության կառուցողական կողմն է, այլ ոչ թե բովանդակության արտահայտությունը: ճիշտ 
է, ձեի կատարելությունը ինչ-որ բան ասում է, բայց առանց բովանդակության այդ կատա
րելությունը ոչինչ չի նշանակում:

էություն է  երևույթ: «Էություն» և «Երևույթ» կատեգորիաները, թերևս, նյութական 
օբյեկտների և առանձին իրերի կառուցվածքայնության կարևորագույն չափանիշներն են: 
Բանն այն Է, որ ցանկացած ամբողջ գոյություն ունի երկակի կողմերով' արտաքին ա ներ
քին, մակերեսային ու խորքային, տեսանելի ու թաքնված: Ընդ որում, արտաքինը, 
մակերեսային-երևացողը ներքինի, խորքայինի ե թաքնվածի դրսևորման ձևերն եե:

£նղունվսւծ Է երևույթը բնութագրել որպես օբյեկտի արտաքին, մակերեսային, տեսա
նելի կողմ, իսկ էությունը ներքին, խորքային, թաքնված կողմ: Երբեմն Էությունը դիտարկ
վում Է որպես բովանդակության գլխավոր, հիմնական և որոշիչ կապերի ու հատկություննե
րի բազմություն:

Գիտական շրջանառության մեջ գտնվող այսպիսի ըմբռնումները կարծես թե մեխանի
կական, նկարագրական են, դրանք «ինքնին» բնութագրություն են: Էությունը օբյեկտի կամ 
համակարգի միջուկն է, այնպիսի հատկություն ե հարաբերություն Է, որոնցից կախված են 
և որոնցով պայմանավորված են դրանց կառուցվածքային մյուս բոլոր հատկություններն ու 
հարաբերությունները: Իսկ երևույթը Էությամբ պայմանավորված հատկությունների ե հա
րաբերությունների անսահման բազմություն Է:

Էությունն ու երևույթը կառուցվածքայնության իմացաբանական կատեգո
րիաներ եե: Հետևաբար, երևույթը Էությամբ պայմանավորված իրերի երևացող, արտա
քին, փոփոխվող ե տեսանելի' զգայաբար ընկալվող կողմն Է, իսկ Էությունը' իմացության 
զգայական աստիճաններին չտրվող կողմը: Որպես այդպիսին, Էությունը օբյեկտի կամ հա
մակարգի ներքին օրինաչափությունն Է, ղրանց գոյության, կառուցվածքի, շարժման ու զար
գացման օրեեքեերի կայուն համակարգը:

Օբյեկտիվ աշխարհը, նրա համակարգային ե կոնկրետ բոլոր դրսևորումները Էության 
ու երևույթի միասնություն են, նրանց փոխազդեցության արտահայտություն են: Երևույթը 
Էության դրսևորման ձև Է, նրա ճանաչողությունը բանալին Է: Էության ճանաչման դժվա
րությունն այն Է, որ այն «անցնում Է» անսսւհման-անհաշիվ երևույթների ճանաչման դժվա
րին ուղիով: Իսե երևույթը, իբրև էության դրսևորման ձև, ներկայացնում և ցուցադրում Է 
իրսրի 1ւէտ[փ1ւ օրինաչափություններն ու հատկությունները: Ամեն մի Էություն գոյություն չու-
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էփ ինքնին, այն «ինքնին իր» չէ, այլ այնպիսի իր է, որը դրսևորվում I 1տ1աւ ц փ սեով Իմա
ցությունը դրանց միջոցով թափանցում է իրերի էության մեջ: Եթե էության |'ւսւ|սւ|ւծակ ճա
նաչումը բացառվում է, դա չի նշանակում, որ այն անճանաչելի է: Իմացոտյաււ ii պրակտիկ 
գործունեության ընթացքում մարդիկ միևնույն էությունը դիտարկում են ամենատարբեր տե
սանկյուններից, բազմաբնույթ դրսևորվող կողմերից ե այն բազմազան կապերի ու հարա
բերությունների մեջ, որտեղ էությունը տեսանելի ու զգայական է իր երևացող, զգայությա
նը տրվող կողմերով ու հատկություններով:

Երևույթը էության արտահայտման եզակի ձեն է, որի միջոցով ամեն անգամ իրը մեզ է 
ներկայանում իր եզակի էությամբ: Այդ եզակին էությունն է իր մասնավոր, կոնկրետ հատ
կության, կապի ու հարաբերության տեսքով: «Երևույթը էական, է, իսկ էությունը երևու
թական»: Դրանք ներթափանցված և միաձուլված են իրար: Երևույթի ճանաչման, դրան- 
ցից ստացված զգայական ե փորձնական գիտելիքների համադրմամբ իմացությունը վերա
ցարկում ե ամրագրում է այն ընդհանուրը, կայունն ու էականը, որոնք արդեն օբյեկտի ներ
քին օրինաչավտւթյունն են: Օրենքն արդեն ոչ միայն էության միջուկն է, այլև հենց այդ էութ
յունն է: Սա է պատճառը, որ օրենքը՝ իբրե էություն, ընկած է կեցության կառուցվածքային, 
մակարդակային և սեռատեսակային տարբերակման հիմքում որպես սկզբունք:

Եթե էությամբ է բնութագրվում օբյեկտի որակական որոշակիությունը, ապա ցանկա
ցած երևույթ էության երևույթ է: Արդեն իրերի աոաջին իսկ վտխազդեցության պարագա
յում, նրանք հարաբերակցվում են իրեն բազմաթիվ էություն-երևույթներով: Պատահական 
չէ, որ երևույթի գիտական ճաևաչումը հնարավոր է միայն էության ճանաչումից վերադարձ 
դեպի երևույթի իմացության, քանզի ճանաչողության սկզբում այն կարող է լինել նաե 
թվացյալ, երբեմն էլ սխալ կամ կարծեցյալ: Գլխավորը իմացության պյւոցեսում էության 
հիմնական օրենքի հայտնաբերումն է, առանց որի հնարավոր չէ գիտական իմացություն 
ընդհանրապես: Այն ընթանում է երևույթից էություն և վերադառնում երևույթ, դրա գոյութ
յան մասնավոր ձևեր:

*  *  *
Օբյեկտիվ կեցության կառուցվածքայնության բնութագրումը և ճանաչողությունը չի 

սահմանափակվում վերը քննարկված կատեգորիալ համակարգով: Համակարգայնությու
նը բնութագրվում է նաև «իր-հատկություն-հարաբերություն», «եզակին-առանձնսւհատու- 
կը-ընդհանոտը» ե այլ կատեգորիալ շարքերով, որոնց դասընթացում դուք կամ հանդիպել 
եք, կամ էլ կհանդիպեք այլ առիթներով:

2. Դ ետ երմինիզմ

Դետերմինիզմի ընդհանուր բնութագիրը: Դետերմինիզմը և դետերմինացիայի 
սկզբունքը կեցության մասին փիլիսոփայական ուսմունքի' դիալեկտիկայի, առանցքային 
սկզբունքներից մեկն է: Արդյո՞ք Աշխարհը իր գոյության ե զարգացման մեջ կարգավորված- 
ներդաշնակ է, թե քաոսային, արդյոք այն պայմանավորված է ե այդ պայմանավորվա
ծությունը ունի՞ կարգավորվածություն, թ ե  ագատակամ-կամայական է:

«Դետերմինացիա» տերմինը սերում է լատիներեն determmare-determmo-որոշել, ա- 
ոանձնացնել, սահմանափակել և որոշում եմ, բառերից, որի փիլիսոփայական բովանդա
կությունը, ձևավորվելով ու հարստանալով, նշանակել է օբյեկտիվ գործոնների ազդեցութ
յան տակ իրերի հատկությունների ձևավորում և լինելիություն, որպես աշխարհում այդ ա
ռարկաների պարտադիր որոշակիություն և դրանց պայմանավորվածություն այլ իրերից ու 
երևույթներից: Դետերմինիզմը օբյեկտիվ երևույթների համընդհանուր պայմանավորվա
ծության մասին տեսություն է, որի հիմքում ընկած է բոլոր երևույթների համընդհանուր 
փոխադարձ կապն ու փախազդեցությունը: Հետևաբար, դետերմինիզմի ելակետային 
կատեգորիաներ են կապը և փոխազդեցությունը, իսկ հիմքը' ղհտերմինիզմի
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սկկբnihi’ii 'Աւփ1ւ|ււփ1փզմի սկզբունքը հավաստում Լ համընդհանուր փոխադարձ կապի 
qnjnipjnili|i֊ U <1|սւլւաս ցանկացած առարկայի ու երեայթի qnjnipjinԱը այդ կապերից դուրս 
U шиишц. Ц)Ц ընդգրկում է նաև պատճառակւսււություն, անհրաժեշտության և օրինաչա
փության դհտերմիսացոն կապերն ու հարաբերությունները:

Փիլիսոփայական նորագույն ձեռնարկներում և դասագրքերում դետհրմիևացիան U 
դետերմինիզմը ներկայացված են որոշակի աոչությունների ու կապերի ամբողջակա
նության ձևով, որտեղ դետերմինիզմը բնութագրվում է ոչ միայն դետերմինացոն հիմքի վրա 
(անպատճառ ոչինչ չկա), այլ ավեփ լայն ու ընդգրկուն բովանդակությամբ:

Նախ, դետերմինիզմը համընդհանուր փոխազդեցական կապ ու հարաբերություն է, ո
րում երևույթները պահպանում են իրենց ձեռք բերած հատկությունները անկախ այլ գոր
ծոններից: Երկրորդ, դետերմինացոն վտխազդեցությունների հիմքում ընկած է ծագումնա- 
բանական-գենետիկական կապը: Երրորդ, գոյություն ունեն «անպատճառ» դետերմի- 
Աացիոն կապեր, որոնցում ամեն մի հետևանք չէ, որ կարեփ է հանգեցնել պատճառակա
նության սկզբունքին կամ բխեցնել այդ սկզբունքից: Դետերմինացիոն սկզբունքը ավեփ 
լայն է ու հարուստ, քան պատճառականության սկզբունքը: Չորրորդ, վտխսւդարձ պայ
մանավորվածության կապերը ե փոխազդեցություններն օրինաչափություններ են: Փոխազ
դեցության համընդհանուր օրինաչափությունները կարգավորիչ բնույթ ունեն:

Դետերմինիզմի փիլիսոփայական բովանդակության հիմքում ընկած են պատ
ճառականությունը, օրինաչափությունն ու անհրաժեշտությունը և պատահական չէ, 
որ նրա բովանադակությունը կոնկրետացնում է «Օրենք և օրինաչափություն», «Պատ
ճառ ե հե՛տևանք», «Անհրաժեշտություն և պատահականություն», «Հնարավորութ
յուն և իրականություն» կատեգորիաների ե դրանց կատեգորիալ շարքերի միջոցով:

Պատճառական կապեր և պատճառականության սկզբունքը: Դետերմինիզմի 
միջուկը պատճառականությունն է" բոլոր երևույթների պատճառական պայմանավորվա
ծությունը: Օբյեկտիվ իրականության կապերի բազմազանության մեջ առանձնանում է կա
պերի մի շղթա, որի շնորհիվ ծագում, առաջանում ե ձևավորվում է ինչ-որ նոր երևույթ: 
Ծագման ու ոչնչացման այդ անվերջ հաջորդականության հիմքում ընկած են որոշակի գոր
ծոններ, որոնք որոշակի պայմանների առկայության դեպքում դառնում են փովտխեփութ- 
յուե՝ մի երևույթնից մեկ այլ երևույթին անցման սնուցող աղբյուրներ և պատճառներ: Անց
ման այդ անհրաժեշտությունը իրականանում է պատճառականության սկզբունքով, հա
մաձայն որի' աշխարհի բոլոր երևույթները պտտճառականորեն կապված եե միմյանց հետ 
և նրանցից մեկը ծնում, առաջացնում է մյուսը: Դրանցից մեկը հանդես է գափս որպես 
պատճառ, մյուսը' հետևանք: Պատճառականության սկզբունքի արտահայտման հիմնա
կան ձևը պատճառահետևանքային փոխազդեցություններ են: Դրանք իրենց համընդհա
նուր բովանդակությամբ ծագումնաբանական-գենետիկական կապեր են, որոնց շարժման 
ընթացքում այն երևույթը, որը անհրաժեշտաբար ծնում-ւսռաջացնում է մի այլ երևույթ, կոչ
վում է պատճառ, իսկ արդյունքում առաջացած երևույթը' հետևանք: Պատճառը, ուրեմն, 
այն երևույթն է, որը կյանքի է կոչում մի այլ երևույթ: Այդ ընթացքը ունի որոշակի ուղղվա
ծություն' պատճառից դեպի հետևանք: Հնարավոր է, որ միևնույն պատճառը առաջացնի մի 
շարք հետևանքներ (երկրաշարժների օրինակը) կամ էլ հակառակը' պատճառների բազ
մությունը առաջացնի մի հետևանք (մահվան օրինակը): Սովորաբար դրանք ընթանում են 
պատճառից դեպի հետևանք և անդառնալի են: Սրանք արտադրող-ստեղծող-առաջաց- 
նող-ծնող պատճառներ են:

Պատճառական որոշակի կապեր շարունակական բնույթ ունեն: Այս դեպքում պատ- 
ճսւռ-հետևանք շղթայում հետևանքը ծնում է իր հետևանքը, դառնում պատճառ նրա հա
մար, որը իրենից ծնում է իր հետևանքը և այսպես շարունակ: Նման ւիոխազդեցությունը 
հակադարձեփ է, որտեղ դերափոխումներ են կատարվում:

Պատճառական կապերը բնութագրվում են նաև անհրաժեշտությամբ և միանշանա- 
կությսոկ՛: Որոշակի գործոնների ազդեցությամբ և ստեղծված որոշակի պայմաններում ա
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ռաջացած պատճառը միանշանակ առաջացնում է անհրաժեշտ հնտևսւ(ւ>> ՍյԱՄ|1ւղ ա ոճծ 
գործ ունենք պատճառականության օրենքի հետ, երբ հավասար պատճառների ծնում ես 
հավասար հետեւանքներ: Այս օրենքը նաե տեղեկացնում է, որ պատճառի ե հստսանքի 
միջև, գոյություն չունի տարածական բաժանվածություն կամ խզում: Այլապես պատճառից 
հետևանքին անհնար կլիներ նյութի, էներգիայի և տեղեկատվության անցում: Հենց դրանց 
տեղավւոխման ու վւոխսւնցման շնորհիվ է առաջանում հետևանքը: Այն, ինչ կորցնում է 
պատճառը, վերականգնվում է հետևանքի մեջ:

Եթե բնության մեջ պատճառականության օրենքը գործում է կույր անհրաժեշտությամբ, 
ապա հասարակական կյանքում բնական և օբյեկտիվ պատճառականությանը մշտապես 
ուղեկցում են սուբյեկտիվ պատճառներ: Գիտության խնդիրն է՝ գտնել ոչ միայն թաքնված, 
դեռևս չհայտնաբերված պատճառները, այլև սուբյեկտիվ պատճառները, որոնք ծնում են 
ցանկայի կամ վտանգավոր, հումանիստական կամ հակամարդկային հետևանքներ: 

Այստեղ արդեն, առաջին պլան են քաշվում պայմանները, աոիթը և նպատակը: 
Պայմաններրւ, ինքնին վերցրած, պատճառ չեն, բայց դրանք այն հանգամանքների 

պարտադիր առկայությունն են, առանց որի անհնարին է պատճառական օրենքի գործո
ղությունը: Առիթը իրականացման արտաքին գիտակցված մղումն է, որը նպաստում է 
պատճառսւհետևանքային չիրականացված վւոխազդեցության վերականգնմանն ու իրա
կանացմանը: Այն հիմնականում կրում է սուբյեկտիվ և նպատակամղված բնույթ:

Նպատակը, որը որպես ցանկալի հետևանք, պլանավորվում և ուրվագծվում է մարդու 
կողմից, պատճառական գործողության իրականացված այնպիսի արդյունք է, որը նպաս
տում է մարդկային շահերի և կոնկրետ պահանջմունքների բավարարմանը:

Դետերմինիզմի մասին խոսելիս անխուսավւելի է չանդրադառնալ աեպատ&աո փո
խազդեցությունների այնպիսի կապերի խնդրին, ինչպիսին են ֆունկցիոնալ֊զործաոնա֊ 
կան և հավանականության դետերմինացիոն կապերը: Միշտ չէ, որ երևույթների վւոխսւ- 
դարձ կապերը, վտխազդեցությունները և վտխսւդարձ պայմանավորվածությունները նոր 
երևույթների առաջացման պատճառներ են: Այստեղ բացառվում է կապերի արսւրչագոր- 
ծական ուժերը:

Անհրաժեշտություն к պատահականություն: Դետերմինացիոն կապերի և պատ- 
ճառահետևանքային գործառույթների ընթացքում անհրաժեշտությունն ու պատահակա
նությունը իմացական կարևորագույն կատեգորիաներ են: Դրանք արտացոլում են որևէ 
հետևանքի «անհրաժեշտ-օրինաչափ» և «անօրինական»- «պատահական» ծագումը: Անհ
րաժեշտությունը պատճառսւհետևանքային կապերի անխուսափելի ընթացքը արտահայ
տող էություն է, օրենք և օրինաչավտւթյուն է: Այն բխում է իրերի էությունից ե արտահայ
տում է պատճառական կապերի այն կողմը, որոնք պարտադիր պետք է հանգեցնեն որոշա
կի հետևանքի: Պատահականությունը ինչ-որ հիմք և պատճառ ունի, բայց դրանք ոչ թե ի
րերի ներքին էությունից են բխում, այլ արտաքին հանգամանքներից, որոնք, սակայն, ան
խուսափելիորեն ակամա մասնակից են դառնում հնարավոր հետևանքներից մեկի իրակա
նացմանը: Այս հանգամանքը հիմք է դարձել, որպեսզի պատահականը բնորոշվի որպես 
անսպասելի մի իրադարձություն, որը կարող է տեղի ունենալ կամ տեղի չունենալ:

Գիտությունն ապացուցել է, որ պատճառսւհետևանքային կապերից դուրս պատահա
կանություն չկա: Պատահականությունը անհրաժեշտության դրսևորման ձև է, որը նկատե- 
փ է, երբ վարձում են վերլուծել լրիվ պատճառի և անհրաժեշտության դրսևորման բոլոր 
պայմանների ամբողջությունը: Ուսուցողական նպատակով քննարկենք հետևյալ օրինակը: 
Դպրոց հաճախելիս երեխան անհրաժեշտաբար պիտի անցնի փողոցը: Բայց անցնելու պա
հին նա պատահականորեն վրաերթի է ենթարկվում: Այս իրադարձության պատճառա- 
հետևանքային կապերի մեջ անհրաժեշտն այն է  որ երեխան պետք է անխուսափելիորեն 
կտրեր-անցներ վտղոցը: Բայց այն հանգամանքը, որ նա անզգույշ է եղել, չի հետևել լույսսւ- 
յին ազդանշանի կարգավորիչ ցուցմունքին, կամ թե' վարորդը գերազանցել է արագությունը 
և բազմաթիվ այլ հանգամանքներ առաջացրել են այդ հետևանքը, ցայտուն ապացուցում է
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Ս|Աւց1սյհաԼյսւ(ա1[»|ան lli>"4U անհրաժեշտության հետ: Պատահականը ծագում է ոչ թե ոչն- 
չրց, սւ|| «իր ա Ահ րսւժևշտությունից» որպես չսաւսատեսված, բայց այդ րրադարձությաԱ 
հստ սերտ ւ ր ւ ւ պ ւ տ ի  ԱԱջ դասվող միջսորդավորզած, անուղղելր կամ պատահական կապե
րից:

Անհրաժեշտությունն ու պատահականությունը անհրաժեշտության պատճառական 
կապերի դիալեկտիկական ամբողջություն են: Չկա անհրաժեշտություն, առանց պատահա
կանության և հակառակը: Անհրաժեշտությունը իր ճանապարհը հարթում է բազմաթիվ 
պատահականությունների միջոցով: Պատահականությունը լրացնում ե հարստացնում է 
անհրաժեշտությունը: Առանց պատահականության անհնարին է միայն անհրաժեշտության 
միջոցով իր ամբողջության մեջ ընդգրկել ե ճանաչել իրերի բովանդակությունը: Երբեմն 
պատահականը կարող է վերածվել իրերի էությունները ե դրանց փոխադարձ կապերը դրս
ևորող անհրաժեշտության:

Հնարավորություն к իրականություն: Հավանականություն: Իր «ֆիզիկա» աշ
խատության մեջ Արիստոտելը, վւովտխությունը բնութագրել է որպես անցում հնարավո
րությունից իրականության: Աշխարհը այս տեսանկյունից մարդուն ներկայանում է իր ան- 
վերջական լինելիության, վւոփոխելիությսւն ե զարգացման տեսքով:

Փիլիսոփայական իմաստով իրականությունը գոյության ունեցող կեցությունն է, օբյեկ
տիվ ռեալականությունը իր կոնկրետ դրսևորման բոլոր կողմերով, մասերով և մակարդակ
ներով դրանց ամբողջականության և միասնության մեջ: Հեգելը իր ժամանակին իրակա
նությունը սահմանել է ներքինի և արտաքինի, էության և գոյության անմիջական միասնութ
յուն:

Աշխարհի ճանաչողության հայեցակետից փիփսոփայությունը «սեղմել-եեղացրել» է 
«Իրականություն» կատեգորիայի բովանդակությունը: Իրականությունը նշանակում է 
կոնկրետ օբյեկտների աոկա կեցություն ժամանակի և որոշակի պայմանների առկա
յության մեջ: Կեցության կոնկրետ օբյեկտները, ինչպես նշել ենք արդեն, գտնվելով անվերջ 
ծագման, առաջացման, որոշակի հարաբերական կայունության ե ոչնչացման պրոցեսում, 
ժամանակի որոշակի հատվածում մեզ են ներկայանում որպես առկա, ռեալ գոյություն ունե
ցող կոնկրետ կեցություններ: Իրականությունը հենց այդ առկա անօրգանական, բուսական 
և կենդանական աշխարհն է, գոյություն ունեցող հասարակական կյանքն է: Իրականությու
նը այն է, ինչ ծագել է, ապրում է ներկայի մեջ և գործում է: Այսպիսի ըմբռնմամբ առկա կե
ցությունը' իրականությունը մեկընդմիշտ տրված չէ, քարացած չէ, այլ ծագել, առաջացել և 
ձևավորվել է ինչ-որ պոտենցիալ, հնարավոր պայմանների ու գործոնների առկայության 
արդյունքում, որոնք կազմում են հնարավորություն հասկացության բովանդակությունը:

Հնարավորությունը գալիք իրականությունն է, այն վիճակն ու իրադրությունն է, երբ մի 
երևույթից մյուսին անցման գործընթացում դետերմինացիոն գործոնները նորի առաջացման 
համար դեռևս հասունացած չեն: Հնարավորությունը ապագան է ներկայի մեջ, որը 
դեռևս գոյություն չունի իր որակական որոշակիության մեջ, բայց կարող է վերածվել առկա 
կեցության, դառնալ իրականություն' բոլոր պայմանների անհրաժեշտ գոյության պայման
ներում:

Այսպիսով, իրականությունը առկա կեցությունն է, հնարավորությունը' պոտենցիալ: Ա
ռաջինը ներկան է, երկրորդը' ապագան, որը «թաքնված է» առկա կեցության, ներկայի մեջ: 
Հնարավորության մեջ են կուտակվում նորի առաջացման իրական բոլոր նախադրյալները: 
Սա նշանակում է, որ կեցության շարժման ու զարգացման հավիտենական պրոցեսում առա
ջացած ամեն մի նոր որակ, իր և առարկա գոյություն ունի պոտենցիալ ձևով, իր հնարավո
րության մեջ և հանդիսանում է նրա իրականացման արդյունքը: Հնարավորությունը փո
խարկվելով իրականության, վերածվում է մի նոր առկա կեցության, որը իր զարգացման մեջ 
ինքնաստեղծվում է իր արմատական վերափոխման բոլոր գործոններն ու պայմանները, իր 
գայիր կեցության հնարավորությունները:

Հնարավորություն ե իրականություն կատեգորիաները և՜ զարգացման, և"դետերմինիզ

265



մի կատեգորիաներ եե: Այս տեսանկյունից զարգացումը հնարավււրա|.ւ|1«ւ1փււ իրականութ
յան անցման անվերջանւպի շղթա է, ինքնազարգացում է: Մյուս ոողմխյ, ւ|լւա(ւ<յ միջոցով 
բացահայտվում եե դետերմինացիոն կապերի, մասնավորապես պայմանավորւ|սւօության 
օբյեկտիվ ընթացքի Էությունը, նորի առաջացման օրինաչափ ընթացքը: Հնարավորության 
և իրականության միասնությունը ե դիալեկտիկական փոխազդեցությունները արտացոլում 
ե բնութագրում են պատճառից հետևանքին անցման պրոցեսը, շարժման և զարգացման ըն
թացքը' մասնակցելով պատճառական կապերի փողային ձևավորմանը:

Բոլոր պարագաներում հնարավորությունը նախորդում է  իրականությանը: 
Հասարակական կյանքում հնարավորության'իրականության վերածվելու կույր, տարերա
յին անհրաժեշտությունը ավելանում Է մարդկանց գիտակցական գործունեությունը: Բանն 
այն Է, որ հասարակական կյանքում աոկա իրականության մեջ, որպես գափքի նախադր
յալ, նպատակի ձևով նախագծվում, պլանավորվում ու ծրագրավորվում Է գալիք իրակա
նությունը, որոշվում հնարավորությունից իրականության անցման ուղղվածությունն ու 
նպատակամղվածությունը: Հասարակական կյանքում, այս տեսանկյունից, կարևորագույն 
գործոններ են դառնում մարդկանց պատրաստականության գիտական մակարդակը, կամ
քը' իրականացման արդյունավետ միջոցները համախմբելու, մարդկանց միասնական ջան- 
քերը այդ գործին նպատակամղելու համար: Հասարակական կյանքի կոնկրետ իրակա
նությունը կերտում են մարդիկ: Նրանց կամքից, գիտակցությունից ե ակտիվությունից շատ 
բան Է կախված:

Հնարավորության իրականացման գործընթացը բովանդակում Է նաև հավանակա
նություն: Հավանականությունը հնարավորության քանակական կողմն Է, իրականացման 
աստիճանը: Ինչքանո՞վ Է հավանական ցանկափն: Այս մասին մենք պրակտիկ կյանքում 
խոսում ենք տոկոսային հարաբերությամբ: Անհավանականը հնարավորության իրակա
նացման բոլոր գործոնների ու պայմանների բացակայությունն Է:

3. Զա րգա ցում

Ինչ է զարգացումը: Զարգացման կապեր: Զարգացումը կեցության արմատական 
համընդհանուր ատրիբուտն Է, նրա գոյության սւնոչնչանալի ձևերից մեկը: Այե համադրելի 
և հոմանիշ Է շարժմանը և բնութագրվում Է շարժման միջոցով: Եթե շարժումը փաիոխե- 
լիություն Է ընդհանրապես, ապա զարգացումը անրագրում Է այդ ւիուիոխելիության որա
կական անցումները, անդարձելի ուղղվածությունը, կառուցվածքային բարդացումները 
և բովանդակային հարստացումները: Նման ւիուիոխեփությունները հատուկ են ինչպես 
կեցությանն առհասարակ, այնպես Էլ իրերին ու երևույթներին իրենց ներփակ ե իմա
նենտ զարգացմամբ (ինքնազարգացում):

Դիսղեկտրտսն փիփսոփայական ուսմունք Է զարգացման մասին: Այս հայեցակետից 
զարգացումը իրենից ներկայացնում Է կեցության համընդհանուր վւոխազդեցությունների, 
շարժման և սկզբունքների այնպիսի համակարգ, որը բովանդակում Է զարգացման հիմքը, 
պատճառները, աղբյուրը, շարժիչ ուսերը, ընթացքը և ուղղվածությունը: Զարգացման Էութ
յունը հասկանալու համար անհրաժեշտ Է պատասխանել երեք հիմնական հարցերի.

ա. ԻՂւչ Է ընկած զարգացման հիմքում, որոնք են զարգացման պատճառները, աղբ
յուրները և շարժիչ ուժերը:

բ. Ինպե"ս Է ընթանում զարգացումը, ի՞նչ Է տեղի ունենում որակական անցումների 
ժամանակ և ինչպես Է ձևավորվում նոր որակը:

գ. Ի՞նչ ուղղություն ունի զարգացումը, ի՞նչ կապ կա հին և նոր որակների միջև, ի՞նչ 
օղակների ու վաղերի միջով Է անցնում ու ձևավորվում նորը:

Սրանից պարզորոշ երևում Է, որ կեցության համընդհանուր կապերն ու վւոխազդեցութ- 
յունները կոնկրետանում են զարգացման կապերի ու փոխազդեցության ձևով: Զարգացման 
կապերի առանձնահատկությունը բնութագրվում Է փոփոխելիության որակական անցում-
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հերով, mhtj ա ր A հ If ւ ահւրս մր, կաոուցվածյյային բարդացումներով ե բովանդակա֊ 
փն հարսւրացւէավբ: Այսպիսի ւիոխազդեցու թյու Աների գործաոնություսը, իբրե նոր որակ
ների, իրերի ա 1ւ|ւեույրեերի առաջացում, կոչվում է զարգացման դիալեկտիկական 
սկզբունք, ո|1|ւ հիմքի վրա փիլիսոփայական միտքը ձևակերպել է դիալեկտիկայի փոքր և 
մևծ օրենքների Աշակման հիմքերը: Կեցության կատեզորիալ համակարգի զույգ կատեգո
րիաները (կառուցվածք-տարր, էություն-երևույթ, բովանդակություն-ձև) ոչ միայն զուտ ի
մացաբանություն են, այլև օրենքի և օրինաչափության արտահայտություն: Դիալեկտիկա
յի զույգ կատեգորիաների վտխազդեցությունները ունեն օրենքի կարգավիճակ և հայտնի են 
որպես դիալեկտիկայի փոքր օրենքներ (փոքր այն իմաստով, որ դրանքցգործստնությունը 
արտահայտում է վախազդեցության կոնկրետ ձևեր ու տեսակներ):

Զարգացման մեծ օրենքները արտացոլում և բնութագրում են զարգացման սկզբունքը' 
վերառված ընդգրկելով նաև փոքր օրենքների գործառնությունը: Հետևաբար, զարգացման 
սեզբունքը ավեփ ընդգրկուն և հարուստ է, քան վերոհիշյալ երեք հիմնախնդիրներին պա
տասխանելը, քանզի զարգացման համընդհանուր գործընթացն իր մեջ ներառնում է նաև 
դիալեկտիկայի բևեռային զույգ կատեգորիաների վախազդեցության օրինաչավւություննե- 
րը:

Զարգացման երկու տեսությունները (և մեթոդները):
Դիալեկտիկա և Մետաֆիզիկա: Զարգացման էության և սկզբունքի վերաբերյալ 

փիփսոփայական մտքի մեջ ի սկզբանե ձևավորվել և մշակվել Է երկու տեսություն' Դիալեկ 
տիկական ե Մետաֆիզիկական: Առ այսօր դիալեկտիկական ե մետաֆիզիկական տե
սությունների և դրանով իսկ' մտածողության մեթոդների մեկնաբանումը ընթացել է դրանց 
հակադրության տեսանկյունից: Դիալեկտիկականը համարվել է միակ գիտականը, իսկ 
մետաֆիզիկականը'ոչ գիտական:

Երբ թափանցում ենք փիփսոփայական մշակույթի և փիփսոփայական մտածելակեր
պի խորքերը, մեր աչքի առջև բացվում է բոլորովին այլ օբյեկտիվ պատկեր: Դիալեկտիկան 
և մետաֆիզիկան փիփսոփայության երկու, իրար լրացնող մեթոդաբանական ուսմունք
ներ են և փիփսոփայական իմացության մեթոդներ: Դրանք կողք-կողքի ընթացել են փիփ
սոփայական մտքի զարգացման բոլոր վաղերում և դարաշրջաններում: Կախված հոգևոր 
մշակույթի և իմացության զարգացման մակարդակից, մտածողության այս կամ այն ձևը ե- 
դել է տիրապետող կամ գերադաս: Ուստի, դրանց պետք է մոտենալ ոչ թե հակադրման, մե
կի բացառման կամ թե'հակագիտական անվանակոչման դիրքորոշումներից, այլ գիտակա
նորեն վերլուծել դրանց էությունը, թույլ և ուժեղ կողմերը և չմոռանալ, որ կեցության շարժ
ման, զարգացման և իմացության հիմնախնդիրների փիփսոփայական ճանաչումն ու իմաս- 
տասիյտւմը միակողմանի է, եթե դրանք չենք հետազոտում դիալեկտիկայի ու մետաֆիզի
կայի միասնության, դրանց ակտիվ փոխազդեցության դիրքերից:

Մետաֆիզիկա տերմինը շրջանառության մեջ է մտել մ.թ.ա. I դարում, երբ Անդրոնի- 
կոս Հռոդոսցին խմբավորել և հրատարակել է Արիստոտեփ փիփսոփայական ժառանգութ
յունը: Այն աշխատությունները, որտեղ Արիստոտելը ստեղծել է փիփսոփայական իր բուն 
համակարգը, ստացել են «Մետաֆիզիկա» անվանումը (Մետաֆիզիկա' այն, ինչ ֆիզի
կայից հետո է): Այս իմաստով մետաֆիզիկան կեցության ինքնին իմաստասիրություն է, 
ուսմունք է նրա առաջին նախահիմքերի և սկգբի մասին, կեցության համընդհանուր ձևերի 
ու շարժման մասին: Մետաֆիզիկան իր այսպիսի ըմբոնմամբ, բովանդակել է մի քանի ի- 
մաստ: Աոաջին, մետաֆիզիկան (փիփսոփայությունը) գիտություն է համընդհանուրի և 
ողջ գոյի անփովտխ նախասկզբի մասին, որը հասանեփ չէ զգայությանը այլ հասկանափ է 
մտսւհասանելիորեն: Երկրորդ, այն փիփսոփայական գիտություն է, գոյաբանություն Է 
կեցության մասին որպես այդպիսին' անկախ նրա կոնկրետ ձևերից, իմացաբանության և 
տրամաբանության հիմնախնդիրներից: Եվ, երրորդ, մետաֆիզիկան մտածողության և 
ընդհանրապես ճանաչողության ձև է, եղանակ է, որը, իբր, հակադիր է դիալեկտիկական 
մտածողությանը:

267



•Քանի որ այստեղ խոսքը վերաբերում է զարգացման էության, ոլււււ1լաւլսւ1ւ փոփոխութ
յունների, պատճառների, ընթացքի ե ուղղվածության, ինչպես նաև' դր<0Ա0 «աէւաչողական 
ձևերի մասին, մենք տեսությունն ու մեթոդը ներկայացնելու ենք միասին: Puilili այն է, որ ոչ 
միայն տեսությունն Է ստեղծվում որոշակի մեթոդաբանությամբ, այլև ստեղՕված տեսութ
յունը նաե մեթոդաբանություն Է: Չմոռանաք, որ մտածողությունն ու ճանաչողություԱը փի
լիսոփայական իմաստասիրության մեջ և  մետաֆիզիկական են և  դիալեկտիկական:

Ի՞նչ պիտի հասկանալ մետաֆիզիկական ասելով: Նախ, ամբողջի ճանաչման գոր
ծընթացում նրա մասերի և տարրերի մեկնաբանում՜ այդ ամբողջից, նրա տարրերի փոխազ
դեցությունից դուրս, ինքնին: Երկրորդ, շարժման ու զարգացման Էությունը ճանաչելու հա
մար մետաֆիզիկան նախապես ուսումնասիրում Է իրերն ու երևույթները իրենց «քարացա
ծության», կայունության և անփոխելիությսւն մեջ, դրանց փոխադարձ կապերից դուրս և 
անկախ: Երրորդ, մետաֆիզիկական մեթոդը զարգացումը բնութագրում Է սոսկ որպես հա
վերժական աճում, մեծացում U փոքրացում, որպես զուտ քանակական փովախելիություն, 
առանց արմատական որակական թռիչքների: Այն Էվոլյուցիոն դանդաղ, աննկատելի փո
փոխություն Է, աճ և ձևափոխություն-կերպափոխություն Է: Չորրորդ, զարգացումը մոնո- 
տոն կրկնվող գործընթաց Է ե ունի գծային ուղղվածություն: Այն շարժվում Է միևնույն շրջա
նով և հանգում նույն հետևանքին (շրջապտույտ): Հինգերորդ, մետաֆիզիկան չի թափան
ցում շարժման ու զարգացման պատճառների և աղբյուրների ոլորտ, դրանով իսկ' դրանք չի 
դիտում որպես հակադրությունների միասնության ու «պայքարի» գործընթաց, որպես ինք
նաշարժում, ինքնազարգացում:

Իմացաբանության մեջ մետաֆիզիկան բացարձակացնում է ճանաչողության որևէ 
կողմը: Այս հիմքի վրա փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ ձևավորվել են դոգմա
տիզմը, ռելյատիվիզմը, սկեպտիցիզմը, սուբյեկտիվիզմը, սոփեստաբանությունը, էկլեկտի- 
կան, ռացիոնալիզմը և այլն:

Եթե մենք ուշադիր դիտարկեեք վերը բերված մեկնաբանությաևները, ապա դրանց մեջ 
մենք չենք տեսնի հակագիտական ինչ-որ բան: Դրա ապացույցն է, նախ անտիկ փիլի
սոփայության մեջ նաիվ /պարզոընակ/ դիալեկտիկայի և մետաֆիզիկական մտածողութ
յան փաստացի առկայությունը և երկրորդ, XVI-XVH դարերում գիտությունների մասնա- 
բաժանումը, որոնցից յուրաքանչյուրը գործ ուներ իր կոնկրետ օբյեկտի հետ: Այս շրջանում 
հիմնական խնդիր էր առանձնացնել, մեկուսացնել կեցության համապատասխան օբյեկտ
ները մյուսներից, դրանք դիտարկել մաքուր վիճակում, մյուս գիտությունների օբյեկտներից 
անկախ և մեկուսի: Վտանգավորը այստեղ այն է, որ գիտական իմացության տեսադաշտից 
դուրս է մնում ամբողջը, որի մասն է կազմում տվյալ օբյեկտը, որով էլ գիտությունների տե
սադաշտից դուրս է մնում ամենակարևորը, էականը'համընդհանուր կապի, վւոխազդեցութ- 
յան և զարգացման գործընթացների ճանաչողությունը:

Դիալեկտիկան, իբրև տեսություն կեցության համընդհանուր կապերի, վւոխազդեցութ- 
յան և զարգացման մասին իր հիմքում ունի երկու առանցքային սկզբունք: Նախ, Աշխարհում 
մեկուսի, քարացած և ինքնին ոչինչ գոյություն չունի: Ամեն ինչ գտնվում է որոշակի կապերի 
ու փոխազդեցության մեջ և գոյություն ունի դրանց միջոցով: Երկրորդ, ինչպես անսկիզբ ու 
անվերջ աշխարհը, այնպես էլ նրա դրսևորման կոնկրետ րրերը, երևույթները և համակար
գերը գտնվում են հավիտենական շարժման ու զարգացման անվերջանւպի պրոցեսների ձ- 
ևով: Առաջինի մասին արդեն խոսել ենք դիալեկտիկայի կատեգորիալ համակարգը ներկա 
յացնելիս: Այստեղ պարզապես կարող ենք ավելացնել, որ դիալեկտիկայի կատեգորիանե
րը դիալեկտիկորեն առաջինը մշակել է Հեգելը: Նրա մոտ տրամաբանական կատեգորիա
ները գիտականորեն վերլուծված են համընդհանուր կապերի ու փոխազդեցության օրինա
չափությունների հիմքի վրա: Զարգացման դիալեկտիկական տեսության մասին խոսեփս, 
նորից պետք է անդրադառնանք Հեգելին, որպես զարգացման մասին, թեպետ к  ի
դեալիստական, այնուամենայնիվ, գիտական տեսության հիմնագրի: Առաջինը Հե
գելը ապացուցեց, որ շարժումն ու զարգացումը նախևառաջ ինքնաշարժում և ինբնսւզար-
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quigruil lilt npnliii lijiilpuid ընկւսօ է հակասականությունը, որ զարգացմսւս ընթացքը քաԱսւ- 
կաորսւ1|ւս1|ւս1ւ и ււըակւսքանակակաս վտխազդեցություն է: Զարգացումը հին որակից նոր 
որակիս «իր արիշին» աԱցմսւն պրոցես է, ե որ այդ անցումը անդարձելի է: Հեգելն է բազմսւ- 
Աալմա(յխտ1ւ1ւ բեսարկել հնից նորին, ստորինից բարձրին ե պարզից բարդին անցման պրո
ցեսը որպես ինքնաբացասում ե բացասվողի բացասում: ճիշտ է, զարգացման այսպիսի մո- 
տեցմամբ Հեգելը ստեղծել է դիալեկտիկական իմացաբանություն, այնուամենայնիվ նրա 
կողմից ձևակերպված տրամաբանության օրենքները իրենց համընդհանուր բովանդակութ
յամբ վերաբերում ես շարժմանս ու զարգացմանը ընդհանրապես: Այս իմաստով 
Հեգելի դիալեկտիկան և դիալեկտիկական մեթոդը ոչ միայն սուբյեկտիվ կեցության, այլև 
օբյեկտիվ կեցության բոլոր ձևերի շարժման ու զարգացման համընդհանուր տեսություն և 
մեթոդ են:

Կ. Մարքսը և Ֆ. էնգելսը հեգելյան զարգացման տեսությունն ու դիալեկտիկական մե
թոդը տարածեցին հասարակական կյանքի և պատմության ճանաչողության վրա' վերամ
շակելով դըանք մատերալիզմի դիրքերից: Լրացնելով և ամբողջացնելով հեգելյան տեսութ
յունը, Մարքսն ու էնգելսը ձևակերպեցին դիալեկտիկա֊մատերիալիստական մեթոդը և 
դրա սկզբունքների հիման վրա մշակեցին պատմության դիալեկտիկււ^մատերիալիս- 
տական ըմբոնումը: Շնորհիվ այս հանգամանքի, հասարակության պատմությունը 
միահյուսվեց բնության պատմությանը, որը հնարավորություն տվեց կեցությունը դիտարկել 
իր ամբողջության մեջ, ճանաչել նրա բոլոր  ձևերին ու մակարդակներին հատուկ համընդ
հանուր կապերը և զարգացման միտումները: Միահյուսվեցին զարգացման իդեալիստա
կան և մատերիալիստական սկզբունքներն ու մեթոդները: Կեցությունը փիլիսոփայական 
մտքին ներկայացավ իր իպոստասային դիալեկտիկական եռամիասնության մեջ, իբրև 
բնության, հասարակության և ոգու անխզելի միասնական ամբողջականություն:

Սրան զուգընթաց, մշակվեցին նաև Չ.Դարվինի և ԴՍպենսերի էվոլյուցիոնիստական 
ուսմունքներըհանձինս «Տեսակների ծագման» և «Տեսակների վտխակերպման»: ՉԴսւրվի- 
նի բնական ընտրությամբ տեսակների ծագման ուսմունքի հիմքի վրա Սպենսերը ստեղծեց 
ամբողջ բնության (հասկանալ'կեցության) համընդհանուր աստիճանական զարգացման'է- 
վոլյուցիայի իր ուսմունքը, որի հիմքում ընկած է մատերիայի տարրերի ու մասնիկնե
րի մեխանիկական վերաբաժանման ու վերաբախշմաԱ սկզբունքը «էվոլյուցիայի 
բանաձևը»:

Այսօր փիլիսոփայական միտքը ընդհանրացրել է զարգացման վերաբերյալ դարերի ըն
թացքում ձեռք բերված նվաճումները և ձևակերպել է նրա հիմնական սկզբունքներն ու օ- 
րենքները:

Զարգացման աղբյուրը հշա րժխ ուժերը: Կեցության համընդհանուր փիլիսոփա
յության մեջ զարգացումը նրա գոյության անբաժան ձևն է և իրենից ներկայացնում է զար
գացման կապերի բարդ համակարգ: Կապված զարգացման աղբյուրի և շարժիչ ուժերի 
հետ, այդ կապերի միջուկը հակասության կապերն են: Դրանց ճանաչման համար փի
լիսոփայությունը մշակել է «Հակասության» կատեգորիան և «Հակասականության օրեն
քը»: Վերջինս դասագրքերում հաճախակի կոչվում է նաև «Դիալեկտիկական հակասութ
յունների միասնության և պայքարի օրենք»: Կարևորը, այստեղ, ոչ թե օրենքի անունն է, այլ 
բովանդակությունը:

Երբ մենք գիտում ենք մեզ շրջապատող աշխարհը, ապա աչքի է զարնում իրերի ու կե
ցությունների համընդհանուր հակադրությունը և հակասականությունը: Բայց ամեն հա
կադրություն չէ, որ օրենքի բովանդակություն ունի,ասենք, վեր-վար, աջ-ձախ, բարի-չար, 
բարոյական-անբարոյական, արտաքին և ներքին, հյուսիսային և հարավային բևեռներ ... և 
այսպես անվերջ: Սրանք ձևական, զարգացմանը չվերաբերող և սոսկ հակադրություններ 
արտահայտող կապեր են: Հակասականության սկզբունքը և օրենքը զարգացման օրենք 
£և վերաբեոում է միայն զարգացող օբյեկտներին ու համակարգերին: Վերոհիշյսղ հակա
սությունները, ճիշտ է, նույնպես առնչվում են այս օրենքին, բայց որպես դրա գործողության
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հետևանք: ոսքը վերաբերում է դիալեկտիկական հակասություններին: Այս ոայււււսւկւււ|փց, 
հակասությունը կեցության իրերի և երևույթների, օբյեկտների և համակարգերի, 
փոխադարձաբար միմյանց հակադիր ե բսւցաոող կողմերի այնպիսի կապեր են, 
որոնք գտնվում են փոխադարձ ներթափանցման, փոխադարձ պայմանավոր
վածության ե անխզելի միասնության մեջ: Այսպիսի ըմբռնմամբ հակասությունը զար
գացման աղբյուր և շարժիչ ուժ է:

Ինչպես պետք է հասկանալ հակասությունը որպես զարգացման աղբյուր և շարժիչ ուժ 
դատողությանը: Սրա համար անհրաժեշտ է յուրացնել և հասկանալ հակասական կապերի 
բնույթը ե էությունը: Հակասությունը օբյեկտների երկու կարգի հակադրամիասնական 
կապերի ամբողջություն է: Այն տեսանելի է, երբ մենք թափանցում ենք հակասության կա
ոուցվածքի մեջ: Նախ հակասության հակադիր կողմերը' հակադրությունները գտնվում 
են միասնության կապերի մեջ: Հակադրությունների միասնությունը արտահայտում է. ա ֊ 
ոաջին, այն, որ հակադիր կողմերը ենթադրումկ փոխադարձաբար պայմանավորվում 
եե միմյանց: Սա նշանակում է, որ նրանք օբյեկտի երկու անբաժանելի կողմեր են, որտեղ ա
ռանց մեկի չկա մյուսը: Երկրորդ, հակադիր կողմերը վտխադարձաբար լրացնում են միմ
յանց: Երրորդ, միասնությունը հակադիր կողմերի վտխազդեցություեների համապատաս
խանություն և հավասարակշռություն է, հակադիր կողմերի հավասար գործողությունների 
միասնություն է: Այնուհետև, միասնությունը և' հնարավորություն է որևէ հակադրությունից 
մյուսին անցման համար, և' միաժամանակ, որոշակի ժամանակաշրջանի համար օբյեկտի 
կայունությունը, հակադիր կողմերի «համերաշխությունը ապահովելու հնարավորություն» 
է: Միասնության կապերը արտահայտում են օբյեկտի կայունության միտումնե- 
րը: Իսկ հակադրության կամ «պայքարի» կապերը, ի տարբերություն միասնության կապե
րի, արտահայտում են օբյեկտի փոփոխելիության միտումները: Այս տեսակետից, հա
կադրության հակադիր կողմերը բացաոում եե միմյանց, «անհաշտելի» են, անհանդուր
ժողական'իրար նկատմամբ:

Այսպիսով, միասնության և պայքարի կապերը օբյեկտների ներքին էության կայունութ
յան ե փոխելիության արտահայտությունն են, այսինքն' ապահովում են նրանց կայու
նությունը և փոփոխելիությունը միաժամանակ: Վերցնենք երկիր մոլորակի գոյութ
յան փաստը: Նրա գոյությունն ու շարժումը ապահովում է այն հակասական կապերի միաս
նության ու պայքարի ձևով, որոնք մեզ հայտեի են որպես ձգողական և վանողական ուժե
րի դաշտ: Տեսակների առաջացման էվոլյուցիոն գործնթացում դրանք ներկայացնում են որ
պես ժառանգականության և փոփոխելիության կողմերի միասնություն: Զարգացում գո
յություն ունի հենց այնտեղ, որտեղ առկա է հակասականությունը: Բայց դրա առկայությու
նը դեռևս զարգացում չէ: Դրա համար անհրաժեշտ է հակասության հաղթահարում:

Ի՞նչ է նշանակում հակասության հաղթահարում: Սա հասկանալու համար մենք պետք 
է թափանցենք հակասական կապերի տարբեր վիճակների և դրսևորման ձևերի մեջ: 
Դրանք են' նույնության, տարբերության և հակադրության վիճակները: Հակասական կա
պերի նույնության վիճակը նշանակում է, որ օբյեկտների մեջ գերիշխում են միասնության 
կապերը, և որ հակադիր կողմերը «համերաշխ ու հանդուրժողական են» միմյանց 
նկատմամբ, ներթափանցված են միմյանց մեջ' վտխադարձաբար ենթադրելով ու պայմա
նավորելով մեկը մյուսին: Սա նշանակում է նաև, որ օբյեկտները գտնվում են իրենց կայու
նության վիճակներում, հավասարակշռված են: Տարբերության կապերի վիճակում օբ
յեկտները «ապրում են» հակադիր կողմերի միասնությունը քայքայելու և խախտման պրո
ցեսում: Տարբերությունը շեփորահարում է տվյալ օբյեկտների արմատական փոփոխելիութ
յան, վերահաս ոչնչացման, նոր որակի անցման ղողանջները: Տեղի են ունենում հակադիր 
կողմերի փոխադարձ պայմանավորվածության և համապատասխանության աոմատական 
խախտումներ:Հակսպիր կողմերի ւիոխադարձ բացառման, դրանով իսկ դրանց կործանման 
վտանգը մեծանում է:

Հակադրությունը հաևասության կապերի մի վիճակ է, երբ 1աւկւա||տ կալմերԸ այլևս
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}hli կարաւ 111 ւ 11 <<|՚' 111' i ւ ունհէւԱկ տվյալ ամբողջի շրջանակներում: Դրանք պատրաստ են 
«հոշոտ1ւ|ւււ» հ njl'j^uigtilipQi միմյանց, դրանով իսկ կործանելու տվյալ ամբողջի որսպակսւն 
որոշակիու|.ւ|ա1ւ|ւ: Հակասության կապերը ճգնաժամ եե ապրում: Այլևս անհնարին է դաո
նում հակադիր կողմերի համատեղ գոյությունը: Այն հանգեցնում է տվյալ հակասու՛թյան 
ոչնչացմանը: Այս գործընթացը կոչվում է տվյալ հակասության հաղթահարում: Հաղթահա
րում չի Աշասակում հակասության ոչնչացում և անհետացում: Հիս հակասության հաղթա
հարումը ծնում, առաջացնում է հոր հակասություն, բնականաբար՝ Սոր օբյեկտի ա՛ռաջա
ցում:

Օբյեկտիվ իրականությունը և նրա գոյության կոնկրետ ձևերը այս գործընթացների հա
վիտենական վիճակում են: Զարգացման հիմքում այս գործընթացները ընդունված է անվա
նել շարժման աղբյոտ  հանձինս միասնության և պայքարի կապերի անդադար ւիովւոխե- 
լիության: Հակասության շարժումը'նրա ծագումը, զարգացումը և հաղթահարումը եույ նութ- 
յան վիճակից տարբերության և հակադրության վիճակներին անցումը և վերջինիս հաղթա
հարումը շոշուիում է զարգացման աղբյուրը: Որակական այնպիսի անցումները, որոնք կազ
մում են շարժման ու զարգացման էությունը, իրենցով նշանավորում եե ամեն մի շարժման ու 
զարգացման ներքին մղումները, գործոններն ու աղբյուրները: Հակասության հակադիր 
կողմերի «պայքարը» անընդհատ խախտում է միասնության կապերի կայունությունը, վրա 
է հասնում այն պահը, երբ օբյեկտը այլևս չի կարող ապրել ու գոյություն ունենալ այդ կա
պերի միասնության ու պայքարի շրջանակներում: Օբյեկտի ներսում ձևավորվում և առա
ջանում են նոր կապեր, որոնք էլ կամ4 ոչնչացնելով այդ որակը, ծնում եե նոր որակներ, կամ 
տվյալ օբյեկտը վերածվում է այլ օբյեկտի, այլ որակներով:

Եթե զարգացման աղբյուրը հակասության միասնության և պայքարի կապերն են, ui- 
պա նրա շարժիչ ուժերը այդ կապերը կրող և մարմնավորող հակադիր կողմերն են: «Շար
ժիչ ուժեր» հասկացությունը պետք է ըմբռնել և հասկանալ միայն տվյալ հակասական կա
պերի շրջանակներում, միայն տվյալ հակասության ծագման, ու ծավալման, զարգացման 
ու հաղթահարման պրոցեսում: Դրանք այդ հակասությունը կազմակերպող և կառուցող, 
այն իրականացնող գործոնները, կողմերը և սուբյեկտներն են:

Հակասությունները բազմաբնույթ են, որոնցից յուրաքանչյուրը զարգացման պրոցեսում 
կատարում է որոշակի ֆունկցիա: Զարգացման միևնույն պրոցեսի համար տարբերակվում 
են հակասության բազմաթիվ տեսակներ: Դրանցից կարևորներն են' ներքին և արտաքին, 
հիմնական ե ոչ հիմնական, գլխավոր ն երկրորդական, հակամարտ ե ոչ հակա
մարտ հակասություններ:

Հիմնական հակասությունները օբյեկտի ներքին էության արտահայտությունն է, 
նրա զարգացման անհրաժեշտությունը պայմանավորող հիմնական կապերի բազմությու
նը: Հիմնական հակասությունը օբյեկտի էությունն ու անհրաժեշտությունն է, առաջանում և 
ոչնչանում է նրա հետ միաժամանակ: Հենց հիմնական հակասության ծագումը նշանակում 
է նոր օբյեկտի առաջացում: Այն միաժամանակ ներքին և արտաքին հակասությունների 
միասնություն է և գործառնում է նրանց միջոցով: Վերցնենք այսօրվա Հայաստանի Հանրա
պետությունը որպես ռեալ գոյություն ունեցող անկախ և ինքնուրույն համակարգ: Բնական 
է, որ մի Հանրապետության բնականոն զարգացման գլխավոր պայմանը ներքին հակա
սությունների հաղթահարումն է: Բայց այդ հակասությունների հաղթահարման կարևորա
գույն պայմանը արտաքին հակասությունների, այե է'մի երկրի և արտաքին աշխարհի բազ
մաբնույթ հակասությունների լուծումն է:

Հասարակական կյանքում հիմնական հակասությունը իր ներքին և արտաքին դրսևո
րումների ձևով փնում է հակամարտ և ոչ հակամարտ: Բանն այն է, որ հասարակական 
կյանքը կազմակերպվում, գործառնում և զարգանում է որպես մարդկանց նպատակադիր 
գիտակցական գործունեություն'հանուն մարդկային պահանջմունքների բավարարման: Մի 
կողմից գիտակցված նպատակների և շահերի իրականացման պրոցեսում հակամարտ և ոչ 
հակամարտ հակասությունները արտահայտում են սոցիալական տարբեր խավերի, խմբե
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րի, անհատների, իսկ մյուս կողմից'սոցխսլ-տնտեսական, քաղաքական ու զաղափարածան 
կառույցների հակադիր, թշնամական, կոնֆլիկտային, ինչպես նաե ներդաշնակ շահերի 
բախման ու պայքարի ձևով: Եթե հասարակությունը մի բռունցք է համընդհանուր շահերի ե 
նպատակների իրականացման գործընթացում, ապա այնտեղ հիմնական հակասությունը 
գործառնում է հանուն ազգային-պետսւկան շահերի իրականացման: Իսկ եթե հասարակա
կան կյանքում տիրապետողը ե առաջնայինը խմբակային, անհատական կամ կուսակցա
կան շահերն են, ապա գործառնում են հակասության հակամարտ միտումները: Դրանք ոչ 
միայն կործանող, այլե արարող առաջադիմական կարող են լինել: Եթե հակամարտությու
նը ընդգրկել է ողջ հասարակական համակարգը, բայց չի արտացոլում համընդհանուր շա
հերի իրականացման գործընթացը, ապա դա նշանակում է, որ այն խոցելի հիվանդ է և չկա 
ազգային պետական միասնական շահերի ու նպատակների ներդաշնակ գործողություննե
րի համակարգ: Ահա այսպիսի պայմաններում է, որ հիմնական հակասությունը հակամար
տության բնույթ է ստանում: Այն սպստնում է կործանել օբյեկտը, հաղթահարել գոյություն 
ունեցող հակամարտությունը: Արդյունքում կարող ենք ունենալ երկու բնույթի հետևանք' ա- 
ոաջադիմական կամ հետադիմական: Առաջադիմական նպատակին հասնելու համար 
հասարակու՛թյունը պետք է ի  վիճակի լինի բոլոր կարգի և մակարդակի խմբակային, 
անհատական և կուսակցական շահերը ենթարկեցնել ազգային պետական գերագույն 
շահին:

Այսպիսով, զարգացման հակասականության կապերի գիտական իմացությունը ձևա
կերպում է հակասականության, կամ հակադրությունների միասնության, ու պայքա
րի սկզբունքը, որը խտացնում է հակասական կողմերի վւոխազդեցությսւն, դրանով իսկ' 
հակասության ծագման, ծավալման և հաղթահարման ամբողջական գործընթացը' վերը 
շարադրված բոլոր օրինաչավաւթյունները, սկզբունքներն ու դրույթները:

Զարգացմ՛ան ընթացքը և մեխանիզմը: Ինչպե՛ս է ընթանում զարգացումը: Ինչ է 
տեղի ունենում վտվտխվող օբյեկտների հետ: Ի՞նչ է կատարվում օբյեկտի ներսում, երբ նրա 
վաիոխելիությունը երկար ժամանակ կամ չի սպստնում տվյալ օբյեկտի' այլ օբյեկտի անց
մանը, կամ ոչնչացնում է այն, կամ էլ անցում է կատարվում մի որակից այլ որակի: Զար
գացման համընդհանուր կապերի մեջ այս հարցերի պատասխանները գտնում ենք, հետա- 
զոտելով քանակական և որակական փոխադեցության կապերը: Իսկապես, ի՞նչ է տեղի ու
նենում որակական անցումների ընթացքում:

Մատերիական բոլոր համակարգերում նոր որակների առաջացումը պայմանավորված 
է նյութական գործոններով: Այս երևույթը բացատրելու համար փիփսոփայությունը մշա- 
կել է հատկություն, քանակ, որակ, չափ և թոիչք կատեգորիաները:

Հատկությունը առարկայի այն ընդունակությունն է, որով նա դրսևորում է իր էությու
նը, հակադրվում այլ առարկայի, ազդում մյուսի վրա և ազդվում մյուսի կողմից: Հատկութ
յունը առարկայի այն կողմերի միասնական ամբողջականությունն է, որը նրան տափս է 
տարբերակիչ որակական որոշակիություն: Առարկաներն օժտված են բազմաթիվ հատ
կություններով' էական և ոչ էական, անհրաժեշտ և պատահական, ներքին և արտաքին, ե
զակի և ընդհանրական, կրկնվող և անցողիկ: Առարկան կարող է կորցնել բազմաթիվ հատ
կություններ, բայց մնալ որպես այդպիսին: Այս երևույթը ներկայացվում է որակ կատե
գորիայով: Որակը չի կարեփ շփոթել հատկության հետ: Որակը արտացոլում է առարկա
յի առավել էական և անհրաժեշտ հատկությունների միասնությունը: Այս տեսանկյունից' ո
րակը էական և անհրաժեշտ հատկությունների համակարգ է: Մեկ այլ մոտեցմամբ 
/դիտարկելով սուբստաեցիոնալականության հայեցակետից/, որակը ամրակայում է առար
կայի էութենական կողմերը: Այստեղից էլ որակը առարկայի արտաքին և ներքին միաս
նության որաշակիությունն է, որի կորուստը հանգեցնում է տվ)ալ առարկայի ոչնչացման: 
Այս պատճառով կ  առարկայի որակն ունի իր ամբողջականության և ինքնուրույնության 
ընդգծված սահմանները տարածական և քանաևական, ժամանակային ու որակական: 
Սրանց մեջ ամենակարևորն ու էականը որակական սահմանն է, ւփնյն njiQ առարկան
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1աւեւ)էւս I աււլիս )i|i 1րււ(i и li կսւտսւրյալաթյտ1ւ որոջսւկիությամր՛ Հենց ո|ւակսպսա յա վսս- 
նի^1ւե|սս| են կուտակվում առարկաների աեհատակսւե, սեռա տ եսա կա յին, մակարդակների 
ա կաուպւփսծսնիրի գիտ ա կա ն դա սակարգումները:

Բայց ա ւ / ա 11 Цит ել ւը քս ւրացած, անշարժ ե «մեռած» չեն: Դրանք, գտնվելով անընդհատ 
շարժմաս, վսւփոխության ե զարգացման պրոցեսում, կորցնում են որոշ հատկություններ, 
ձեռք բերում նորերը: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ առարկան դադարում Է ինքը լինելուց 
կամ փոխվում Է այլ որակի: Որպեսզի որոշվի առարկայի որակական սահմանը, փիփսո
փայության մեջ օգտագործվում Է քանակ հասկացությունը: Քանակի միջոցով որոշվում են 
առարկաների ժամանակատարածական վտփոխությունների արագությունը, չափսերը, 
զարգացման աստիճանը, որակական փոփոխությունների ինտենսիվությունը: Քանակա
կան վտփոխությունների միջոցով Է որոշվում որակի կայունության այն սահմանը, մինչև 
որը օբյեկտի հատկությունների բոլոր կարգի փոփոխությունները չեն հանգեցրել նրա կոր
ծանմանը: Քանակը տվ|ալ առարկայի որակը կազմող կողմերի ու հատկությունների որո
շակի կաոուցվածքն Է, դրանց կապերի այն բովանդակությունը, որով այդ առարկան ձեռք Է 
բերում կոնկրետ որոշակիություն կամ օժտված Է իրեն հատուկ կայուն որաշկիությամբ: Ուս
տի, քանակը օբյեկտների այնպիսի փոփոխությունների գումար է, որը փ  հանգեց
նում նրա էության փոփոխությանը

Վերոհիշյալից բխում Է, որ առարկան բնութագրվում Է իր երկու կողմերի՝ որակի ու քա
նակի միասնությամբ, դրանց վւոխազդեցությամբ և փոխադարձ պայմանավորվածութ
յամբ: Որսւկի էությունը բացահայտվում է  քանակիս համա՛դրելու միջոցով և' 
հակաոակը: Դրանց ինքնաբավ Էությունները համադրված են մեկը մյուսի բովանդակութ
յունը' «որակը իր-մեջ քանակ Է, քանակը' իր-մեջ որակ» (Հեգել): Որակը օժտված Է քանակի 
չափումներով, իսկ քանակը' որակի: Առարկան որակաքանակական ե քանակաորակական 
Էությունների դիալեկտիակական միասնություն Է, այլ ոչ թե ինքնին որակ' զրկված քանա
կական չափումներից: Պարզապես առարկան իր շարժման ընթացքում փոփոխվում Է քա- 
նակապես, կորցնում Է որոշ հատկություններ, ձեռք բերում նորերը: Տվյալ պարագայում քա
նակը տվյալ որակի զարգացման աստիճան Է (հմմ. մրգի հասունացման ընթացքը): Այս 
դեպքում գործ ունենք որակի ձևավորման հետ մինչև նրա ավարտը:

Առարկայի որակի և քանակի միասնությունը արտահայտվում Է որոշակի չափի սահ
մաններում: Չափը այն սահմանն Է, մինչև որը առարկան պահպանում Է իր որակական ո- 
րոշակիությունը: Չափի սահմաններում քանակական փոփոխությունները չեն հանգեցնում 
առարկայի Էական հատկությունների արմատական վտւիոխություններին: Սակայն, այդ 
փոփոխությունների մի փոքրիկ ավելացումն իսկ կարող Է առաջ բերել չափի խախտում: 
Տեղի Է ունենում հին որակի կործանում և նոր որակի առաջացում: Անցման այդ պրոցեսը 
կոչվում Է թոիչք: Թռիչքը անընդհատության ընդհատումն Է զարգացման պրոցեսում՜ տվյալ 
որակի շարժման բացարձակության ընդհատումը: Թռիչքները տեղի են ունենում հենց չափի 
խախտման գոտում, ամրակայում են չափի կորուստը, հետևաբար հին որակի կործանումը 
և նոր որակի առաջացումը: Դա միաժամանակ հին քանակի ոչնչացում Է:

Թռիչքները բազմազան են ու բազմաձև: Դրանց մեջ նկատելի են երկու առավել ընդ
հանուր և օրինաչափ ձևեր: Առաջին ձևը կարեփ Է անվանել թոիչքածճ կտրուկ, ժամանա
կի ակնթարթային անցման եղանակով իրականացող անցումներ: Թռիչքի երկրորդ ձևը 
բնութագրվում Է աստիճանական-Էվոյյուցիոն երկարատև անցումներով:

Ակնթարթային թռիչքի ժամանակ տեղի է ունենում որակի ամբողջականության կործա
նում միանգամից: Այդպիսին են քիմիական ռեակցիաների, ջերմամիջուկային պայթյուննե
րի և հեղափոխությունների ձևով տեղի ունեցող որակաքանակական փովւոխությունները ո- 
րակաքանակական նոր օբյեկտների առաջացումը: Դրանց բնորոշ են պրոցեսների վիթխա
րի արագությունը, ւխսիոխելիությունների ինտենսիվությունը, որակական սահմանների' չա
փի կտրուկ անցումները:

Աստիճանական, էվոլյուցիոն թռիչքներին հատուկ են հին որակից նորին անցման աս-
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տիճաեակաեություեը քանակական երկարատև, սերունդներին անտեսանե|ի քանակական 
փոփոխությունները: Այսպիսի թռիչքների ընթացքում համարյա անո՛րսալի է չափի 
խախտման սահմանագծի հայտնաբերումը: Սրանց ուսուցողական օրինակ կարող են դիտ
վել բուսական և կենդանական, աշխարհում տեսակների առաջացումը, լեզվի մի որակից 
մյուսին անցումները: Հայտեի է, օրինակ, որ հայոց լեզուն հազարամյակների ընթացքում 
անցել է վտփոխությունների երեք վտւլ' գրաբարյան միջին հայերենի և աշխարհաբար: Որ
տեղ փնտրել ոսկեղենիկ գրաբարի որակական որոշակիությունը, գրաբարից միջին հայե
րենի և նրանից աշխարհաբարին անցման սահմանները: Այդ սահմանները որոշվում և չափ
վում են դարերով, որի ընթացքում լեզվի քերականորեն ձևույթների, հոլովական ու խոնար- 
ման, բառապաշարի և լեզվամտածողության կաղապարների աստիճանական-քանսւկա- 
կան վափոխությունները հասցրել են նոր որակի առաջացման:

Զարգացման որակաքանակական վտխազդեցությունների այս համակարգը ողջ կե
ցության համընդհանուր օրինաչավտւթյուններից մեկն է և իրավամբ ձևակերպվել է որպես 
որակաքանակական մի օբյեկտից մեկ այլ որակաքանակական անցման սկզբունք: Այս 
սկզբունքը միագիծ չէ, այսինքն' որակի և քանակի ազդեցությունները փոխադարձ, են: 
Զարգացման ընթացքում օբյեկտի քանակական փոփոխությունները կայուն և անփոփոխ 
համարվող որակի սահմաններում զուտ կուտակման ընթացք չէ: Ամեն մի քանակական փո
փոխություն և' ինքնափովտխություն է, և  տվյալ որակի վափոխություն է: Չափը ֆիքսում է 
օբյեկտի քանակւսորակական միաժամանակյա վտվւոխություն, որը, սակայն, դեոևս պահ
պանում է տվյալ օբյեկտի որակական որոշակիությունը: Հետևաբար, քանակական և որա
կական փոխադարձ վտխազդեցությունների օրենքը չափի սահմանների խախտման օ- 
րեեք է:

Զարգացմաս ուղղությունը՝. Դեպի ու՞ր է ընթանում զարգացումը և ինչպիսի* մի
տումներ ունի այն: Զարգացման այս կողմերի ճանաչումը առավել տեսանելի կդարձնի նա
խորդ երկու օրենքների գործողության բովանդակությունը: Բանն այն է, որ զարգացման 
կապերը ընդգրկում են զարգացումը բնութագրող առավել լայն և ինտեգրող փոխազդեցութ
յուններ' կապված զարգացման ելակետային, և ավարտականովերջնակետային աս
տիճանների հետ:

Հիշու՞մ եք, մենք զարգացումը բնութագրել ենք որպես վերընթաց առաջադիմական, 
պարզից-բարդին և ստորինից-բարձրին շարժման անդարձելի պրոցես: Մենք վերը տեսանք 
նաև, որ այն ընթանում հին որակից (ելակետային աստիճանից) նոր որակի անցման ձևով: 
Ավեփ խորը և հանգամանորեն դիտարկելով այս անցումները, մենք տեսնում ենք, որ հին և 
նոր որակների' մեկը մյուսին անցումը տեղի է ունենում առաջինի հիմքի վրա: Ասել է, թե նո
րը ոչ թե երկնքից հայտնված ինչ-որ նոր բան է, այլ «իր ուրիշն է» (Հեգել), այսինքն'հին ո
րակն է առավել հարստացած և առավել առաջադիմական: Իսկ ի՞նչ է պատահում հնի հետ: 
Այն ոչ թե ոչնչանում, չքանում է, այլ բացասվում և վերադառնում է իրեն: Առարկան չի 
կորցնում իր ելակետային աստիճանում ունեցած վիճակի հիմքը, էական, հիմնական հատ
կությունն ու բնութագիրը:

Ուրեմն, հնից նորին անցման գործընթացը տեղի է ունենում բացասման կապերի հեր
թականության ձևով: Զարգացման մեջ բացասման կապերը որոշում են զարգացման ուղղ
վածությունը, նրա ելակետային և ավարտական աստիճանի վւոխհարաբերությունները: 
Դրանց միջոցով է իրականանում հին որակի քայքայման ու կործանման ընթացքը: Դրանց 
միջոցով են պահպանվում հին որակի առողջ, էական, դրական ու կենսունակ տարրերի ու 
հատկությունների համակարգը և իրականանում ժառանգորդումը' դրանց փոխակերպումը 
առավել բարձր հատկությունների: Բացասման կապերն են ապահովում հին որակի անցու
մը «իր ուրիշին», նրա հատկությունների «վերադարձը» նախորդ որակին'չհանգելով դրան:

Բացասման կապերը ոչ թե ժխտում,\щ\ հաստատում են հնի էությունը, առանց ո
րի չկա բնականոն զարգացում: Բացասման կապերի միջոցով է տեղի ունենում անընդհա
տության ընդհատում, հին որակը վերածվում է իր հակադրությանը և վերադառնամ նախ
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կ ի ն  1 ւ լ ս ւ 1 լ է ւ ւ լ ւ ա | ի ( ւ  կ տ ա կ ի ն :
Բա0սյսմսւԱ կապերի Էությունը ե գործառնության մեխանիզմը ճանաչելու համար փի- 

լիսոփայւԱ|հյէՈ(ւ[1 մշակել Է դիալեկտիկական «բացասում» կատեգորիան ե ձևակերպել 
բացա ий. ա և,֊բացասումի սկզբունքը:

Փիլիսոփայական-դիալեկտիկական բացասումը տվյալ բսաի ուղղակի իմաստը չէ' 
«ժխզւել», «ոչնչացնել»,«դևև նետել» կիրառումներով: Դիալեկտիկայի մեջ այն ստացել է 
բոլորովին այլ հակադիր, իմաստ: «Բացասումը» դրական բովանդակություն ունի ե. 
նշանակում է այնպիսի ժխտում ոչնչացում, որը ենթադրում է տվյալ որակի հետա
գա պահպանում: Այս տեսանկյունից բացասումը իր մեջ ներառնում է երեք, միմյանց հետ 
սերտորեն միահյուսված կողմեր ու պահեր: Նախ, բացասման առաջին պահը հին որա
կի (Հնի) կործանման, վերացման ու հաղթահարման պրոցեսն է: Իրականության մեջ 
դա տեղի է ունենում, իրոք, կամ տվյալ որակի (օբյեկտի) ֆիզիկական ոչնչացման ու վե
րացման ձևով, հետևաբար զարգացման գործնթացի կասեցման ձևով, կսւ'մ դիլեկտիկա- 
կան բացասման եղանակով, որի դեպքում բացասումը հանդես է գալիս որպես զարգացման 
հիմք և պայման:

Սույն ուսուցողական օրինակով կարող եք հստակ պատկերացում կազմել վերոհիշ
յալների մասին: Հացահատիկը կարեփ է բացասել, այն ուղարկելով կամ ջրաղաց' ալյուր 
ստանալու համար, կամ էլ օգտագործել որպես սերմնացու: Երկու դեպքում էլ հացահատի
կը բացասվում է:Բայց աոաջին դեպքում հատիկը կործանվում և ոչնչանում է, բացասման 
արդյունքից անհնար է վերադառնալ ինքն իրեն: Իսկ երկրորդ դեպքում նույնպես բացաս
վում է, բայց պրոցեսը իր մեջ պահպանում է նույն որակին վերադառնալու հնարավորութ
յունը:

Բացասման երկրորդ պահը օժտված է հին որակի էական հատկանիշների ժա- 
ռսւնգորդմամբ, հետևաբար, նրա պսւհպանմամբ: Հատիկից ծլած ցողունի մեջ փոխանց
վում են նրա որակական որոշակիությունը պահպանող ու կրող էական հատկությունները: 
Բացասման երրորդ փուլում ավարտվում է տվյալ համակարգի զարգացումը4 նոր 
որակի սասւջացմամբ: Այս եռաստիճան ընթացքը անվերապահորեն ենթադրում են զար
գացման վերընթացություն և առաջադիմություն' դեպի բարդ ու բարձր նոր որակը: Այստե
ղից տեսանելի է, որ բացասման պրոցեսը բազմաստիճան է: Արդեն իսկ բացասման առա
ջին վաղում հինը վերածվում է իր հակադրությանը: Այնուհետև այդ բացասվածը իր հերթին 
վերածվում է իր հակադրությանը: Տեղի է ունենում երկրորդ բացասումը: Բացասողըինքն 
է բացասվում: Երրորդ վաղում կրկնակի բացասվածը նորից է բացասվում, որի արդյուն
քում ստացված որակը ելակետային որակն է, որը, սակայն, բնութագրվում է քանակաո- 
րակական չավսոմների առավել բարձր մակարդակով, բովանդակությամբ աննախադեպ 
հարստությամբ և կառուցվածքային բարդացումներով (պատկերացման համար' բղիկի մեկ 
հատիկից ստացվում է 500-1000 և ավելի հատիկներ):

Բացասման ընթացքը անվերջ շղթա է, բայց ուղիղ գիծ չէ: Այն չի ընթանում պլանավոր
ված ինչ-որ ճանապարհով: Եթե իրականության մեջ այն ունենար մեկ հաստատուն ուղի, 
ապա բնությունը կլիներ միօրինակ, աղքատիկ ու տաղտկալի: Ընդհակառակը'բացասման 
ընթացքը բնութագրվում է անթիվ-անհամար ուղղություններով, զիգզագաձև, ժառանգա
կան պոպուլյացիոն բազմատեսակ դրսևորումներով: Սրանց արդյունքում բնությունը մեգ 
ներկայանում է իր զարմանահրաշ բազմաձևությամբ, անզուգական գունագե-ղությամբ և 
բուսական ու կենդանական աշխարհի տեսակային հրաշք հարստությամբ:

Զարգացման ուղղվածությունը բնութագրվում է մի այլ բնորոշ կողմով ևս: Քանի որ բա
ցասման կրկնելիության միջոցով նորը կարծես վերադառնում է իր ելակետային վիճակին, 
ապա շարժումը ստանում է շրջապտույտի տեսք, գալարվում է զիգզագաձև ե վերադառնում 
դեպի հինը: Բայց այդ «վերադարձը» հին մեխանիկական կրկնելիությունը չէ, այլ վերա
դարձ, է ա՛ռավել նորացված ու հարստացված: Զիգզագաձև բացասման ընթացքում 
հինո կորցնում է այն ամենը, ինչ իր դարն ապրել է: Նորը պահպանում է հնի էությունը, բայց
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այդ էությունը սաավել հագեցված ու հարուստ է: Հնի U նորի կատաղի պայքարում հիսը ու
ժեղ է, բայց նորը հզոր և վիթխարի, քանզի իր մեջ կրում է ապագայի կեսսաևակությու- 
եը:

Բացասման բացասումի սկզբունքը զարգացման վերը նշված ուղղվածության և մի
տումների խտացված արտահայտությունն է: Հռչակավոր փիլիսոփա Հեգելը, հենվելով 
Ֆիխտեի կողմից մշակված դիալեկտիկական մեթոդի վրա, որի էությունը թեզիս-սւնտիթե- 
գիս-սինթեզ դիալեկտիկական եռամիասնությունն է իմացության պրոցեսում, ստեղծում է իր 
«Տրամաբանության գիտությունը»: Իր մեթոդի հիմքում դնելով եռաստիճանականությունը 
ե հակասականությունը, Հեգելը փաստորեն մշակում է հասկացությունների զարգացման 
տեսությունը, որի միջուկը կազմում է դիալեկտիկական բացասումը: Այդ բացասումը ունի 
համադրական բնույթ: Ֆիխտեի մոտ թեզիսը Ես-ը, առաջին փուլում ենթադրում է ինքն ի
րեն, երկրորդ փուլում այն բացասվելով, ենթադրում է իր հակադրությունը ոչ-Ես-ը, իսկ եր
րորդ վաղում Ես-ը U ոչ-Եսը համադրվում (սինթեզվում) են: Հեգեփ մոտ կեցությունը ե ոչին
չը համադրվում են U վերածվում լինելիության, որակը ե քանակը համադրվելով վերածվում 
են չափի, U այսպես շարունակ տեղի են ունենում դիալեկտիկական բացասումներ: Սինթե
զը, իբրև բացասման արդյունք, թեզիսի և անտիթեզի բովանդակության հարստացված և ա
ռավել բարձր աստիճանի «իր ուրիշի» հարստացած էությունն է: Ուրեմն, ամեն մի բացա
սում միաժամանակ հաստատում, է, հնի և նորի համւսդրում-միաձուլում է: Պատահական 
չէ, որ բացասման-բացասումի օրենքը հաճախ ներկայացվում է որպես «Դիալեկտիկական 
սինթեզի» օրենք:

Սնում է ավելացնել, որ բացասման բացասումի սկզբունքը գործ ունի զարգացման վերըն
թաց, առաջադիմական գործընթացների, նյութական օբյեկտների զարգացման ընթացքի վե
րընթաց միտումների հետ: Այս սկզբունքը փ գործում ռեգրեսիվ, հետընթաց բացասումների 
ձևով, չնայած զարգացման միտումները վերառված ձևով ընդգրկում եե դրա դրսևորման բո
լոր ձևերը: Չպետք է մոռանալ երկու հանգամանքը: Զարգացման սպիրալաձև բնույթը մե
կընդմիշտ առաջադիմական, վերընթաց չէ: Այս դեպքում չպետք է աչքաթող անել պարզից 
բարդին, ստորինից բարձրին ե աճման երևույթները, որոնք վերընթաց զարգացման տարրերն 
են: Երկրորդ, գոյություն ունեն զարգացման ռեգրեսիվ ուղղվածություն և արդյունքներ: Այս
պիսի դեպքերում զարգացման համակարգային էությունը ճանաչելու համար պետք է դիմել 
նախորդ երկու սկզբունքների իմացաբանական կարողություններին: Միայն զարգացման ե
րեք սկզբունքների համադրմամբ է հնարավոր խորությամբ ճանաչել զարգացման էությունը:

Գլուխ 3. Ի մ ա ց ա  բ ա ն  ու թ ւ  ու Ь

Իմացաբանությունը կամ իմացության տեսությունը մեր դասընթացի այն բաժինն է, 
որտեղ ուսումնասիրելու ենք ճանաչողությունը: ճանաչողությունը (այսուհետև' իմա
ցությունը) գիտեփքի ձեռքբերման և զարգացման անընդհատական պրոցես է, նրա մշտա
կան խորացման, ընդլայնման և կատարելագործման գործընթաց է: Այն հետազոտում է 
մարդու իմացության գործունեությունը բնութագրող համընդհանուր օրինաչավտւթյունները, 
աշխարհի ճանաչելիության հարցը:

Երբեմն իմացաբանությունը նույնացվում է էպիստեմոլոգիայքւ գիտական իմացութ
յան տեսության հետ: Այսպիսի մոտեցումը միակողմանի է, քանզի գիտական իմացությունը 
իմացության տեսության թեև առանցքայնին, բայց նրա մասը կազմող բաժին է:

Լայն է իմացության տեսության մեջ քննարկվող հիմնախնդիրների համակարգը: Այն իր 
մեջ ներառնում է մարդու իմացական գործունեության բոլոր ձևերի էության և առանձնա
հատկությունների բացահայտումը, սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբերությունները, աոօրյա-կեն- 
ցսւղային, գիտական, կրոնական, գեղարվեստական գիտելիքների առանձնահատկություն
ների մեկնաբանումը: Ինչ վերաբերում է փիփսոփայական գոյարանութ|ա1ւււ, ւփալեկցփկա-
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յիէ՛ li ■ 11 к 11) ‘ • > 11 ւ 11 լ I ւ ււ I փիլիսոփայությանը, ապա որպես վփլիսովւայական ուսմունքներ, 
щ\шир եպափակօ®լ!լվաօ են իմացությսա տեսության փիլիսոփայական բովանդակութ
յան ճշգրտմանն ու զարգսւցմասը: Ավելին՝ իմացության տեսանկյունից գոյաբանականը ի- 
մացաբաւււսկասացված է, իմացաբանականը' գոյաբանացված, իսկ դիալեկտիկան գոյա
բանականի ե իմացաբանականի միասնություն է:

Փիլիսոփայական իմացաբանության հիմնական տարբերակիչ հատկությունն այն է, որ 
նրա հիմքը ե ելակետային սկզբունքները կազմում են իմացական-պրակտիկ հարաբերութ
յունները օբյեկտիվ իրականության, ճշմարտության և դրա հավաստիության նկատմամբ: 
ճշմարտությունը իմացաբանության կենտրոնական կատեգորիան է, մյուս բոլոր իմացա
բանական բնույթ ունեցող հասկացությունները' օբյեկտ-սուբյեկտ, գիտակցություն, պրակ
տիկա, էմպիրիկ- տեսական, զգայական-բանական, մատերիական-իդեական, հավատ, իմ- 
տոփցիա, սոսկ գործոններ, միջոցներ ե գիտելիքներ են' կապված ճշմարտության բացա
հայտման հետ: Իմացաբանության հիմնախնդիրների համար շատ կարեոր է մարդու սո
ցիոմշակութային գործունեությունը, որի հիմքում ընկած է ճշմարտության փիլիսոփայական 
ըմբռնումը: Ինքը' սոցիոմշակույթը, համակարգվում է դարաշրջանի իմացաբանության մա
կարդակով և վերածվում մարդկանց կենսագործունեությունը կազմակերպող իմացական- 
արժեքային գործոնի:

Փիլիսոփայական իմացաբանության ելակետային հիմնախնդիրը աշխարհի 
ճանաչելիության հարցն է: ճանաչելի՞ է այն, թե անճանաչելի, թերևս հեղինակավոր, 
բայց սոսկ հռետորական հարց է: Այդ ո՞ր փիլիսոփան է խոսել կամ գրել աշխարհի անճա
նաչելիության մասին:«Աշխարհը ճանաչելի է»-«աշխարհը անճանաչելի չէ» անտինոմիան" 
թվացող երկընտրանք է: Այն ինչ-որ իմաստ կունենա, եթե մենք դա հասկանանք և դրան 
մոտենանք ոչ փիլիսոփայորեն: Փիլիսոփայական իմացաբանության մեջ, հարցր 
դրված է հետևյալ կերպ' ինչպես են հարաբերվում աշխարհի մասին մեր մտքերը հենց այդ 
աշխարհին, ճշմարի՞տ են դրանք,թե ոչ:Արդյոք մարդը իր ճանաչողական հնարավո
րություններով կարո՞ղ է տալ աշխարհի գիտական պատկերը, դրանով ճանաչել աշխարհի 
իրերի ու երևույթների էությունները: Ուրեմն, փիփսոփայության մեջ աշխարհի ճանաչե
լիության մասին երկրնտրանք չկա: Հիմնախնդիրը այլ բնույթ և բովանդակություն ունխԱյն 
ձևակերպել և բազմակողմանիորեն հետազոտել է փիլիսոփայական իմացաբանության խո- 
շորագույն մտածող Ի.Կանտը. «Ես ի՞նչ գիտեմ», «Ես ի՞նչ կարող եմ իմանալ», «Ինչպե՞ս են 
հնարավոր ապ-րիորի գիտեփքները», «Ինչպե՛ս են հնարավոր տեսական բնագիտությունը, 
մաթեմատիկան, մետաֆիզիկան»:

Հարցի էությունը այն չէ' ճանաչելի, թե՞ անճանաչեփ է աշխարհը, այլ մարդու ճանաչո
ղական հնարավորությունների և սահմանների մասին է: Պատա՜հակա՞ն է, արդյոք, 
որ ագնոստիկի պիտակ կրող Ի.Կանտը սկեպտիցիզմի և դոգմատիզմի անհաշտ քննա
դատն է եղել: Կանտը սկեպտիցիզմը դիտարկել է որպես կեղծ միտում իմացության հիմ
նախնդիրների նկատմամբ, երկրորդի մեջ նա տեսել է գիտական գիտեփքի և իմացության 
հնարավորությունների բա-ցարձակացում:Այս համատեքստում կ  Կանտը հռչակում է «Ինք
նին իրերի» ան-ճանաչեփությունը:

Իրականում փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ գոյություն է ունեցել երկու հա
մընդհանուր մոտեցում՜ լավատեսական և հոոետհսական: Առաջին դեպքում փիլիսո
փայությունը աշխարհը համարել է ճանաչելի և քայլ ստ քայլ մշակել նրա իմացության տե
սությունը: Երկրորդ մոտեցումը ոչ թե հոչակել է աշխարհի անճանաչելիության փաստը, այլ 
թերահավատ է եղել «ինքնին իրերի» ճանաչման հարցում, սահմանափակվել երևույթի, այլ 
ոչ էության իմացության շրջանակներում: Պրոտագորասը կասկածել է աստվածների գո
յության մասին, քանզի շրջանառության մեջ են եղել բազմաթիվ հաստատող և ժխտող 
կարծիքներ: Սոփեստաբանությունը հիմնավորել է ցանկացած միտք: Սկեպտիցիզմը հա
վաստի է համարել միայն զգայական գիտեփքները, որոնք վերածվում են մոլորությունների, 
երբ ձեռնամուխ են լինում էության ճանաչողությանը: ԴՀյումը հանգել է պատճսաա-
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հետևանքային կապերի ճանաչելիության անհնարինությանը, քանզի ւլլւտ Ь()щПД-
վորությունը չի տալիս աշխարհի իրերը գոյություն ունեն ինքնին ե ճանաչողությանը մւստ- 
չելի չեն: Ի.Կանտը, ճիշտ համարելով այս դրույթը, և սկզբունքորեն ընդունելով «իսկնին ի
րերի» անճանաչելիությունը, հսկայական տեղ է տալիս սուբյեկտի ակտիվ ճանաչողական 
գործունեությունը: Գիտելիքը ձևավորվում է և' փորձում, և' սուբյեկտի ակտիվ իմացական 
գործունեության շնորհիվ: Գիտեփքի աղբյուրը միայն փորձը չէ: Այս հարցում կարևորը 
մարդու ճանաչողական հնարավորությունների և սահմանների իմացությունն է, որը պետք 
է լուծի օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող և փորձին ու զգայական իմացությանը ոչ մատչե
լի «ինքնին իրեիր» ճանաչման հիմնախնդիրը:

Բոլոր կարգի հոռետեսական, տեսությունները ագնոստիկական բնույթ ունեն, ագնոս
տիցիզմ են: Իմացաբանական ագնոստիկական ուսմունքները երբեք էլ չեն ժխտել և չեն 
ժխտում, աշխարհի ճանաչելիությունը: Արա վառ ապացույցն այն է, որ նման բնույթի իմա
ցաբանական ուսմունքները նշանակալից ավանդ ունեն իմացության էության մշակման աշ
խարհի, ճանաչման գործում:

Սկեպտիցիզմը (hnik-skeptomai՝ կասկածում եմ, skeptcos-շուրջը նայող, զննող, դի- 
տարկող) կա'մ կասկածել է աշխարհի և նրա իրերի ճանաչելիության հնարավորությունը, 
կամ էլ չկասկածելով՝ քարոզել է ձեռնպահ մնալ կատեգորիկ, անքննադատելի մտքերից: 
Ընդհանրապես առողջ կասկածանքը գիտական իմացության զարգացման կարևորա
գույն գործոնն է: Նոր ժամանականերում Դ. Հյումը պիտի գրեր, որ բնությունը մեզ բավա
կանին մեծ հեռավորության վրա է պահում և իր խորքերում մեզանից թաքցնում է իր գաղտ
նիքները, այն ուժերն ու պատճառները, որոնցից կախված են առարկաների գործողություն
ները: Բնության այդ գաղտնիքները Կանտը պետք է դիտարկեր որպես Նոումեններ (ինք
նին իրերի էություններ, որոնք անհասանելի են զգայական իմացությունը, փորձին) և ֆենո
մեններ, որպես երևույթներ, որոնք ճանաչելի են: Բայց Կանտը կանգ չի առնում: Նա ու
սումնասիրում է մարդու իմացական հնարավորությունը և ապացուցում, որ տեսական գի- 
տեփքը ստեղծվում է էմպիրիկ գիտեփքի ե սուբյեկտի ակտիվ ճանաչողության համադրու
մով' ապրիորի ստեղծելով տարածության և ժամանակի մտահայեցողական կատեգորիա
ները:

Իմացաբանական ուսմունքներում ագնոստիկական բնույթ ունեն Հելմհոլցի «Հիերոգ- 
փֆների կամ սիմվոլների տեսությունը», «Կոնվենցիոնափզմը» և զանազան այլ իմացաբա
նական տեսություններ: Գիտական անբարեխղճություն և անբարոյականություն կփնի, եթե 
փիփսոփայական միտքը չտեսնի դրանցից յուրաքանչյուրի տեղն ու դերը իմացության գի
տական տեսության մշակման մեջ:

Եթե ւիորձենք իմացական հոռետեսական բոլոր ուսմունքները ներկայացնել որպես ագ
նոստիցիզմ (հուն, agnostos-անճանաչեփ, ոչ իմացության, а-ոչ, gnostis-իմացություն), ա
պա այն կարեփ է բնութագրել այսպես.

1. Ագնոստիցիզմը աշխարհի և նրա իրերի ճանաչելիությունը ժխտող ուսմունք չէ: Հար
ցը վերաբերում է իմացության հնարավորություններին:

Արդյոք, հնարավո՛՛ր է երևույթից իմացության միջոցով ճանաչել էությունը:
2. Հավաստի գիտելիք այդ էությունների վերաբերյալ հնարավոր չէ: հասքը վերաբե

րում է բնության գաղտնիքների ճանաչմանը: Ագնոստիցիզմը
ժխտում է իրերի էության մասին հավաստի գիտելիքների ձեռքբերման հնարա

վորությունը:
3. Ագնոստիցիզմը գիտական իմացության ստվերն է: Այն հավիտենապես կապված է 

նրա հետ և դրսևորվելու է ցանկացած պահին, երբ ճանաչողությունը «դեմ է առնում» ի
մացության պրոցեսի դժվարություններին: Բանն այն է, որ օբյեկտիվ աշխարհը անսպա
ռելի է: Հավերժ փոփոխվող աշխարհը ծնում է նորանոր որակներ, որոնք ան- 
հայտ են աոկա իմացության համար:

Այսպիսով, ագնոստիցիզմը իմացաբանական ուսմունք է, և'համոզման յյ ու ւյիրքյորոշում,
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|ф|» < 11 tin ни и I ւււ,փաւլւ1փ ե նրսւ իրերի, բնության ե հասարակության էությունների ս օրխ 
նաքսււ/ուդւ/ահհԱրի մասիս հավաստի իմացությունը:

Կահ hiuli զասազան իդեւպիստսւկան ուսմունքներ, որոնց մեջ նկատելի է ագնոստիցիզ
մի տարրեր, չսսւյաօ իդեալիզմը չի ժխտում աշխարհի ճանաչելիության հնարավորությունը: 
Այդպիսրն են Տ. Բեկլու սուբյեկտիվ իդեւպիստական սենսուալիզմը, բնագիտական մի շարք 
տեսություններ (Հեքսլի), Լայբնիցի ե Հեգեփ իմացության ուսմունքները, զանազան ռելյա
տիվիստական ե վուլգար-մատերիափստական ուսմունքներ:

Որպեսզի դուք, սիրելի ուսանողներ, հստակ կողմնորոշվեք ինչպես վերը շարադրվածի, 
այնպես էլ փիփսոփայական ուսմունքների լաբիրինթում, անհրաժեշտ է յուրացնել իմա
ցության պրոցեսի էությանը:

1. Իմացության պրոցեսի էությունը 1ւ կառուցվածքը

Իմացության պրոցեսը հասկանալու համար անհրաժեշտ է նկատի ունենալ երկու ելակե
տային գործոն.

ա. Հասկանալ, որ ինքնին իրերի արտաքին կողմերը, դրսևորումները ե հատկանիշնե
րը, սոսկ արտաքին չեն: Դրանք ներքինի, իրերի էության դրսևորման ձեեր եե:

բ. Հասկանալ, որ գիտակցության ոչ զգայական-առարկայական կողմերը մտածողութ
յունը, ինտելեկտը, հասկացությունն ու դատողությունը ձևավորվում են զգայություննե
րի միջոցով և միջնորդավորված ու մտահասանելի հայեցողությամբ կապվում են իրերի 
ներքին էության հետ:

Իմացության պրոցեսը իրակակաեում է իր երկու աստիճանների միջոցով: Դրանք են'ի- 
մացության զգայական և  ուսցիոնալ (բանական) աստիճանները: Անկախ այն բանից, 
թերագնահատվում, թե գերագնահատվում են գիտեփքի ստացման ու ձևավորման գործում 
գիտակցության արտաքին (զգայական) և ներքին (մտածողության, բանականության) կող
մից որևէ մեկի տեղն ու դերը, միևնույն է, գիտեփքը առաջանում է այդ երկու աստիճաննե
րի դիալեկտիկական միասնության գործընթացներում:

Իմացության արդյունքը գիտելիքն է /տես ստորև/: Գիտեփքի ձեռքբերումը սկսվում է 
մարդկանց' աշխարհի հետ զգայական-առարկայական վերավտխիչ գործունեությամբ և 
հասակ առնում, անցնելով զգայությունների, ըմբռնումների, ընկալումների ե մտապատկեր
ների հոգեկան գործունեության միջոցով, վերածվում հասկացության, դատողության և օ- 
րենքի: Գիտեփքի ստացման հենց այս ընթացքն կ  կոչվում է իմացության պրոցես:

ճանաչողությունը սկսվում է իմացության զգայական աստիճանով: ճանաչող 
սուբյեկտը ճանաչվող օբյեկտի հետ հարաբերության մեջ է մտնում իր զգայարանների' տե
սողության, լսողության, համի, հոտոտելիքի և շոշափեփքի միջոցով: Մարդու զգայական 
օրգանները միակ դարպասներն եե, որոնց միջոցով մարդկանց մտածողության օրգան (ու
ղեղ) են թափանցում բազմաբնույթ տեղեկություններ և ինֆորմացիաներ արտաքին 
աշխարհի մասին: Առաջին իսկ հանդիպման ընթացքում զգայարանների միջոցով արտա
ցոլվածը ձևավորվում է իբրև զգայություն: Զգայությունը համապատասխանում ժիրե
րի կառուցվածքին, հատկությանն ու հարաբերություններին և ձևավորվում է որպես օբյեկ
տիվ աշխարհի սուբյեկտիվ պատկեր: Յուրաքանչյուր զգայարանի մեջ ստեղծվում են 
իրերի եզակի, բայց տարբեր պատկերներ: Հասկանալու համար մենք կարող ենք այն նույ
նացնել լուսանկարչական ապարատի կամ հայելու մեջ արտապատկերվածի հետ: Բայց 
վերջիններս «մեռած», մեխանիկական ե այլևս փոփոխության չենթարկվող պատկերներ 
եե: Բոլորովին այլ եե զգայարանների մեջ արտացոլված սուբյեկտիվ պատկերները' զգա
յությունները: Զգայությունների մեջ վախսւնցվում են առարկայի մեջ եղած հատկություննե
րի բազմությունը միաժամանակ'գույնը, համը, հոտը, կառուցվածքը, կարծրությունը, փոփո
խելիությունը և այլն, որպես ամբողջական իրի հատկություններ:

Եթե զգայության մեջ իրերը մեզ տրվում են իրենց եզակի հատկություններով, սաան-
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ձին-սաանծին, ապա ընկալումների մեջ առարկան ներկայանում լ  ս|ւււ|1ւս ամբող
ջական սուբյեկտիվ պատկեր: Ընկալումների մեջ եզակի զգայությունները համադրվում 
են և իրենց հերթին ամեն անգամ ցուցաբերում են ակտիվություն, երբ նույն առարկայի հետ 
կրկնվում եե սուբյեկտի զգայակսւն-պրակտիկ հարաբերությունները: Օրինակ, բավական է, 
որ սուբյեկտը տեսնի բազմիցս զգայված օբյեկտը և այն սուբյեկտին կներկայանա արդեն իր 
ամբողջական պատկերով:

Զգայություններն ու ընկալումները օժտված եե երկար ժամանակ «պատճենա՜հան
ված» պահպանելու և հետագայում իրենց կրկնողական գործընթացներին մասնակցելու 
հատկությամբ: Դրանով երանք հետզհետե ինքնահարստանում են «հրաշագործության»՝ 
առարկայի սուբյեկտիվ ամբողջական պատկերը կարծես թե կտրվում է զգայական առար
կայական հիմքից ե վերածվում մտապատկերի (պատկերացումների):

Մտապատկերը զգայությունների և  ընկալումների միջոցով ստեղծված օբ
յեկտի ամբողջական սուբյեկտիվ պատկերն է: Կտրվելով իր հիմքից, մտապատկերը 
անհետ չի կորչում: Այն դրոշմվում ե պահպանվում է հիշողության մեջ: Սրա միջոցով իրե
րը կարող են մտածվկ նաև աոանց իրենց ներկայության կամ անմիջական զգա
յության: Միտքը նրանց հետ «խաղում է»' տեսադաշտում չունենալով դրանց կրողներին: 
Գիտակցությունը առաջին անգամ կտրվում է զգայակաե-առարկայական աղբյուրից: 
Մտապատկեր-պատկերացումները շարունակում են ինքնուրույն իրենց գոյությունը որպես 
հիշողություն'զիտակցված հիշողության մեջ և դրա ձևով:

Մտածողությունը եղած մտապատկերների միջոցով կարող է երեակայել ե ստեղծել 
նորանոր ճշմարիտ կամ երևակայական պատկերներ: Երևակայությունը մտքին հաղոր
դում է ագատ թռիչքի անսահման հնարավորություններ ստեղծելու երբևիցե չտեսած, կամ 
կ  իրականության մեջ գոյություն չունեցող, աներևակայելի իրերի պատկերներ (ջրահարս, 
փերի, դժողք, դրախտ):

Այսպիսով, իմացության զգայական աստիճանում սուբյեկտ-օբյեկտ ճանաչողական 
հարաբերությունների շնորհիվ առարկայական աշխարհը վերածվում է սուբյեկտիվ աշ
խարհի: Զգայությունը, ընկալումը և մտապատկերը աշխարհի այդ սուբյեկտիվ 
պատկերների ճշգրիտ ձևերն են: ճանաչողության այս աստիճանը և՜ մարդու, և  կենդանու 
համար ընդհանուր է: Շնորհիվ գգայական-հայեցողական ճանաչողության, կենդանական 
աշխարհում բարձր զարգացած հոգեկանով օժտված կաթնասունները կողմնորոշվում են 
շրջապատող միջավայրում: Նրանք ոչ միայն մտապատկերում են այդ միջավայրի առար
կաների դիրքն ու դասավորվածություեը, այլև կողմնորոշվում են դեպի գոյության իրենց մի
ջոցները և կատարում եե որոշակի ընտրություն: Դեռ ավեին, կենդանական աշխարհում 
եկատեփ են եերտեսակային կոլեկտիվ գործոություններ, որոշակի «նպատակների» և 
«պլանների» իրականացում: Բնությունը կենդանական աշխարհի տեսակներից յուրաքանչ
յուրին օժտել է այս կամ այն զգայաբանի (տեսողության, հոտոտելիքի) կատարելությամբ, 
որը լրիվ բավարարում է կենդանուն' փարժեք կազմակերպելու իր կյանքը:

Բայց մարդկային իմացությունը չի սահմանափակվում լոկ զգայական աստիճանով: 
Հեռանալով կենդանական աշխարհից, մարդու հոգեկանը հարստանում է գիտակցությամբ 
(տես հոգեկանի փիփսոփայությունը): Գիտակցության մեջ մարդը ստեղծում է օբյեկտիվ 
աշխարհի մտային-իդեական պատկերը'միտ-քը, բանականությունը: Իմացությունը թռիչք է 
կատարում զգայական իմացությունից վերացական մտածողության:

Իմացության երկրորդ աստիճանը' ռացիոնալ-բանական աստիճանը (վերացա
կան մտածողությունը), զգայական սուբյեկտիվ պատկերները վտխարկում է մտքի: Այն 
դրսևորվում է հասկացության, դատողության և մտահանգման ձևով: Գիտակցությու
նը իբրև միտք, աշխարհի սիմվոփկ-նշանային պատկերն է և գոյություն ունի լեզվի մեջ (տե՜ս 
լեզվի և բառի փիլիսոփայություն):

Հասկացությունը ռացիոնալ մտածողության առաջին սհմվոտկ' հւսսկսաական-ան- 
վանակսւն ձևն է: Դրա առաջին կրողը բառն է'իր հասկացական |ւմսատտփ1ւ imimijjMi-
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կ՚ությւսմք i 'нимւլւի մեջ տսւսչփս uiuquul գցացվամ և վերացարկվում Աս առարկաների այն 
էական (ւ աէւհրս!?11ւշւր հատկությունները, որոնք կենսական նշանակություն ունեն մարդու 
հասար: Ա ստղկայիս համատեղ կյանքի ու գործունեության ընթացքում բառերը աստիճա
նաբար ճնւտ եե բերում ինքնուրույն կեցություն: Այնուամենայնիվ, բառերը գործառնում են 
իրենց իմաստային բովանդակությամբ ե կարող են արտահայտել բազմաթիվ իմաստներ: 
Հասկացությունը գիւրելխքայիև բաո է որի մեջ խտացված են իրերի էական, անհ
րաժեշտ և համընդհանուր այն հատկությունները, որոնք ճշմարտացիորեն բնու
թագրում են տվյալ իրը որպես այդպիսին: Դրանք օժտված են ճշմարտության հատ
կությամբ ե միակն եե: Միևնույն իրը չի կարող արտահայտվել մի քանի հասկացություննե
րով: Հասկացության իմաստը մեկն Է և միայն մեկը: Որպես այդպիսին, հասկացություննե
րը իրենց ծավալով ու բովանդակությամբ կարող են փնել' առարկաների էական հատկութ
յունները արտահայտող,առարկաների մեջ համընդհանուրը արտացոլող,նրանց ի
մաստն ու նշանակությունը արտ՛ացոլող և դրանք ամենաբարձր, ամենավերա- 
ցարկված մակարդակով արտացոլող'իդեա-հասկացություններ:

Հասկացությունները իմացության պրոցեսում ձևավորվում են վերացարկման (աբստ
րահում) շնորհիվ: վերացարկումը մտքի այնպիսի գործողություն Է, երբ արտսւցոլման-ի- 
մացության ընթացքում տեղի Է ունենում անցում զգայաբար ընկալվող առարկայի մտա
պատկերից դեպի նրանց մտային պատկերները իրենց Էական, անհրաժեշտ, ընդհանուր, 
հարաբերականորեն կայուն ու կրկնվող հատկություններով: Եթե մտապատկերը իմացութ
յան պրոցեսում սոսկ զգայական պատկեր Է, ապա հասկացությունը մտքի ձև է  նրա սիմ- 
վոփկ-նշանային վերացական պատկերն Է:

Մտքի երկրորդ սևը դատողությունն է: Այն ձևավորվում Է հասկացությունների մի
ջոցով: Լեզվի մեջ ի սկզբանե դատողությունները գործառնել են իբրև պատմողական նա
խադասություններ և կատարել են շփման, հաղորդակցական ֆունկցիա: Դատողություննե
րը այնպիսի նախադասություններ են, որոնք կամ հաստատում են կամ ժխտում որևէ 
բան որևէ բանի մասին, օրինակ, «Ձուկը ջրային կենդանի Է» կամ «Ձուկը ջրային կենդա
նի չէ»: Դատողությունը իր գործառույթը կատարում Է հասկացությունների տրամաբանա
կան կապերի միջոցով: Այն պետք է փնի կամ ճշմարիտ կամ կեղծ: Արտացոլելով առարկա
ների միջև եղած էական, անհրաժեշտ և համընդհանուր կապերը, դատողությունը դրանք 
ներկայացնում է որոշակի կառուցվածքի ձևով: Ամեն մի դատողություն ունի իր սուբյեկտը, 
պրեդիկատը ե դրանք համադրող կապը: Սուբյեկտը այե էփնչիե վերագրվում է որևէ 
հատկանիշ, պրեդիկատը վերագրվող հատկանիշն է, իսկ կապը իրականացնում է այդ վե- 
րագրումը(հմմ. նախադասության մեջ ենթակա, ստորոգյալ,ստորոգում):

Ռացիոնալ-բանակաե իմացության բարձրագույն ձևը մտահանգումն է: Մտահանգու
մը տրամաբանական այնպիսի մտածողություն է, երբ հայտնի դա-տողություններից բխեց
վում է նոր դատողություն: Օրինակ:

Բոլոր ձկները ապրում եե ջրում:
Խ Խա նո սուն է:
Հետևաբար, Իշխանը ապրում է ջրում:
Ոացիոնալ իմացության վերը նշված երեք ձևերը միաձույլ ամբողջություն են և կոչվում 

են միտք: Եթե դրանք քննում ենք պրոցեսի ձևով, ապա գործ ունենք մտածողության հետ: 
Միտքը արտահայտում է մարդու իմացական կարոդութունեերը, իսկ մտածողությունը' 
մտքի զարգացման աստիճանը:

Իմացության պրոցեսը իր երկու աստիճանների' զգայական ու ռացիոնալ և դրանց 
դրսևորման ձևերի' զգայություն, ընկալում, մտապատկեր, հասկացութուն,դատողություն, 
մտահանգում դիալեկտիկական միասնություն է: Փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ 
ձևավորվել են իմացաբանական տարբեր դպրոցներ և ուղղություններ' սենսուալիստա- 
կան և ոաօհոնաւիստական (սենսուալիզմ, ռացիոնալիզմ):

Մենսոսպքւստները (լատ. sensus-զգացռւմ, զգայողություն) գտնում են, որ գիտեփքի
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առաջացման հիմնական աղբյուրը իմացության զգայական աստիճանն Լ: Сиф иЫштш- 
լիստների, միայն զգայական ճանաչողությունն ու վարձն են տալիս աշխարհի ճշմարիտ 
պատկերը: Նրանք թերագնահատում են ոացիո-նալ-բանական մտածողության ղերը իմա
ցության պրոցեսոււք հասկացությունը դիտարկելով իբրե մտքի երևակայության արդյունք: 

Ռացիոնալիստները (լատ. ^էաաԱտ-բսւնականություն,դատողություն) իրենց հեր
թին բացարձակացնում են բանականության դերը ճանաչողության մեջ: Նրանք համոզված 
են, որ բանականությունը ընդունակ Է առանց զգայական տվյալների ու փորձի ապրիորի 
ծնելու նոր գիտելիքներ: Իհարկե, մտածո՜ղությունը ընդունակ Է արդեն մշակված հասկա
ցությունների և դատողություն-ների միջոցով կատարել բազմաբնույթ համադրումներ, 
մտահանգումների միջոցով ստանալ նոր գիտելիքներ, բայց չպետք Է մոռանալ, որ աոանց 
զգա՜յության, չկա գիտելիք: Հասկացությունները ձևավորվում են զգայական ճանաչողութ
յան երկարատև վարձի ու տվյալների հիմքի վրա, իսկ մտահան՜գումների ժամանակ նոր 
մտքերը ծնվում են այնպիսի նախադրյալներից, որոնց ճշմարտացիությունը ստուգված Է 
պրակտիկ-զգայական վարձի միջոցով:

Նոր գիտելիքի և մտքերի ստացման պրոցեսում մտածողությունը իր մեջ ամվւովւում Է 
մարղու իմացական կարողությունների ամբողջ համակարգը: Իմացության վերը նկարագր
ված բնութագրությունը դրա լոկ կառուցվածքային, այսպես կոչված' ֆիզիո-անատոմիա- 
կան համառոտ ուրվագիծն Է: Մտածողութունը իմացական ակտիվ գործնթաց Է, սուբյեկտ- 
օբյեկտ ճանաչողական դիաեկտիկական միասնություն Է, որի ընթացքում մտածող սուբյեկ
տը ցուցադրում Է իր մտածական բոլոր կարողությունները' հայեցողական, համեմատելու, 
վեացարկելու, ընդհանրացնելու, մոդելավորելու և այլն:

2. Իմացության օբյեկտն ու սուբյեկտը:

Իմացության տեսության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը մարդու (ճանաչող 
սուբյեկտի) իմացական գործունեության և կարողությունների համընդհանուր մեխանիզմնե
րի և օրինաչավւությունների ճանաչումն Է: Այս հանգամանքը պայմանավորված Է նրանով, 
որ ինքը իմացության պրոցեսը, ամենաընդհանուր ձևով գոյություն ունի որպես իմացության 
սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբերությունների գործունեական-իմացաբանական ակտիվ համա
կարգ: Բնական Է, որ դրա ճանաչման համար խիստ կարևոր Է այդ հարաբերությունները 
կազմող հակադրությունների ճանաչումը:

Ամենապարզունակ մոտեցմամբ իմացության սուբյեկտը և օբյեկտը գտնվում են իրարից 
անկախ: £նդ որում, այսպիսի ըմբռնմամբ սուբյեկտը իմացական բոլոր կարողություններով 
օժտված մարդն Է, մարդկանց խմբերը, հասարակությունը: Օբյեկտ Է այն ամենը, ինչը հա
կադրվում Է սուբյեկտին և որին ուղղված Է նրա, նախ, ստարկայական-պրակտիկ, այնու
հետև ճանաչողակաե-արժեքային գործունեությունը: Միայն այսպիսի ըմբռնմամբ պետք Է 
հասկանալ կանտյան «ինքնին իրերը», որոնք իմացության օբյեկտ չեն կարող լինել:

ճիշտ Է, իմացության սուբյեկտ կարող Է փնել միայն մարդը, բայց դրանք չեն նույնանում: 
Իմացության սուբյեկտը իմաստ ունի միայն իմացության օբյեկտի հետ հարաբերության 
շրջանակներում: Իմացությունից դուրս չկան իմացության ոչ սուբյեկտը և ոչ Էլ օբյեկտը: 

Իմացության սուբյեկտը օգտագործվում Է գիտելիքն ու ճանաչողությունը բնութագրելու 
համար և կոնկրետացնում Է «գիտակցություն» հասկացությունը' նրան առդնելով գիտելիքը, 
մարդու իմացական կարողությունների, հնարավորությունների և սահմանների ամբողջութ
յունը: Այս հայեցակետից, իմացության սուբյեկտը մարդու նպատակաուղղված ակտիվութ
յան աղբյուրն Է, նրա ստարկայական-պրակտիկ գործունեքւթյան, ճանաչման ու գնահատ
ման կրողը:

Մինչև XX դարը, աշխարհը որպես իմացության օբյեկտ, իր մեջ չի րնոզրկհլ սուբյեկ
տին, այն ղիտարկվել Է ճանաչող սուբյեկտից ղոտս ե ինքնին: 20-րղ ղււտի բնագիտությու
նը հաղթահարում Է սւյս բսւցը: Գիտական ճանաչողություէտ ապագայում I որ օբյեկտիվ
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Փշխարհի и (մարիփ ЩШфЦЬрц որոշվում է ոչ մխսյս այղ աշխարհի հսւտկաթյուԱնԱրով, սւյլև 
իսսւ()ա|.ւ|սւ1ւ սուրյեկՓի բնոէթսպրւսթյուններով, նրա ակտիվությամբ ե մևթոդաբասական- 
սաււսյրհա,ւա60սւյի'ն դիրքորոշումներով: Իմացության սուբյեկտը ե օբյեկտը մեկուսացվսւծ- 
բաժսւեված յեե Ս՛եկը մյուսից, չք որ միայն այն դեպքում Է օբյեկտը ճանաչվում, երբ ընդգրկ
վում Է մարդու ակտիվ գործունեության մեջ: Մարդը անընդհատ խաոնվում Է բնությանը, մի
ջամտում նրան: Գիտական իմացությունը սուբյեկտի ակտիվ երկխոսություն Է օբյեկտի 
հետ: Դրանք փոխադարձաբար երթադրում Ա պայմանավորում եե միմյանց: Որքան խորա
նում ե լայնանում Է աշխարհի իմացությունը, այնքան վւաիոխվում Է իմացության օբյեկտի 
բնույթը ե ուժեղանում նման օբյեկտների միջգիտական-համակարգային սուբյեկտների դե- 
ՐԸ:

Խոսելով իմացության պյւոցեսում սուբյեկտ-օբյեկտային դիալեկտիկական միասնութ
յան մասին, անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ աշխարհի գիտական պատկերը կսւրե- 
փ Է հարաբերականորեն ամբողջական համարել, երբ նրա հիմքում ընկած Է մարդու մոդե
լով աշխարհի գիտական իմացությունը: Մ՜արդը ոչ միայն օբյեկտիվ աշխարհի 
մասնիկն Է, այլե. նրա լիարժեք մոդելը: Մարդը ապրում Է գոյություն ունեցող տիեզերքի 
մեջ ե իրենով խտացրել Է ամբողջական տիեզերքը: Եվ եթե տիեզերքը ապրում Է համաշ
խարհային հաստատուն մեծությունների չավաւմներով, ապա մարդու իմացական կարո
ղությունները նույնպես համաշխարհային բնույթ ունեն ե ենթակա եե այդ չափումներին: Այ
սօրվա գիտական իմացության մեջ ձևավորվում Է մար՛դկային, սկզբունքը, ըստ որի տիե
զերքի բոլոր հատկությունները բխեցվում к  դուրս bb բերվում մարդու առանձնա
հատկություններից: Փիլիսոփայության ապագայի հեռանկարում նախանշվում Է մի մո
դել, որ մարդու փիփսոփայական իմացությունը պետք Է սկսել ոչ թե տիեզերքից դեպի մստ- 
դը, այլ ընդհակառակը մարդու մոդելից դեպի տիեզերք: Նման մոտեցմամբ իմացության 
սուբյեկտ-օբյեկտ հակադրությունը դադարում Է գոյություն ունենալուց: Փիլիսոփայությունն 
արդեն գործ կունենա ճանաչող սուբյեկտ-օբյեկտ և ճանաչվող օբյեկտ-սուբյեկտ դիա
լեկտիկական միասնության հետ:

3. ճշմարտության, մոլորություն և սուտ:

Սուբյեկտի իմացական-պրակտիկ փոխհարաբերությունը օբյեկտի հետ արտահայտ
վում Է ճշմարտություն կատեգորիայի միջոցով: ճշմարտության բացահայտումը ամեն մի 
իմացության նպատակն Է: Իսկ ի՞նչ Է ճշմարտությունը:

Փիփսոփայական մտքի իմացաբանական տեսությունների մեջ աոկա են ճշմարտութ
յան բազմաթիվ ըմբռնումներ: Նախ, ճշմարտությունը գիտելիքի համապատասխա
նությունս է  իրականությանը: Արդեն իսկ Պլատոնի ե Արիստոեփ փիփսոփայության 
մեջ ճշմարտության մասին խոսվում Է որպես մի դատողություն, որը համապատասխանում 
Է իրական առարկաների ներքին տրամաբանությանը: Տվյալ պարագայում ճշմարտությու
նը մի գիտեփք Է, որը համընկնում Է իր օբյեկտին, նրա ճշմարիտ և ստույգ արտացոլումն Է 
առօրյա հայեցողության կամ մտածողության մեջ: Այս դեպքում ճշմարտության հիմնական 
հատկությունը օբյեկտիվություեն Է:

ճշմարտության այսպիսի ըմբռնումը համարվում Է դասական և հնազույնը, որից սկսվել 
Է նրա հետագա տեսական ուսումնասիրությունները (Աքվինացի, Հոլբախ, Հեգել, Ֆոյեր- 
բախ Մարքս): ճշմարտության դասական ըմբռնման հազարամյակների զարգացումը հեն
վում Է այն մտքի վրա, որ իմացության օբեկտի ճշմարիտ արտացոլումը որպես մտածական 
սիմվոլ-կերպար, իր մեջ բովանդակում Է սուբյեկտից դուրս և անկախ գոյություն ունեցող օբ
յեկտիվ ռեալականությունը: Սրանից կատարվում Է մի եզրակացություն, ըստ որի ճշմար
տությունը օբյեկտիվ է: Բայց պետք Է նկատի ունենալ, որ ճշմարտությունը նաև սուբյեկ
տիվ է ըստ նրա ներքին իդեալական բովանդակության և ձևի: Ուրեմն, պետք Է տարբերւս- 
կեյ ճշմարտության օրյեկտիվություեը իր արտաքին նյութական բովանդակությունից, քսւն-
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գի այն օբյեկտիվ հատկությունների արտացոլում է, ճշմարտությսա սալ՚յհկտիփպվունից' 
որպես մարդու իմացական կարողությունների մեջ արտահայտված հասկացություն, օրենք 
ե տեսություն: Այսպիսի ըմբռնմամբ օբյեկտիվ ճշմարտությունը միշտ կոնկրետ Է:

ճշմարտության ադեկվատությսւն ուսմունքից պետք Է տարբերել նրա կոհերենտա- 
կան ըմբռնումը: Այս տեսության հիմքում ընկած են դատողությունների փոխհարաբերութ
յունները, երբ հաշվի չի առնվում նրանց համապատասխստւթյունը փաստի հետ: -Քննադա- 
տելով ճշմարտության օբյեկտիվության ուսմունքը, կոհերենտական ուսմունքներում փաս
տարկվում են ճանաչողական այն դժվարությունները, երբ իմացության օբյեկտը անմիջա
կան կապ չունի (ե՜ զգայական, ե' բանական ստումներով) ճանաչվող օբյեկտի հետ: Երբ գի
տությունը աշխատում Է համընդհանուր վերացարկված հասկացությունների միջոցով 
(Լայբնից, Սպինոզա, Հեգել) U խոսում տրամաբանության ու մաթեմատիկայի լեզվով, 
ճշմարտության մասին արդեն խոսքը գնում Է տեսական համակարգերի շրջանակներում: 
Տվյալ դեպքում ճշմարտության չափանիշը տարբեր դատողությունների ինքնսւհամաձայ- 
նեցվածության և անհակասականության մեջ Է, երբ նոր ճշմարտությունը չի խախտում 
տվյալ տեսության ներքին ներդաշնակությունը:

Եթե ճշմարտությունը դիտարկվում Է գիտեփքի պրակտիկ օգտակարության, արդ
յունավետության 1ւ գործնականության տեսանկյունից, ապա մենք գործ ունենք 
ճշմարտության պրագմատիստական ուսմունքի հետ: Այս տեսանկյունից ճշմարիտ են 
այն գիտեփքները, որոնք բավարարում են մարդկանց պրակտիկ պահանջմունքները ե օգ
տակար են սուբյեկտիվ շահերի իրականացման գործում: Այսպիսին Է ճշմարտության 
մարքսիստական ուսմունքը: Այս տեսությունը մշակվել Է նաև ամերիկյան պրագմատիզմի 
փիփսոփայության մեջ (Չ. Պիրս, Ու. Ջեյմս, Տ- Դյոփ): Այս ուսմունքի խոցելիությունը այն Է, 
որ գիտական բազմաթիվ ճշմարտություններ կարող են օգտակար չլինել գործարարության 
և շահի տեսանկյունից կամ շատ շուտով կկորցնեն այդ ընդունակությունները:

Այնուամենայնիվ, մարդը հետապնդում Է բազմաթիվ, նույնիսկ հակադիր նպատակներ, 
ուստի դրանց հասնելու համար իմացությունը չի տեղավորվում ճշմարտության մեկ չափա
նիշի շրջանակներում: Վերոհիշյալ երեք տեսությունները լրացնում են մեկը մյուսի բացը: 

Ինչպիսին Էլ լինեն ճշմարտության չափանիշները, միևնույն Է, ճշմարտության հիմնա
կան չափանիշը եղել ու մնում Է հասարակական պրակտիկան՝մարդկանց նյութական, զգա- 
յական-առարկայսւկան գործունեությունը: Մարդկանց նպատակադիր-վերափոխիչ գոր
ծունեության և նրա արդյունքների միջոցով ենք մենք ձեոք բերված ճշմարտությունները օբ
յեկտիվացնում և հիմնավորում մարդկության համար դրանց համընդհանուր լինելը:

Սակայն, այս չափանիշը նույնպես սահմանափակ Է, քանզի մարդկային վարձը ևս սահ
մանափակ Է և հնարավոր Է, չի բավարարի հաստատելու կամ ժխտելու, ասենք, անսահմա
նության ու բացարձակությանը վերաբերող ճշմարտությունները: Դեռևս իր ժամանակին 
Վիլյամ Օկկամը նկատել Է, որ չի կարեփ բազմապատկել Էությանը վերաբերող գիտեփքնե
րը, առանց անհրաժեշտության /«Օկկամի ածելին»/ : Անհեթեթ Է, գրել Է նա, մարդու ծագ
ման հարցը կապել գերբնական ուժերի հետ, եթե այն չի տրվում երկրային բացատրության: 

ճշմարտությունը անընդհատ խորացող և լայնացող պրոցես Է: Այն ընթանում Է սւռօր- 
յա-Էմպիրիկ գիտեփքներից դեպի հարաբերական., իսկ հարաբերականից դեպի բացար
ձակ ճշմարտության: Այդ պրոցեսը ընթանում Է երևույթի ճանաչումից դեպի էությունը, պա
տահականից' անհրաժեշտությանը, եզակիից' ընդհանուրին, անցողիկից' հաստատունին, 
այսինքն' դեպի օրենքի ճանաչումը: Իմացությունը բացարձակ ճշմարտությանը 
ձգտող, բա յց երբեք սրան չհասնող տեսական և պրակտիկ իմացական անվեր
ջանայի գործընթաց է:

Այնուամենայնիվ, իմացության բարդ ու հակասական պրոցեսը զուտ իմաօական, օբյեկ
տիվ ճշմարտության բացահայտման գործընթաց չէ: Այն նաև արժեքային ճանաչողություն 
է, ավեփ ստույգ'իմացաբանականի և արժեքայինի միասնական պրոցես է:

ճշմարտության զարգացման պրոցեսը ընթանում է կայունության 1ւ փոփոխելիության
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ս1ւև|ւա| Փախփւփւ1| հշմսւլւտու[<ւյունս1յրը կոչվում ևՍ հարաբերական, ճշմարտություններ: 
Դրա lip սկէ|րյյլ1փոր1ւն նշմսւրրտ ևՍ, բայց ոչ լրիվ, մասնակի կամ մոտավոր ճշմարտություն- 
ևսր 1.0 ՚  11111 it ւ о ու էւես պատմակաս բնույթ, ձեռք են բերվում որեէ ժամանակահատվածի ըն
թացրու U ե սահմանփակ են:

Բացարձակ են այն ճշմարտությունները, որոնք իրերի ե երևույթների նկատմամբ առա
վել ամբողջական են ե լրիվ, բազմակողմանի սպառիչ գիտելիքներ են, բայց վերջնական, 
չեն՝. Այսինքն' սկզբունքորեն չկան բացարձակ ճշմարտություններ: Այս հանգամանքը որոշ 
փիլիսոփաների իրավունք է տվել խոսելու բոլոր գիտեփքների հարաբերական բնույթի և 
էության մասին (ռելյատիվիզմ): Իհարկե, երբ խոսքը վերաբերում է իմացության պրոցեսին, 
որպես բացարձակ ճշմարտությանը անվերջ ձգտող, բայց դրան երբեք չհասնող պրոցեսի 
մասին, ապա բոլոր գիտեփքները, իրոք, հարաբերական են: Բայց այն հանգամանքը, որ 
ճշմարիտ գիտեփքների ձեռքբերումը ինքնանպատակ չէ, այլ ձեոք են բերվում պատմակա
նորեն սահմանափակ դարաշրջանի հասարակության պրակտիկ արտադրական և հոգեր 
պահանջմունքների բավարարման համար, ապա տվյալ դարաշրջանում ձեռք բերված ա
ռավել ամբողջական և սպառիչ գիտեփքները բացարձակի տեղ են ընդունվում: Բարդ և հա
կասական իմացության պրոցեսում մարդիկ ընկնում են մոլորությունների մեջ:

ճշմարտությունը գիտեփքի հատկություն է, որպես օբյեկտի էության մասին ամբող
ջական և ճշմարիտ ինֆորմացիա: Որպես այդպիսին, ճշմարտությունը գիտակցության օբ
յեկտիվ բովանդակությունն է: Այդ օբյեկտիվության բացահայտման և հայտնադործման ու
ղին հեշտ ու հասարակ չէ: Այե ճշմարտության ու մոլորությունների անխզեփ միասնության 
մեջ ընթացող բարդ ու հակասական պրոցես է:

Մոլորությունը ևս գիտեփք է, բայց իր օբյեկտից շեղված, դրանով էլ նրան չհամապա
տասխանող, երբեմն մակերեսային, շեղումներով փ գիտեփք է: Այն իրականության աղա
վաղված , երբեմն սուբյեկտիվացված արտացոլումն է, օբյեկտի որևէ կողմի իմացության 
արդյունքների անգիտակցական բացարձակացումն է: Մոլորվածության օրինակներ են, ա
սենք, «տեսական աստցագուշակությունը», «ալքիմիան», որոնց մեջ, սակայն, ճշմարտութ
յան առկայծումներ, այնուամենայնիվ, կան:

Մոլորությունը, իբրև տեսական իմացության մեջ ճշմարտության բնական արբանյակ, ի
րենից ներկայացնում է մտքի անմեղսունակ, չկանխամտածված անհամապատասխանութ
յունը օբյեկտին: Դրա պատճառներ կարող են փնել ճշմարտության որոնման ժամանակ 
վարկածների /հիպոթեզների/, ենթադրությունների և կանխատեսումների անհրաժեշտութ
յունը կամ էլ օբյեկտների բազմաբովանդակությունը' երևութականության ընդունումը իբրև 
էություն, կամ թե' գիտական մեթոդաբանության բացակայությունը: Բայց որ «Գիտության 
մեջ բոլոր գաղափարները ծնվում են իրականության և այն հասկանալու միջև դրամատիկ 
կոնֆփկտների մեջ» /Ц. էյնշտեյն/ , փաստ է:

Նշանակալից է մոլորությունների դերը իմացության պրոցեսում: ճշմարիտ է, որ ամեն մի 
մոլորություն հետազոտողին շեղում է ուղիղ ճանապարհից: Սակայն այդ շեղումը գիտակ
ցական չէ, գիտնականը գիտակցաբար փ գնում դրան: Պարզապես նա համոզված է, որ ին
քը ընտրել է ճշմարիտ ուղի և ընթանում է ճշմարիտ ճանապարհով: Նման իրադրություննե
րում մոլորվածությանը նպաստում է իր առջև դրված հարցադրումների ձևակերպմանը, 
ճշմարտության տեսությունների և մոտավոր, ւիորձով չհաստատված ուսմունքների ստեղծ
մանը, որոնցից շատերը գիտական տեսությունների հիմք են դառնում:

Մոլորությունից պետք է տարբերել ա ճԻՏ£: Սուտը դաժան կեղծարարություն է, 
ճշմարտության կանխամտածված աղավաղումն է կամ էլ նրա գիտակցական վտխարինու- 
մը հակադիր դատողությամբ:

Փիփսոփայական շատ ձեռնարկներում ստի առաջացման և էության վերաբերյալ հա
ճախ վկայակոչում են ֆրանսիացի մտածող Կ. Մեփտանի «Ստի հոգեբանությունը»’ փոք

9 . Молитпп, Псхология лжи. СПб. 1903.
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րածավալ գիրքը: Նկատի ունենալով այս հիմեսփւնդրի անչափ կարևորությունը Jliq հա
մար, հարկ ենք համարում հակիրճ ներկայացնել գրքի բովանդակությունը:

Հեղինակը ընդարձակ ներկայացնում է ստի առաջացման հոգեբանական գործընթացը: 
Երեխան խաղերի ժամանակ, զարգացնելով իր երևակայությունը, փորձում է խուսափել 
պատասխանատվությունից, ընդօրինակում է մեծերին: Հետագայում նա խաղում է իր 
զգացմումքների հետ: Մարդկային կրքերը և սիրո աոաջին փայլատակումները ստիպում են 
ստի առաջացման ծանրակշիռ գործոններ դաոնալ: Հեղինակի համոզմամբ «Սերը ծնում է 
անհաշիվ ստեր»: Սիրող մարդը կանխամտածված և գիտակցաբար գնում է դրան'իրեն ար
ժեքավորելու, գործընկերոջ մոտ խանդ առաջացնելու և սեր բորբոքելու համար: Նա ստում 
է նաև այն ժամանակ, երբ դադարում է սիրելուց: Սուտը ծնվում է նաև ւիոքրոգությունից, 
անկարողությունից, փառամոլությունից, բարձունքներ նվաճելու անհագուրդ փառքից: 
Նման մարդկանց համար սուտը դառնում է ապրելակերպի սկզբունք: Այն հաճախ ծնվում է 
ուրիշների հաշվին որոշակի առավելություններ և գերակայություն ձեռք բերելու ցանկությու
նից:

Հետաքրքրքկան են հեղինակի մեկնաբանությունները հասարակական կյանքում ստի 
առաջացման պատճառների մասին: Հեղինակը, մասնավորապես, անդրադառնալով ստի 
ձևավորման խնդրին, ուղղակիորեն նշում է կուսակցականության գործոնը: «Բարդ և հզո- 
րագույն կիրքը, որը կոչվում է կուսակցություն, հանդիսանում է ցանկացած ստի անսպառ 
աղբյուր... Մենք, ֆրանսիացիներս,- գրել է նա.- շատ լավ գիտենք, թե ինչպիսի սարսափե
լի ստի մեջ կարող է մեղավոր լինել այս կամ այն կուսակցությունը, որը սեփական շահերը 
բարձր է դասում արդարությունից և ճշմարտությունից: ԵՎ մենք ամեն օր տեսնում ենք այդ
պիսի ապշեցուցիչ, կարեփ է ասել, շշմեցուցիչ փաստ, լրագրողները և քննադատները մարդ- 
կաց կամ նրանց ստեղծագործությունները գնահատելիս առաջնորդվում են մի ցուցանիշով' 
պատկանու*մ է գնահատվող մարդը իրենց կուսակցությանը, թե ոչ»: Հարկ ենք համարում 
այս միտքը լրացնել ևս մեկով: Ռուս էմիգրանտ Ի.Ա. Իլյիեը 1928թ. Բեոլինում հրատարա
կում է «Կուսակցականության թույնը» հոդվածը: Այստեղ նա շեշտված ընդգծել է, որ կու
սակցությունների բաժանվելը անխուսափելի է, որովհետև ամենուրեք, որտեղ մարդիկ 
մտածում են, առկա են և՜ տարաձայնություններ, և՜ համախոհություն: Համախոհների միա
վորումը նրանց տափս է վստահություն ու վճռականություն և ավելացնում նրանց ուժերը: 
Բայց կուսակցական ոգին միշտ էլ թունավոր է և քայքայիչ: Մարդիկ փառասիրությունից 
ձգտում են իշխանության, դրա համար ստեղծում են քայքայիչ մթնոլորտ, պայքարի եե կո
չում ամենահիմար միջոցներով, վերածվում են չարակամ դեմագոգների /ամբոխավարնե
րի//՜ կուսակցական ծրագիրը վերածելով բարու և չարի չավտրոշիչի: Այդպիսի ոգով վա
րակվում եե և՜ աջերը, և՜ ձախերը: Կուսակցական ոգին ստեղծում է յուրատեսակ զանգվա
ծային հոգեվիճակ կուսակցության շրջանակներում: Մարդը, ընկնելով նման հոգեվիճակի 
մեջ, սկսում է հավատալ, որ միայն, և՜ միայն իր կուսակցությունն է ճշմարիտ ցանկացած 
հարցերում: Կուսակցական փառամոլները դիմում եե բոլոր միջոցների' կանգ չառնելով ան
գամ ամենաստոր գործողությունների առջև: Ոմանք ստում են վիճաբաեությունների ու 
փաստարկումների ժամանակ, ոմանք նախօրոք խաբում եե ընտրողներին, զրպարտում հա
կառակորդներին և մրցակիցներին: Ոմանք վաճառում են իրենց «քվեները», մյուսները ծախ
վում են մերթ ւիողի, մերթ պատվի համար, մերթ բաժանում եե «տեղերը», մերթ շահութա
բեր գործարքներ եե կնքում: Ոմանք կաշառքներ եե վերցնում, ոմաեք կուսակցական դա
վադրություններ և հեղաշրջում կատարում, ոմանք քաղաքական սպանությունների եե դի
մում: Կուսակցական առաջնորդի կերպարը ի վերջո խտացնում է ստախոսություն ե կեղ 
ծիք, վերածվում կաշառակերի և ստախոսի կերպարի»: Կուսակցականության ոգին, ավար 
տել է իր հոդվածը հեղինակը, վերջիվերջո աղավաղում և այլանդակում է մարդու աշխար
հայացքը:

Սուտը խոր արմատներ ունի, որոնք թաքնված են մարդկաեօ տնտեսական և քաղա
քական շահերի ծալքերում: Այս պատճառով կ  սուտը մշտապես կապված Լ ապւյեկտիվ ղի ֊
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ՓԱէվօրուրւյпւնների Իեւր I* զուգակցվամ Է ապակողմնորոշման, ապատեղեկսւցման ու մոլո- 
րսցնէւլա ւլււ|ս1ոււ(ւ1ւլւ|ւ1ւ և գիտակցական համոզմունքի տեսքով ներկայացվում Է իբրև 
ճշմսւրւլաւլ.ւ|ա(ւ:

Շատ ղ<1վար Է ճշմարտության չավւորոշիչներ որոնել հասարակական կյանքում: Բայց 
սա չի նշանակում, որ այդպիսի չափանիշներ գոյություն չունեն: Հասարակությունը մարդ
կանց համատեղ կոլեկտիվ կեցություն Է, որտեղ անձի երջանկությունն ու կյանքի իմաստը 
ձեռք Է բերվում միասնական ապրելակերպի շրջանակներում: Մեկի երջանկությունը կեր
տում Է մյուսը: Այդ երկբևեռ երջանկությունը ձեռք բերելու համար մարդիկ պետք Է ապրեն 
ե արարեն ճշմարտության, արդարության, գեղեցիկի և բարու օրենքներով: Սուտը խնամ
քով ու ճարպկորեն թաքցնում Է իր բովանդակոիթյունը, բայց ինչպես ժողովրդական առածն 
Է ասում, «ստի ոտքը կարճ Է»: Սուտը մարդկության մեծագույն չարիքներից մեկն Է, որից 
ծնվում են անհաշիվ ողբերգություններ: Մարդկությունը շատ թանկ Է վճարում ստի համար:

4. Հավատ Ա. գիտելիք

Հավատի ե գիտեփքի Էության , մասնավորապես դրանց փոխհարաբերության հարցը 
փիփսոփայության կենտրոնական հարցերից Է: Այն առավել հանգամանորեն ներկայաց
ված Է միջնադարյան սխոլաստիկական փիփսոփայության և աստվածաբանության մեջ:

Մարդկանց մեծամասնության գիտակցության մեջ իշխում Է այն համոզմունքը, որ հա
վատը զուտ կրոնական գիտակցությանը բնորոշ հատկանիշ Է: Սրանով փաստացի 
անարդարացիորեն նույնացվում են հավատ և կրոնական հավատ հասկացությունները, 
մոռանալով այն ճշմարիտ իրողությունը, որ հավատը նախևստաջ աշխարհայացքային 
բնույթ և բովանդակություն ունի և նրա հիմնական տարրերց մեկն Է: Որպես այդպիսին, հա
վատը մարդու կողմից իր հոգևոր ուժերի նկատմամբ վստահություն և  համոզվա
ծություն Է' ուղղորդված ինչ-որ բանի ռեալ գոյության կամ ճշմարտության ընդունման' ա- 
ոսւնց փաստացի հիմնավորվածության: Այս հայեցակետից ընդունված Է հավատը ղի- 
տարկել որպես հավանականը իրականի տեղ ընդունելու հոգեկան ապրում և հոգու 
հատկություն, որպես հավանականի ճշմարիտ և ռեալ գոյության մասին հաստատ համոզ
մունք և անխախտեփ համոզվածություն' առանց ապացուցման կամ որևէ փաստի: Հավա
տը մարդկային հոգու ինքնին կամ ինքնանպատակ հատկությունը չէ: Այն ստվերի պես 
հետևում է մարդու, նրա կյանքի և գործունեության ամեն քայլավւոխին' իր հերթին ունենա
լով իր բնական արբանյակը'հույսը, որպես լավատեսական կողմնորոշում, որպես հոգեկան 
հզոր ուժ դիմակայելու կյանքի անհուսալի թվացող գործոններին: Հավատը օժտված է նման 
հատկություններով, քանի որ նրան բնորոշ են հոգեկանի մի շարք հատկություններ: Նախ, 
հավատը առաջնորդվում է հոգեբանական անկասեփ վստահությամբ, դրսևորվում է ցան
կալին իրական, հավանականը ճշմարիտ ընդունելու համոզմունքով և հաստատակամութ
յամբ: Հավատին բնորոշ են ընդունված գիտեփքները ճշմարիտ ընդունելու գործոնը, ան
կախ այն պարագայից, թե դրանք, իրոք, ճշմարիտ են, թե ոչ: Մարդը հավատի շրջանակ- 
նելւում հենց այդպես էլ մտածում և գործում է: Դա իրադարձությունների ընկալման տիրա
պետող ձև է, որի ընթացքում մարդը տվյալ գիտելիքներին, գաղափարներին և իդեալներին 
հաղորդում է աշխարհայացքային բովանդակություն, վերածում իր պրակտիկ գործունեութ
յան կողմնորոշիչների: Այսպիսով, հավատը ավեփ լայն հասկացություն է, քան հասկանում 
ենք առօրյա գիտակցության և ողջախոհության շրջանակներում: Հավատը մարդու հոզե- 
կանի արժեքային ձևերից մեկն է, ինչպես, ասենք, կամքը, հույզերը կամ էլ զգացմունքային 
այլ ապրումները: Եթե կամքը մարդու կողմից իր հոգևոր ուժերի համակենտրոնացում է սե
փական գործունեության կարգավորման գործուն և դրսևորվում է որպես վճռականություն և 
նպատակաուղղվսւծություն, ապա հավատը մարդու կողմնորոշման արժեքային մի ձև է, ո
րի ընթացքում նա սուբյեկտիվորեն հասկանում է ինչ-որ բանի ռեալ, ճշմարիտ լինելը և հա
վատում է դրան: Հավատը, իբրև հոզևոր արժեքային-իմացաբանական ապրում, սկսվելով
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կասկածանքից, հասնում է համոզվածության ու վստահության: Ի տարբերություն հսս|ատի 
աստվածաբանական ըմբռնման, որտեղ աստվածային հայտնությունները հիմնսւվւտման 
կարիք չունեն, հավատը իր հիմնավորումը գտնում է հենց իր մեջ: Հավատի ինքնահիմնսւ- 
վորումը իրականացվում է ռացիոնալ ապացույցներով ե զգայական-հուզական փաստարկ
ներով: Բայց հավատը չի կարեփ կապել բացարձակ հավաստիության հետ: Մարդիկ ա
ռաջնորդվում են իրենց հաստատ համոզմունքներով, բայց սա չի նշանակում, որ նրանց հա
վատը բացարձակ հավաստի է:

Այսօր արդեն հստակ տարբերակված ե ընդունված է հավատի աշխարհիկ ե. կրոնա
կան ձևերի ընդունման փաստը: Դեռ ավելին, աշխարհիկ կյանքով ապրող և ստեղծագոր
ծական գործունեությամբ զբաղվող մարդիկ, առանց իրենց ծրագրերի ու նպատակներից, 
հստակ իրականացման նկատմամբ համոզվածության ու հավատի, դժվար թե հասնեն 
ցանկալի հաջողության:

Հավատը, իբրև հոգեկան-զգայական հզոր ապրում, մարդ-աշխարհ հարաբերություն
ների ձև է, վստահություն սեփական ֆիզիկական և բանական ուժերի նկատմամբ: Աստվա
ծաբանությունը շատ լավ է հասկացել հավատի նման բովանդակությունը' այն նպատա- 
կաուղղելով աստծո գոյության և աստվածային հայտնությունների բացարձակ ճշմարտութ
յան ընդունմանը: Միջնադարյան աստվածաբանությունը նախ, կատաղի պայքար է մղել 
գիտեփքի դեմ, իսկ ուշ շրջանի սխոլաստիկան ստիպված էր փիլիսոփայությունն ու գիտե
լիքը օգտագործել կրոնական հավատը բանականության մակարդակում հիմնավորելու հա
մար: Դեռևս Օգոստինոս Երանելին էր խոսում հավատի և գիտեփքի ներդաշնակության 
մասին, հասկանալի է' կրոնական հավատի գերակայությամբ:

Կրոնական հավատրի առանձնահատկությունն այն է, որ հավատի օբյեկտ են 
դառնում մարդկանց կողմից անձնավորված և երբևէ գոյություն չունեցող երևակայական 
էակները, գերբնական ուժերն ու ոգիները, ինչպեսև դրանց հետ զգայական-առարկայական 
իրական հանդիպման ընդունումը: Կրոնական հավատի մեջ արմատակալած է այն հաս
տատ համոզմունքը, որ կրոնական սուրբ գրքերում և բազմաբնույթ տեքստերում բոլոր կար
գի պատմություններն ու գիտեփքները բացարձակ ճշմարտություններ են: Կրոնական հա
վատի բաղկացուցիչ մաս են կազմում մարղյանց հավատը եկեղեցու բարձրաստիճան սպա- 
սավորների, եկեղեցու հայրերի և պաշտամունքը ընդհանրապես կրոնական հեղինակութ
յունների նկատմամբ:

«Դիտելիքը ուժ է», հոգևոր ու պրակտիկ հզոր ուժ: Գիտության զարգացմանը զուգըն
թաց բացարձակ հավատը աստվածային հայտնության և դրա ճշմարտությունների նկատ
մամբ ձեռք է բերում այլ իմաստ: Կրոնական հավատը գիտելիքը դուրս չի մղում աստվածա
յինի իմացության գործընթացից: Աստվածաբանությունը ձգտում է միավորել հավատն ու 
գիտեփքը, իսկ փիփսոփայության հիմնական խնդիրը տեսնում է աստվածաբանական 
ճշմարտությունների տեսական բանականությամբ բացահայտման, հիմնավորման և ար
դարացման մեջ: Նման մոտեցման հիմնավորման կռվանն իրոք այն է, որ հավատը միաժա 
մանակ մարդու հոգևոր ներաշխարհի կարևորագույն ֆենոմենն է: Գիտակցությունը անմի
ջականորեն ընկալում է հավատի կողմից ձևակերպած դրույթները իբրև գիտեփքներ, ար
ժեքներ և նորմեր: Հավատը, իբրև արձրագույն արժեքների վերաբերյալ հոգևոր խելամիտ 
վստահություն և համոզվածություն, գիտական գործունեության առջև նորանոր հորիզոն
ներ է բացում: Այստեղ հավատն ու գիտեփքը չեն բացառում միմյանց: Գիտնականի մոտ 
հավատի բացակայությունը /իսկ սա չի առնչվում «Աստված կա...չկա» դատողության հետ/ 
կործանարար է: Հավատը իմացական-հոգեկան գործողություն է, որը իրեն նկատում է ան
միջականի մեջ և չի պահանջում ոչ մի ապացույց: Այն նախապատրաստվում է զգայակա
նի ու առօրյա վարձի արդյունքների, հոգեկանի ներքին տրամաբանության հիմքի վրա: Հա 
վատի մեջ մարդը նշմարում է գալիքը, որևէ իրադարձության ակնհայտությունը, ի վերօո, 
որևէ իդեալի նկատմամբ համոզվածությունը և վստահությունը:

Հավատի ու գիտեփքի հարաբերակցության հիմնահստզր սււա|վն| իաքւԱ հասկանալու

288



համար, աLilւրա՛ 1նլ’(|1 Լ հստակ պատցևրսւցուսսեր ունենալ «Երևակայություն», «Իդեալ» ե 
«ի|]եա(սւկանը* հասկացությունների փիլիսոփայսպան բովանդակությաս մասին:

5. Երևակայություն, իդեալը к  իդեալականը

ա. Երևակայություն

Իրականության ճանաչողական գործունեության շրջանակներում մարդկանց իմացա
կան կարողությունները անսահման են: Դրանց միջոցով մարդիկ ոչ միայն արտացոլում ու 
ճանաչում են աշխարհը, այլև վերստեղծում են այն նորոովի՝մարդկային գործունեությանը 
օժտելով ստեղծագործական բովանդակությամբ:

Մարդիկ ամենուր փոփոիտւմ են իրենց շրջապատը և կյանքի պայմանները սեփական 
պահանջմունքներին համապատասխան: Այդ գործընթացներում մարդիկ անընդհատ վե
րաձևում ու հարստացնում են իրենց պատկերացումները, ստեղծում նոր, իր հիշողության 
մեջ գոյություն չունեցող մտապատկեր-կերպարներ: Իմացական այս պրոցեսներում իր ինք
նուրույն տեղն ու դերն ունի երևակայությունը:

Ամենաընդհանուր իմաստով երևակայությունը գոյություն ունեցող պատկերացումների 
ե մտապատկերների վերարտադրման, վերսոիոխման և հարստացման գործընթաց է: 
Զգայական, փորձնական իմացության ընթացքում զգայարանների վրա ներգործած առար
կաների պատկերացումներից շատերը երկար ժամանակ մնում են մարդու հիշողության մեջ: 
Այդպիսի մտապատկերներն ու պատկերացումները երևակայության միջոցով հետագայում 
ենթարկվում են որոշակի վերամշակման և վւոխակերպման:

Հարցի էությունն այն է, որ մարդու պահանջմունքների բավարարման համար նա 
ստիպված է կյանքի կոչել ստեղծագործական նոր ուժեր: Մարդն իր գիտակցության մեջ 
ստեղծում է իրականության մեջ դեռևս գոյություն չունեցող առարկայի կերպարը, որի նա
խատիպը ւիորձի ե զգայական իմացության միջոցով ձեոք բերված և հիշողության վերա
ծած գիտելիքներ, պատկերացումներ և մտապատկերներ են: Հենց այդ հիմքի վրա նոր 
ստեղծված մտապատկերները և իդեալական պատկեր-կերպարները երևակայության 
արդյունք են: Հետևաբար, երևակայությունը գոյություն ունեցող պատկերացումների վե
րարտադրումից, փոխակերպումից և վերափոխումից ստացվող նոր պատկերացում է:

Մարդիկ իրենց պրակտիկ-վերափոխիչ գործունեության ընթացքում անընդհատ կա
տարելագործում են ձեռք բերած արտադրության միջոցները: Կատարելագործման այդ 
գործընթացը հատուկ է նաև մարդկային ակտիվ մտածողությանը: Մարդն սկսում է երևա- 
կայել, գիտակցության մեջ ստեղծել երևակայական այնպիսի իրեր, որոնք իրականության 
մեջ չկան:

Երևակայական գործընթացը չպետք է շփոթել հիշողության գործընթացների հետ: Հի
շողությունը վերարտադրում է իրերի և պրոցեսների վերաբերյալ նախկինում եղած պատ
կերացումները: Հիշողության գործառույթը վւորձի վերավտխումն է, մարդկային կենսւաիոր- 
ձի, գիտելիքների և հմտությունների պահպանումը: Երևակայության առանձնահատկութ
յունն այն է, որ հիշողության միջոցով վերհիշված պատկերացումները, ինչպես և գիտելիք
ներն ու վարձը ենթարկվում են մտածական-տրամաբանական համադրումների և ստեղծ
վում եե /ա/ւ'հարստացած, կատարելագործված և իդեալական բարդ պատկերացումներ: 

Երևակայությունը մտածական աոավել խորքային պրոցես է, քան թվում է ա- 
ռաջիե հայացքից: Բանն այն է, որ երևակայական կերպարները ստեղծվում են ոչ միայն 
առկա պատկերացումներից, երբ մտածողությունը ընդունակ չփնելով փաստերը ամբող
ջությամբ համադրելու, վերամշակում և համադրում է դրանց աոանձին կողմերը: Երևակա
յության վերլուծական-համադրական գործընթացներում մեծամասամբ ստեղծվում են օբ
յեկտների այնպիսի պատկհր-կերպստներ, որոնք երբևէ չեն ընկալվել: Այստեղ արդեն գոր
ծում է ֆանտազիայի հզոր ուժը, երբ ստեղծվում է այնպիսի իրականություն, որի մասին ոչ
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մի պատկերացում չկա, կամ այնպիսի օբյեկտներ, որոնց նախատիպերը ընդհանրապես գո
յություն չունեն:

Երևակայական գործընթացները իրարից տարբրեվում են իրենց ինքնակամության /սւն- 
կաշկանդվածության և կանխամտածվածության աստիճանով: Մարդու համար մեծ արժեք 
ունի անկաշկանդ երևակայությունը, քանի որ նա արագ խնդիրներ լուծելու ճանապարհին 
վերահսկում է երևակայության պրոցեսը և ունակ է ինքնակամորեն ընտրել համապատաս
խան պատկերացումներ ե վերավտխել դրանք:

Երևակայական գործընթացների մեջ առավել կարևոր են վերարտադրական, /վերս
տեղծվող/ և ստեղծագործական երևակայություններն ու երազանքը: Առաջին դեպքում 
մարդը ձգտում է առավել լրիվությամբ վերարտադրել հիշողության մեջ մնացած պատկե
րացումները: Ստեղծագործական երևակայության միջոցով մարդիկ ընդլայնում են նախկին 
պատկերցումների շրջանակները, լրացնում և հարստացնում են դրանք: Ստեղծագործա
կան երևակայությունը բնութագրվում է նրանով, որ վերարտադրելով պատկերացումներ, 
մարդկային վւորձն ու գիտելիքները, մարդը ստեղծում և մշակում է նոր պատկերացումներ 
ոչ միայն գոյություն ունեցող նմուշին համապատասխան, այլ ինքնուրույնաբար ստեղծում 
են նոր մտապատկերներ: Իհարկե, վերոհիշյալ մեկնաբանություններից բնավ էլ չի 
հետևում, որ վերարտադրական և ստեղծագործական երևակայությունները մեկուսացված 
են մեկը մյուսից: Ընդհակառակը, շնորհիվ միասնական հիմքի'հիշողության, դրանք սերտո
րեն կապված են միմյանց հետ, քանզի ստեղծագործական երևակայությունը այսպես, թե 
այնպես առկա է վերարտադրական երևակայության ժամանակ: Այնուամենայնիվ, ստեղ
ծագործական երևակայությունը օժտված է մտածական բազմաթիվ հնարներով' համակ
ցում, համադրում, ագլյուտինացիա /երկու տարբեր պատկերացումների մեխանիկական 
'միավորում/, շեշտադրում, չափազանցում, մեծացում և փոքրացում, տիպականացում և այլ 
հնարներ, որոնք բացակայում են վերարտադրականի ժամանակ:

Երազանքը' իբրև երևակայության տեսակ, բնութագրվում է ապագայի ցանկալի կեր
պարների ինքնուրույն ստեղծմամբ: Այն իր մեջ բովանդակում է սուբյեկտի ցանկություննե
րը, ինչին նա ձգտում է: Երազանքը զուրկ է ստեղծագործական պահերից, քանի որ երագ- 
նաքը մնում է իդեալականի տիրույթում և չի առարկայանում որևէ արդյունքի ձևով: Այն վե
րաբերում է զանկալի ապագային, ապագա ցանկալի գործունեությանը: Իհարկե, եթե երա
զանքը ակտիվ է, ապա այս դեպքում սուբյեկտը որոշում է նաև դրա իրականացման ուղի
ները: Այնուամենայնիվ, երազանքը վերջիվերջո մնում է երազանք, որի պատճառները բա
ժանված են դրանց իրականացման ձախողումների մեջ: Մարդիկ ընկղմվում են իրենց երա
զանքների աղջամուղջում և ապրում են այդ երազանքներով: Նման պարագաներում մար
դիկ երբեմն գտնում են իրենց հոգեկան հավասարակշռությունը և զերծ են մնում անցանկա- 
լի իրադրությունների մեջ հայտնվելուց: Եթե երազանքը կտրվում է կյանքից, վերածվում է 
անուրջի, որտեղ գերակայում են անհատի երևակայական կապերը պահանջմունքների և 
դրանց ցանկալի բավարարաման հետ:

Երևակայությունը գեղարվեստական մտածողության էությունն է: Այն բոլոր կերպարնե
րը, որոնք տիպականացնում և անհատականացնում է արվեստագետը գերազանցապես 
երևակայական-իդեալական ե սուբյեկտիվ են: Իրականության մեջ պեպոներ և գիմզիմով- 
ներ չկան, գոյություն ունեն նրանց պատկերացումները արվեստագետի զգայական աշխար
հում, որպես սոցիալական համապատասխան խավերի ընդհանրական-տիպական /օրինա- 
չավւ/ գծեր:

բ. Իդեալը և Իդեալականը

Ստեղծագործական երևակայության արդյունքում ստեղծված նոր պատկերացումնե
րում և կերպարներում ներկայացված են օբյեկտների առավել խորդային էությունները, 
դրանց ներդաշնակ ու կատարելագործված հատկություննէւրն ու րնււրո? է|<11տր աոս՚էվել ի-
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էպևալը սերում է հուն. Idea - (բստացի՝ «այն, ինչ երեում Է», պատկեր), բառից: Իսկ 
իբրև փիփսոփայական հասկացություն, նշանակում Է «իմաստ», «գաղափար», «էութ
յուն», «նշանակություն» к  սերտորեն կապված Է «Իդեալականը» ե «Մատերիականը» 
փիփսոփայական հասկացությունների հետ:

Փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ իդեա կատեգորիան բազմիմաստ Է: Այն 
զգայական, պատկեր Է, որպես գիտակցության մեջ զգայական իրերի արտացոլում: Ի
դեան «իմաստ» կամ էություն, է, որպես զգայական սուբյեկտիվ տպավորություն ե պատ
կեր կամ աշխարհը ծնող ստեղծագործական սկզբնապատճառ: Օբյեկտիվ-իդեսզիս- 
տական համակարգերում իդեան համարվում Է բոլոր իրերի օբյեկտիվորեն գոյություն 
ունեցող էություն / Պլատոն, Հեգել/, որպես դրանց իմաստ ե արարիչ: Մատերիականի U 
իդեալականի հարաբերակցության շրջանակներում իդեան մատերիականի արտացոլում Է, 
որը, սակայն, օժտված Է մատերիական աշխարհի ե դրա զարգացման վրա հակադարձ ազ
դեցության, այն վեըավւոխելու հզոր ուժով:

Իդեան միաժամանակ ճանաչողական ձևերից մեկն Է: Դրա իմաստն այն Է, որ իդեաի 
մեջ ձևակերպվում են երևույթների Էությունն ու համակարգայնությանը և օրենքները բա
ցատրող ընդհանրացված տեսական սկզբունքներ: Վերջապես, իդեան ոչ միայն պարզա
պես միտք, գաղափար կամ դատողություն Է, այլև մարդկային ստեղծագործական գործու
նեության մեջ նորի մտահղացում Է, նոր միտք կամ գաղափար Է, որը ծագում Է մարդկանց 
պրակտիկ-ճանաչողական գործունեության փակուղային իրադրությունների ժամանակ, որ
պես ստեղծագործական ինտուիցիայի պոռթկման արդյունք, որպես նոր մոտեցում և նոր 
մեթոդաբանություն: Այս հայեցակետից, նոր իդեաները անընդհատ ծնվում են գիտա- 
կան-ստեղծագործական գործունեության ժամանակ:

Իդեալը սերելով հունարեն Idea.- բառարմատից ձեռք Է բերել նոր իմաստ ու 
նշանակություն՝ նմուշ, նորմա, իդեալական պատկեր-կերպարի սահմանային չափանիշ: 
«Իդեալը մարդու ամեն մի գործունեության' հասարակական ու անհատական, հոգևոր, 
մտավոր ու առարկայական գործողությունների համար կատարելության այն տիպարն Է, 
որին միտված Է և ուզում Է մոտենալ, հասնել մարդն իր այդ գործողություններով»: Այս 
իմաստով ու նշանակությամբ իդեալը մարդկային գործունեության արդյունքի ու վարքի կա
տարելության այն սահմանն Է, որին ձգտում Է մարդը' երջանիկ և իմաստափց ապրելու հա
մար: Մարդու նպատակադիր գործունեությունը անհրաժեշտաբար ենթադրում Է մի իդեալ, 
գալիքի ստեղծման մի կատարյալ, իդեալական նպատակ, որի իրականացումը մարդկութ
յան երազանքն Է :

Իդեալը օժտված Է հասարակական նշանակությամբ և դրսևորվում Է հասարակական 
կյանքի բոլոր ոլորտներում և վերաբերում Է կենսագործունեության բոլոր բնագավառներին: 
Մարդիկ հենց այնպես, պատահական ու անմիտ չեն վարվում: Մարդկանց առջև դրված 
նպատակները պետք Է փնեն հիմնավորված և լավագույնը, լինեն կատարյալ և 
անհամեմատելի, որոնց իրականացումը պետք Է ապահովի ազատ, մարդավայել ապրելու 
բոլոր միջոցներն ու պայմանները:

Մարդկային գործունեության գլխավոր առանձնահատկությունն այն Է, որ այդ գործու
նեությունը տեղի Է ունենում որևէ նպատակ-իդեափն համապատասխան և դրա թելադրան
քով, որի արդյունքում մարդն ու հասարակական կյանքը անընդհատ կատարելագործվում 
են: Այս հայեցակետից, մարդկությունը մեկ նպատակ ունի' հասնել մարդկանց ու մարդկա
յին ցեղի կատարելության: Բայց կատարյալ մարդու և կատարյալ հասարակության իդեա
լի իրականացումը կապված է հասարակական հարաբերությունների, սոցիալ-քաղաքական 
կյանքի, պետական կաոուցվածքի... և, վերջապես, քաղաքացիական ազատ հասարակութ
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յան կառուցման իդեալների իրականացման հետ: Նման մոտեցմամբ, իդհսւլը Կ' գաղափար 
է, ե' գիտելիք, ե' միտք է, և՜ դատողություն ու տեսություն է, և՜ հրամայական ու թերսղրանք, 
որոնց մեջ մարդիկ ամրակայում են ոչ թե իրենց ստօրյա-ողջախոհական նպատակները, այլ 
իրենց համամարդկային իդեալ-երազանքները՝ ստեղծելու հասարակական կատարյալ հա
րաբերություններ, կատարյալ հասարակարգ, կատարյալ, արդար տնտեսություն ու պե- 
տություն...ե այսպես շարունակ: Իդեալը հոգևոր մի կաոույց է, որտեղ կիզակետվում են 
մարդկության լավագույն ցանկություններն ու երազանքները՝ լավագույն, կատարյալ ապա
գա կառուցելու համար: «Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք»:

Իդեալի և իրականության հարաբերությունը հակասական է: Իդեալը կատարյալ իրա
կանության նմուշ, նորմա և իդեալական կերպար է: Մարդկանց նպատակադիր, իմաստա
լից գործունեությունը ուղղված է այդ հակասության հաղթահարմանը: Դրանց հակասակա
նության հաղթահարման ու գործունեության միջոցով դրանց համապատասխանեցման 
հիմնախնդիրները առաջին անգամ դրել ե ինքնատիպ լուծել է Պլատոնը: Սակայն այդ հար
ցերի փիլիսոփայական տեսությունները ամբողջական տեսքով մշակվել եե գերմանական 
դասական փիլիսոփայության մեջ: Ֆիխտեն ստեղծում է իր գիտաբանությունը, որի լեյտմո
տիվը գործունեության մեջ սուբյեկտի ակտիվությունն է իր իմացաբանական կարողությու- 
ների և գիտելիքների հիմքի վրա: Կանտը դրանք ներկայացրել է իդեալի և իրականության 
անտինոմիաների, պարտքի ու հակումների, կատեգորիկ իմպերատիվի /հրամայական/ ե 
բանական հասարակության իդեալների տեսությունների ձևով և որոնել է այդ հակասութ
յունների հաղթահարման, իդեալի և իրականության համապատասխանեցման ուղիները: 
Բայց նա ի վերջո հանգել է դրանց լուծման անհնարինության գաղափարին: Հեգելը տեսել 
է այն փակուղին, որին դեմ է առել Կանտը և փորձել է այդ հակասությունները լուծել հաս
կացությունների դիալեկտիկական հակասությունների հաղթահարման ճանապարհով: 
Հասկացությունները իրենց դիալեկտիկական շարժման ընթացքում բացասվելով ու վերառ
վելով մեկը մյուսի կողմից և մեկը մյուսի մեջ վերամիավորվում և ամփոփվում են բացարձակ 
իդեաի մեջ, իդեա, որը մարդկության իդեալների գագաթնակետն է ու ավարտը: Պատմա
կանության մեթոդը Հեգեփն հնարավորություն է տվել մարդկային իդեալների զարգացումը 
ներկայացնել որպես հասկացությունների դիալեկտիկական զարգացման համակարգ, որ
պես գիտեփքի, բնականաբար, իդեսւ-իդեալի զարգացման « սւյբ-ֆէւ» /«սղֆա-օմեգա»/: 
Բացարձակ իդեա-իդեափ և իրականության համապատասխանություն երբևէ հնարավոր 
չէ, այլապես իրականությունը ևս կհասներ իր վերջակետին:

Կ. Մարքսը Հեգելի այս ուսմունքից եզրակացրել է, որ Հեգելի իդեա-իդեալը և մեթոդը 
դիալեկտիկական են, իսկ համակարգը' ավարտուն, վերջնակետային: Բացարձակ իդեսւ-ի- 
դեալը իր ավարտուն դրսևորումն է գտնում բացարձակ իրավունքի և պետական բացարձակ 
կաոուցվածքի մեջ: Այնինչ, իդեան և իդեալը և ընդհանրապես մարդկային իմացությունը ևս 
զարգացման անվերջական պրոցեսներ են և չեն կարող բացարձակ, վերջնական փնել: Յու
րաքանչյուր դարաշրջանում մարդիկ ապրում են որոշակի իդեալներով ու նպատակներով, 
որոնք, սակայն, սահմանափակված են այդ դարաշրջանի սահմանափակություններով ե 
անցողիկ են: Առաջադեմ մարդկությունը մշակում է նոր իդեալներ /քրիստոնեություն, ուտո
պիական սոցիալիզմ, վերածնունդ, լուսավորություն, ազատականություն, կոմունիզմ, ժո
ղովրդավարություն, քաղաքացիական հասարակություն/, որոնց միջոցով ւիորձում է մարդ
կային գործունեությունը նպատակամղել լավագույն, իդեալական հասարակության կա
ռուցմանը:

Վերջին հաշվով, իդեալը որպես ապագայի անհրաժեշտության նմուշ և իդեալական 
կերպար, գտնվում է անընդհատ զարգացման ու կատարելագործման գործընթացներում: 
Պարադոքսալ է հնչում, բայցև իդեալը ևս ձգտում է կատարելության, այն է'իդեալական ի- 
դեափ:

Մենք արդեն նշեցինք, որ իդեալը դրսևորվում է հասաոակական կյանօի բոլոր բնագա
վառներում, որոնց մեջ ապրում են մարդիկ և երազում կառուցել կատարյալ հւսւատակութ-
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j i i i I i  h  1| 1ш | н и | | | ц | |  р и ц т и ф ) ) .  ունենալ կատարյալ րնկնր ու բարեկամ, դպրոց ու համալսա
րան: հ՚1, Սրյե Lilfilnnh ունենանք, որ այդ բոլորի կատարելությունը հետապնդում էմեկ նպա
տակ, ш|11|||||Л1 կատարյալ մարդու կերտման նպատակը, որպես աշխարհի ու տեզերքի կա
տարելության (ոփետէսենցիսւ, ապա հասարակական բոլոր իդեալները պետք է պտտվեն 
մարդկային բարոյական ե գեղագիտական իդեալների շուրջը, քանզի բոլոր կարգի մարդ
կային իդեալների հիմքում ընկած են բարու ե գեղեցիկի իդեալները, որոնց կանդրադառ
նանք հասարակական գիտակցության ձևերի ներկայացման ժամանակ:

Իդեալականը անհատական ու հասարակական գիտակցության կարևորագույն հատ
կանիշներից է: Այն իր արմատներով կապված է իդեաի ե իդեալի հետ /այստեղից կ  «Իդեա
լիզմ»-^, բայց նույնական չէ սուբյեկտիվ ռեալության և այն ամենի հետ, ինչով օժտված է 
գիտակցությունը:

Իդեալականը գիտակցության այն բաղադրիչն է, որը կապված է անհատի գործու
նեության հետ: Այե իր էությամբ օբյեկտիվ ռեալության սուբյեկտիվ պատկերն է, բայց այն
պիսի ռեալության, որը պետք է ստեղծվի մարդկային, գործունեու՛թյան միջոցով: Այ
սինքն, իդեալականը մի պատկեր-կերպար և նախագծային սուբյեկտիվ կերպարանք է, որը 
ենթակա է իրականացման, այն է'աոարկայացման կամ հոգևոր օբյեկտիվացման: 
Իդեալականի մեջ նյութական-մատերիական ոչինչ չկա այն առարկայից, որը ենթակա է 
ստեղծման: Ենթադրենք, նախագծվում է որևէ մեքենայի նմուշ կամ ստեղծվում է այդ նորի 
մոդելը: Դա ստեղծվելիք ինքնաթիռի իդեալական ձևն է միայն և ոչ մի կապ չունի ստեղծվե
լիք մեքենաների հետ: Այն գիտակցության մեջ է, նրա կենսագործունեության մեջ է:: Իրա
կանում գոյություն չունենալով, իդեալականը մոդելավորվում է մարդկանց շահերին, նպա
տակներին ու պահանջմունքներին համապատասխան և ենթակա է իրականացման:

ՈԻրեմն, իդեալականը մարդկային հոգևոր գործունեության ձև է և գոյություն ունի այդ 
գործունեության մեջ, այլ ոչ թե նրա արդյունքի: Այն զգայությունների մեջ եղած ձևերից վե- 
րացարկված-իդեալականացված նմուշ-կերպարանք է և երբ ստնղծվում է, ապա իդեալա
կանը մե՛ռնում է: Եթե մարդիկ որևէ բանի պահանջմունք չունեն, ապա դրա իդեալականը 
ունենալ չեն կարող: Կուշտ մարդու համար հացի իդեալ գոյություն չունի:

Իդեալականը որպես մարդու իմացական կարողության ամենաակտիվ բաղադրիչ, ըստ 
էության, կառուցողական է: Այն սոսկ առկա կեցության և գոյություն ունեցող իրերի արտա
ցոլում չէ: Ընդհակառակը, իդեալականը դրանց «քննադատորեն» է մոտենում: Հոգևոր-իմա- 
ցական գործունեության մեջ ստեղծվելով, իդեալականը թափանցում է գոյություն ունեցող ի
րերի տրամաբանության ու դրանց զարգացման ընթացքի մեջ և տեսնում է այդ իրերի ընդու
նակությունները դառնալու ավեփ զարգացած ու կատարելագործված: Իդեալականը միայն 
վերավտխիչ, ստեղծագործ ու նորարար գիտակցություն է: Կանտի մոտ այն ինչ-որ նպա
տակ և անհրաժեշտություն է, որը դրվում է մարդու կողմից իրականացվելու համար: Հեգեփ 
տեսանկյունից, նյութական ե հոգևոր աշխարհները պետք է համապատասխանեն իդեաին, 
հակառակ դեպքում դրանք դատապարտված են կործանման: Կ. Մարքսի տեսանկյունից, ի
դեալականը այլ բան չէ, քան մարդու գլխում տեղափոխված ե վերափոխված նյութականը: 
Այսինքն' իդեալականը մարդու ուղեղից դուրս գոյություն չունի և գոյություն ունենալ չի կա
րող ոչ իրերի մեջ և ոչ էլ օբյեկտիվացված հոգևոր ռեալությունների մեջ: Մահանալով գոր
ծունեության մեջ, իդեալականը փոխակերպվում է մատերիականի: Իսկ ինչպես է նյութա
կանը վերափոխվում և տեղավորվում մարդու գիտակցության մեջ և վերածվում իդեալակա
նի: Կ, Մարքսի մոտ անմիջական պատասխանը բացակայում է, բայց առկա են մի քանի հո
յակապ մտքեր. «Ամենավատ ճարտարապետը ամենալավ մեղվից տարբերվում է 
նրանով, որ մինչև մեղրամոմից մեղվաբջիջ կառուցելը, նա արդեն այն կառուցել է իր 
գլխում: Աշխատանքի վերջում ստացվում է մի արդյունք, որը արդեն այդ. պրոցեսից 
առաջ կար մարդու պատկերացումների մեջ, այսինքն4 իդեալականորեն»: «Եթե ար- 
տադրությունը-զրել է նա.- առարկան ներկայացնում է իր արտաքին ձևի մեջ, ճիշտ նույն ձ
ևով կ  սպառումը ենթադրում է արտադրության առարկան իդեալականորեն, որպես ներքին
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կերպար, որպես պահանջմունք, որպես դրդիչ ե որպես նպատակ»:
Իդեալականը մարդու գիտակցության այն հատկությունն է, որի շնորհիվ մտսւծւպության 

մեջ ստեղծվում են մտածական պատկերներ, նմուշներ ե մոդելներ, որոնք պետք է գործու
նեության միջոցով իրականացվեն: Իդեալականը մարդու համար ցանկալի ապագայի ամ
բողջական պատկերն է, որին մարդիկ ձգտում են որպես իդեալական կատարյալ ինչ-որ բան:

Մարդիկ իդեալներով են ապրում: Ասել է, թե մարդիկ ապրում են նպատակներով պլան
ներով ե մտահղացումներով: Առօրյա կյանքում մարդիկ կենսագործում եե ողջախոհության 
և առողջ դատողականության իդեալներով, որտեղ սուբյեկտիվ պատկերի ե առարկայա
կան իրերի կապը իռացիոնալ-զգայական է: Այս հանգամանքը, սոցիալ-հոգեբանական տե
սությունների մեջ դիտարկվում է որպես իդեալականի նյութական կեցություն: Սակայն, ի
դեալականի գոյությունը գլխուղեղի նյարդաուղեղային կտրվածքի դաշտային ձեով, դեռևս 
իդեալականը չէ, այլ նրա արտահայտման նյութական ձևն է մարդու մարմնում: Իդեալակա
նը հարաբերակցվում է ոչ թե դրա, այլ մարդու հասարակական գործունեության ստացվե
լիք ստդյունքի հետ: Գիտակցության հարուստ բովանդակությունից առանձնացվում են 
զգայական սուբյեկտիվ պատկերները և հասարակական կերպարները, որոնցից պետք է 
ստեղծվի արդյունքը, իդեալականը իրականանա իրերի ու հոգևոր ռեալությունների ձևով: 
Այս տեսանկյունից, իդեալական կարող է փնել ամեն ինչ և' իրը, և' հասարակարգն ու պե
տական կաոուցվածքը, և' առաքինությունն ու մարդու վարքը, այն ամենը, ինչ սուբյեկտի 
կողմից նախագծվում է ըստ պահանջմունքի, նպատակի և ենթակա է իրականացման: Այս
տեղից էլ իդեալականը նախագծային հոգևոր կառույց և էություն է, որը վերաբերում է նպա- 
կադրվածությանը, որը անհրաժեշտաբար պետք է ունենա անհատական և հասարակական 
նշանակելիություն և իմաստ: Ընդ որում, առանց ստեղծագործական գործունեության անհ
րաժեշտության, իդեալականը կհավասարեցվի գիտակցության կողմից իրականության 
պասիվ արտացոլման մյուս ձևերին և, որպես այդպիսին, գոյություն ունենալ չի կարող: ԵՎ 
եթե փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ մեր աչքի առջև բացվում է փիլիսոփայական 
երկու հիմնարար ոսւղություենեբ^մատերիաւիզմի ե իդեալիզմի դիրքերից փիլիսոփա
յական հիմնախնդիրների հետազոտումն ու իմաստասիրումը, ապա դրա մեջ չպետք է տես
նել «թշնամական» հակադրություններ և պաթետիկ մոտեցմամբ որոշել, թե որն է ճշմարիտ, 
որը սխալ:

Փիլիսոփայական մտքի զարգացման փակուղիները և դրանց ողբերգական դասերը 
հերքում են նման գնահատումները: Իդեալիզմը փիլիսոփայական աշխարհայացք և մեթո
դաբանություն է և ոչ թե այն փաստի ֆիքսումը, որ գիտակցությունը կեցության արտացո
լում է, հետևաբար, նրանից ածանցյալ է: «Մատերիականի ե իդեալականի» հարաբերակ
ցության նույնացումը «Առաջնային-երկրորդային» հարաբերակցությանը փիլիսոփայական 
կարճատեսություն է: Դրանց հարաբերակցությունը պետք է համադրել «մարդ- աշխարհ» 
հարաբերություններին, մատերիականը որպես «Բնություն» հասկացության, իսկ «Իդեալա
կանը» որպես իդեա-գիտակցություն, ոգի: Մատերիալիզմը այլ բան չի նշանակում, քան 
բնության առաջնակարգությունը մարդու և ոգու նկատմամբ: Իսկ իդեալականը որպես ի- 
դեսւլիզմ, երկակի բնույթ ե էու՛թյուն ունի/, երկբնւեո է: Երկրորդային, է, երբ դրսևոր
վում է որպես մատերիականի արտացոլում, որպես գաղափար ու գիտելիք, աոաջ- 
հայիԱ է, երբ նպսւտակաուղղված է գործունեության միջոցով նոր, դեռևս գոյություն չունե
ցող օբյեկտների և մատերիական կազմավորումների ստեղծման գործին: Կարեփ է հավաս- 
տել, որ խոսքը վերաբերում է «առաջին» և «երկրորդ , արհեստական» բնություններին, այն 
է կուսական բնությանը և մարդու ստեղծագործական գործունեության արդյունք հանդիսա
ցող մշակութային աշխարհին: «Առաջին» բնությունը, իրոք, առաջնային է նրա ծնունդը 
հանդիսացող մարդու, բնականաբար, նրա հոգեոր ողջ աշխարհի համար: Բայցև այղ 
հոգևոր աշխարհը «առաջնային » է և օժտված է կուսական բնության վերակառուցման, վե- 
րավտխման և հարստացման հզոր ունակություններով և ուժերով: Աստղկային գիտակ
ցության այդ կրողն ու բաղադրիչը իդեալականն է, որը ունակ է տր1պ0|ւլա իրականության
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էալւ 1|1 >յ п 1111 >լ 11Н111 ա Ոալ1ւ|[ւ1ւլւ м ղրանց միջոցււվ «ստիպել» մստղան իր պրսւկտիկ-արտադ- 
рш1ци1| ու 1ւալ1ւււ|ւ փտծաեեաթյաւտ իրականացնելու. դրանք : Մարդու իմացակաս կսւրո- 
ղւււ(.ւյւււ1ւ(ւ1ւ|ւ|ւ |ւ1ււլւաոսԼ| են ստեղծելու ոչ միայն գույություԱ ունեցող աշխարհի ե նրա իրերի 
Ատալյսւկսւս ւ||ս|ւսւկցական պատկերները, գիտելիքները, գաղափարներն ու իդեալները, 
այլե իդեալականը, որպես գոյություն չունեցող օնյեկտիվ ռեալության ե նրա առարկաների 
կերպարներն ու նմուշները, որոնք իրենց իդեալական ձևերից մատերիականի կարող են վե
րածվել միայն գործունեության մեջ և գործունեության միջոցով:

Իդեալականը, այսպիսով, մարդկային գիտակցության և ոգու այն առանձնահատուկ 
հատկությունն է, որը առաջնային է, իշխում է գործունեության վրա, կազմավորում է նպա
տակներ ու պահանջմունքներ և մարդկային գործունեությունը նպատակամղում դրանց 
պրակտիկ իրականացմանը և մահանանում այդ գործունեության արդյունքի մեջ: Սակայն 
մահանալով' իդեալականը նորից է հարություն առնում նոր բովանդակությամբ'մարդկային 
գիտակցության մեջ ձևավորվում որպես նոր կազմավորում, նոր իդեալ-եախագիծ' վերած
վելով ստեղծագործական գործունեության նոր արարիչի: Իդեալականը նաև արժեքային է, 
որովհետև այն վտխակերպվում է ոչ միայն իրերի և իրադարձությունների, այլև սոցիոմշսւ- 
կութայիե արժեքների:

Իդեալականի բարձրագույն ձևերից /բարոյական, գեղագիտական, արժեքային, իմա
ցաբանական և փիփսոփայական/ ամենաիդեալակաեը փիլիսոփայականն է: Փիփսոփա
յական մշակույթը աշխարհը ճանաչում և իմաստասիրում է իդեալականության համընդհա
նուր բարձունքից'փիփսոփայական ճշմարտություններին համապատասխան: Այդպիսի բո
վանդակություն ունեն Սոկրատես-պլատոնյան և Կսւնտ-հեգելյան և ընդհանրապես փիփ
սոփայության բարոյագիտական և գեղագիտական հանընդհանուր հասկացությունների 
բովանդակությունները, ընդհանրապես փիփսոփայական բոլոր իդեալները:

Մարդու սուբյեկտիվ գործունեությունը մշակում է երկու կարգի իդեալականություն' ան
հատական և հասարակական' իրենց իմացաբանական և արժեքային բովանդակությամբ, 
գործնական և տեսական մակարդակներով: Այս հայեցակետից, մարդու անհատական և 
հասարակական կոնկրետ գործունեությունը ի վերջո իդեափ և իդեալականի իրականաց
ման կոնկրետ գործընթաց է:

Իդեալականը բովանդակում է կատարյալը, ներդաշնակն ու բացարձակը, հանդես է 
գափս որպես դրանց անխզելի միասնություն: Այսպիսի ընբռնմամբ իդեալականը մի իդեալ 
է, որին ձգտում է մարդը, բայց երբեք չի հասնում դրան:

Իդեալը և իդեալականը իմացական-արժեքային էություններ են, այսինքն' մարդկային 
մտածողության կողմից դեռևս գոյություն չունեցող օբյեկտների իդեալականացում են, մտո
վի նախագծվող, բայց դեռևս չիրականացված օբյեկտներ են: Որպես գիտական իմացութ
յան մեթոդ ու եղանակ, իդեալակամացման գործընթացները նույնական են գիտական հաս
կացությունների կառուցման վերացարկման տրամաբանական գործընթացներն, սակայն 
մի արմատական տարբերությամբ: Հասկացությունների օբյեկտները ռեալ գոյություն ունե
ցող օբյեկտներ են, որոնց մասին իմացության պրոցեսում վերացարկման միջոցով ձևավոր
վող գիտեփքները, մտքերն ու դատողությունները չեն կարող ավելին պարունակել, քան այդ 
օբյեկտների հատկություններն ու հարաբերություններն են: Հասկացությունները անհամե
մատ ավեփ աղքատ են, քան իրերը: Հասկացությունները զերծ են սուբյեկտիվությունից և ի- 
դեալականացումից:10 Ընդհակառակը, իդեալը և իդեալականը ոչ թե սոսկ մտովի նախագծ

10 Այս պարագայում պետք է տարբերակել իդեալականացումը, որպես հասկացությունների կազմավորման 
վերացարկման /աբստրահման/ տեսակ, իդեալի և իդեալականի իդեալականացումից: Առաջին դեպ քում  
իդեալականացումը իմացության մեթոդ է, ընթացքում ձևավորված վերացարկված օբյեկտի մտսւկաւտւցման 
եղանակ է, որի իդեսղները սկզբունքորեն անհնարին է իրականացնել պրակտիկայում, միջոց են կառուցելու ոեալ 
պրոցեսների վերացարկված սխեմաներ ու նախագծեր: Երկրորդ դեպ քում, խոսքը վերաբերում է իրականության 
մեջ իրենց նախատիպերը ունեցող, բայց ըստ էության, սկզբունքորեն նոր օբյեկտների իդեալականացմանը, 
սահմանային կատարելության մակարդակների նմուշների մտակսւոուցռւմներին, որոնք ենթակա են 
իրսպսւ1աւ(1մաե կամ օբյեկտիվացման գործունեության միջոցով:
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վում են իրենց հիմքում բացարձակապես չունենալով ոչինչ, այլ իդելականացվամ ես բնութ
յան նմանականությամբ ե մարդկային գործունեությամբ արդեն ստեղծված այն օբյևտրնե- 
րը /թռչուն-ինքնսւթիո/, որոնք այլևս չեն բավարարում մարդկային պահանջմունքներին, ան
կատար են դարձել: Իդեալականացվում Է ինքնաթիոը, այլ ոչ թե թռչունն ու թռիչքը: Անկա
տար ինքնաթիռը հանդես կգա որպես կատարյալ ինքնաթիռի նախատիպ: Իդեալականը 
տվյալ դեպքում պետք Է պահպանի իր նախատիպի կամ նախանմուշի Էությունը, դերն ու 
նշանակությունը: Իդեալական ստեղծվելիք ինքնաթիռը պետք Է ինքնաթիռ լինի, բայց այն- 
պիսին, ինչպիսին ամենակատարյալն Է, որը դեռևս գոյություն չունի: Իդեալականացման ի
մացական պրոցեսը զուտ մտքի գտագույն մտացածին ստեղծագործություն չէ: Այն իմա
ցության պրոցեսի երկարատև ստեղծագործական զարգացման արդյունք է, որի ընթացքում 
տեղի է ունենում նոր օբյեկտների նախագծման և իդեալականացման անընդհատ հերթա
փոխում: Իդեալականացման պրոցեսում ճանաչողությունը, նախ վերացնում է նախատիպի 
բոլոր կարգի թերությունները, կատարելագործում էականները հաշվի առնելով իդեալակա
նության բոլոր պահանջները, բայցև միաժամանակ նախագծում է այնպիսի հատկություն
ներ, որոնք անհրաժեշտ են ստեղծվելիք օբյեկտի բացարձակ կատարելության, իդեալակա
նության համար: Միայն թե այդ բացարձակ կատարելությունը չպետք է դուրս գա տվյալ 
օբյեկտի բացարձակության սահմաններից:

6. Ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն  к  ին տ ուիցիա

Մարդու մտածողությունն ու ճանաչողությունը մշտապես նպատակաուղղված են նորի 
որոնմանն ու հայտնադործմանը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդու գործունեութ
յունը իր բնույթով ակտիվ, իմացական ու պրակտիկ ստեղծական գործունեություն է, ստեղ
ծագործական այն իմաստով, որ այդ գործունեության ընթացքու՛մ ստեղծվում է  
մինչ այդ գոյություն չունեցող նյութական և հոգևոր արժեքներ:

Ստեղծագործությունը այս իմաստով ամեն մի գործունեության առանցքային, ամե- 
եաէական և մարդու հասարակական էությունը ընդգծված արտահայտող գործոնն է: Արդեն 
իսկ հասարակության ծագման վաղ արշալույսին մարդու աշխատանքային առաջին վար
ձերը իրենց էությամբ ստեղծագործական էին: Մարդը ձևավորվում է ոչ միայն որպես բա
նական, այլև ստեղծագործող էակ:

Ստեղծագործության գոյաբանական հիմքը նյութական պահանջմունքների բավարար
ման անհրաժեշտությունից ծագած զգայական-աոարկայական գործունեությունն է: Բայց 
մարդու ստեղծագործական գործունեության աղբյուրներն ու շարժիչ ուժերը գտնվում են 
մարդկային մտածողության կողմից աշխարհի իմացական-վերափոխիչ գործընթացում՜ 
նրա մտածական- իմացական ստեղծագործող կարողություների մեջ: Այս տեսանկյունից 
առավել կարևոր են գիտական և գեղարվեստական ստեղծագործությունը: Գիտական 
ստեղծագործության մեջ ստեղծագործության արդյունքը նոր գիտեփքի ե նոր սկզբունքի 
հայտնագործությունն է նոր մեթոդներով: Այս տեսանկյունից Վերածննդի և Նոր ժամանա
կի մտածողները ցուցաբերել են գիտական և գեղարվեստական մարդկային ստեղծագոր
ծական կարողությունների և նորարարությունների աննախադեպ թռիչք ու վերելք: Փիլիսո
փայության բնագավառում «ստեղծագործություն» ֆենոմենը անհրաժեշտաբար դաոնում է 
փիլիսոփայական հետազոտության հիմնախնդիրներից մեկը: Կանտը հետազոտում է 
երևակայության արդյունավետ ուժերը ստեղծագործական գործունեության մեջ, Շելլինգը 
գեղագետի և փիլիսոփայի ստեղծագործությունը արժեքավորում է որպես ստեղծագոր
ծության բարձրագույն ձև, Սպենսերը ստեղծում է իր «Ստեղծագարծական էվոլյուցիայի» 
տեսությունը, Բերդյաևը մարդուն արդարացնում է ստեղծագործության մեջ և նրա միջոցով:

Իմացության, գիտեփքի և գիտության բուն էությունը մինչ այդ գոյություն չունեցողի, ար
տասովորի ե կատարյալի որոնումն ու հայտնադործումն է: ճանաչողության իրական բո
վանդակությունը, որպես ստեղծագործական պրոցես, բարղ հակասական 1ւ երկարատև
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գործընթաց I Այն ՕկսվՕէՕ է դարաշրջանի այս կամ այն հնչեղություն ունեցող պահանջմուն- 
յփ ց)ւ1|ււււկ< |ւ и Սիք | հ ւփմսահարցր ձեակերպումից: Երբ ձևակերպվում Է հետազոտության 
նպւալւսւ1||ւ, ճանաչողությունը իր բոլոր կարողություններն ու հնարավորությունները նպսս- 
տակաաւլւ|ւսմ Լ դևպի արդյունքը: Ստեղծագործական իմացությունը անցնում Է մի շարք 
փուլերի միջոցով: Դրանք են. «ուժերի համակենտրոնացում» ինֆորմացիա հավաքելու և 
ւյրանցից ընտրություն կատարելու համար, «ինկուբացիոն փուլ» կամ հիմնախնդրի լուծման 
համար նոր ուղիների որոնման փուլ, «մտքի պայծստեցման կամ հիմնախնդրի գիտական մո
դելի հայտնագործման» վտւլ և «ստացված գիտական տվյալների ձնակերպման և ապա
ցուցման» փուլ:

Ստեղծագործությունը հետազոտողների մեծամասնության կարծիքով ստեղծագործա
կանի նկատմամբ սուբյեկտի ներքին հոգևոր պահանջմունքի անհրաժեշտության դրսևո
րումն Է: Դրա բավարարման համար սուբյեկտը համախմբում Է իր ընդունակություններն ու 
տաղանդը, բանական և իռացիոնալ բոլոր ունակությունները զգայությունը, հիշողությունը, 
մտածողությունը, երևակայությունը, ինտուիցիան և ֆանտազիան: ճանաչող սուբյեկտի կի
զակետում Է մտածողության ինքնուրույնությունը, քննադատական ոգին, ճկունությունը, 
սխալներից ճիշտ եզրակացության հանգելու բնակարողությունը և արագ կողմնորոշվելու 
ունակությունները: Ստեղծագործության գործընթացում միավորվում են գիտակցականն ու 
անգիտակցականը, բանականն ու իռացիոնալը, տրամաբանականն ու ինտուիտիվը:

Դիտական ստեղծագործությունը նոր գիտելիքների և եզրակացության հանգում Է շնոր
հիվ գիտական իմացության նոր մեթոդների ստեղծման ու կիրառման, բանական մտածո
ղության և տրամաբանական օրենքների շնորհիվ: Բայց բանական մտածողությունը եր
բեմն փակուղի է ստևուս: Այստեղ օգնության են հասնում երևակայությունն ու ինտուի
ցիան:

Ինտուիցիան բանական մտածողության մի ընդունակություն Է, երբ միտքը հանկար
ծահաս ազատվում Է դատողությունների կարգավորված և հետևողական ձևակերպումնե
րից և մտածողության երևակայության շնորհիվ, թռիչք գործելով, կանխատեսնում Է հիմնա
հարցի լուծման ուղիներն ու մեթոդները, ձևերն ու եղանակները: Նման «ճգնաժամային» 
պահերին մտածողությունը ակնթարթորեն պայծաոասում է к լուսավորվում, մարդու 
հոգևոր ներաշխարհում ծնվում Է հզոր ներշնչանք, որի միջոցով «հեշտությամբ ու միանգա
մից» լուծվում Է խնդիրը: Ինտուիցիան անսպսեփ պահերին, ինչ-որ բանի նմանականութ- 
յամբ, մտքի երևակայական անսպասելի թռիչք Է, որի ընթացքում մտածողությունը զա
նազան վարկածային լուծումներից տարբերակում և ընտրում է ամենաճշգյփտը 
կամ գտնում է խնդրի լուծման ճշմարիտ ուղին :

Ինտուիցիան բնութագրվում Է անմիջականությամբ: Զգայական ինտուիցիան չի բխում 
փորձից կամ չի հետևում տրամաբանական անհրաժեշտությանը: Նրան հատուկ են հան- 
կարծսւհասությունը և խնդրի լուծման միջոցների և ուղիների անգիտակցականությունը: 
Այսպիսի ընդունակությունների հիմքի վրա ինտուիցիան սահմանվել Է նաև «ճշմարտութ
յունն անմիջականորեն, առանց նախնական տրամաբանական կշռադատություններին հա
սու լինելու ընդունակություն»: Կարծես թե իրադրությունը «հուշում» Է մտածողությանը, 
գաղտնի թելադրում բանականությանը:

Սակայն ինտուիտիվ մտածական գործընթացները պատահական չեն լինում: Մտքի 
«հանկարծահաս պայծառացումները» պայմանավորված են մի շարք գործոններով: Դրան- 
ցից կարևորոգույներն են հիմնախնդրի առկայությունը , դրա գիտական ձևակերպումը, 
դրանց լուծման ուղիների որոնման ճանապարհին գիտնականի տեսական և գիտա՛մեթո
դական պատրաստականության բարձր աստիճանը, հիմնախնդրի նախապատմության և 
մոլորությունների խոր իմացությունը, դրա լուծման բազմաթիվ անհաջող տեսական լուծում
ների և վարձի առկայությունը և, վերջապես, վերը նշված «հուշող» գործոնի պատահակա
նությունը:

Ընդհանրապես «հուշող» գործոն գոյություն չունի: Ստեղծագործական ինտուիցիան ի-
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մացական առանձնահատուկ պրոցես է, որի էությունը մտածողության ակտիվ 
զգայական պատկերների ե վերացական հասկացությունների արագընթաց բարդ համադ
րումների ե ակնթարթային փոխազդեցությունների արդյունք է, որոնք ոսփ են հարթում 
սկզբունքորեն նոր պատկերների ե հասկացությունների ստեղծման համար:

Ինչպիսին էլ փնի ինտուիցիան, զգայական, թե ինտելեկտուալ, նրա հիմքը հասարակա
կան պրակտիկան է' մարդկային տեսական ե պրակտիկ գործունեության միասնությունը: 
Մարդկանց ձեռք բերած բազմահարուստ փորձը տեսության ու պրակտիկ գործունեության 
բնագավառում, որոնք բազմիցս կրկնվում են ևհարստացած վերարտադրվում, հնարավո
րություն են ստեղծում նոր գիտելիքների ձեռքբերման ե նոր հայտնագործությունների հա
մար զգայական ու հասկացական նոր պատկերների գոյացման: Դրանք իրենց զգալ են տա
փս, երբ բռնկվում են «հանկարծահաս» և «հանկարծակի», երբ միտքը մի ակնթարթում ան
նախադեպ կիզակետվում է, կայծակնահար անում ամեն ինչ ե բանականության մեջ տես
նում է ենթագիտակցականի խորքերում թաքնված ե բանականությանը չտրվող խնդրի լուծ
ման «Նախաձեերը» /«Արխետիպերը»/:

Գլուխ 4. Գիտական իմացություն ե գիտության փիփսոփայության

1. Գ ի տ ա կ ա ն  ճ ա ն ա չո ղ ո ւթ յա ն  է ո ւթ յո ւն ը

Գիտական ճանաչողությունն ու նրա գոյության հիմնական ձեը գիտությունը, մարդ-հա- 
սարակություն-բնություն կապերի, հարաբերությունների, առդրման և վտխազդեցություն- 
ների մշակութային ձեերի համակարգում իրենց յուրահատուկ տեղն ունեն: Գիտությունը 
բանական-իմացաբանական, արարչագործող-ստեղծագործող մշակույթ ե ինքնատիպ- 
անկրկնեփ միջնորդ է մարդու ե բնության միջև: Նրա հիմքում ընկած է բարոյական ե գեղա
գիտական արժեքների'բարու և գեղեցիկի հետ սերտորեն կապված ինքնին արժեքը, ճշմար
տությունը:

Երբեմն գիտական իմացությունը նույնացնելով գիտության հետ, «միամտաբար» եզրա
կացնում են, որ այն սկսվում է գիտությունների ձեավոեման և տեսական գործունեության 
ինքնուրույն բնագավառ դառնալու դարաշրջանից: Այնինչ, առանց իրականության իրերի, 
առարկաների ե պրոցեսների ճշմարիտ ճանաչողության, մարդու ե հասարակության ծա
գումն ու լինելիությունը անհնարին կլիներ: Լեզուն, իբրև հաղորդակցության միջոց, ծագել է 
զգայական-իմացական-աոարկայական գործունեության հիմքի վրա և նրա զարգացման 
անհրաժեշտությունից: Բառը, ճիշտ է, իրերի, առարկաների հատկությունների, կապերի ու 
հարաբերությունների պատահական անուններ են, այնուամենայնիվ, բառերի առաջացման 
հիմքում ընկած է զգայական ճանաչողական գործընթացը: Լեզվի ծագումը իրենով նշանա
վորում է էմպիրիկ, զգայական- առարկայական գիտեփքի առաջացում / բաոի իմաստի 
ծնունդը իբրե առաջին գիտեփքի դրսևորում/, որով սկզբնավորվում է գիտական իմացութ
յունը: Նեղ իմաստով գիտական իմացությունը սկսվում է տեսական գիտելիքների ձևա- 
կերպմամբ և մարդկային պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառումով:

Իմացությունը ավեփ լայն հասկացություն է, քան գիտական ճանաչողությունը: Այն 
ընդգրկում է մարդու կողմից իրականության ճանաչողական բոլոր ձևերը' դիցաբանական, 
կրոնական, գեղարվեստական, փիփսոփայական, արժեքային, իռացիոնալ և գիտական: 
Անկախ այդ ձևերից, իմացությունը իրականացվում է երկու մակարդակով 'էմպիրիկ- զգա
յական և տեսական:

Իմացությունը էմպիրիկ մակարդակում «արտադրում է» առօրյա գիտեփքներ, որոնց 
հիմքում ընկած են բառերի հասկացական և իմաստային բովանդակությունը: Այս մակար
դակում ճանաչողությունը դեռևս ինֆորմացիոն-տեղեկատվական է, իսկ արդյունքը էմպի
րիկ գիտելիքն է: էմպիրիկ գիտեփքները ծագում են մաոդկանց աոօրյա-պրււ>1|ւրիկ օործու- 
նեության ընթացքում: Դրանք իրերի ու երևույթների մասին հայեցողական, puiigU աոօրյա
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փո|ւՈտ| ւսսււււքօւցւխւծ ամենօրյա ււամի*ւսկաս qJiipLi[[ijjLibji սս, որոնք բնութագրվում սս 
սակերհսս/յեոլթյսւմբ, աղքատությամբ, մեկուսացվածությամբ, պատ&աոական 
կապերին uililuuuni լինելու հանգամանքով: Դրանք երևութական գիտելիքներ են: Այստեղ 
բացակայում են իրերի բուն Էության, նրանց միջև Էութենական կապերի ե դրանց պսւտճսւ- 
ոակասությաէւ մասին տեղեկությունները: Բայց մարդկանց պրակտիկ փորձը ե արտադրա
կան գործունեության անթիվ կրկնությունները էմպիրիկ-աոօրյա գիտելիքներին տափս են 
ճշմարտացիություն, աոանց որի մարդկանց հազարավոր տարիների կյանքը անհեթեթ կլի
ներ: Նշանակում է, այդ ճշմարտությունը բազմադարյա ւիորձի արդյունք է, իսկ փորձը մար
դուն երբեք չի խաբում: Ասենք, ցանկացած մարդ գիտի, որ մետաղը բամբակից ծանր է, գի
տի, որ մարդու մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը հիվանդության նշան է: Գյուղացին 
գիտի հացահատիկը ցանելու ե հնձելու ճիշտ ժամանակը: Նա վերցնում է հողը կամ հասկը, 
բռունցքով սեղմում առաջինը կամ նրա մեջ տրորում երկլտրդը ե որոշում. «Այսօր վաղ է ցա- 
նելը կամ հնձելը, իսկ վաղը չէ մյուս օրը ուշ»:

Աոօրյա-էմպիրիկ ճանաչողության ընթացքում ձեռք բերված ե անհատական-անձնա- 
յին բնույթ ունեցող էմպիրիկ գիտելիքների համակարգը գոյություն ունի որպես մարդկանց 
«ամենօրյա» գիտակցություն: «Ամենօրյա գիտակցությունը հայացքների, պատկերացում
ների U չհամակարգված գիտելիքների ամբողջություն է, որը ձեռք է բերվում ամենօրյա գի
տակցական գործունեության, անձնական փորձի U միջանձնային հաղորդակցման ընթաց
քում» / Ա. Ա Հովսեփյան/:

Իմացության էմպիրիկ-սւռօրյա մակարդակը չի կարելի նույնացնել ճանաչողության 
զգայական աստիճանի հետ, որովհետև այստեղ խոսքը վերաբերում է իմացության բանա
կան աստիճանում ձևավորվող գիտեփքի մասին, իսկ իմացության զգայական աստիճա
նում դեռևս կառուցվում է այդ գիտեփքը զգայության, ընկալման և մտապատկերի միջոցով: 
ճշմարիտ է, գիտեփքների գոյության հիմնական ձևը հասկացությունն է, իսկ հասկացութ
յունները բանական մտածողության ե մտքի ձևեր են, այնուամենայնիվ, դրանք առավել ին
տենսիվ գործածվում են բառերի իմաստային բովանդակությամբ: էմպիրիկ գիտեփքները 
մարդկանց ամենօրյա-առարկայական գործունեության արդյունք են, նրանց աշխատան
քային գործունեության և պրակտիկ վարձով ձեռք բերված գիտեփքներ են :

Տեսական գիտեփքների էությունը գիտականությունն է, որի չափորոշիչներն եե' օբյեկ- 
տիվությունը, բանական հիմնավորվածությունն ու ապացուցեփությունը, օրենքի և էության 
հայտնաբերման ուղղվածությունը, համակարգային բնույթը և պրակտիկայով իր ճշմար
տացիության հաստատվածությունը: Տեսական գիտեփքների ձեռքբերումը մտածական- 
տրամաբանական բարդ պրոցես է, որի հիմքում ընկած է վերացարկման մեթոդը: Վերա
ցարկման միջոցով մտածողությունը վերանում է իրերի եզակի, պատահական, անկրկնելի, 
հայեցողական-երևույթային հատկություններից և ամրագրում է անհրաժեշտ, էական հա
մընդհանուր, կրկնվող և օբյետիվ այն հատկությունները, որոնցով օբյեկտը հանդես է գափս 
որպես այդպիսին: Տեսական գիտեփքների միջոցով իմացությունը ձգտում է գտնել ճշմար
տությունը:

Տեսական գիտեփքների համակարգը հանդես է գափս իբրև գիտական տեսություն: Գի
տական տեսությունների մշակումը գիտական իմացության գործընթացի կարևորագույն օ
ղակներն են: Գիտական տեսությունների հիմքում ընկած եե փորձարարական և տեսական 
գիտեփքները, ելակետային հասկացությունները, սկզբունքները, աքսիոմաներն ու օրենքնե
րը և իդեալականացված օբյեկտները:

Գիտական իմացության կարևորագույն պարտադիր տարրեր եե գիտական հիպոթեզ
ները' /վարկածները/ որպես իրենց հավաստիությունը ակնկալող գիտեփքներ և օբյեկտնե
րի վերացարկված մոդելներ: Դրանք ձևակերպվում եե փաստերի և նախորդող մտակառու- 
ցումների հիմքի վրա և կարիք ունեն ապացուցման: Գիտական իմացության մեջ այսօր այն 
գործածվում է որպես պրոբլեմատիկ / լուծում պահանջող/ և անհավանական գիտեփքի ձևի 
և գիտակ՛ան Գիտելիքի ձևակերպման ու զարգացման մեթոդի նշանակությամբ: Հիպոթե

299



տիկ գիտեփքը, այսպիսով, հավանական, ոչ հավաստի գիտելիք է, որը կարիբ ունի պրակ
տիկայով հիմնավորման, ստուգման ե ապացուցման:

Գիտական իմացության առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ճշմարտություն
ները սկզբունքորեն անավարտ և բերի  են: Իսկ եթե այդ հարցը դիտարկենք սոցիալական 
ճանաչողության տեսանկյունից, ապա կտեսնենք, որ հասարակական գիտությունները էա
պես տարբերվում են բնական գիտություններից, ասել է թե գիտականության դրսևորումը 
բնագիտության և հասստագիտության բնագավառներում էապես տարբերվում են միմյան
ցից: Իսկ սա նշանակում է, որ բնական գիտությունների մեջ մշակված գիտականության և 
գիտելիքների հստակության չափանիշները միանշանակ չի կաբելի տարածել սոցիալա
կան իմացության բնագավառ:

Սոցիալական ճանաչողության գործընթացներում գիտական իմացության ընթացքին 
միջամտում եե մի շարք գործոններ, որոնք պայմանավորում են հասարակական գիտութ
յունների տարբերությունները բնական գիտություններից: Դրանք արտահայտվում են այն 
իրողության մեջ, որ սոցիալական իմացության գործընթացնեյտւմ մասնակիորեն համընկ
նում են իմացության սուբյեկտն ու օբյեկտը: Սոցիալական իմացությունը գսւղափարապես 
ծանրաբեռնված է հասարակական շահերի հրամայականներով: Միևնույն ժամանակ սո
ցիալական օբյեկտները կամ իդեալական բնույթ ունեն կամ էլ օբյեկտիվի ու սուբյեկտիվի 
միասնություն եե, դիմանիկ եե և ենթակա արմատական ւիոփոխությունների: Սոցիալական 
օբյեկտների իմացության պյւոցեսում «չեն աշխատում» բնական գիտություններին հատուկ 
հետազոտության գիտական իմացության մեթոդներն ու ձևերը: Եթե սրան ավելացնենք 
այն, որ սոցիալական միևնույն երևույթներն ու իրադարձությունները մեկնաբանվում են ա
մենատարբեր մոտեցումներով ու աշխարհայացքային-գսւղափարախոսական դիրքորո
շումներով, արդյունքում ստացվում է մոլորությունների, ճշմարտության չափանիշների բազ
մակերպության և նույնիսկ ստի ու կեղծիքի ոեալ հնարավորությունների ու դրսևորման ըն
դարձակ դաշտ:

Գիտական իմացության կարևորագույն մաս են կազմում իմացության մեթոդները և ձևե
րը: Մեթոդը գիտական հետազոտոթյան որոշակի կանոնների, ձևերի, նորմերի ու եղանակ
ների ամբողջություն է, սկզբունքների մի համակարգ, որով ճանաչող սուբյեկտը կողմնորոշ
վում է իր հիմնախնդիրները լուծելիս: Ամենաընդհանուր իմաստով ու ձևով տարբերակվում 
են մեթոդների երեք մակարդակ'էմպիրիկ հետազոտությունների, տեսական իմացության և 
համատրամաբանական:

էմպիրիկ հետա զոտությա ն կարևոր մեթոդներից են' դիտարկումը, իրազննա
կան փորձը /էքսպերիմենտ/, համեմատումը, նմանակումն ու նկարագրությունը: Տե
սական մեթոդներից են 4 ձևայնացումը, աքսիոմատիկ, հիպոթետիկ-դեդուկտիվ և  
վերացականից կոնկրետին անցման մեթոդները, իսկ համատրամաբանական մե
թոդներ են վերլուծությունը, վերացարկումը, ինդուկցիան, դեդուկցիան, սևսւյնսւ- 
ցումն ու մոդեւավորումը, պատմականն ու տրամաբանականը հ  համակարգային 
մեթոդները:

Բուն իմաստով գիտական իմացությունը սկզբնավորվում է 16-17-րդ դարերում, երբ ա- 
ռսւջանում են բնական, իսկ այնուհետև հասարակական գիտությունները: Արդյոք սա նշա
նակում է, որ գիտական իմացություն մինչ այդ չի եղել: Նման մոտեցումը հակագիտական է: 
Արդեն իսկ գիտության սահմանումը որպես համակարգված գիտելիքների ամբողջություն, 
մեզ հուշում է, որ գիտության հիմքում ընկած է գիտեփքը, իսկ գիտեփքն արդեն փորձի հիմ
քի վրա որոշակի ընդհանրացում է: Նշանակում է, ճիշտ եե այն մտածողները, ովքեր գտնում 
եե, որ գիտական իմացությունը մինչև 17-րդ դարը անցել է երկարատև «Նախա»-գիտական 
ճանապարհ, որը միանշանակ չի կարեփ բնութագրել ոչ գիտական: Նախ, հին Արևելքի 
երկրներում զարգացման բարձր մակարդակի վրա էին գտնվում մի շարք, փորձարարական 
և տեսական գիտեփքներ: Դրանք կրոնական գաղտնիության iplmp ստանալով) դառնում 
էինքրմերիև նրանց դասային սեփականությունը: Երկրորդ փիլ[ս>0փԱ)յք)1|;ւյա1ւ ծագմամր
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<||ս|ւ(ւլ|Փ1ւ1ւ|փ Ո1ւււ|>լ՚1ւլւտւք|ւ ու մշակումր թևակոխում1. |տ տեսակաե-քննաւլատական փուլը: 
ԳիտՓ1րսև տշաեաոուրյւսն i5liy են դրվում փիփսոփայական գիտելրքսսրը ե համընդհա
նուր հսւււ1ւսւ<ւու|.)յւււ1աևրը, որոնց անբաժան ուղեկիցներն են եղել բնագիտական իրավսւ- 
քաղայյական, գեղագիտական և բարոյագիտական տեսություններն ու ուսմունքները: Փիփ- 
սոփայությամբ սկսվում է նաև գիտատեսական գիտեփքների ուսուցանումը:

Երբ ասում ենք, որ գիտությունը գիտական իմացության բարձրագույն ձեն է, նկատի ու
նենք գիտության այսօրվա ըմբռնումը, իմացության մյուս ձևերից գիտական իմացության ա- 
ոանձնացումը: Նման մոտեցմամբ, գիտությունը անցել է զարգացման երեք ւիուլ՝ դասա
կան. /17-19-րդ դարեր/, ոչ դասական /մինչե 20-րդ դարի երկրորդ կեսը/ U ոչ դասական 
/20-րդ դարի երկրորդ կեսից առ այսօր/: Այս փուլերը միմյանցից տարբերվում են к" բովան
դակությամբ , ե՜, մասնավորապես, ֆունկցիաներով:

Դասական շրջանում գիտությունը, ստեղծելով աշխարհի աոաջին գիտական պատկե
րը, Աստվածաշնչին գրկում է իր մենաշնորհ հեղինակությունից: Իրենց աշխարհիկ կյանքը 
կառուցելիս, մարդիկ ավեփ ու ավեփ են ապավինում գիտությանը: Երկրորդ փուլում գի
տությունը վերածվում է արտադրողական ուժի ե միանալով տեխնիկային, հեղավախակա- 
նացնում է արտադրությունը: Սկսվում է գիտատեխնիկական առաջընթացը ե գիտության 
հանընդհանոտ սոցիափզացման գործընթացը: Սկսած երկրորդ վաղից հատկապես եր
րորդ, /եթե կարեփ է ասել սիներգետիկական/ վւուլում, գիտության սոցիափզացումը կրում է 
տոտալիտար բնույթ: Մարդը դիմազրկվում է, դառնում է գիտության գերի, ապրում է օտար
ման և սարսափի զգացում: Մարդու բնական-անհատական մահը լրացվում է նրանց ահա
վոր չափերի հասնող զանգվածային ոչնչսւցմսւմբ ոչ միայն կործանարար լոկալ պատե
րազմներից, այլե արտադրական կարգի ահավոր աղետներից: Գիտության մասսայակերպ 
սոցիալականացումը ստեղծում է բնապահպանական տեղային ե գլոբալ ճգնաժամային ի
րավիճակ, որը ողբերգական ազդեցություն է գործում մարդկային հումանիստական արժեք
ների, մարդկանց բարոյական վարքի, ինչպես նաև պետական, քաղաքական և ռազմական 
գործիչների գործունեության վրա:

Վերոհիշյալ երևույթների նկատմամբ այսօր ձևավորվել է երկու հիմնական մոտեցում՜ 
զիտապաշտակւսև /սցիեստխլմ/ ն հակագիտապաշտակաԱ /հակասցիենտիցմ/: 
Գիտապաշտության մեջ հիմնավորվում է այն գաղափարը, որ գիտությունը մշակութա
յին  բարձրագույն ա րժեք է: Գիտության նվաճումների շնորհիվ է տեղի ունենում բնության 
ուժերի տիրապետունը և հասարակության խելամիտ բանական կազմակերպումը: Գիտա- 
պաշտները գտնում եե, որ գիտության շնորհիվ մարդկությունը արթնացավ միջնադարյան 
խոր քնից և սկցբնավորեց աշխարհիկ արժեքների և աշխարհիկ կյանքի ստեղծումը:

Հակագիտապաշտական մոտեցման ներկայացուցիչները, ընդհակառակը, գիտութ
յան զարգացման արդի փուփ մեջ տեսնում են հակահումանիստական ընդգծված միտում
ներ' ժխտելով գիտապաշտների վերը թվարկված առավելությունները: Հակագիտսւպաշտ- 
եերի ճամբարում նկատելի է խոր հիասթավտւթյուն և հոռետեսություն գիտատեխնիկական 
առաջընթացի նկատմամբ: Նրանց հնչեցրած տագնապը որոշակի հիմքեր ունի, քանի որ 
արտահայտում է մարդկության աճող անհանգստությունը «անհոգի» գիտության նկատ
մամբ և վախը գիտատեխնիկական աննախադեպ առաջընթացի առաջացրած առկա բնա
պատմական կործանարար հետևանքների և դրա անկառավարեփության ստումով:

Այնուամենայնիվ, մարդկությունը ապրել է, այսօր ապրում է և կապրի գիտատեխնիկա
կան առաջընթացի անհրաժեշտությամբ, քանի որ գիտությունը բարոյական կամ անբարո- 
յական փնել չի կարող: Հարցը վերաբերում է գիտատեխնիկական առաջընթացի և նրա 
արդյունքների նկատմամբ մարդկային վերաբերմունքին, հանուն մարդու բարեկեցության ու 
երջանկության նպատակո՞վ է այն օգտագործվում, թև՛ մարդու դեմ է ուղղված: Այսօր նկա- 
տեփ է, որ գիտության նվաճումների գործնական կիրառությունները ինչ-որ չաւիով դուրս են 
եկել մարդկության վերահսկողությունից և մարդկային բարոյականության շրջանակներից 
և դաժանորեն ուղղված են մարդու դեմ: Այսօրվա անգամ տեղային աննշան պատերազմ
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ները միլիոնավոր մարդկանց մահվան և խեղանդամության պատճառ սն դառնում: Գիտ
նականների ճնշող մեծամասնությունդ ցավոք սրտի, անհոգ է իր հայտնագործությունների 
հետևանքների նկատմամբ կամ թե ի զորու չէ դիմակայելու գառի մորթի հագած գայլի, այն 
է' քաղաքականության ճնշումներին: Բայց սա երբեք էլ չի նշանակում, որ գիտնականները 
բացառապես անտարբեր են այս երևույթի նկատմամբ: Մարդկությունը, հենվելով Ա. Նոբե- 
լի, Ա. էյնշտեյնի, Ա. Սախարովի և նրանց նման մտածողների' «գիտնսւկան-քաղաքացինե- 
րի», աշխարհայացքային-քաղաքացիական սկզբունքային դիրքորոշումների վրա, միշտ էլ 
պայքարել է և կպայքարի գիտության բարոյականացման համար:

2. Գիտական հեղափոխություն

Գիտության և գիտական ճանաչողության պատմական զարգացումը դարեր շարունակ 
ընթացել է «խաղաղ», էվոլյուցիոն երկարատև ոպիով: Մինչև 16-18-րդ դարերը գիտութ
յան, որպես գիտեփքների համակարգված ամբողջության մասին խոսք չի գնացել: Փիլիսո
փայության շրջանակներում ծագել, ձևավորվել և գործառնել են գիտական գիտեփքները և 
գիտական տեաոթյունները, որոնք առօրյա-էմպիրիկ գիտեփքների հետ միասին բավարա- 
րել են մարդկանց պրակտիկ-հոգևոր պահանջմունքները: Գերակայող եե եղել փիփսոփա
յական, բարոյական, գեղարվեստական գիտեփքները և կրոնական հայացքները աշխարհի 
ու մարդու մասին:

Սկսած շուկայական տնտեսության ձևավորման դարաշրջանից, առաջանում են բնա
կան և հասարակական կոնկրետ գիտությունները և, փիլիսոփայությունից առանձնանալով, 
գործառնում են իբրև հոգևոր գործունեության ինքնուրույն բնագավառներ, ստեղծում են 
ինքնուրուն սոցիալական ինստիտուտ, զարգացման ինքնուրույն պատմություն և օրինաչսւ- 
ւիություեներ: Գիտության հետագա զարգացումը նշանավորվում է թռիչքաձև-հեղաւիոխա- 
կաե գործընթացներով, որոնք ընդունված է անվանել գիտատա-տեխնիկական հեղափո
խություններ:

Գիտական աոաջին, հեղափոխությունը տեղի է ունեցել 17-18-րդ դարերում դասա
կան մեխանիկայի հաստատմամբ: Դա պայմանավորված էր գիտության հիմունքների, այն 
է' հետազոտման իդեալների և մեթոդների, աշխարհի գիտական պատկերի և գի
տական հետազոտության կոնկրետ մեթոդների և փիլիսոփայական գաղափար
ների արմատական փոփոխմամբ:

Գիտական հեղա փոխ ությա ն երկրորդ փուլը 18-րդ դարի և 19-րդ դարի առաջին 
կեսն էր, որ նշանավորվեց աշխարհի միահեծան մեխանիստական պատկերի կործանմամբ: 
Գիտությունը աշխարհը դիտարկում է իր զարգացման մեջ:

Գիտական հեղա փոխ ությա ն երրորդ փուլը ընդգրկում է 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ 
դարի առաջին կեսը: Ձևավորվում է ոչ դասական բնագիտությունը:

Գիտական հեղա փոխ ությա ն չորրորդ փուլը սկսվել է 20-րդ դարի 70-ական թվա
կաններից: Գիտության զարգացումը բնութագրվում է նրանով, որ հետազոտության օբյեկտ 
են դառնում ինքնազարգացող համակարգային բարդ օբյեկտները: Ձևավորվում է սիներգե- 
տիկան'/ հուն- համատեղ, միասին, համագործակցված գործող/, միջստարկայական հետա
զոտությունների ուղղությունը, որը մշակում է քաոսից կարգավորվածության անցման և ո
րոշակի պայմաններում անօրգանական աշխարհում մատերիայի ինքնակազմակերպման 
գաղափարը: Եթե մինչ այդ գիտությունը էվոլյուցիան ընդունում էր իբրև միայն համակար
գի քայքայում, անկարգության և ապակագմակերպման ու քաոսի մեծացում, ապա սիներ- 
գետիկան ստեղծում է մի տեսություն, ըստ որի բարդ համակարգերը իրենց զ ա ր գ ա ց մ ա ն  ըն
թացքում անցնում են երկճյուղավորմսւն կետերի միջով /երկճյոսլսւվորմսւն կետը համա
կարգի անկայունության վիճակն է/, որի ընթացքում համակարգը իր հհտազւս զարգացման 
համար ունի հնարավորությունների հովհարային հավաքածու; Այն կալաւյ I. իրականաց
վել մեղմիկ պատահական ազդեցությամբ և համակարզի համ՛ար դառնալ կտ|տ1ւ կսւոաց-

302



փււՕ|փ ւլրւլր> |\i|„nili|i: ւյսւլւկ: Ա յստ եղ մեծ I ասրւլու դերը, որը իր միջամտության համար 
կրում I ւ|ի|.փաւլփ լ ՚ալւոյսւկաև պատասխանատվություն:

Դիտական զարգացման սիներգետիկակսւն, ոչ դասական վտւլից հետո եկողվտւլը գործ 
ուսի յուրահատուկ բարդության համակարգերի հետ, որտեղ սրընթաց աճում Է սուբյեկտիվ' 
մարդկային և հասարակական գործոնների դերը: Նման պարագայում մեծանում Է արժե
քային գործոնների նշանակությունը, իսկ ճշմարտության նկատմամբ դիրքորոշումը հարա- 
բսրակցվում Է բարոյական սկզբունքների հետ:

Հետաքրքիր Է, որ հետնորպոզիվիստական փիլիսոփայական տեսություններում մշակ
վել են գիտական գիտեփքի ե գիտության զարգացման նոր մոդելնր ու սխեմաներ: Հետնոր- 
պոզիտիվիստները գիտական հեղափոխություն են համարում գիտահետազոտական այն
պիսի նոր ծրագրերի /Լակատոս/, իսկ յՕ-ոմաս Կունի տեսանկյունից'պարադիգմաների /հա
րացույցների/ մշակումը, որոնք արմատապես վախում են գիտահետազոտական գործու
նեության ուղղվածությունն ու բովանդակությունը: Գիտական հեղավւոխությունները այս 
հայեցակետից, գիտահետազոտական ծրագրերի ու պարադիգմաների հերթափոխման օբ
յեկտիվ պրոցես Է: Ընդ որում, պարադիգման իր բովանդակությամբ ավեփ լայն Է գիտահե
տազոտական ծրագրից, քանզի պարսւդիգմաները գիտնականների համագործակցության 
կողմից ընդունված ե գիտական ավանդույթները պահպանող համոզմունքների, արժեքնե
րի ու տեխնիկական միջոցների ամբողջություն Է: Որևէ պարադիգմայի տիրապետության 
պայմաններում տեղի է ունենում գիտության նորմալ, բնականոն զարգացում: Իսկ երբ այե 
փլուզվում է, ապա տեղի է ունենում գիտական հեղավտխության. հին պարադիգմաներին 
վտխարինելու են գափս նորերը, որոնք թելադրված են կյանքի ու գիտության զարգացման 
ներքին անհրաժեշտությամբ:

Մարդու մուտքը իմացության օբյեկտ նշանակում է ոչ միայն համակարգի մասին գիտե
փքների բովանդակության վրա մարդու իմացական կարողությունների ազդեցություն, այլե 
սոցիալական արժեքների ե նպատակների դիրքորոշման ազդեցություն: Մարդը իր գիտա
կան ե հասարակական կյանքի արժեքներով, դիրքորոշումներով ու նպատակներով դաո
նում է համակարգերի մասին գիտական գիտեփքի բաղկացուցիչ մաս, որով գիտական հե
ղափոխության մեջ ավեփ է մեծանում սուբյեկտիվ գործոնների դերը:

3. Իմացաբանականի к  սւրժեքայինի հարաբերակցությունը 
իմացության պրոցեսում: Արժեք ե  գնահատական

Իմացության պրոցեսը զուտ ճանաչողական գործընթաց չէ: ճիշտ է, այն մտքի մտածա
կան տրամաբանական շարժում է դեպի օբյեկտի էությունը, բայց այդ պրոցեսը անխուսա
փելիորեն իր մեջ ընդգրկում է արժեվորման և գնահատման պահեր: Իմացաբանականը 
սերտորեն կապված է արժեքայինի հետ. իմացությունը վերածվում է իմացաբանական- ար
ժեքային գործընթացի:

Արդեն իսկ իմացության զգայական աստիճանում զգա յությունների մեջ արտացոլ
վում են օբյեկտի ընտրողական, կարևոր, արժեքա յին ե. սուբյեկտին եետաքրքրող 
հատկությունները: Այստեղ նկատեփ է սուբյեկտի հետաքրքրությունը, սոցիալական դիր
քորոշումը և ակտիվ վերաբերմունքը օբյեկտի այն հատկությունների նկատմամբ, որոնք 
ուղղակի, թե անուղղակի կապված են մարդու նպատակների ու պահանջմունքների հետ: 
Օբյեկտի նկատմամբ իմացաբանական հարաբերությունները աննկատ զուգակցվում եե 
արժեքային հարաբերությունների հետ: Այսպես, թե այնպես ստեղծագործական գործու
նեությունը հագեցած է սուբյեկտիվ պահերով' սուբյեկտի ակտիվությամբ, կամքի համա- 
կենտրոեացմամբ, կրքերով, գիտական խիզախությամբ և ինտուիտիվ բռնկումներով, որոնք 
ուղղակիորեն կապված են մարդկանց իդեալների ու նպատակների և այնպիսի գիտեփքնե
րի ստացման հետ, որոնք հեղափոխական դեր ունեն նյութական ու հոգևոր արժեքների ար
տադրության գործում:
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Արժեքը իրեեեով նշանավորում Է օբյեկտի դրական կամ բացասական իմաստավորութ
յունը ե արժեքականությունը: Բայց օբյեկտի ոչ բպոր  իմաստավորումները կարող ես ար
ժեքներ լինել: Արժեքային Է այն ամենը, ինչ նպաստում Է մարդու իմաստալից կյանքի ու եր
ջանկության կայացմանը ե հասարակական առաջընթացին: Մյուս կողմից թաքնված, թե 
ակամա, առաջին պլանի վրա պետք Է դիտարկել ոչ այնքան իրային առարկայական ար
ժեքները, որքան մարդուն, նրա կյանքի իմաստը ե հասարակական առաջադիմությունը որ
պես սուբյեկտիվ արժեքներ, որովհետև նյութական արժեքները սոսկ միջոց են մարդկային 
երջանկության, ազատության, բաըու, ճշմարիտի ե գեղեցիկի ձեռքբերման համար: Արժեքը 
իրերի ու երևույթների դրական այնպիսի նշանակությունն Է, որն իր հիմքում ունի մարդկա
յին նպատակներն ու իդեալները: Արժեքները բովանդակում են ոչ միայն բարոյական ու գե- 
ղագիատական իդեալներ, այլև գիտակցության այն բոլոր ֆենոմենները, որոնք ունեն աշ
խարհայացքային նշանակություն և մասնակցում են իմացության պրոցեսին: Այստեղ առա
ջին շարքերում Է սուբյեկտի դիրքորոշումը օբյեկտի իմացության մեթոդների, ձևերի և ճա
նաչողական այլ միջոցների ընտրության ժամանակ: Իմացության պրոցեսը քողարկված թե 
ակնհայտ, ներծծված Է արժեքային գործոններով: Անկախ իրենց բնույթից, արժեքներ են ե 
այն, ինչին կողմնորոշվում Է սուբյեկտը իր պրակտիկ և ճանաչողական գործունեության մեջ 
և այն, ինչին հասնում Է նա այդ գուծունեության ընթացքում:

Արժեքը անբաժան Է գնահատումից: Գնահատող սուբյեկտը դատողություններ Է 
կազմում արժեքների օգտակարության կամ անօգտակարության, վնասակարության մա
սին: Արժեքային դատողությունների բովանդակությունը գնահատումն ու արժեքավորումն 
Է, որը ձևավորվում Է արժեքների համեմատությունից, դրանց օգտակարության կամ վնա
սակարության աստիճանի որոշումից և ընտրության չւսվտրոշիչներից:

Գնահատումը մեծապես կախված Է մարդու պրակտիկ կյանքից, գործնական և տեսա
կան գործունեության բնույթից, որոնք լինելով մարդկային շահերի, պահանջմունքների ու 
նպատակների արտացոլումը, մարդկանց ուշադրությունը մղում են այն ամենին, ինչը օգ
տակար Է պահանջմունքների բավարարման համար:

Սուբյեկտի արժեքային-գնահատման հարաբերությունները օբյեկտին' «ինքնին» չեն, 
ինչպես հասկացական-իմացական պրոցեսում: Այստեղ ճանաչող սուբյեկտը չի հակադր
վում ճանաչվող օբյեկտին: Արժեքային հարաբերությունների ժամանակ մարդու հոգևոր 
սարումները «չեն անջատվում» օբյեկտից: Իմացության պրոցեսում սուբյեկտը իր հոգևոր 
ներաշխարհով ձուլվում Է օբյեկտին, որի պատճառով արժեքային դատողությունները պա
րունակում են որոշակի պահանջ' սուբյեկտի շահերին և նրա սոցիալական կոչմանը համա
պատասխանող ճանաչողություն:

Մեծ Է արժեքների և գնահատման տեղն ու դերը իմացության պրոցեսում: Այդ գործըն
թացը իրենից ներկայացնում Է գիտական իմացության կենդանի, ակտիվ, սոցիալական 
կոնկրետ դիրքորոշում ունեցող իմացական պրոցես, որի կենտրոնում մարդն Է իր կենսական 
շահերով, իդեալներով և նպատակներով: Սրանց միջոցով են վերջին հաշվով արժեքավոր
վում գիտության համար կարևոր նշանակություն ունեցող գաղափարների, հարցադրումնե
րի և հիմնախնդիրների առաջադրման ուղղվածությունն ու բովանդակությունը: Եթե այս 
հարցում գիտնականը ոչ ճիշտ կամ սխալ Է արժեքավորում ստացվելիք ճշմարտություննե
րը և դրանց դերը հասարակական կյանքում, ապա տուժում Է գիտությունը: Այդպես Է եղել 
գենետիկայի ճակատագիրը ԽՍՀՄ-ում:

Գնահատումը իմացական-արժեքային մի պրոցես Է, որը առկա Է գիտական ստեղծա
գործության բոլոր բնագավառներում: Հասարակական գիտությունների մեջ ճշմարտութ
յուններ պարունակող դատողությունները սերտորեն կապված եե մստդկանց ամենատար
բեր խմբավորումների, սոցիալական խավերի ու խմբերի արժեքային դիրռորոշումների ու 
հարաբերությունների հետ: Դրանք իրենցից ներկայացնում են վերոհիշյա| սոցիալական 
սուբյեկտների մտածողության և հոգեոսւնության արդյունք, որոնց հենքում ընկած են նրանց 
սոցիալ-տնտեսական և քսւղաբական շահերն ու նպատակները֊ Դրււ)1փ կ՛արող են անել
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1|էսմւպ|ւ|յ (!>ա|3էւփսծ խւ1|՚ւււ1|Ա1]|ւև, րէււ|ցօվաօ սուր|1ւ1|ւլւա||ւԱ: Նմաս դւալաղաթյաււնսյավ 
ui|i()lipun|ii|mntli ա ւ|էււս1ւսւտումը հւլ[ւ Է սււցիստսկաս լարվածությամբ ու ցնցումներով: 
Նման պարագայում թվում Է, թև ճշմարտությունը անկաշաո ե ուժեղ դատավոր Է: Բայց 
մարւ]կայի(ւ ս|րակտիկան անվերապահորեն ապացուցում Է , որ երբ ճշմարտությանը նա
յում ենր ււ ւ и 11 Աս արժեք, պարզվում Է , որ ճշմարտությունը ձեռք Է բերվում ե հաստատվում Է 
երկար տարիների ընթացքում, իսկ մարդը ապրում և իրականում գործում Է իր արժեքային 
սեփական դիրքորոշումներով:

Իմացաբանական դատողությունների ճշմարտությունների ե իրականությանը դրանց 
հարաբերությունների միջև կանգնած Է սուբյեկտը հենց իր սոցիալական դիրքորոշմամբ: 
Այսպես կոչված «մաքուր ճշմարտության» U ոեալ իրականության միջև թվում Է, թե համա
պատասխանությունը անմիջական Է: Իրականում մարդիկ կամա, թե ակամա գտնվում եե 
դրանց միջե: Օբյեկտիվ ճշմարտության որոնումները գիտական իմացության մեջ անհավա
տալի ե անիմաստ Է առանց արժեքային գործոնների, առանց սուբյեկտի սոցիալ-քաղաքա- 
կան, աշխարհայացքային և բարոյական դիրքորոշումների, որոնց մեջ խտացված են հասա
րակական շահերն ու հումանիստական արժեքները:

Իմացաբանականն ու արժեքայինը գիտական ստեղծագործական գործունեության մեջ 
գոյություն չունեն իրարից անկախ, կոդք-կողքի: Իմացության պրոցեսում դրանք գործում եե 
միասնաբար կարգավորելով միմյանց: Չկա իմացաբանականը առանց արժեքայինի ե ար- 
ժեքայինը՝առանց իմացաբանականի: Եթե իմացաբանականը պատասխանում Է այն հար
ցին, թե ինչպես Է կառուցված ե զարգանում աշխարհը, ապա արեքայինը այն բանի իմաս
տավորումն Է, թե ինչու Է աշխարհը այդպես կառուցված ե այն բանի գնահատումը, թե ին
չու Է աշխարհն անհրաժեշտ մարդուն, իսկ մարդը աշխարհին:

4. Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները

Մարդկանց գիտակցության մեջ մինչե այսօր Էլ արմատակալած Է այն մտայնությունը, 
իբր թե գիտական ճանաչողությունը հատուկ Է այսպես կոչված «ճշգրիտ» գիտություննե
րին, իսկ հումանիտար գիտությունները բուն իմաստով գիտություններ չեն: Նման մտայ
նության հիմք և պատճառ Է դարձել երկար ժամանակ գիտական իմացության բնագիտա- 
կան-մաթեմատիակական նմուշների ու եղանակների ընդունումը իբրե գիտական իմացութ
յան միակ ճշմարիտ չաւիորոշիչներ: Բնական Էր, որ այդպիսի մոտեցմամբ հասարական գի
տությունները ե սոցիալական ճանաչողությունն ընդհանրապես, պետք Է «դուրս մնար» գի
տական իմացության շրջանակներից, իսկ հասարակական գիտությունները դիտվեին որ
պես «ոչ ճշգրիտ» գիտություններ:

Այս կապակցությամբ պետք Է նկատի ունենալ, որ նախ, գիտական իմացությունը ե նրա 
ցանկացած ձե իր բնույթով սոցիալական Է, քանզի մարդուց, նրա շահերից ու նպատակնե
րից դուրս ոչ մի իմացություն ե գիտություն չկա, իսկ մյուս կողմից, դարեր շարունակ սոցիա
լական երևույթները, մարդն ու հասարակությունը ուսումնասիրվել եե որպես բնագիտական 
օբյեկտներ, մարդը նույնացվել Է մեքենայի, կենդանական-կենսաբանական արարածների 
հետ, իսկ հասարակությունը դիտարկվել Է որպես կենսաբանական-սոցիալական օրգա
նիզմ:

Երբ փիփսոփայությունը միմյանցից տարբերակեց կեցության երեք հիմնական ձևերն ու 
մակարդակները, այն Է' օբյեկտիվ կեցությունը' բնությունը, մարդուց, իսկ սուբյեկտիվ- 
օբյեկտիվ կեցությունը' մարդուն, օբյեկտիվության և սուբյեկտիվության միասնական կե
ցությունից' հասարակությունից, գիտական իմացությունն կ  ենթարկվեց հստակ տիպա
բանության. իմացության բնագիտական, մարդաբանական և հասարակագիտական ենթա
տեսակների: Բնությունը, մարդը ե հասարակությունը բնութագրվեցին իբրե կեցության ինք
նատիպ մակարդակներ ու ձևեր իրենց առանձնահատուկ հատկանիշներով, կապերով ու օ
րինաչափություններով և բնականաբար, դարձան իմացության տարբեր օբյեկտներ:
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Բայց այն հանգամանքը, որ մարդն ու հասարակությունը ոչ թե ինքնին, աս|<յ1ւ1լւրիվսյ- 
զուրկ բնական օբյեկտներ են, այլ մարդու աշխարհ են, ունեն բոլորումն այլ չափանիշներ U 
այդ «մարդ -աշխարհում» մարդը իր կեցության ու գոյության «հեղինակն ու դերակատարն» 
է, այս հանգամանքը ստիպում է սոցիալական ճանաչողությունը արմատապես տարբերա
կելու բնագիտական ճանաչողությունից ե իրավամբ խոսելու միայն սոցիալական իմա  
ցոտյաև աոաև&ևահատկություևևերի սասին. :

Որո՞նք են սոցիալական ճանաչողության առանձնահատկությունները ե տարբերակիչ 
գծերը բնագիտական իմացությունից:

Մինչե այս հարցի պատասխանին անցնելը, ուզում ենք ընդգծել, որ բնության իմացութ
յունը անթրոպոգեն /մարդածին/ է, այսինքն ծագում է մարդու նյութական պահանջմունքնե
րը բավավարելու անհրաժեշտությունից: Իսկ սոցիալական իմացությունը առավել «էլի- 
տար» հիմնախնդիրներ է լուծում, զբաղվելով ոչ միայն մարդու ե հասարակության ուսում
նասիրությամբ, այլև իմաստավորելով բնագիտական ճանաչողությունը, որպես մարդու 
էության և կյանքի իմաստի ու երջանկության պայմանների կառուցման միջոցի: Ահա այս
պիսի մոտեցմամբ սոցիալական իմացությունը բնագիտական իմացության կողքին և նրան 
ցուգսւհեո ու հավասարազոր իր ուրույն և առանձնահատուկ տեղն ունի: Որո՞նք են սոցիա
լական ճանաչողության յուրահատկությունները և տարբերակիչ գծերը բնագիտական ճա
նաչողությունից :

Աոաջին, գլխավոր տարբերակիչ հատկություն դրանով իսկ' առանձնահատկությունը, 
իմացության օբյեկտների տարբերությունն է: Սոցիալական իմացության օբյեկտը 
մարդը և մարդկային հասարակությունն է, մարդկային գործունեության դրսևորման ձևերի' 
հասարակական հարաբերությունների համակարգն է, որպես հասարակական կեցության 
օբյեկտիվության և սուբյեկտիվության անխզելի միասնության արտահայտություն: Մարդն 
ու հասարակությունը, ինչպես մենք արդեն գիտենք, օժտված են երկակի էությամբ և գոյութ
յուն ունեն որպես մատերիականի և իդեականի, օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի, մարմանակսւն- 
ստարկայականի և հոգևոր-ոգեղենի միասնությամբ: Հասարակություն կոչվող օբյեկտի մեջ 
մարդիկ իրականացրել են որոշակի նպատակներ: Այդ օբյեկտը մարդկանց տեսական և 
պրակտիկ գործունեության արդյունք է, այլ ոչ թե բնածին ինչ-որ մատերիական օբյեկտ: Այ
նուհետև, որպես մարդկանց վերափոխիչ-նպատակադիր գործունեության արդյունք, հա
սարակության էությունը և նրա օրենքները իրենց մեջ ստարկայացնում-օբյեկտիվացնում են 
մարդկանց գաղափարներն ու իդեալները, կամքն ու գիտակցությունը, նրա հոգևոր իռացիո
նալ աշխալւհը: Այսպիսի ըմբռնմամբ սոցիալական օբյեկտները ձեռք են բերում նոր 
հատ կություն' ոչ բհակահ, սոցիալական ֊հասարակական, հատկություններ: Այն 
ոչ մարմին է, ոչ հոգի, ոչ նյութական է և ո՜չ էլ ոգեղեն: Հասարակակաև-սոցիալական.ի, 
որպես կուսական բնության մեջ գոյություն չունեցող հատկության, էությունն այն է, որ այդ 
հատկությամբ այն կոչված է բավարարելու մարդկային որևէ պահանջմունք: Հասարակա
կան կոչվող հատկությունը -դրական, արժեքային է և իր Էությունն ու կոչումը գտնում Է իր 
արժեքայնության և դրանով իսկ' մարդու որևէ պահանջմունքի բավարարման հարաբե
րության, մեջ: Պահանջմունքի բավարարումից դուրս չկա հասարակականը' որպես արժեք:

Սոցիալական իմացության օբյեկտը, այն է' հասարակական միասնական կեցությունը, 
որպես մարդկանց նպատակադիր-գիտակցական գործունեության արդյունք, գիտակցված 
կեցություն է, որը անհրաժեշտորեն ենթադրում է մարդկային և անհատական կեցության 
արժեքավորում և իմաստավորում: Նշանակում է, սոցիալական իմացության առանձ
նահատկություններից մեկը կապվում է մարդկային, ինչպես անհատական, այնպես էլ հա
սարակական կյանքի արժեքավորման և իմաստավորման հետ: Սոցիալական ճանաչո
ղության հիմնախնդիրների մեջ առաջնակարգ տեղ է գրավում այն հարցի պարզաբանումը, 
թե աշխարհի ու հասարակական կեցության մեջ իմաստ կա՞, թե՛ չկա, արժե'՛, թեք «արժե ապ
րել այդ աշխարհում: Եթե չարժե ապրել այդ հասարակական կարդամ, ւատս ինչպես պի
տի վերափոխել ու վերակառուցել այգ հասարանարգը, որւոհւյ մԱ1քՄ|0 կցւրէփ իր կյանքի ի ֊

406



մ ա ս ւ լ ւ լ ւ .

Տսւսսւ|ւա1լւււ|.ւ|ւո(ւ|ւ |աւցաոիկ բարդ ե դինամիկ համակսւրգ Լ: Այն ունի անկրկնելի պատ
մության իր անկրկնելի անհատական, եզակի դրսեորումների մեջ: Սոցիալական կյանքը 
անդւՏտր ե սւնլւնւյհատ կրկնվում ե վերարտադրվում է իր կոնկրետ և համընդհանուր օրի
նաչափություններով: Ուստի, սոցիալական իմացությունը հասարակական կյանքի ընթաց
քը և պատմական պրոցեսը ուսումնասիրում է պատմականության սկզբունքով' կրկնվող ե 
վերարտադրվող օրինաչափությունների մեջ ուշադրության կենտրոնում պահելով նաև ե- 
զակին, անհատականը ե անկրկնելին:

Սոցիալական իմացությունը գործ ունի սոցիոմշակութսւյին արժեքների մեջ 
ֆիքսված պատմության հետ ե  իր ճանաչողական գործընթացներում լայնորեն օգտվում է 
դրանց ճանաչողական-արժեքային, ինչպեսև տեքստային բովանդակություններից: Դրանք 
իմաստավորվում են և վերածվում արժեքային դատողությունների'դառնում սոցիալական ի
մացության լրացուցիչ աղբյուրներ ե միջոցներ:

Սոցիալական իմացության կարևորագույն առանձնահատկությունը պայմանավորված է 
ճանաչող սուբյեկտի սոցիսւլ-քաղաքսւկան դիրքորոշման և  նրա իրավա-քաղսւքա- 
կան, բարոյա-գեղագիտական և  փիլիսոփայական- աշխարհայացքային համոզ
մունքներով: Նրան մշտապես ուղեկցում եե նյութական արժեքների գնահատման 
հոգևոր֊գաղափարակաե չափորոշիչևերը, դրանց օգտակարության, նպատակա
հարմարության և շահեկանության գործոնները բարու ե չարխ արդարության և 
անարդարության մղումների տեսանկյունից: Սոցիալական ճանաչողության սուբ
յեկտի ե օբյեկտի միջև մշտապես կանգնած են բազմաբնույթ միջնորդներ իրենց 
բանական ե իուսցիոնալ, սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ, բարոյական ե անբարոյական' 
շահեկան մղումներով: Սրա վառ օրինակ է, ասենք, փիփսոփայական ամենատարբեր, 
երբեմն հակասական դիրքորոշումների և աշխարհայացքի օգտագործումը, պատմաբանի 
ազգային պատկանելիությունը, հնագետի հայտնագործությունների մեկնաբանությունները 
թե գիտական և թե զաղափարախոսական-շահսւդիտական մոտեցումներով:

Սոցիալական իմացության կարևոր առանձնահատկություններից է իմացության փոր
ձարարական կողմերի և «օգնող» գործիքնեերի բացակայությունը, որոնց վւոխարինելու են 
գափս տրամաբանական մտածողության ձևերն ու մեթոդները, վերացարկման ուժը և իրա
դարձությունների բանական ընդհանրացումները և իռացիոնալ ըմբռնումն ու հասկացումը: 
Սոցիալական իմացության սուբյեկտը անընդհատ մտածական-մտահայեցողական կապե
րի մեջ է պատմական երևույթների և իրադարձությունների, դրանց շարժիչ ուժերի և պատ
մական անձնավորությունների հետ, խոսում և վիճաբանում է մշակութային արժեքների 
տեսքով իր դեմ կանգնած օբյեկտների հետ:

Սոցիալական իմացության արդյունքը հասարակագիտական և հումանիտար կոնկրետ 
գիտությունների և սոցիալական փիփսոփայության ամբողջական համակարգերն եե: Հա
սարակական կոնկրետ գիտությունների միջոցով սոցիալական իմացությունը թափանցում է 
հասարակական կյանքի առանձին ոլորտներն ու կոնկրետ բնագավառները:

Բայց հասարակությունը միասնական, համակարգային օբյեկտ է: Այս հայեցակետից, 
սոցիալական իմացության համակարգում իր առանձնահատուկ տեղն ու դերն ունի սոցիա
լական փիփսոփայությունը: Ի տարբերություն հասարակական կոնկրետ գիտությունների, 
սոցիալական փիփսոփայությունը հասարակական կյանքն ուսումնասիրում է իր ամբող
ջության մեջ, նրա առկա և դինամիկ վիճակում: Հասարակական կյանքն ուսումնասիրելով 
որպես ամբողջական գործառնող, վերարտադրվող և զարգացող համակարգ, սոցիալական 
փիփսոփայությունը մշակում է հասարակագիտական համընդհանուր հասկացություններ, 
բացահայտում նրա կսւռուցվածքա-բովանդակային, գործառնական և զարգացման հա
մընդհանուր սկզբունքներն ու օրինաչափությունները: Նման բովանդակությամբ սոցիալա
կան փիփսոփայությունը հանդես է գափս իբրև սոցիալական իմացության հիմք ե. մեթո
դա բա նություն, հասարակագիտության տեսություն և  մեթոդ:
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Սոցիալական փիլիսոփայության ընւյհանուր-տեսական և մեթոդաբանական սկզբունք
ները գիտական ոպեցույց են կոնկրետ գիտությունների համար: Դրանք վերաբերում են փի
լիսոփայության սեթողւսբւսևւսկաև, աշխարհայացքային, հումանիստական, իմա- 
ցական-արժեքային, մշակութայինոդաստիարակչական բովանդակությանը: Ինչպև՚ս 
կարող է, ասենք, պատմաբանը ստեղծել պատմական գիտություն, եթե պատմությունը չի 
վերլուծվում որպես մարդկանց գործնական U տեսական գործունեության արդյունք, չի оа- 
տագործում պատմական ե տրամաբանական մեթոդները, չի առաջնորդվում պատմական 
պրոցեսի ֆորմացիոն և մշակութա-արժեքային, քաղաքակրթական մոտեցումներով ու 
սկզբունքներով, պատմական կոնկրետ դեպքերն ու իրադարձությունները չի ներկայացնում 
ու նկարագրում պատմական համատեքստի մեջ:

Սոցիալական փիփսոփայության մեջ եե մշակվում սոցիալական իմացության էմպիրիկ 
ե համընդհանուր-տեսական մակարդակներում համապատասխան գիտելիքների բովան
դակությունը, որոնց միջոցով հասարակական կոնկրետ գիտություններին «պարտադր
վում» են հետազոտության ինքնատիպ մեթոդաբանական սկզբունքներ և մեթոդներ: Ա
ռանց սոցիալական փիփսոփայության կատեգորիալ համակարգի գիտական մշակման, 
հասարակագիտական կոնկրետ հետազոտությունները կգրկվեն «լուսակիր» ջահից, որով
հետև սոցիալական փիփսոփայության հասկացությունների մեջ խտացված են հասարա
կական երևույթների համընդհանուր իդեալները, դրանց համամարդկային և համսւհասա- 
րակական էությունները:

Սոցիալական փիփսոփայությունը իմաստավորում և արժեքավորում է հասարակութ
յան հոգևոր գործունեության արդյունքները' հասարակական կոնկրետ գիտությունները, 
կրոնը, արվեստն ու բարոյոկանությունը'հասարակական կյանքում դրանց ունեցած տեղի և 
խաղացած դերի տեսանկյունից և բացահայտում է դրանց զարգացման միտումներն ու բո
վանդակությունը :
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M U c J - Ի Ն  Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ

ՄՈՑԻԱաԿԱ՜ե ՓԻԼԻՄՈՓԱՑա֊յՕ-ՑՈՒ՜ե 

Գլուխ 1. Սոցիալական փիփսոփայության առարկան ե խնդիրները

Սոցիալական փիփսոփայությունը «Փիփսոփայության տեսության և պատմության» 
բուհական դասընթացի առավել հնչեղություն ունեցող ե կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն 
է: Այստեղ է, որ փիփսոփայության տեսական իմաստասիրությունը ստանում է իմացաբա
նական, արժեքային ե գեղագիտական-բարոյսւկան կոնկրետ բովանդակություն:

Մենք արդեն սովորել ենք, որ փիփսոփայության հիմնախնդիրների միջուկը մարդու 
հիմնահարցն է: Իսկ մարդը հասարակական էակ Է: Նա իր կյանքը կառուցում և իմաստա- 
վոոում Է նմանների հետ համատեղ-կոլեկտիվ-միասնական մի համակարգի մեջ, որը կոչ
վում Է հասարակություն: Ուստի, մարդու փիփսոփայությունը անհնարին Է առանց հասա
րակության իմացության: Սոցիալական փիփսոփայության գերագույն խնդիրը հասարա
կության փիփսոփայական իմացությունն Է, որի միջոցով միայն փիփսոփայությունը կարող 
է լուծել իր առանցքային խնդիրը' մարդու հիմնահարցը:

Հասարակությունն ու հասարակական կյանքը ուսումնասիրության օբյեկտ են հասա
րակական մի շարք գիտությունների համար: Բայց սոցիալական փիփսոփայության ա- 
ոանձնսւհատկությունն այն է, որ նա հասարակությունը ուսումնասիրում է փիւիսոփայսՒ 
կան մոտեցմամբ, փիլիսոփայորեն,: Այս առնչությամբ պրոֆ. Ա. Հովսեփյանը նկատել 
է. «Սոցիալական փիլիսոփայությունը կոչված է հասարակության ե մարդու կյանքում տես
նել այն, ինչը փ կարող տեսնել լրագրողը, քաղաքագետը, պատմաբանը, գրողը»:11 Ա
ռաջին հայացքից պարզ թվացող այս միտքը բավականին խորունկ փիփսոփայական ի
մաստ ունի: Նույնիսկ փիփսոփայության մտքի պատմության մեջ, վարձելով տեսնել այն, 
«ինչը չեն կարողացել տեսնել վերը թվարկված բնագավառի ներկայացուցիչները, հասա
րակությունը հետազոտել ե իմաստասիրել են քևապաշտակաս (նատուրալիզմ, սոցիսղ- 
դարվինիզմ, ֆրոյդիզմ) և սոցիոլոգիզմի հայեցակետից: Առաջին դեպքում հասարակությու
նը նույնացվել է կենսաբանական օրգանիզմներին հատուկ օրինաչափություններով (ռե- 
դուկցիոնիզմ): Մյուս դեպքում հասարակությունը հետազոտվել է հասարակական սոցիա
լական կառուցվածք կազմող սոցիալական խավերի, խմբերի ե շերտերի, միջանձային հա
րաբերությունների ւիոխազդեցությունների տեսանկյունից: Երկու դեպքում կ  գերագնա
հատվել է բնական- կենսաբանական ե սոցիոլոգիական գործոնների դերը:

Ի՞նչ է հասարակությունը իբրե սոցիալական փիփսոփայության առարկա, սույն բաժնի 
բովանդակությունն է: Այստեղ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ սոցիալական փիլիսոփա
յության առարկան «հասարակական կյանքն է իր ամբողջության և բնապատմական զար
գացման մեջ»: Հասարակության նկատմամբ փիփսոփայության մոտեցումը նմանվում է' 

Աոաջին, հասարակությունը ամբողջական համակարգ է, ունի իր կառուցվածքագոր- 
ծստնական ու զարգացման ինքնատիպ օրենքներն ու շարժիչ ուժերը, բնության ու արտա
քին միջավայրի հետ ուրույն փոխազդեցությունները:

Երկրորդ, հասարակությունը իրար հետ անխզեփ, հասարակական փոխազդեցութ
յունների մեջ գտնվող մարդկանց կոլեկտիվ համակեցություն է, որի հիմքում ընկած եե 
դրանց դրսևորման կոնկրետ ձևերի ու կազմակերպման համընդհանուր և առանձնահատուկ 
օրենքներ:

Երրորդ, հասարակությունը երկակի բնույթ ունեցող, նյութականի և հոգևորի օբյեկտի-

11 U. U. Հւս1սեփյսւս, ™ոք|իաւական փիփսոփայության հիմունքներ, է ր ., 2003, Էջ 14:
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վության ու սուբյեկտիվության միասնական համակարգ է, որի կառուցված)փ փոփոխութ
յան ու զարգացման աղբյուրների ու մեխանիզմների բովանդակության ճանաչումը բացառ
վում է' առանց նրա «կառուցվածքային, գործառնական ե վերարտադրական առանձնա
հատկությունների համակողմանի բացահայտման»:

Չորրորդ, հենվելով վերոհիշյալների վրա, սոցիալական փիփսոփայությունը նախագ
ծում է ժամանակի ե ապագայի հասարակական կյանքի կառուցվածքի ու գործունեության 
այնպիսի մոդելներ և նախագծեր, որտեղ մարդիկ կգտնեն իրենց կյանքի իմաստը և նրա 
շրջանակներում կձևավորեն ու կզարգացնեն բարու, գեղեցիկի և ճշմարտության իդեալնե
րով ապրելու անհրաժեշտություն:

Մարդկային հասարակությունը հնարավոր չէ միանշանակ սահմանել: Այն կենդանի 
համակարգերի զարգացման բարձրագույն աստիճանն է, որի գլխավոր տարրը մարդն է, 
մարդկանց վախազդեցությունները, համատեղ գործունեության ձևերը: Հասարակությունը, 
ամբողջ, մարդկանց կենսագործունեության կոնկրետ ձև է, որի անցյալը պատմությունն է, 
իսկ գալիքը' ապագան: Նրա մեջ մտնում են բազմաթիվ «մասեր»' սեփականությունը, 
տնտեսությունը, կրոնը, արվեստը, բարոյականությունը, գիտությունը, սոցիալ-քաղաքա- 
կան կազմակերպություններն ու ինստիտուտները, ընտանիքը: Ինչպիսի բարդ կառուցվածք 
էլ ունենա հասարակությունը, վերջիվերջո, իր մասերով հանդերձ այն մարդկանց և բազ
մաբնույթ հանրությունների փոխադարձ կապերի ամբողջություն է:

Սոցիալական փիփսոփայության օբյեկտը, այսպիսով, սոցիալական կյանքն է, սոցիա- 
լականությունն է' համատեղ գործելու անհրաժեշտությունը, որպես սոցիալական ռեալութ
յուն իր պատմական զարգացման մեջ: Սոցիալական կյանքը մարդկանց հւսմատեղ-միաս- 
նական-կոլեկտիվ կյանքն է, համակեցություն է, մի համակեցություն, որտեղ մարդու ան
հատական. գոյապահպանումը անհնարին է աոանց միասնական գործունեութ
յա ն ե ապրելակերպի:

Այդ հասարակական կյանքը եռաչափ է, երեք «աշխսւրհ-ռեալությունների» համադրա
կան միասնություն է:

Աոաջին աշխարհը մարդկանցից դուրս ե անկախ բնական իրերի օբյեկտիվ կե
ցության աշխարհի,

Երկրորդ աշխարհը իրերի ու առարկաների'հասարակական կյանքի օբյեկտի
վացված սուբյեկտիվության և սուբյեկտիվացված օբյեկտիվության կեցություն ու
նեցող իրերի աշխարհի' երկրորդ, արհեստական բնության և,

Երրերդ աշխարհը սուբյեկտիվության, ոգու և մարդու հոգևոր աշխարհի' նպա
տակների գաղափարների իդեալների ու իդեալական աշխարհի համադրական, 
դիալեկտիկական միասնություն է: Որպես այդպիսին, հասարակական կյանքը մարդկանց 
նպատակադիր-ստեղծագործ-վերափոխիչ գիտակցական գործունեության արդյունք է: 

Սոցիալական փիփսոփայությունը հասարակության համընդհանրական համակարգ
ված գիտակցությունն է, նրա ինքնագիտակցությունը և իմացությունը: Այն առաջին պլան է 
մղում մարդու հասարակական էության, կյանքի իմաստի ե երջանկության խնդիրները' իր 
ամբողջության մեջ լուծելով մարդու գլխավոր հիմնահարցերը «Ովքեր ենք, որտեղի ց ենք 
եկել և ու՛ր ենք գնում»: Արդյոք մարդը բնության կամ Աստծո հրամայականներով է կառու
ցում իր կյանքը, թե՞ ինքն է իր բախտի ու ճակատագրի փարժեք տերը: Սոցիալական փիլի
սոփայության մնացած բոլոր հիմնախնդիրների լուծումը, այդ թվում և հասարակության, 
ուղղորդված են մարդու հիմնահարցի լուծմանը: Այս հարցերի լուծման աստիճանով ու մա
կարդակով է պայմանավորված դարաշրջանի քաղաքակրթության ե մշակույթի զարգաց- 
վւսծության աստիճանը: Փիփսոփայությունը, Հեգելի խոսքերով, մտքի մեջ արտահայտված 
դարաշրջանն է: Նրա Ոգու փիփսոփայությամբ ավարտվում է արվեստի, կրոնի և փիլիսո
փայության հետազոտումը, որով էլ Հեգելը ապացուցում է ւհիփսուիայական մշակույթի 
տեղն ու դերը մստդու և հասարակության իմացության գործում:

Սոցիալական փիփսոփայությունը աշխաոհհ հսւմո1տհանա|ւ l|li<|iii|.niiiti մեջ աոանձ֊
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Olugfihlil I. մարղու և հասարակական կեցությունը: Այն մարդու, հասարակության ե 
հասարակական կյանքի երևույթների նկատմամբ կոնկրետացնում է դասական փիլխ՚ոփա- 
լււդւրււԱ իմացաբանական, արժեքային, աշխարհայսւցքային-մեթոդաբանական և ընդհա
նուր ււոցիոմշակութայիս-քաղաքակրթական գործառույթները: Նրա առանցքային հիմ- 
1ափւ(ււ|իրէւևյւիգ Է անտրոպոօոցիոգենեզի (մարդու ե հասարակության ծագման) գիտական 
փ|ւ||աոփայական իմաստասիրությունը, այն բանի գիտական բացատրությունը, որ մարդ- 
կսւտսսին հասարակական մարդ Է դարձել շնորհիվ ինքնածագող կեցության նոր մակար- 
ւ|սւկւսյին ենթահամակարգի' մարդկսւյհացող-սոցիւս[իգացվող կենդանական համակե
ցության շրջանակներում: Սոցիալական փիլիսոփայությունն ապացուցում Է, որ բնական 
Uiuprjni ձևավորումը, իբրև կենդանու նոր տեսակ, կախված Է անընդհատ սոցիալիզացվոդ, 
Ш,|0 Լ' համատեղ գործունեության, ե գոյության սկզբունքներով, անհատական կյան- 
|փ ապսւհովման ու պահպանման ներքին անհրաժեշտությունից:12

Սոցիալական փիփսոփայությունը հիմնավորում Է, որ հասարակական համակաբ- 
ւփ տարբերակիչ հատկությունը, որով առանձնանում Է Համաշխարհի (Ունիվերսումի) 
1|1ւ;ւության մյուս ձևերից, սոցիալականությունն Է: Սոցիալականությունը հասարակա
կան կյանքի հաստատուն և անոչնչանսւլի, Հեգեփ խոսքերով' «տոտալիտար» սուբստան
ցի՛ան Է, հիմքը, Էությունը և նրա գոյության երաշխիքն Է: Բայց սա չի նշանակում, որ սոցիա-
I ական փիփսոփայությունը սահմանափակվում Է հասարակական համակարգի վերա- 
(|ւսրկված ճանաչողությամբ: Նրա համար հասարակական կյանքը ի սկզբանե կոնկրետ 
հասարակական կյանք Է, որպես մարդկանց համատեղ գործունեության կոնկրետ արդյունք 
հ անընդմեջ փովտխվող, ակտիվ գործառնող, վերարտադրվող ու զարգացող «օրգանիզմ»: 
Սոցիալական փիփսոփայությունը գործ ունի նրա դրսևորման կոնկրետ ձևերի, այն Է'կոնկ
րետ հասարակություն(ներ)ի հետ, սոցիալական տարածության ու ժամանակի շարժման 
մեջ սոցիալականության կոնկրետ ձևերի հետ: Բացահայտելով հասարակական համա
կարգի ծագման, կաոուցվածքի, գործառնության ու զարգացման համընդհանուր, կրկնվող 
ն օբյեկտիվ օրինաչափությունները, սոցիալական փիփսոփայությունը ոչ միայն չի սահմա
նափակվում դրանցով, այլև իր գլխավոր խնդիրը համարում Է պատմական կոնկրետ դա
րաշրջաններում այդ օրինսւչավւությունների յուրահատկությունների հայտնագործումը և ի- 
ւՏաստասիրումը:

Սոցիալական փիփսոփայությունը, ուսումնասիրելով և իմաստասիրելով հասարակա
կան համակարգը, ի վերջո, լուծում Է իր գերագույն-գփւավոբ խնդիրը'մարդկային գոյության 
և կեցության իմաստի ու նրա գոյության հիմնական արժեքների իմաստասիրության հիմնա
հարցը: Ի՞նչ Է հասարակությունը և ինչ դեր ու նշանակություն ունի այն մարդու 
կյանքում, հարցը զուտ տեսական հարց չէ: Այն սոցիալական փիփսոփայության հարցերի 
միջուկն Է: Պատմության անողոք դասերից մենք գիտենք, որ մարդն ու մարդկությունը ժա
մանակ առ ժամանակ հայտնվում են այնպիսի սահմանային իրավիճակների սւռջե, որտեղ 
մարդիկ գործառնում են նյութական ու հոգևոր ճգնաժամի պայմաններում: Ի՞նչ անել և ին
չի՛ց սկսել այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար: Ինչպես գտնել իր կյանքի կեցության և գո
յության արժանապատիվ իմաստն ու երջանկությունը: Ի վերջո, գոյություն ունի, արդյոք, 
համամարդկային արժեքների այնպիսի համակարգ, որը կարող Է հասարակությունը դուրս 
բհրել սահմանային, աղետալի, կործանիչ իրադրություններից, և ապահովել մարդկանց ի- 
մաստսւլից կյանքի հարատև գոյությունը:

Մասնագիտական և ժամանակակից ուսումնական գրականության մեջ Դուք հաճախ 
հանդիպել եք կամ հանդիպելու եք սոցիալական փիփսոփայության օբյեկտի ե առարկայի 
բազմաձև, բայց և նույնիմաստ այսպիսի սահմանումների, սոցիալական փիփսոփայության 
առարկան սոցիալական կյանքը և սոցիալական գործընթացներն են: Ուշադրություն դարձ
րեք «Սոցիալական» տերմինի բովանդակության վրա: Այն իսկապես բազմիմաստ հասկա

12 Մանրսւմասր (լաս, u^ m millp «Փխիսոփայություն», Երեք գրքով. Գիրք Աոաջին, է ր ., 2000, գլ. 5:
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ցություն է, որի փիլիսոփայական բովսւսւլսպությունը սահմանափակվում I' 1ւ|ւաԱով, որ նրա
նից դուրս է մղում այն ամենը, ինչ բնական և աևհատակաԽանեևակաԱ է: Փիլիսոփա 
յության հայեցակետից այն զուտ հասարակական է:

Բայց հասարակական են նաե հասարակական կյանքի բոլոր ձեերն ու երևույթները, ինչ
պես նյութական, այնպես էլ հոգևոր, ինչպես նրա աոանձին բնագավառները, այնպես էլ 
դրանց գործառույթները կազմակերպող ինստիտուտներն ու կառույցները: «Սոցիալական» 
փիփսոփայությունը ուսումնասիրում է հասարակության սոցիալական կյանքը, այն է՝ մարդ
կանց համատեղ կեցությունը (նրանց համակեցությունը) որպես սոցիալական ռեալություն: 
Սոցիալական այս ռեալությունը (մարդկանց համակեցությունը) արդյունք է հասարակական 
կյանքի բոլոր բնագավառների ու ոլորտների ակտիվ վւոխազդեցության, որի շարժիչ ուժերն 
են մարդիկ, սոցիալական խմբերը և մարդկությունը ամբողջությամբ: Մարդիկ են հյուսում ի ֊ 
րենց հասարակական կյանքը, բնականաբար, նրանք ևս մտնում են սոցիալական փիփսոփա
յության օբյեկտի մեջ:

Սոցիալական փիփսոփայության միջոցով է մշակույթը տեսնում մարդկայինը գեղեցի
կը, բարին և ճշմարիտը և դրանք պատվաստում մարդու հոգևոր աշխարհում: Իր արժեքա
յին իմացության շնորհիվ սոցիալական փիլիսոփաները արժեքավորում ու գնահատում է 
բնություն-մարդ-հասարակություն հարաբերությունները, հիմնավորում արժեքների օգտա
կարության և նպատակահարմարության չավւորոշիչները և գնահատում դրական, օգտա
կար և նպատակային արժեքների անհրաժեշտությունը: Սոցիալական փիփսոփայությունը 
հենց արժեքային մոտեցմամբ է գնահատում մարդու տեղը սոցիալական արժեքների համա
կարգում և հռչակում, որ մարդը արժեքների արժեքն է, որը գին չունի:

Սոցիալական փիփսոփայության միջոցով է փիլիսոփայական մշակույթը մեծ ակտի
վություն ցուցաբերում մարդկային կյանքի իմաստի, ճակատագրի և արժեքների' ազատաթ- 
յան, արդարության, հավատի ու սիրո, կյանքի, սոցիալական մահվան ու անմահության, եր
ջանկության նկատմամբ: Սոցիալական փիլիսոփայության շրջանակներում են ձևավորվում 
ու զարգանում մարդու իմացական ու հոգևոր այնպիսի արժեքների գիտական ըմբռնումնե
րը, ինչպիսին են ճշմարիտը, բարին և գեղեցիկը: Սոցիալական փիլիսոփայությունն է հիմ
նավորում վերոհիշյալ սկզբունքներով ապրելու անհրաժեշտությունը, համամարդկային 
միասնական սոցիալական կյանքի ստեղծման անհրաժեշտությունը:

Որպես այգպիսին, սոցիալական փիլիսոփայությունը ա ռավել կոնկրետացնում է 
փիլիսոփայական մշակույթի աշխարհայացքային, տեսական-իմացարանական, 
մեթոդաբանական, աբժեքային-իմաստասիրական, հումանիստական և  կանխա
տեսման գործառույթները: Այն միաժամանակ մարդկանց ներաշխարհում ձևավորում Լ 
հստակ աշխարհայացք սոցիալական կյանքի, մարդու կյանքի և պատմության իմաստի 
նկատմամբ, մշակում որոշակի դիրքորոշում և որոնում այդ դիրքորոշումների ու մոտեցում 
ների ուղղվածությունը իրենց կյանքի նյութական ու հոգևոր պայմաններին: Սոցիալական 
փիփսոփայությունը աշխարհայացքի փիլիսոփայական մի համակարգ է աշխարհում և հա
սարակական կյանքում մարդու տեղի ու դերի, նպատակի ու կյանքի իմաստի վերաբերյալ: 

Սոցիալական փիլիսոփայությունը մարդու և հասարակության փիփսոփայության 
իմաստություն է: Այն թափանցում է հասարակական կյանքի խորքային, էութենական «ծսւլ֊ 
քերը» և դրանք ճանաչում ու իմաստասիրում տեսության մակարդակում: Նրա մեջ են մշակ
վում հասարակական կյանքի ամբողջական պրոցեսի գիտական ապարատը: Այն ամենա
տարբեր հայեցակետերից արժեքավորում է իր ուսումնասիրության առարկան: Բարոյա
կան, գեղարվեստական, սոցիալական, գսսլափարախոսական ստումներով այն գնսւհսւ 
տում է սոցիալական կյանքի, մարդկային գործողությունների ու արարքների բովսւնդսւ 
կությունը: Սարդկանց սովորեցնում առաջնորդվել այն արժեքներով, որոնք նպաստում >>ււ 
իմաստափց կյանքի կառուցմանը: Իր հումանիտար-մշակութաբանական էությամբ այն 
մաքրազարդում է մարդու հոգևոր աշխարհը, մարդկայնացնում նրա օործունէտւթյունն ու ա 
րարքները, «զարդարում ու վսեմացնում Է մարդու րնությունր». մարդկային ցեղի ոզիս ասա
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ilin ni|tii|tili I. i)ui|iAlniid և տեղ տալիս lipuili: Այն իսկապես մարդուս ամենամարդկային 
iUu|iti I. դսյքւձնում: Սոցիալական փի||աոփա|աթյան հումանիստական գործառույթը առա
վել հնչեղ ու գործուն Է հասարակական ւյյաեքի ցնցումային դարաշրջաններում, երբ գործող 
ասյիոմշակութայիս արժեքների համակարգը դադարում Է ուղենիշ լինելուց: Այն ոչ միայն 
թափանցում Է մարդկանց հոգեոր աշխարհի զգայացունց գանձարանը, սւյլե նախապես գի
նում Է գալիք սոցիալական կյանքի լավատեսական տրամադրություններով: Վերոհիշյալ իր 
գործառույթներով սոցիալական փիլիսոփայությունը վերածվում Է հասարակական գի
տությունների մեթոդաբանության: Նրա տեսական դրույթները, սկզբունքները ե կատե
գորիաները, իրենց համընդհանրության շնորհիվ, մեթոդաբանական ուղեցույց եե հասարա
կական կյանքի ու երևույթների առանձին բնագավառները ուսումնասիրող գիտությունների 
համար: Հասարակական կոնկրետ գիտությունները սոցիալական փիփսոփայության միջո
ցով են ստուգում իրենց դրույթների ճշմարտացիությունը, և կոնկրետ մեթոդների ընտրութ
յան ու օգտագործման գործնթացները:

Սոցիալական փիլիսոփայության, ե հասարակական կոնկրետ գիտություննե
րի փոխազդեցության հիմնախնդիրների պարզաբանումը ևս օգնում Է հարստացնելու ըն
թերցողի գիտեփքները նրա առարկայի վերաբերյալ:

Սոցիալական փիփսոփայությունը իր առարկան դիտարկում Է առավել բարձր տեսա
կան ընդհանրացումների միջոցով: Սոցիոլոգիան, տնտեսագիտությունը, պատմությունը, 
քաղաքագիտությունը և նման բազմաթիվ հասարակական կոնկրետ գիտություններ, գործ 
ունենալով հասարակական կյանքի ամբողջական պրոցեսի որևէ կողմի, բնագավառի կամ 
մասի հետ, անհրաժեշտաբար օգտվում եե դրանցից: Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ գի
տությունների առարկաների վերաբերյալ սոցիալական փիփսոփայության գիտեփքի այն 
դրույթներին, որոնց մեջ բացահայտված և պարզաբանված են այդ բնագավառների փիլի
սոփայական կողմերը, և դրանց տեղն ու դերը հասարակական կյանքի ամբողջական պրո
ցեսի կազմակերպման, գործառնության և զարգացման գործում:

Միւսժամանակ, սոցիալական փիփսոփայության համար բացաոիկ կարևոր են հասա
րակական կոնկրետ գիտությունների նվաճումները: Առանց կոնկրետ գիտությունների զար
գացման բարձր աստիճանի չկա և չի կարող փնել ճշմարիտ սոցիալական փիլիսոփայութ
յուն:

Վերոհիշյալներից բխում է, որ սոցիալական փիփսոփայությունը ուսումնասիրում է հա
սարակական կյանքի ամբողջական պրոցեսի գործողության և զարգացման համակարգա
յին, համընդհանուր էություններն ու օրենքները: Նրա գլխավոր խնդիրն է հասարակութ
յունն ըմբռնել որպես ամբողջական համակարգ, որպես մարդկանց համատեղ-կոլեկտիվ- 
միասնական գործունեության արդյունք և ապրելաձև:

Գլուխ 2. Մարդու ե  հասարակության ծագման ու 
բնույթի փիփսոփայության

Մարդու և հասարակության ծագման և բնույթի իմացությունը սոցիալական փիլիսոփա
յության առաջնահերթ և առանցքային հիմնախնդիրներից մեկն է: Ինչպես կարեփ է փիլի
սոփայել մարդու և հասարակության մասին, առավել ևս ճանաչել, եթե գիտականորեն չեն 
լուծված մարդու ծագման և հասարակության առաջացման ու բնույթի հիմնահարցերը:

Այս խնդիրների լուծման ելակետային մոտեցումն ու սկզբունքը այն է, որ մարդու ե. հասա
րակության ծագումը միասնական գործընթաց է: Մարգը մարդկայնանում է, ստեղծելով 
գոյության և ապրելակերպի բոլորովին նոր միջավայր ու ձևեր'հասարակական կյանքը, որից 
դուրս նա գոյություն չունի և չի կարող ունենալ: Մարդը իր բնական գոյությանը ավելացրել է 
հասարակական էությունը և կենդանական աշխարհի մնացած էակներից տարբերվում է նրա
նով, որ նա հասարակական էակ է: «Հասարակականը» /«Սոցիալականը»/ տիեզերքի մեջ 
ծսաում է որպես նրա որակական նոր հատկության և կեցության նոր մակարդակների կապե
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րի ու փոխազդեցությունների նոր համակարգ, որի բովանդակությունդ րնտ[.ապրվում Լ ոչ 
միայն և ոչ այնքան բնական իրերին U էակներին հատուկ օբյեկտիվությամբ, որքան սուբյեկ
տիվությամբ, օբյեկտիվության ու սուբյեկտիվության դիալեկտիկական նոր միասնությամբ: 
Այս նորի ծագումը U մարդու ֆենոմենը փիփսոփայության ստջե հառնում է իբրե «գաղտնիք
ների գաղտնիք»:

«Մարդը գաղտնիք է» ե այդ գաղտնիքի բացահայտմամբ են հիմնականում զբաղված 
գիտությունը, աստվածաբանությունը, փիփսոփայությունը, արվեստն ու բարոյագիտությու
նը:

Մարդու «գաղտնիքների» իմացության առաջին բանալին, որի մեջ ամվտփված են ինչ
պես մարդու, այնպես էլ հասարակության, բնորոշ, տարբերակիչ հատկությունները U Էութ
յունը, մարդու ծագման գաղտնիքի բացահայտումն է: Անգամ իրենց առօրյա գիտակցութ
յան մեջ մարդիկ հստակ տարբերակում են իրենց կենդանիներից: Մարդը բանական, կրո 
եական, խոսող, գիտակից, ստեղծող էակ է: Բայց որտեղից եե կենդանական աշխարհի 
բնիկ ներկայացուցիչ մարդու մոտ ձևավորվել վերոհիշյալ հատկությունները: Ինչո՞վ են 
մարդիկ, փնելով մարդ, արմատապես տարբերվում միմյանցից և հանդես գափս որպես 
անկրկնեփ-անհատական էակներ:

Գիտական միտքը և սոցիալական փիփսոփայությունը մարդու գիտեփքների, հետևա
բար, նրա ծագման հարցը, սկսած Վերածննդից և Նոր ժամանակներից, մշակում է աստ 
րոպոսոցիոգեևեզի (մարդու և հասարակության միաժամանակյա ծագման) գաղափա
րը: Այս գաղափարի հիմքում ընկած է մարդու բնական ծագման այսինքն'բնությունից առա
ջացման միտքը: Մարդու ծագման գործում անտրոսոցիոգենեզը ենթադրել է մի շարք գոր
ծոնների' աշխատանքի, լեզվի ու գիտակցության, մարդկանց շփման, համատեղ կյանքն 
գործունեության, ամուսնական հարաբերությունների կարգավորման և մի շարք այլ ծան
րակշիռ գործոններ: Բայց ի՞նչ պատճառներով և պատմական ի՞նչ դարաշրջանում է սկսվե| 
մարդկային պատմությունը և ինչպե՞ս է սկսվել մարդու և հասարակության ձեավորումր 
մինչ այսօր էլ, իրոք, գիտության և փիփսոփայության համար դեռևս մնացել է գսւղտնիքնհ֊ 
րի գաղտնիք:

Այս հարցում ծանրակշիռ տեսակետ է ձևակերպվել էվոլյուցիոն տեսության մեջ' «Մար
դը առաջացել է մարդանման կապիկից»: 1865 թ. այս տեսության ներկայացուցիչները, սա
կայն, այդ գործընթացի մեջ ֆիքսել են «բացակա օղակի» գոյությունը, որի ընթացքում մար
դը ձեռք է բերել մորֆոլոգիական' ձևաբանական-կաոուցվածքային նոր տեսք: Անտրոպոսո- 
ցիոգենելի գլխավոր հիմնախնդիրները դառնում է այդ «բացակա օղակի» էության պարզա
բանումը: Արդեն Ձեզ հայտնի Ֆրանսիացի գիտնական, աստվածաբան և փիփսոփա Պհեր 
Շարդենը դրա մեջ է փնտրել մարդու ֆենոմենը: Բնդ որում, կապիկից մարդու առաջացման 
էվոլյուցիան, գրել է նա, պետք է փնտրել ոչ թե «արտաքին» մարմնական ձևավտխությոա 
ների մեջ և դրանց միջոցով, այլ «ներքին»: Այսինքն, իր կողմից ձևակերպած «մարդու պա 
րսւդոքսի» լուծման ուղին պետք է փնտրել «ներքին» էվոլյուցիոն զարգացումների և փոփո 
խությունների մեջ: 1!ստ նրա էվոլյուցիոն այդ պրոցեսը ոչ մի նկատելի հետք չի թողել: Հհ 
տազայում այս գաղափարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել: Անցումը կապիկից մար֊ 
ղուն նշանավորվել է ոչ թե կենդանու նոր տեսակի առաջացմամբ, այլ նրա բնական կեցութ
յան մեջ սի Խոր, սուբյեկտիվ կեցության առաջացմամբ: Կենդանու օբյեկտիվ կեցության 
ներսում և նրա շրջանակներում ձևավորվում է կեցության նոր ձև' սուբյեկտիվ կեցություն' 
նրանից անբաժան և նրա համար: Կենդանական կեցության մեջ ձևավորվում եե նրա էութ 
յան հետ կապվող նոր «կառույցներ»: Կենդանու ամբողջական նոր կեցությունը գոյոտան 
ունեցող բնական և նոր ձևավորվող «արհեստական», սուբյեկտիվ կեցության միասնության 
է վերածվում:

Նման հեղավտխական գաղափարների և մեկնաբանությունների ընթացքում, ի վերջո, 
դարձյալ գաղտնիք է մնում գիտնականների կողմից այդ անցումային ւհուփ' «բացակա օղսւ 
կի» կամ «մոլորակային պահի» ընթացքում ստեղծագործ այն գործոնների բացահայտում
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որոնց pini|ilւ|ւՅլ |ւ1ւ1ււ|սւ1ւաւ| ւևսրւ]աԱ էվոլյուցիոն անցման գործընթս^ րսթսւցնլ I. զարգսւց- 
մաս ևևրբիս (քսւսսւպարհոզ!

Այս Ki|uii|i|iii|i|jlili|iQ» փորձում է բացահայտել մարդու ծագման աշխատանքային տե- 
սությունր Այսօրվա իմաստով այս տեսությունը վարձուս Է ապացուցել, որ «Բացակա օղա
կում» (որը տևել Է մոտավորապես 1000 տարի) աշխատանք ծագմամբ U աշխատանքային 
գործունեությամբ Է կապիկը մարդ դարձել: Այդ գործունեության ընթացքում են մորֆոլո- 
գիական փոփոխությունների շնորհիվ կենդանու առաջին թաթերը վերածվել ձեռքերի, ձևա
վորվել մարդու ուղիդ կեցվածքը, զարգացել ուղեղը թե իր ծավալով ե թե ֆունկցիոնալ կա
րողություններով: Վերջինս խթանել Է մարդկանց համատեղ գործունեությամբ և միաս
նականI գոյության համար միավորվելու գործընթացը: Լեզուն ծագում Է որպես կապերի և 
ոաղորդակցման նոր, սիմվոլիկ նշանների համակարգ: Լեզվի և մտածողության մեջ աշ
խարհը երկփեղկվում Է իրերի աշխարհի և դրանց սիմվոլիկ ԱշաԱայիև սուբյեկտիվ 
աշխարհի:

Այսպիսով, ստստկայակաե-զզայական գործունեությունը, կենդանի Էակների համախմ
բումը, Լեզուն և մտածողությունը, ըստ այս տեսության, կենդանուց մարդու էվոլյուցիոն 
զարգացման ծանրակշիռ գործոններ եե համարվում: Այս հիմքի վրա մարդիկ սկսում եե ի
րենց համատեղ կյանքն ու գործունեությունը կանոնակարգել իրենց կողմից հնարած սո- 
ցիալ-բարոյական նորմերով: Սակայն, դժբախտաբար, գաղտնիք է մնում ևս մի սկզբունքա
յին հիմնախնդրի պարզաբանումը, ինչու՛՞ է կենդանին սկսում աշխատել և ինչպես է աշխա
տանքային գործունեությունը նրանից նոր տեսակ առաջացրել: Առաջանում է մի «նոր պա
րադոքս»: Որպեսգի բանականության և մարդկային մտածողություն ծագի ստեղծագործ 
աշխատանքի ձևավորման համար, անհրաժեշտ է այդ աշխատանքի ծագում: Աշխա
տանքը պետք է բխեցվի մտածողությունից, թև՛, մտածողությունը աշխատանքից:

Եթե մտածողությունն է աշխատանքից ծագել, ապա անհասկանալի է  մնում կեն
դանու բնազդսւկան-հավաքչակսւն գործողությունների փոխարկումը մարդկային 
գիտսւկցական-նպատակադիր վերափոխիչ գործունեությա ն: Իսկ մտածողության 
ծագումը աշխատանքից, ոչ միայն հավանական չէ, այլ հավաստի: Գիտնականները են
թադրում եե, որ մարդկայնացած կապիկի տեսակների մոտ զարգացած է եղել գործիքներ 
պատրաստելու և օգտագործելու գործիքային գործունեությունը նպատակային տարրե
րով, որոնք հայտնի են որպես «ձեռքի ինտելեկտ» կամ «պրակտիկ մտածողություն»: Բայց 
նման կենդանիների մոտ դրանք էական հետևանք չեն թողել, բա ցա կա յել է փորձել կու
տակումը նւ սերնդից սերունդ, դրա փոխանցումը: Գիտնականները ակնհայտ ենթադ
րում են, որ անտրոպոսոցիոգեեեզը տեղի է ունեցել այդ անցումային ւիուլի' «բացակա օղա
կի» 1000 տարվա ընթացքում աշխատանքի գործիքների պատրաստման փորձի ամ
բարման, կուտակման և  փոխանցման շնորհիվ, գործիքների պատրաստման գոր
ծունեության շնորհիվ: Դրանց պատրասպման եղանակներին մարդը տվել է նպատա
կային բնույթ: Տեղի է ունեցել այդ ձևերի ապաառարկայացում, որպես մարդու ընդունա
կությունների ու ձգտումների զարգացում: Միաժամանակ, այդ նպատակսւդրվածության և 
գործողության եղանակների առաբկայացումե ու օբյեկտիվացումը և դրանց կուտակված 
փորձը միջնորդավորվել ^մարդկանց շփման ու կապերի միջոցով և ձեռք բերել որոշակի 
իմաստ և նշանակություն: Այս գործընթացների զարգացման հազարամյակում մարդը 
ստեղծում էայն, ինչ չկա բնության մեջ, ինչը իր, առարկան է, բայց օժտված է նոր, բնութ
յան մեջ երբևիցե գոյություն չունեցող հատկությամբ: Այդ ստեղծածի միայն նյութն է բնա
կան: Այն նյութական սուբստրատային է, բայց այլևս բնական չէ: Այդ իրերը արդեն որոշա
կի նպատակների իրականացման գործընթացների արդյունք եե, որոնք գործառնում եե ու
րույն օրենքներով ե  արտահայտում են մարդկանց գործունեության եղանակը, ասել է թե' 
բնության և միմյանց նկատմամբ հարաբերության ուրույն եղանակը:

Մարդու ծագման ժամանակակից աշխատանքային վերոհիշյալ տեսությունը ևս 
հավատ չի ներշնչում: Այն կառուցված է ոչ թե փաստական նյութի վրա, այլ գիտական են
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թադրությունների ե այսօրվա մարդուց նախամարդուն դևդուկտ|ւվ ւ11ւլ,աւ|(ւ1ւլսս| վհրսյդառ- 
նալու մեթոդաբանությամբ: Սակայն Ռուս գիտնական Պորշնևը մի անգամ ևս ուշադրութ
յամբ հետազոտում է «բացակա օղակի» գործոնը: Նա մարդակերպ նա խա մա րդկա նցից ա
ռանձնացնում է քարանձավաբնակ, վայրենի ոսլխլ քայլվածքով բարձրագույն կաթնասուն
ների մի ընտանիք, որոնց ներկայացուցիչները դեոևս լեզու չունեին, բայց ե լիարժեք մար
դակերպ էին և դիակակեր: Նրանք հաճախ օգտագործում էին բնական կրակից (կայծակից) 
շոգահարված լեշեղեն: Իրենք օգտագործում էին իրենց կարծր, երկար ե սուր ժանիքների ե 
եղունգների նմանությամբ քարեր, որոնք հղկելով, զգում դրանց առավելությունները: 
Բնությունը հարմարվողականությունը զուգորդում է բնության որոշ իրերի ե երևույթների 
օգնությամբ նրան ավելի հեշտ հարմարվելու գործընթացը: Այս պարագայում, ըստ 
Պորշնևի, հարմարվողականության ավելի ու ավելի բարդացող գործընթացը նպաստում է 
գլխուղեղի զարգացմանը: «Բացակա օղակի» ժամանակահատվածում էլ, Պորշնևի համոզ
մամբ, տեղի է ունեցել անցումը արտաքին ձևաբանական կենսաբանական էվոլյուցիայից 
ներքին, սոցիալական էվոլյուցիային:

Ավեփ ուշ շրջանի գիտնականները վերանայեցին Կ. Մարքսի կողմից աշխատանքային 
գործիքների պատրաստման գործոնը կապիկից մստոուն անցման գործընթացը: Մարդը 
արտադրության գործիքներ պատրաստելով չէ, որ մարդ է դարձել: Գործիքներ պատրաս
տելու ընդունակությունը ոչ պահանջել և ոչ էլ ստեղծել է գանգաոսլեղային ապարատի 
զարգացում: Արտադրական կատարյալ գործունեությամբ զբաղվում են մեղուները, մրջյուն
ները և կուղբերը, որոնց նկատմամբ այսօրվա մարդիկ անհաջողակներ են համարվում, 
բայց նրանց գործունեությունը չի սոտյեկտիվացել և սոցիալական վարձի չի վերածվել: 
Մարդը և միայն մարդն է օժտված եղել ի սկզբանե իր մարմնի մեջ սեփական, շարժվող 
միտք ունենալու կարողությամբ: Արտադրության գործիքները սոսկ եղել եե օժանդակ 
միջոցներ:

Մարդու ծագման և սոցիսղիզացման գործում երբեմն գերագնահատվում է լեզվի դե
րը: Լեզուն, որպես մարդկանց հաղորդակցման միջոց, ծագել է ոչ թե «ինչ-որ բան» ասելու 
պահանջմունքից (քանի որ բարձրակարգ կենդանիների հոտային միասնական կյանքով ապ
րող ցանկացած համակեցություն իր «լեզուն» ունի), այլ այն պարագաներում, երբ տեղի է  ու
նենում աշխարհի և  նրա իրերի ապաաոարկայացում, երբ ձևավորվում է  դրանց 
սուբյեկտիվ կեցությունը: Երբ ուղեղը իր կենդանաբանական էվոլյուցիայի ընթացքում 
հասնում է զարգացման մի աստիճանի, որը ընդունակ է օբյեկտը վերածելու իմաստի /սիմվո
լի/, և դրանց օգտագործման ընդունակությունների, առաջանում է լեզուն: Լեզվի ծագումով 
մարդը մեկընդմիշտ անդարձ հեռացել է իր նախնիներից: Լեզվի ծագումը նշանակում է, որ 
մարդը ձեռք է բերել իր հոգեկանի Սոր, բարձրագույն, ձևը, գիտակցությունը: Լեզուն գի
տակցության առարկայացված, բայց սիմվոփկ-նշանային կեցությունն է: Իսկ երբ ոչ միայն ի
րերը, այլև ինքը մարդը դաոնում է իր գիտակցության օբյեկտ, ձևավորվում է ինքնագիտակ
ցությունը, որպես մարդուն կենդանուց անջրպետող բացարձակ տարբերակիչ գործոն
ներից գլխավորը: Ինքնագիտակցության հասած մարդու ծագումը տեղի է ունենում մարդկա
յին մեծ ու փոքր հանրությունների ու համայնքների (մարդկանց բազմությունների) մեջ, որոնք 
ապրում են համատեղ-միասնական-կոլեկտիվ կյանքով: Դա էլ ինքը հասարակական կյանքն 
է:

Անտրոպոսոցիոզենեգը միասնական սկզբունք է: Դա նշանակում է, որ մարդու ծա
գումն ու գոյությունը անհնարին է առանց հասարակության ձևավորման ու գոյության և, հա
կառակը, հասարակության առաջացումը անիմաստ է, առանց մարդկային գործունեության 
և այդ գործունեության շնորհիվ սոցիալիզացմսւն: Սա նշանակում է, որ սւնտրոպոսոցիոգե- 
նեզը իր մեջ ներառում է «բոլոր գործոնների բազմությունը», որոնցից յուրաքանչյուրը միա
ժամանակ խթանել է մյուսների ծագումն ու զարգացումը բացաոելով ինքնաբավ ա՛ռա
ջացման անհրաժեշտությունը: Ենթադրվում է, որ այս գոոծոնների ծագումն ա զարգա
ցումը պայմանավորված է նաև մարդ-կենդանու բնական միջավայրի կտրուկ փոփոխութ-
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յւԱնէւնլփ, ւյլաւ հ1ււլւհui(ipiti| էւլւա անհատական զււյապա1ւպսամսա րևւսկան սննդի պսպսւ- 
սի հետ: Ч-niqli թև հԱ1դ| այւլ «|!Ա'փՕ|լս օղակի» դա|ւսւշրջսւնում է տեղի ունեցել արմատա
կան հսղաշււջոսք կե(աւս|ւա(ւական-անհատական գոյապահպանւււմից կոլեկտիվ-համսւ- 
տեղ գոյապահպանմա(ւ սւսցման, այսինքն հասարակական կյանքի առաջացման: Հասա
րակությունը բնապատսական կենդանական մի համակարգ է, որտեղ մարդիկ ստեղծում են 
իրենց գոյության նոր միջոցները: Իսկ սա հնարավոր դարձավ, երբ կենդանու հայեցողա
կան գործունեությունը իր տեղը գիջեց մարդու սուբյեկտիվ-նպատակադիր գործունեությա- 
սը, մի ակտ, որի շնորհիվ մարդիկ բնության օբյեկտիվ տվածին ավելացրին իրենց սուբյեկ
տիվությունը, օբյեկտիվացրին իրենց նպատակները: Այս գործընթացը իրականացել է ոչ թե 
«երկու թռիչքներով», երբ մարդը, նախ, կենդանական աշխարհից անջատվել ե ձևավորվել 
է որպես կենդանու նոր տեսակ' բանական մարդ, իսկ երկրորդ թռիչքի ժամանակ բանական 
մարդիկ միավորվել ե կազմել են հասարակություն, դրանով մարդուն դարձնելով հասա
րակական. էակ, այլ միասնական-համատեղ գոյապսւհպանման անհրաժեշտությունից է 
մարդը մարդ դարձել: Մարդը ինքն է ստեղծել ե իրեն' ստեղծելով հասարակություն, և հա
սարակություն, որը ծնել է երան:

Մարդն ու հասարակությունը բնության ընդերքից միաժամանակ առաջանում են որպես 
աշխարհի ամբողջական կեցության նոր ձևեր ու մակարդակներ: Բնդ որում, մարդը որպես 
օբյեկտիվքւ մարմնի ե սուբյեկտիվի հոգու, գիտակցության միասնություն, իսկ հասարա
կությունը որպես նյութական-առարկայականի ե հոգևոր-գիտակցականի (օբյեկտիվության 
ե սուբյեկտիվության) միասնություն:

Սոցիալական փիլիսոփայությունը մարդուն ե հասարակությունը ուսումնասիրում է' 
հիմք ունենալով դրանց երկակի բնույթը: Սա նշանակում է, որ մարդկային ցանկացած գոր
ծունեություն տեսական և պրակտիկ միասնական գործունեություն է, իսկ արդյունքը' օբյեկ
տիվացված սուբյեկտիվություն կամ սուբյեկտիվացված օբյեկտիվության: Այդպիսին է նաե 
հասարակական կյանքի ամեն մի երևույթ կամ պրոցես, իրադարձություն կամ դեպք: 
Ստորև խոսքը գնալու է մարդու և հասարակության այսպիսի ըմբռնումների բովանդակութ
յան մասին:

Գլուխ 3. Հասարակությունն իբրե ամբողջական համակարգ

Նախորդ գլխում մենք ծանոթացանք մարդու և հասարակության ծագման հիմնախնդիբնե- 
րիե և եզրակացրինք, որ հասարակությունը մարդկանց համատեղ նպատակադիր գիտակցա
կան գործունեության արդյունք է: Այն ծագում և ձևավորվում է իբրև ամբողջական-միասնա- 
կան համակարգ և բնական է, հնարավոր չէ նրա խորքային-էութենական վերլուծություն և ի
մացություն, առանց համակարգային բնութագրերի:

Համակարգերը, ըստ համակարգերի տեսության և կիբեռնետիկայի, լինում են նյութա
կան և հոգևոր: Բայց հասարակությունը ո'չ նյութական և  ո չ  էլ հոգևոր համակարգ 
է: Հասարակությունը ծագում և ձևավորվում է մարդկանց պրակտիկ-առարկայական ե 
հոգևոր-տեսական գործունեության միասնական գործեթացներում: Այս հանգամանքը բա
ցառում է հասարակությունը համարել կամ նյութական կամ հոգևոր ինքնաբավ համակարգ: 
ճիշտ է, հասարակությունը դասվում է նյութական համակարգերի շարքին, բայց հասարա
կության նյութականությունը իր բնույթով արմատապես տարբերվում է մյուս բոլոր նյութա
կան համակարգերից: Այե «յուրահատուկ» նյութական համակարգ է: Այդ յուրահատկութ
յունը նրա երկակիության մեջ է: Հասարակությունը իր բնույթով երկակի համակարգ է: Այն 
նյութականի և հոգևորի միասնական ամբողջություն է: Նման բնութագրման ամենաընդհա
նուր հիմնավորումը բխում է մարդու ե հասարակության ծագման միասնական գործնթա- 
ցից, այն'մարդու ծագումը անհնարին է առանց հասարակության լինեփությսւն, իսկ վերջի- 
եհս ձևավորումը' առանց մարդկային գործունեության: Մարդու ակտիվ գործունեության 
արդյանս հասարակությունը, անհրաժեշտաբար ենթադրում, է հոգհոր-գիտակցա-
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կան գործոնի առկայություն:
Հասարակությունը, այսպիսով, նյութականի ե հոգևորի ղիւս|է?կտ|ւ1|տկսւ1ւ միասցության 

է, բայց այնպիսի միասնություն, որտեղ «աոարկայական-նյոտւսկանլւ» հանդես I. գալիս որ
պես «հարաբերութենական-եյութական»: Բանն այն Է, որ ի վերջո, հասարակությունը 
մարդկային կամ հասարակական հարաբերությունների համակարգ Է, իսկ այդ հարաբե
րությունները առարկայական-սուբստրատային չեն և չեն նույնանում «երկրորդ բնության» 
հետ: Մյուս կողմից, «նյութականը» և «Հոգևորը» վերացարկված համընդհանուր հասարա
կություններ են և առաջնորդվել միայն այն հասկացություններով, նշանակում Է դեգերել ա
նորոշի տիրույթներում: Մեզ օգնության են գալիս այդ հասկացությունների համարժեքները, 
դրանց դրսևորման ձևերը հասարակական կյանքում: Աոաջին հերթին, նյութականն ա 
հոգևորը հանդես են գալիս իբրև, օբյեկտիվ к սուբյեկտիվ, որպես նյութականի 1ւ 
հոգևորի համարժեքներ: Գործունեության հայեցակետից, նյութականը'օբյեկտիվը, արդ
յունք Է նյութական գործունեության, իսկ հոգևորը' սուբյեկտիվը, որպես հոգևոր գործու
նեության արդյունք: նման համարժեքային տրանսֆորմացիան, որի ընթացքում ձևավոր
վում Է հասարակական համակարգը, բնութագրվում Է գործունեության երկակիությունից 
հասարակության երկակիության անցմամբ, որն Էլ նրա Էությունն Է:

Հասարակական կյանքում նյութականի և հոգևորի համարժեքների դերում հանդես են 
գալիս նաև պատմական անհրաժեշտությունն ու գիտակցական ամենօրյա գործունեությու
նը, նպատակահարմարությունն ու գիտակցությունը, հասարակականն ու անձնայինը(ան- 
հատականը): Այստեղից Էլ, հասարակական համակարգի երկակիությունը նյութականի ե 
հոգևորի, դրանց համարժեքային բոլոր դրսևորումների' օբյեկտիվության և սուբյեկտիվութ
յան միասնություն Է: Նման մոտեցմամբ հասարակությունը հանդես Է գալիս որպես «սոցիսւ- 
լական-հասարակական» հատկություններով օժտված իրերի և առարկաների նոր աշ
խարհ: Այդ աշխարհը ինքնաբավ «ինքնին իրերի» աշխարհ չէ, այլ արժեքային է: Այդ ար
ժեքային աշխարհը գոյություն ունի այնքանով, որքանով օգտակար ^մարդուն և կոչված I. 
բավարարելու նրա որևէ պահանջմունք: Այդ սոր աշխարհը իր էությամբ «հարաբերու- 
թենական-նյութականն է», որովհետև այն չի տրվում զգայականությանը, բայց և այնպես 
օժտված է առստկայանալու-օբյեկտիվանալու հատկություններով:

Այդ նոր աշխարհը իմաստավորվում և արժեքավորվում է: Եվ եթե գործունեությունը նր- 
կակի է կամ օժտված է երկակիությամբ, ապա նրա արդյունքը'հասարակական կյանքը, ևս 
ունի երկակի բնույթ: Հասարակությունը, ինչպես նշվեց վերը, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գոր
ծունեության արդյունք է, որը չի կարող երկակի չլինել: Դրանով էլ հասարակությունը ոչ 
բնական, սոցխալակաև համակարգ է: Սոցիալականը (հասարակականը) առաջանամ I. 
որպես հասարակության համակարգային էություն և բնութագիր: Սոցիալականի կլսպր 
մարդիկ են (Սարդը հասարակական էակ է) և նրանց գործունեության հասարակական 
արդյունքները (մշակույթ, քաղաքակրթություն, արժեք):

Ցանկացած համակարգի նման («Համակարգը տարրերի և դրանց ւիոխազդեցության 
կոմպլեքս է») հասարակությունը ևս իր տարրերի և դրանց փոխազդեցության, կոմպ 
լեքս Է: Այդ տարրերի մեջ համընդհանուր տարրը մարդն է, պատմական պրոցեսի սուբ
յեկտը, ինչպես նաև սոցիալական խավերը, մարդկանց որոշակի հանրույթները, ժողովուոււ 
ներն ու ազգերը: Սարդկանց և' գործունեության և' ւիոխազդեցության գոյության ձեե|1|1 

մարդկային-հասարակական հարաբերություններն են, հասարակություն կազմող սուբ
յեկտների ւիոխկախվածության ե ւիոխազդեցության հարաբելաւթյունները, որոնց շնորհիւ| 
մարդիկ համախմբվում են և հասարակություն կազմում:

Հասարակությունը գերբարդ համակարգ է և ընդգրկում է սոցիալական բոլոր օբյեկտ 
ների և սուբյեկտների համախմբությունը, դրանց հասարակական հատկությունները, կա 
պերն ու փոխհարաբերությունները: Սնացած բոլոր համակարգերից հասարակական հա 
մակարդը տարբերվում է այն կազմող ենթահամակարգերի , բնագավառների, մակարդակ
ների և դրանց կապերի ու վտխհարաբերությունների բազմակիությամբ, որակական բազ
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մտշ1ւրտուլ.>|սսւբ, 1ա<լ1ւկսւ1ւ 1ւ|ւ1աւյ|.,ս1ւ,փ ու բազմաբնույթ իդեալական կազմավորումների ու 
կսւոայցէւ1ւրի սւոսւտւււթյսւմբ և մւպպու գործունեության ու վարքի ընտրության բազ
մաձևությամբ, անորոշությամբ ու անկանխատեսելիությամբ:

Այս բոլորի հիմքում ընկած են մարդկանց վտխազդեցությունները /Կ. Մարքս/, սոցիսւ- 
/ական գործունեությունը (Օ.Կոնտ), սոցիալական գործողությունը (ՄՎեբեր), մարդ
կանց դերակատարողական, միջանձնային փոխհարաբերությունների ամբողջությունը 
(Պարսոնս):

Վերը շարադրվածից հետևում Է, որ հասարակական համակարգի հիմքում ընկած Է 
մարդկային, գործունեությունը: Բայց սա հարցի թերևս մի կողմն Է: Ինքը, գործունեութ
յունը աննպատակ, ինքնին և վերացական չէ: Մարդուն գործունեության եե մղում այդ գոր
ծունեության մեջ արմատակալած մարդկային նյութական և հոգևոր պահանջմունքներն ու 
շահերը, շարժառիթներն ու արժեքային դիրքորոշումները:Այսպխփ ըմբռնմամբ, գործու
նեությունը սոցիալական գործունեություն է, հասարակական կյանքը կազմապերպող 
սուբստանցիա է, նրա գոյության ու գործառնության հիմքը, էությունը և երաշխիքն է: Այն չի 
կարելի նույնացնել հասարակական կյանքի հետ: Հասարակական կյանքը այդ գործու
նեության արդյունքն է: Հասարակությունը և  գործունեության ամենատարբեր տեսակների, 
և' այն իրականացնող մարդկանց, մարդկային հանրությունների, և' այն կազմակերպող ու 
ղեկավարող կառույցների ու հասարակական կազմակերպությունների գերբարդ համա
կարգ է:

Հասարակությունը, իբրև ամբողջական համակարգ, այսպիսով, բովանդակում 
և  ներկայացնում է որպես՝

1. Մարդկանց և սոցիալական հանրույթների պատմականորեն ձևավորված հարաբե
րականորեն կայուն կառուցվածք:

2. Սոցիալական հանրույթների /խավ, դաս, ազգ, ժողովուրդ, պետություններ) միջև կա
պերի, հարաբերությունների և դրանց վւոխսւդարձ կախվածության ամբողջություն:

3. Հասարակական հարաբերությունների կայունությունը և կարգավորվածությունը ա- 
պսւհովող բազմատեսակ կազմակերպությունների, հաստատությունների և ինստիտուտնե
րի համակարգ:

4. Հասարակական կյանքի ենթահամակարգերի՝ ոլորտների, զանազան կոնկրետ բնա
գավառների և գործունեության ամենատարբեր տեսակների հիմքի վրա ձևավորված 
այլևայւ հասարակական կառույցների փոխազդեցությունների համակարգ:

Կարելի է թվարկել կառուցվածքային բազում այլ տարրեր: Սակայն սոցիալական փի- 
փսոփայությանը հասարակական համակարգը նախ և առաջ հետաքրքրում է իր սուբս- 
տանցիոեալ և գործառնական հիմքերով: Դրանք են' գործունեության տեսակները, սո
ցիալական հարարերությունները, սոցիալական հանրույթները և հասարակական 
ինստիտուտները, կա՛ռույցները և կազմակերպությունները:

Սոցիալական գործունեությունը նախ և առաջ մարդկանց համատեղ գործունեություն 
է, որի էությունը խմբային մարդկանց ակտիվ իմացսւկան-պրակտիկ հարաբերությունն է 
շրջապսւտող աշխարհի նկատմամբ: Մարդը, նախ, այդ աշխարհը նպատակադիր իմաս
տավորում է, այնուհետև ձեռնամուխ լինում այդ նպատակի իրականացմանը' 
վերափոխելով աշխարհը: Դրա ելակետային ձևը սոցիալական անհատական գործողութ
յունն է: Այդ գործողության պարզագույն սուբյեկտը կամ տարրը մարդն է, անձը կամ 
մարդիկ, որոնք գործունեության ակտիվ գործոններ եե: Նրանց գործողությունները եպա- 
տակաուղղված են որևէ օբյեկտի, որը հանդես է գափս որպես գործունեության երկրորդ, 
պարտադիր տարր: Գործունեության երբորդ տարրերը, այդ գործունեության միջոցներն 
են: Ե՜վ նյութական, և  հոգևոր գործունեության միջոցներն ու գործիքները առարկայական 
են'հաստոցներ, մեքենաներ, համակարգիչներ, գրիչներ, մատիտներ, ներկեր, տպագրական 
մեքենաներ և նմանատիպ այլ գործիքներ: Այդ միջոցների մեջ առանձնանում է մի առանձին 
բնսսրախւո, որր առարկայական չէ: Դրանք մարդու հոգևոր-գիտակցական ունակություն-
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ների գոյության օբյեկտիվացված ձևերն են'լեզուն, |unupli ու !ili֊|»i(uTiii(|]iiiili U մտնամ են 
գործունեության պայմանների մեջ: Սոցիալական գործունեության համար անհրաժեշտ 
տարր ու պայման են մարդկանց անհրաժեշտ ե գործունեության րնայթը պայմանավորող 
վերը թվարկված գործոնների ու պայմանների միջև ձևավորվող կապերի ու հարաբերութ
յունների համակարգը: Սրանց կայուն գործառնությունը, վերարտադրությունն ու զարգա 
ցումը նշանավորում է սոցիալական համատեղ գործունեության չորս հիմնական տիպեր.

1.Նյութական գործունեություն
2.Հումանիտար կամ նեղ իմաստով' սոցիալական գործունեություն
3.Կառավարման կամ կարգավորիչ /քաղաքական/ գործունեություն
4.Հոգևոր գործունեություն
Գործունեության այս հիմնական տեսակներից յուրաքանչյուրը (այլ ոչ թե դրանց համա

պատասխան հարաբերությունները) կազմում են հասարակական ամբողջական համա
կարգերի մակրո֊ենթսւհամակարգերի կամ հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների 
սուբստանցիոնալ հիմքը, դրանցից յուրաքանչյուրի էությունը բնորոշող որոշիչ գործոնը և 
գոյության ու զարգացման գլխավոր երաշխիքը:

Կարևորելով գործունեության այս չորս ենթատեսակներից յուրաքանչյուրի «պատվա
վոր» տեղն ու դերը հասարակական միասնական շենքի կառուցման գործում, այնուամենայ
նիվ. չպետք է մոռանալ, որ դրանցից յուրաքանչյուրը, չի կարող իրականանալ առանց մյուս 
ների մասնակցության, հետևաբար, դրանց անխզելի միասնությամբ է կառուցվում հասա
րակական միասնական շենքը: Ուրեմն, երբ խոսում ենք դրանցից յուրաքանչյուրի տեղի ու 
դերի մասին, ապա չպետք է մոռանալ, որ նյութական արտադրական գործունեությունը 
սուբստանցիոնալ, առաջնային ու որոշիչ է, իսկ մյուսները սպասարկում են նրան, մարդիկ 
ամեն օր և ամեն ժամ մտածում եե իրենց նյութական կյանքի, ֆիզիկական գոյության, իրենց 
նյութական պայմանների մասին, այնուհետև նոր, ասենք, կրթության, դաստիարակության 
ե հոգևոր գործունեությամբ զբաղվելու մասին: Ահա այս տեսանկյունից է պատմության մա
տերիալիստական ըմբռնումը անխոցելի:

Եվ եթե մենք գործունեության այս մակարդակային աստիճաններով դիտարկենք հա 
սարակական կյանքը, ապա իր մակարդակային ենթահամակարգերում կերպարանափոխ 
վում է հենց ինքը, գործունեությունը' կախված նրանում օբյեկտիվության ե սուբյեկտիվութ
յան «տեսակարար կշռից»: Դրա ապացույցը ինչպես գործունեության տարրերի, այնպես է| 
դրա արդյունքների մեջ օբյեկտիվության և սուբյեկտիվության աևհամամասևություևև Լ:

Այդ անհամամասնությունը, ավեփ պարզ և դյուրըմբռնելի ասած, այդ օբյեկտիվությաս 
կամ սուբյեկտիվության գերադասությունը դինամիկ է: Դա գործունեության շարժման օ
րենքն է հասարակության նյութական կյանքից դեպի հոգևոր կյանք ե հակառակը: 
«Ներքևից» վերև գործունեության և դրա արդյունքների մեջ օբյեկտիվությունը նվազում է, 
իսկ սուբյեկտիվությունը' մեծանում: Եվ հակառակը: Հասարակության հոգևոր կյանքից դե 
պի ներքևի «հարկերը» շարժման ժամանակ սուբյեկտիվությունն է նվազում, իսկ օբյեկտի- 
վությունը մեծանում է: Գործունեության շարժման այս օրենքը իր մեջ ներառում է ոչ միայն 
գործունեության և նրա արդյունքների վերը բնութագրված վաւիոխությունները, այլև մարդ
կանց պահանջմունքների և շահերի փոփոխությունների օրինաչափությունները:

Հասարակությունը գերրարդ համակարգ է: Ուստի նրա գիտական վերլուծության 
մեջ ամենակարևորը նրա հիմնարար հատկությունների ճանաչումն է: Հասարակության եր 
կակի բնույթը բացառում է համակարգերի տեսության սկզբունքները «տեղավւոխել» երսւ ի
մացության գործընթաց: Սոցիալական փիփսոփայությունը հասարակական համակստզի 
մեջ առանձնացնում է չորս հիմնական գործոններ' «կաոուցվածքայևոտյուև-մակաոդա 
կայևություև, գործւսոհություԱ., վերարտադրություն և փոփոխություն, ու զարգա
ցում,»:

Հասարակության կառուցվածքային դիտարկումը ենթադրում է հասարակական համա
կարգի մեջ առանձնացնել նրա կառուցվածքային կայուն մակարդակներ (ոլոււտեերր), п
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|inlif| 11 ււ i| ւ ո ւ п 11 լ I к м и լ.ւ ւ ա 11 լ ւ սրա (քլււււս1ւէէւկ(ս1ււււ լ.ւյւս1ւ գլխավւտ երաշխիքն Լ:
4ււ||(')սա1ււս1|ւււ1ւ iViiiptTfjni 11ц հասարակությունը ներկայացնում Է իբրև նրա կառուցված

քային (լապտերի ե դրանց ւաթյուեների փոխադարձ կապերի ու պայմանավորվածության 
համակարգ: Այստեղ խոսքը վերաբերում Է կեցության համընդհանուր կապերի և փոխազ
դեցության առանձնահատկությունների ճանաչմանը հասարակական կյանքում: Եվ եթե 
գործառնությունը միայն կրկնվող ու վերարտադրվող տարրերի կապ ու պայմանավորվա
ծություն Է, ապա դրանց վերարտադրությունը հանդես կգա որպես հասարակական համա
կարգի գոյության ձև ու եղանակ, գործառնության շարժման առարկայական դրսևորում: 

Հասարակական կյանքը քարացած ինչ-որ համակարգ չէ: Համաշխարհային պատմա
կան պրոցեսը դինամիկ և բազմաբնույթ գործընթաց է:Գործառնությունը և վերարտադրութ
յունը անցնում են որակական որոշակի վւուլերի միջոցով, դարաշրջանների, ֆորմացիանե
րի, տարածքային սոցիալ-մշակութային-քսւղաքակրթական զարգացումների փուլերով: 
Հասարակական համակարգի փոփոխելիության ու զարգացման գործընթացների իմսւցութ- 
յունը թերևս հասարակական համակարգի ճանաչման կարևորագույն պայմաններից մեկն 
է: Սոցիալական փիփսոփայության խնդիրն է հասարակությանն ուսումնասիրել վերոհիշ
յալ մոտեցումների միասնականության սկզբունքով:

Գլուխ 4. Հասարակության համակարգային իմացության ձևերի և 
ենթահամակարգերի փիփսոփայության

1. Հասարակության սուբստանցիոնալ իմացության տեսություն
/  Գ-ործուհեության փիլիսոփայություն/

Նախորդ դասընթացից արդեն իմացանք, որ հասարակությունը բնության ենթահամա
կարգն է, նրա կեցության ձևերից ու մակարդակներից մեկը: Բայց հասարակությունը բնութ
յան միակ ենթահամակարգն է, որը ինքնին, առաջացող, /ւսք&ազսւրգացող և ինքնակա- 
ռավարվող է: Հասարակությունը չի կարող ծագել և չի ծագում բնության կողմից որևէ 
«հպատակ» իրականացնելու համար: Հասարակության ծագման պատճառները ինքնա- 
պատ&աոներ են, իսկ զարգացումն ու կառավարումը ինքնազարգացում և ինքնակառա
վարում: Դա նշանակում է, որ հասարակությունը սուբստանցիոնալ համակարգ է, ունի իր 
ինքնաբավ հիմքն ու անանց էությունը իր զարգացման բոլոր փուլերում: Չնայած ոչ մի հա
սարակություն չի կարող գոյություն ունենալ առանց արտաքին բնական միջավայրի, բայց 
սրանից չի հետևում, որ հասարակության սուբստանցիան' նրա ինքնին և ինքնուրույն 
վերջնական էությունը, ձուլվում է աշխարհի սուբստանցիային և գործառնում է նրա 
սկզբունքներով: Կեցության աոանձին ձևերն ու մակարդակները և, առաջին հերթին կենսա
բանական ու սոցիալական համակարգերը, չեն կարող իրենց ծագմամբ ու որոշակիությամբ 
վերլուծվել ու ճանաչվել համընդհանուր սուբստանցիոնալ մոտեցմամբ, չնայած այդպիսի 
մոտեցման ճշմարտության մեջ չի կարեփ կասկածել: Բայց այսպիսի մոտեցումը' մատերիա
լիզմի տարածումը հասարակության և հասարակական երևույթների ճանաչողության վրա, 
զուտ մեթոդաբաևակաև-աշխարհայացքայիև բովանդակություն ունի: Մեթոդաբանա
կան այն իմաստով, որ, նախ, հասարակության հիմքում պետք է ընկած փնի մի այնպիսի 
սուբստանցիա' ինքնին ե ինքնաբավ մի վերջին էություն, որը իրենով պայմանավորի 
հասարակության համակարգային որակական որոշակիությունը, և երկրորդ, այդ վերջին 
էությունը առկա փնի հասարակական բոլոր ենթահամակարգերի մեջ: Այդպիսին չեն կա
րող փնել ոչ հասարակական օբյեկտիվ կեցությունը, ոչ էլ սուբյեկտիվ կեցությունը: Բանն 
այե է, որ հասարակությունը օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի այնպիսի «համաձուլվածք» է, որ
տեղ չկա տար օբյեկտիվ և զուտ սուբյեկտիվ ոչինչ: Հասարակական օբյեկտիվը չի կարող
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սուբստանցիա լինել հասարակության համար, որովհետև նախ, այն որպես այդպիսիե չի 
կարող ծագել առանց գիտակցության, հոգնորի մասնակցության ե երկրորդ, երա համա
կարգային որակական որոշակիության հիմքում ընկած է բոլորովին ուրիշ վերջին, էութ
յուն,, այն է' գործունեությունը: Մարդկային գործունեությունն է ծնուս հասարակսւ 
կան կեցությունը: Այդ գործունեությամբ է հասարակությունը տարբերվում մեղուների ե 
մրջյունների համակեցություններից: Տվյալ ատրիբուտի մոդուսներով են հասարակական 
տարբեր ոլորտներ ու բնագավառներ' գիտությունը, արվեստը, գյուղատնտեսությունը, քա
ղաքականությունը և այլն, տարբերվում միմյանցից: Դրանցով են սահմանվում այդ բնագա
վառների որակական որոշակիությունները (գիտական գործունեություն, քաղաքական, գե
ղարվեստական ե  այլ գործունեություն):

Այսպիսի ըմբռնմամբ գործունեությունը սուբստանցիոնալ կատեգորիա է ե արտացոլում 
է մարդկանց համատեղ-կոլեկտիվ-միասնական կյանքի ու գոյության համակարգային ա- 
ռանձնսւհատկությունները: Որպես սուբստանցիա, գործունեությունը հասարակական հա
մակարգի գոյության ե շարժման դրսեորմաե առանձնահատուկ ձեն է Համաշխարհի մեջ: 
Գործունեությունը այդ Համաշխարհի ուժերի և էներգիայի փոխակերպված մի տեսակն է և 
համընդհանուր փոխազդեցության յուրատեսակ արտահայտությունը հասարակական 
կյանքում:

Բսւյց գործունեությունը այնպիսի ուժ 1ւ էներգիա է, այնպիսի փ ոխ ա զդեցութ
յուն, որ իրականացնում է որևէ նպատակ, ա սել է թ ե4 այն նպատակադիր է: Իսկ 
նպատակը հոգեոր-գիտակցական գործոն է, արտացոլում է որևէ իրականացվելիք պլան 
կամ նախագիծ, որը իրականացվում է սուբյեկտ-օբյեկտ փոխազդեցության միջոցով: Այս ի
մաստով գործունեությունը ներառնում է բնական փոխազդեցությունների սուբստրատային 
բոլոր գործոնները' կառուցվածքային-ֆուեկցիոնալ փոփոխությունների ենթարկելով նյու
թական աշխարհը: «Ազգակցական» այսպիսի կապերով գործունեությունը առարկայական 
հատկություն ունի, ֆիզիկական պրոցես է ե կարեփ է բացատրել բնության օրենքներով, իսկ 
հասարակական երևույթները' բնագիտական օրինաչափություններով (ֆիզիկսղիզմ ե ռե- 
դուկցիոեալիզմ)13: Բայց հասարակությունը բնական և կենդանի րոլոր համակարգերից 
տարբերվում է նրանով, որ ոչ միայն հարմարվում է իր գոյության բնական միջավայրին, 
այլև ակտիվ գործունեությամբ այն հարմարեցնում է իրեն: Նշանակում է, նախ, մարդու 
հարմարվելը բնական միջավայրին նպատակադիր բնույթ ունի և, երկյտրդ, հենց այդ եպա- 
տակադրվածաթյան պատճառով բնական միջավայրը հարմարեցնում է իրեն: Գործու
նեությունը, վերջին հաշվով, վերաբերում է հենց այդ հարմարեցմանը: Գործունեության մի
ջոցով մարդիկ վերափոխում ե հարստացնում են բնությունը, նրա տարերային «ստեղծա
գործ» ուժերը միացնում են իրենց բանական ուժերին, պայքարում ավերիչ ուժերի դեմ, հար
մարվելով բնությանը և հարմարեցնելով այն'իրենց գոյությունը պահպանելու համար: Այդ 
«հարմարեցնելը» ունի կոլեկտիվ բնույթ: Մարդիկ մարդկայնացել եե հենց այդ կոլեկտիվ 
հարմարեցման, ասել է թե' իրեեց համատեղ-միասնական ակտիվ նպատակադիր գործու
նեության շնորհիվ, բնության շրջանակներում սկիզբ դնելով որակապես եոր համակարգի 
ծագման և ինքնուրույն գոյության: Այդ նոր համակարգը' մարդկային հասարակությունը, 
ծագում է այդ գործունեությունից, իր հիմքում ունի այդ գործունեությունը ե գոյություն ունի 
ու շարժվում է այդ գործունեության շնորհիվ: Եվ եթե մեեք խոսում ենք հասարակության 
սուբստանցիոնալ ճանաչողության մասին, ապա պետք է անհրաժեշտորեն նկատի ունե
նանք, որ ոչ միայն հասարակական կյանքն ընդհանրապես, ոչ միայն նրա ժսւմանակային- 
տարածական կոնկրետ դրսևորումները, այլև այն, որ ոչ մի հասարակական երևույթ, բնա
գավառ ու ոլորտ հնարավոր չէ գիտականորեն ճանաչել, առանց գործունեության սուբս- 
տանցիոնալականության ընդունման: Ակտիվ գիտակցական նպատակադիր գործունեութ
յունն է հասարակության սուբստանցիան, այն միակ «վերջին ինքնին ու ինրնաոավ» էութ-

13 Ընդարձակ տես, Կ ..Մ ոմ ?յա ն , Սոցիալական փխիսոփայուբյան ննլաւծու|.ւ|ուհ, U , 1 ՚1 ՚17,1.у ПО К5. /iiniulipLli/:
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|inli|i հ 1ւււաալւա1|ւսկան կյանքի գոյության երաշխիքը, որի բացակայությունը հասւսրակա- 
կաււ կ|ւււ(ւլ>ր հավասարեցնում է կենդանական համակարգերին'կենդանիների յուրատեսակ 
կււ|lit|ւIւիւ( համակեցությունը:

Այդ ակտիվ նպատակադիր գործունեությունը իր մեջ սինթեզում է և" աոարկայական- 
սոտստրատային վերափոխումները, ե' մարդկային կամքն ու գիտակցությունը, ե' աշխա
տանքի գործիքներն ու միջոցները, և' ինֆորմացիոն գործոնները: Գործունեությունը մարդու 
ե հասարակության համակարգային մենաշնորհն է: Այդ գործունեության մեջ ելակետի պայ
մանը նպատակն է: Գիտակցոտյուևը աոաջին հատկությունն է, որ առարկայական 
գործունեությանը տվել է նպատակադիր բնույթ U միավորել մարդկանց, դրանով իսկ առա
ջացրել կոլեկտիվ-միասնական գործունեություն: Այնուամենայնիվ, գիտակցությունը փնելով 
մարդկային նպատակադիր ակտիվ գործունեության հիմնական բաղադրիչը, որքան էլ պա- 
րսսդոքսալ թվա, ծագում է մարդկանց համատեղ, կոլեկտիվ կյանքի ու առարկայական գոր
ծունեության կազմակերպման ներքին անհրաժեշտությունից՝ կենդանական ինֆորմատիվ 
նշանային կապի միջոցով մարդկային լեզվի փոխարկվելու շնորհիվ: Գործունեության այս
պիսի սուբստանցիոնալ ըմբռնումից սոցիալական փիփսոփայությունը եզրակացնում է, որ 
այն հասարակական կյանքի, կամ թե' սոցիալական իրականության գոյության եղա
նակն է:

Գործունեությունը սուբյեկտ-օբյեկտ ակտիվ վւոխազդեցություն է, որի պարզագույն ձ- 
եը սոցիալական գործողությունս, է: Մարդկությունը հազարամյակների ընթացքում 
կատարել ե կատարում է անհաշիվ կոնկրետ գործողություններ' վարում է, ցանում, գիրք 
կարդում, ստորագրում, տուն կառուցում Ա նման միլիարդավոր գործողություններ կատա
րում: Սոցիալական փիփսոփայությունը, ինչպիսի կտրվածքով էլ վերլուծի հասարակութ
յունն ու հասարակական կյանքի առանձին երևույթները, անխուսափելիորեն գործ կունենա 
գործունեության հ նրա դրսևորման առանձին ձևերի հետ: Նույնիսկ հայկական ավանդա
կան բաժակաճստերում մենք միմյանց ներկայացնում և բնութագրում ենք ըստ նրանց գոր
ծունեության: Գործունեությունը վերառված ձևով ընդգրկում է սոցիալական գործողություն
ների ողջ համակարգը' վերածվելով սոցիալականության միակ տեսակային հատկանիշի և 
արտահայտման անանց եղանակի: Գործունեության կորուստը հասարակական կյանքի ոչն
չացում և անհետացում է նշանակում: Գործունեության սուբյեկտը սոցիալական գործողութ
յունը իրականացնողն է, հետևաբար, նպատակադիր գործունեության սուբստանցիոնալ 
հատկությունների և ունակությունների կրողն է: Անհատական գործողությունը չի կարող 
ստեղծել հասարակական կյանք և ապահովել սուբյեկտի գոյությունը, քանի որ վերջինս կա
րող է գոյություն ունենալ և գործառնել միայն կոլեկտիվ նպատակադիր գործունեությամբ 
անհատական և հասարակական կյանքի պահպանման անհրաժեշտությունից:

Սուբստանցիոնալականության սկզբունքը Համաշխարհի և նրա առանձին, հա
րաբերական ինքնուրույնության և որակական որոշակիություն ունեցող ենթահամակարգե
րի փիփսոփայական իմաստասիրության մեթոդներից մեկն է: Փիփսոփայության պատ
մության մեջ այս ըմբռնման հիմքի վրա ծագել են երկու համափիլիսոփայական դպրոցներ 
և ուղղություններ' մատերիալիզմը և իդեալիզմը: Արիստոտելը, Մարքսը և Հեգելը իրենց 
փիփսոփայական համակարգերը ստեղծել են սուբստանցիոնալականության սկզբունքով: 
Մատերիալիզմը և իդեալիզմը իրարից տարբերվում են իրենց ելակետային սկզբունքներով, 
առաջնայնության և երկրորդայնության մոտեցումներով, որոնց հիմքում ընկած է կամ մա
տերիական, կամ իդեական սուբստանցիան' առաջնային, որոշիչ և գերադաս գործոնը: Եվ 
եթե Համաշխարհի փիփսոփայական իմաստասիրության մեջ այդ գործոնը կենսունակ է և 
աշխատում է, քանզի օբյեկտիվ կեցությունը, իրոք, առաջնային ու որոշիչ է, իսկ սուբյեկտիվ 
կեցությունը նրա իդեական-մտածական պատկերն է, ապա հասարակական կյանքի իմա
ցության պրոցեսում այն «չի աշխատում», իսկ եթե «աշխատեցնում են», ապա հասարա
կության փիփսոփայական վերլուծությունը և ճանաչումը դառնում են միակող
մանի:
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Բանն այն է, որ հասարակական կյանքում, ինչպես նկատեցինք վնրը, չկան ցուտ մա
տերիական ե զուտ իդեական, իրարից անկախ ե իրար հակադրվող իրեր, երևույթներ U 
բնագավառներ: Հասարակական նյութական օբյեկտները' իրերը, բնագավառներն ու ո
լորտները սուբյեկտիվացված նյութական-մատերիական օբյեկտներ են: Դրանք կյանքի 
են կոչվում գիտակցության ակտիվ միջամտությամբ: Մարդու հոգեոր աշխարհը առար- 
կաայացված-նյութսւկսւնացված է հասարակական երևույթների մեջ: Ուրեմն, ընդհսւնոտ- 
փիլիսոփայական այն սկզբունքը, ըստ որի մատերիականը գոյություն ունի գիտակցակա
նից դուրս և անկախ, չի գործի սոցիալական փիլիսոփայության մեջ: ճիշտ է, մարդու գի
տակցության տեսանկյունից հասարակական սուբյեկտիվացված օբյեկտները ևս ինք
նին կարող են գիտակցությունից դուրս ե անկախ գոյություն ունենալ, ինչպես ասենք'տու
նը, ավտոմեքենան, հագուստը ե այլն'իբրև օբյեկտիվ ռեալություններ, բայց իրենց գենեզի
սում այդ իրերը կարող են առաջանալ միայն գիտակցության մասնակցությամբ, մտքի և 
նյութի «համաձուլվածքի» տեսքով: Շնորհիվ գիտակցության առարկայացման, հասարա
կական իրերը, պահպանելով իրենց առարկայական-սոտստրատային ազգակցությունը' 
ֆիզիկական հատկությունները, ձեռք են բերում ևոր հատկություններ' բավարարելու մարդ
կային որոշակի պահանջմունք: Այդ հատկությունը այլևս նյութակսւն-սուբստրատսւ- 
յին չէ, այլ հասարակսւկահ-հարաբերութհԱական է իր բնոցթով  և  կարող է դրս
ևորվել միայն սուբյեկտի հետ ակտիվ փոխազդեցության ձևով: Տունը, որը չի ծառա
յում իբրև բնակվելու վայր, տուն չէ: Նմանապես երկաթուղին, եթե գնացքներ չեն անցնում: 
Սոցիալական իրերի հատկությունները ոչ թե սուբստրատային-ֆիզիկական են, այլ ֆունկ
ցիոնալ և գնահատվում ու արժեքավորվում են միայն հասարակական որևէ պահանջմունք 
բավարարելու տեսանկյունից: Հետևաբար, նյութական-մատերիական օբյեկտիվը հասա
րակական կյանքում այն օբյեկտիվ ռեալականությունը չէ, որը գոյություն ունի գիտակցութ
յունից դուրս, նրանից անկախ և արտացոլվում-արտապատկերվում է նրա մեջ: Սրանից 
հետևում է, որ ինչպիսի հետևողականությամբ և ջերմեռանդողությամբ էլ փորձ կատարվի 
փիլիսոփայական մատերիալիզմը տարածել հասարակական երևույթների ճանաչողութ
յան վրա ե հասարակական երևույթները ճանաչել «փիլիսոփայական հիմնական հարցի» 
տեսանկյունից, այդ ճանաչողությունը ընդհանուր մեթոդաբանական-աշխարհայացքային 
բովանդակություն կունենա: ճիշտ է, մարդկանց հոգևոր աշխարհը, նրանց գիտակցությունն 
ու մտածողությունը նրանց գոյության նյութական պայմանների արտացոլումն են և պայմա
նավորված են դրանցով, այնուամենայնիվ, հասարակական, կյանքում մինչև երկ- 
րորդայիհ֊սւծաևցյալ լինելը, գիտակցությունը մասնակցել է այդ «օբյեկտիվ ռեա
լականության» հասարակության օբյեկտիվ կեցության, ծագման ու ձևավորման պրոցե
սին և առարկայացել-նյութականացել է նրանց մեջ: Հասարակական օբյեկտիվ կեցությու
նը, իրոք, օժտված է նյութական կեցությամբ, բայց չի նույնանում առաջին բնության իրերին' 
իր էությամբ ու ֆունկցիաներով: Հասարակական իրերը' տունը, երկաթուղին ե այլն, ունեն 
երկու կողմ՜ նյութական-սուբստրատային և հոգեոր-գիտակցական, բայց չեն հանգում և ոչ 
մեկին, այսինքն, չեն կարող ըմբռնվել ու գիտակցվել իբրև կամ նյութական, կամ հոգեոր-գի- 
տակցական իրեր: Բնդ որում, տունը կամ երկաթուղին իրենց էությամբ ոչ միայն պայմանա
վորված են այն նյութական իրերով, որոնցից ստեղծվել են' քար, աղյուս, փայտ, երկաթ և 
այլն, այլև հոգևոր-գիտակցական բաղադրիչներով: Տունը գիտակցված նպատակի սւռար- 
կայացում-իրականացում է' բավարարելու մարդկային կոնկրետ պահանջմունք: Հետևա
բար, տան հատկությունը ոչ թե ֆիզիկական է, չնայած առանց ֆիզիկական հատկություն 
ունեցող իրերի տուն չի կառուցվում, այլ մի էություն, որտեղ որոշիչ կողմը, ասել է, թե տան 
էության միջուկը, կազմում են նաե հոգևոր բաղադրիչները: Տան էությունը ե նրա բնույթը ո
րոշվում են մարդկանց գաղափարներով ու մտքերով, նպատակներով ու մտահղացումնե
րով, որոնք էլ դառնում են առաջնային, որոշիչ բաղադրիչներ և սահմանում այդ ինքնին, հա
սարակական օբյեկտիվ կեցության արմատական տարբերություններր բնության' գիտակ
ցությունից դուրս և անկախ օբյեկտիվ ռեալություններից: Բայց սրանից }ի հետևում, որ
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q/ոքաւկւ/աիւրււեր հասարակական ևրևույթհևրի ծւսզման և. գոյության աոաջին, 
սւատքւսա1ւ I . VI.'' ո|ւ գիտակցությունը, ինքը, մարդկային ակտիվ գործունեության մի կողմն
I. և այդ <րւ|ւք>ւսնևությունը իրականացնող սուբյեկտի հատկությունը: Հասարակական 
երևույթների կյանքի կոչման պատճառները առավել խորն եե, քան առաջին հայացքից 
թվում են: Իրոք, մարդիկ մի քայլ անգամ չեն կարող անել առանց գիտակցության, մարդկա
յին գործունեությունը գիտակցական֊նպատակադիր գործունեություն է: Բայց սրանից չի 
հետևում, որ գիտակցությունը հասարակական կյանքի ծագման ու գոյության առաջնային- 
հիմնական պատճառն է: Ինչու՛՞ են մարդիկ գիտակցաբար և նրա մասնակցությամբ տուն 
կառուցում: Դրա հիմքում ընկած է գիտակցությու՞նը, հանուն գիտակցությանն է այդ իրը՝հա
մակարգի ամբողջականությունը պահպանող գործոնը, լույս աշխարհ գափս: Արդյո՛ք այն 
մարդու կամքի ինքնակամ իրականացում է, թե տուն կառուցելու պատճառները դրանից 
դուրս են: Ահա այստեղ է պատմության մատերիալիստական ե իդեալիստական 
ըմբռնումների հիմնական կռվաններից մեկը' այն վերջին պատճառների, «դրդիչ-մղիչ» 
ուժերի սահմանման ու հաստատման հարցը, որոնք վերջին հաշվով մարդկանց մղում են մի 
գործունեության, որը կախված չէ ո՜չ անհատական և ո՜չ էլ հասարակական գիտակցությու
նից: Մարդիկ իրենց հասարակական կյանքը կառուցում kb գիտակցաբար, բայց 
այն կառուցում են հանուն որևէ պահանջմունք բավարարելու: Պահանջմունքը գի
տակցությունից դուրս է, այն սուբյեկտի ներքին էության կողմերից մեկն է, նրա այն հատ
կությունը, որը իրեն զգացնել է տալիս, երբ սպառնալիք է ստեղծում նրա գոյությանն ու 
զարգացմանը' համակարգային ամբողջականությանը: Իբրև սուբյեկտ-օբյեկտ փոխազդե
ցության մի կողմի' սուբյեկտի ներքին հատկություն, պահանջմունքը կարող է իրականացվել 
միայն գործունեության միջոցով, միայն գործունեության արդյունքի հետ ունեցած կապի մի
ջոցով: Կարիքը, որը շատ հաճախ նույնացվում է պահանջմունքի հետ, ակտիվ պահանջ
մունքի վիճակ է: Հասարակական անբողջի կյանքում պահանջմունքի առաջացումը ազ
դարարում է, որ վտանգ է սպաոնում օբյեկտի բնական ամբողջականությանը: Պահանջ
մունքը և միայն պահանջմունքն է դրդում-մղում սուբյեկտին'իրականացնելու այդ պահանջ
մունք՜ից ծագած սուբյեկտիվ-գիտակցական նպատակը: Այս տեսանկյունից է, որ պատմութ
յան մատերիափստական ըմբռնումը պահանջմունքից դուրս և նրանից անկախ գործու
նեություն փ տեսնում: Պահանջմունքն ընկած է սուբյեկտի վարքի հիմքում, կարգավորում է 
մարդկային գիտակցությունը և սանձում մարդկային վարքի կամայականությունը կամ ընդ
հակառակը:

Մարդկային գործունեության առանձնահատկությունն այն է, որ աոանց պահանջ
մունքի գիտակցման չկա գործունեություն: Պահանջմունքի գիտակցումն է դրդում և 
ստիպում մարդուն' դնելու որոշակի նպատակ, այն է, նախագծել պահանջմունք բավստա- 
րելու իրը: Բայց սա փ նշանակում, որ պահանջմունքը նույնանում է գիտակցության հետ: 
Ընդհակառակը, գտնվելով որոշակի հարաբերության մեջ գիտակցության հետ, պահանջ
մունքը հանդես է գափս իբրև գործունեության նյութական դրդիչ-մղիչ գործոն '  հա
մակարգի ամբողջականությունը պահպանող գործոն: Պահանջմունքն է ստիպում մարդ
կանց' դիմելու որևէ գիտակցական գործունեության, իրենց անհատական, հասարակական 
կյանքի և գոյության ամբողջականությունը պահպանելու համար:

Նույն կարգավիճակում են հասարակական շահերը: Շահը նույնպես մարդկային 
հոգևոր-աոարկայացված հատկություն է, օրգանապես կապված է պահանջմունքի հետ և 
արտացոլում է պահանջմունք պահանջմունքի բավարարում հարաբերությունը: Շահը միջ
նորդավորում է պահանջմունքի բավարարման գործընթացը' ուղղություն տալով մարդկա
յին գործունեությանը և ձևավորելով կոնկրետ գործունեության նպատակը, որի ընթաց
քում որոշվում են դրա իրականացման ուղիները, մեթոդները և ձևերը՛. Շահը 
միայն պահանջմունքի բավարարմանն ուղղված գործունեության նպատակադրվածութ- 
յամբ է վերածվում հասարակական կյանքի գոյության ու զարգացման դրդապատճառի:

Եթե հասարակական կյանքը Համաշխարհի կեցության հարաբերական ինքնուրույ-

325



էություն ունեցող օբյեկտիվ նյութականի ե սուբյեկտիվ հոգեկանի անխզելի մխսսնա թյուն Է, 
ապա հոգեկանն ու գիտակցությունը փ կարեփ աոաևձևացևել ու հակադրել կեցու՛թյա
նը, որպես Սրանից դուրս ն անկախ էության: Նախ, գիտակցությունը միայն կեցութ
յան մի մակարդակի ու ձևի' մարդկային հասարակության, ֆենոմենն ու հատկությունն Է, 
այն Էլ, ինչպես վերը նշվեց, միայն գործունեության շրջանակներում իբրե նրա սուբյեկտ, 
նրա մի կողմ ու հատկություն: Գիտակցության փիփսոփայական ճշմարիտ սահմանումից 
(գիտակցությունը կեցության արտացոլումն Է, գիտակցված կեցություն Է), բոլորովին Էլ չի 
բխում, որ այն կեցությունից անկախ Է: Այն կարող Է միայն երկրորդային-ածանցյալ փնել ե 
առարկայանալ որևէ գործունեության արդյունքի մեջ:

Վերոհիշյալից փիփսոփայությունը եզրակացնում է, որ հասարակական կեցությունը 
գոյություն ունի երկու ձնյւվ' օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ: Տարբերակելով օբյեկտիվ ե 
սուբյեկտիվ կեցությունները հասարակության միասնական կեցության մեջ և դրանք անվա
նելով, համապատասխանաբար, հասարակության օբյեկտիվ կեցություն ե հասարա
կության սուբյեկտիվ կեցություն, կարեփ է, թերես, «Հասարակական կեցություն» 
մարքսյան կատեգորիան նույնացնել հասարակության օբյեկտիվ կեցության, իսկ «Հասա
րակական գիտակցությունը»' սուբյեկտիվ կեցության հետ: Բայց պատմության մատերիա
փստական ըմբռնման, թերես միակ գլխավոր թերությունն այն է, որ ամբողջական հասա
րակական կեցությունը նույնացվում է հասարակության նյութական կյանքին և դիտարկվում 
է իբրե հասարակական կյանքի սուբստանցիա, նրան վերագրվում սուբստանցիոնալակա- 
նության հատկություն: Սակայն ինքը'հասարակական կեցությունը, ծագում ե գործառնում 
է գործունեության հիմքի վրա: Ոչ թե ինքն է կյանքի կոչում գործունեությունը, այլ, ընդհա
կառակը, հասարակական կեցությունը մարդկանց ակտիվ, նպատակադիր ն 
«հարմարեցնող» գործունեության արդյունք է:

Երկրորդական չէ նաև այն նկատառումը, որ սոցիալական օբյեկտիվը իր մեջ կրում է ոչ 
միայն գիտակցությունը'օբյեկտիվացնելով ե առարկայացնելով այն, այլև չի կարող ձևավո
րել առանց ֆիզիկական-բնական օբյեկտիվի, որը հենց նույն գիտակցական-պրակտիկ գոր
ծունեության շնորհիվ ընդգրկվում է սոցիալական օբյեկտիվի մեջ: Հետևաբար, իմացաբա
նական տեսանկյունից հասարակական կեցության արտացոլման օբյեկտը սոցիալական 
օբյեկտիվն £ որը ձևավորվում Է մարդկանց նպակադիր֊գիտակցական գործունեության 
շնորհիվ, որպես դրա օբյեկտիվ-ստարկայական արդյունք: Պատմության մատերիափստա
կան ըմբռնման թուլությունն այն Է, որ այդ սոցիալական օբյեկտիվը համարում Է հասարա
կական սուբստանցիա'ինքնին և ինքնաբավ մի վերջին Էություն: Բայց չէ՛ որ հենց ինքը'հա
սարակական օբյեկտիվը, ծագում ե ձևավորվում է գործունեության հիմքի վրա' բւսվարարե- 
լու մարդկանց պահանջմունքները: Մարդկանց ներքին հատկությունը' պահանջմունքն է 
սուբյեկտին դրդում ակտիվ գործունեության, որից էլ ծնվում է հասարակական օբյեկտիվը: 

Պատմության իդեափստական ըմբռնումը անպտուղ չէ: Հասարակական օբյեկտիվ կե
ցության ոչ մի տարր կամ ոլորտ փ կարող ծագել ու գոյություն ունենալ առանց գիտակցութ
յան մասնակցության ու ղեկավարման: Առանց նախօրոք գիտակցական պլանի ու նախագ
ծի, առանց գիտակցության կողմից նախապես ուրվագծված մոդելի հնարավոր չէ տան կամ 
երկաթուղու կառուցում: Այս ե նման բնույթ ունեցող հասարակական բոլոր երևույթներից 
պատմության իդեափստական ըմբռնումը հաստատում է, որ դրանք գիտակցության ստար- 
կայացումն են: Նշանակում է, տունն ու երկաթուղին երկրորդային են գիտակցության 
նկատմամբ: Չլինեն «Տուն» և «Երկաթուղի» հասկացությունները, չեն փնի և այդ առարկա
ները: Այս պատճառով էլ հասարակության սուբյեկտիվ կեցությունը, գիտակցությունը դի
տարկվում է իբրև սուբստանցիա և առաջնային հասարակության օբյեկտիվ կեցության 
նկատմամբ14: Հենց իդեալական նախագիծն է հասարակական երևույթների իսկական «բա
զիսը», որի երկրորդ փուլը գաղափարի օբյեկտիվացումն է, նրա անցումր գոյության հաս-

144>ույն տեղում, tp 375-394:
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1111 li 11111 լ ■■ 11 > ||ւլւււււ'ւա1լւււ1| All իք.) սասւլւկսւյակսւ11 ձևին:
քփ>ւ|ւ I, 11111 լ 11 իիԼ11 գնամ եև գիտակցական գործունեության, նախօրոք ունենալով այդ 

գործւււն1ադ>|ա(ւ նւտստակը ե նախագիծը: Բայց ինչու՞ են նպատակ դնում ե նախագծում, 
սւյնւսհևտն դիմում այդպիսի գործունեության, հնարավոր չէ բացատրել նրանց գիտակցութ
յամբ, քանի որ այդ նպատակը, նախ, իրականացվում է գործունեության շնորհիվ, որի ներ
քին ատրիբուտն է ինքը' գիտակցությունը ե, երկրորդ, այդ նպատակը մարդկանց գիտակ
ցության մեջ ծագում է գիտակցությունից դուրս U այն պայմանավորող օբյեկտիվ գործոննե
րով, այն է' պահանջմունքների և դրանց բավարարման անհրաժեշտությամբ: 
Մարդկանց պահանջմունքներն են դրդում-մղում նրանց'դնելու կոնկրետ նպատակներ, գի
տակցելու այդ նպատակների անհրաժեշտությունը, որոնց իրականացումը կապահովի հա
սարակական կյանքի նորմալ կազմակերպումն ու զարգացումը:

Ամփովւելով պատմության մատերիալիստական ե իդեափստական ըմբռնումների հա
մառոտ վերլուծությունը, մենք անխուսափելիորեն պետք է եզրակացնենք, որ

1. Հասարակական համակարգի, իբրե փակ ինքնա֊զարզացող, ինքնա-ծագող ե ինք- 
նա-կառավարվող համակարգի սուբստանցիոնալ իմացությունը փիփսոփայական չէ, ա- 
ոանց պատմության մատերիալիստական ե իդեալիստական ըմբռնումների:

2. Պատմության մատերիալիստական ըմբռնման առավելությունը իդեափստական 
ըմբռնման նկատմամբ այն է, որ հասարակությունը դիտարկում է իբրե մարդկանց նպատա- 
կադիր-գիտակցական ակտիվ գործունեության արդյունք, գործունեություն, որի անհրա
ժեշտ կողմերն եե գործունեության օբյեկտը ե գործունեության սուբյեկտը: Դրանց փոխազ
դեցության ժամանակ օբյեկտիվը սուբյեկտիվացվում է, իսկ սուբյեկտիվը օբյեկտիվացվում, 
որի արդյունքում հասարակական կյանքը դառնում է օբյեկտիվացված սուբյեկտիվի և 
սուբյեկտիվացված օբյեկտիվի անխզելի միասնություն: Գործունեությունը ե այն 
կյանքի կոչող պահանջմունքներն եե այն հիմքն ու պատճառները' առաջնային սուբստան- 
ցիոնալ գործոնները, որոնք գործունեության միջոցով սուբյեկտիվը օբյեկտիվացնում են, իսկ 
օբյեկտիվը' սուբյեկտիվացնում, որտեղ մարդկանց նպատակադիր նյութական գործու
նեությունը ոչ թե նրանց գիտակցական գործունեության «առարկայացումն է», այլև նրա 
հիմքը ե ծնող պատճառը: Մարդկանց գիտակցական գործունեությունը ծնվում է պրակտիկ 
գործունեության անհրաժեշտությունից, դրա համար ե ծառայում է դրան:

3. Պատմության իդեափստական ըմբռնումը բացարձակացնում է հոգևորը, գիտակցսւ- 
կան-մտածականը ե հոգևոր գործունեությունը' պրակտիկ-նյութւսկանի նկատմամբ: Բայց 
այս բացարձակացումը իրականում գոյություն չունի իբրև ինքնուրույն ե ինքնաբավ վերջին 
էություն: Այն ունի հարաբերական ինքնուրույնություն: Այս հայեցակետից իդեաներն ու 
հասարակական կյանքի սուբյեկտիվ կառույցները' գիտությունը, արվեստը, կրոնն ու բարո
յականությունը, տեսություններն ու իրավաքաղաքական հայացքները նույնպես ունեն ի
րենց պատմությունը: Այսպիսի ըմբռնմամբ մարդկային պրակտիկ գործունեության շարժա
ռիթներ ու պատճառներ կարող են լինել բազմապիսի հոգևոր երևույթներ' ազգային արժա
նապատվությունը, զգացմունքները, հպարտությունը և այլն: Բայց սա չի նշանակում, որ 
այսպիսի սուբստանցիոնալականությունը գերադաս և հիմեական-որոշիչ է: Ազգերի միջև 
պատերազմներ կարող են բռնկվել նաև հոգևոր պատճառների հիմքի վրա, բայց հասարա
կական պատմության օրինաչավտւթյունները հաստատում են դրանց պատսւհական-եզա- 
կի պատճառներ լինելը: Այդ օրինաչափությունները հաստատում են նյութական պատճառ
ների ու հիմքերի առաջնայեությունը գիտակցական մոտիվների նկատմամբ: Այնուամենայ
նիվ, հասարակության սուբստանցիոնալ իմացության մեջ ե սոցիալական դետերմինիզմի 
տեսանկյունից օբյեկտիվ կեցության առաջնայնության սկզբունքները անպտուղ չեն: Արդեն 
իսկ ֆրանսիական լուսավորչականության և մատերիալիզմի մեջ առաջ է քաշվում և հիմնա
վորվում սոցիալական միջավայրի առաջնայնության դերը մարդու դաստիարակության և 
հոգեոր աշխարհի ձնավորման վրա: Վերջին հաշվով, հասարակական օբյեկտիվ կեցութ
յունն է որոջում 1սաւարակական գիտակցության էությունը, ուղղվածությունը և սւկտիվութ-
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յունը, որոնցով այն հակադարձ, ազդեցություն է գործում հենց այղ կեցության ւ|րսւ, նպաս
տում այդ կեցության բանական կազմակերպմանը: Հասարակական կյանքի սուբստանցիո- 
նալ իմացության պրոցեսում պատմության մատերիափստական և իդեալիստական ըմբռ
նումները «հակադրությունների միասնություն» են: Միայն այե հանգամանքը, որ հասարա
կությունը օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ կեցությունների անբաժանելի ամբողջություն է, Ա որ հա
սարակական կյանքում չկա զուտ նյութական ե զուտ գիտակցական որեէ իր, երևույթ Ա 
պրոցես, իբրե մարդկանց նպատակսւդիր-գիտակցական գործունեության արդյունք, միայն 
սա արդեն հուշում է դրանց միակողմանիությունը, ուժեղ֊գիտական ե թույլ կողմերը, ո- 
րոԱք երկուստեք անխնա և «թշնամաբար» քննադատվում են:

Հասարակության սուբստանցիոնալ իմացության պրոցեսում այդ ըմբռնումների միաս
նական մոտեցման ժամանակ դրսևորվում է փիլիսոփայական երկու օրինաչավւություն: Ա
ոաջինը վերաբերվում է նրան, որ հասարակական կյանքի հիմքը, ելակետը և առաջնային 
գործոնը' մարդկանց նյութական-արտադրական գործունեության արդյունքը (օբյեկտիվ 
կեցությունը) առաջնային է և իրենով է պայմանավորում սուբյեկտիվ կեցությունը: Երկրոր
դը վերաբերում է երան, որ սուբյեկտիվ կեցությունը' գիտակցությունը, արտացոլելով և ճա
նաչելով հասարակության օբյեկտիվ կեցությունը և կախված փնելով դրանից, այնուամե
նայնիվ, առարկայանում է հոգևոր բազմաձև կազմավորումների ե կառույցների մեջ, դառ
նում համակարգաստեղծ ենթահամակարգ ու պատճառական գործոն' ձեոք բերելով 
հարաբերական ինքնուրույնություն:

2. Պատմության փիլիսոփայություն
/Հասարակության, ֆորմսւցիոս իմացության, տեսություն/

Հնուց ի վեր պատմությունը և փիփսոփայությունը կոդք-կողքի գոյություն են ունեցել 
իբրև գիտեփքների և տեսական մտածողության առանձին ձևեր: Դրանցից յուրաքանչյուրն 
ունեցել է իր կոչումը և լուծել է իր առջև դրված խնղիրները: Պատմությունը' իբրև գիտութ
յուն և ճանաչողության ձև, արմատապես տարբերվել է փիփսոփայությունից, որը նույնպես 
գործ ունի պատմության հետ, իբրև հետազոտության օբյեկտ:

Ուրեմն, մարդկային հասարակության պատմությունը ուսումնասիրության և հետա
զոտման օբյեկտ է և  պատմական գիտության, և  փիփսոփայության համար: Բայց փիլիսո
փայությունը իմաստավորում և ճանաչում է նաև հասարակությունը: Ստացվում է, որ օբյեկ
տիվորեն մենք դեմ աո դեմ կանգնում ենք հասարակության փիլիսոփայության և 
պատմության փիլիսոփայության պարադոքսի սաջև: Արդյոք դրանք նույնանու՞մ են, թե 
իրենցից ներկայացնում են ճանաչողության տարբեր ձևեր: Տարօրինակ է թվում, բայց այ
սօր' մարքսիստական փիփսոփայության մենաշնորհի փլուզման դարաշրջանում ևս պատ
մության փիլիսոփայությունը դիտարկվում Է որպես հասարակության փիլիսո
փայություն:

Անկողմնակալ մոտեցումը այս հարցում արդեն իսկ առաջին հայացքից բացառում է նույ
նացումը: Հարցի էությունը պետք է փնտրել «հասարակություն» և «պատմություն» օբյեկտ
ների հարաբերակցության մեջ: Եթե դրանք նույնն են, ապա, իրոք, հարցը փակվում է: Բայց 
բոլորի համար ակնհայտ է, որ հասարակությունն ու պատմությունը այդպիսին չեն: Դեռ ա
վելին, ինչպես աշխարհը և նրա ցանկացած ենթահամակարգ, այնպես էլ հասարակությու
նը, ունեն իրենց պատմությունը: Հետևաբար, առանցքային է այն հանգամանքի պար
զաբանումը, թե հասարակությունը և պատմությունը, իբրև հասարակական կեցության 
դրսևորումներ, ինչով են նույնական և ինչով տարբեր: Եթե տարբերվում են, ապա և' հա
սարակությունը, և  պատմությունը անհրաժեշտաբար ենթադրում են նաև փիփսոփայական 
վերլուծություններ (համապատասխանաբար' հասարակության փի|իսոփալա թյուն, հան
ձին սոցիալական փիլիսոփայության, և պատմության փիլիսոփայական):

Հա սա րա կությա ն /սոցիա լա կա ն/ փ իփ սոփ ա յոտ յունք իր քրւյաթյւսն |ւ|ւաւխւնյ>լւ ստացեւ
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I. ii) |>ih 11 ■ 11111 ւ 111111111 լ 1111 լ< ւ il ւ մտրի զարգացման աստիճանում, այլ իրյւե մարդու ե հասարա
կության ւ|ւ|ւ||ւաւփայություն ե իրավամբ կոչվում է «Սոցիալական փիլիսոփայություն U 
Սոցիալական մարդաբանություն»: Այն տեսւսկան-քննադատական, աշխարհայացքային 
մտածողություն ե գիտություն է մարդկային հասարակության ե սոցիալական մարդու էութ
յան մասին, աշխարհում և հասարակական կյանքում մարդու իմաստալից կյանքի ե արժսւ- 
նավայել ապրելու ուղիների ու միջոցների որոնման մասին, որը փիլիսոփայական մտքի 
պատմության մեջ հայտնի է որպես փիլիսոփայական ուսմունքների, այս կամ այն փիլիսո
փայի հասարակագիտական, հայացքների համակարգ: Իսկ երբ հասարակությունն ու 
պատմությունը նույնացվել են, դարձել է պատմության փիփսոփայության, որ նույնն է'հա
սարակության փիփսոփայության:

Մի կարևոր հանգամանք ես: Փիփսոփայությունը պատկանում է ոչ թե բնական, այլ հա
սարակական. գիտություններին: Հասարակության փիփսոփայությունը /սոցիալական 
փիփսոփայությունը/ չի կարեփ առանձնացնել փիլիսոփայությունից, այն փիփսոփայութ
յան բաժիններից մեկն է ե գոյաբանության, իմացաբանության ու դիալեկտիկայի հետ միա
սին ամբողջացնում է փիփսոփայությունը:

Ինչ է հասարակու՛թյուն՛ը, իբրե փիփսոփայության իմաստասիրության օբյեկտ ե ինչ 
պատմությունը: Վերանալով «Հասարակություն» հասկացության բազմիմաստությունից 
ե սւռօրյա-էմպիրիկ բովանդակությունից, փիփսոփայության տեսանկյունից «հասարա
կությունը» ամենավերացարկված հասկացությունն է, որը նշանակում է «սոցիալակա- 
նություն», «հասարակական կյանք» ընդհանրապես, որի մասին խոսել ենք վերը: Բայց 
սա չի նշանակում, որ հասարակությունը ե սոցիալական կյանքը նույնական եե: Ռոբինզոնն 
էլ օժտված էր սոցիալականությամբ, բայց նրա «հասարակարգը» հասարակություն չէր: 
Փիփսոփայության տեսանկյունից հասարակությունը մի կենդանի համակարգ է, որն ունի 
իր համակարգային անանց մասերը ե դրանց փոխազդեցության միայն իր  կապերն ու 
հարաբերությունները, միայն իրեն հատուկ սուբյեկտներն ու կառույցները, որոնց մեջ և ո- 
րոեց միջոցով արտադրվում, վերարտադրվում ե զարգանում է, անկախ ազգային-էթնիկա- 
կան չափումներից ու որակական-քանակական մակարդակներից:

Պատմությունը, իբրև համաշխարհային կեցության ինքնատիպ ձև, հասարակութ
յան կենսագրությունն է, հասարակության արդեն իսկ անցած կյանքն է, իսկ պատմական 
գիտությունը այդ անցած կյանքի նկարագրությունն ու պատկերն է: Ամենալայն իմաստով 
պատմությունը Համաշխարհի (Ունիվերսումի) ցանկացած մասի և ցանկացած օբյեկտի ա 
մակարդակի շարժման պատմությունն է: Բայց երբ խոսքը վերաբերում է պատմությանը, 
իբրև գիտության, ապա այդ գիտությունը, իրոք, մնում է ժողովուրդների, ազգերի և դրանց 
հետ կապված բոլոր երևույթների (մարդկանց, հասարակական և պետական կառույցների 
և այլն) անցած կյանքի ճշմարիտ պատկերման ու նկարագրման գիտություն, այն ամենի, 
ինչ տեղի է ունեցել ե  համաշխարհային, և' առանձին ժողովուրդների կյանքում՜ բոլոր իրա
դարձությունների ընդգրկմամբ: Այս հայեցակետից պատմությունն այն է, ինչ տեղի է ունե
նում կոնկրետ մարդկանց ու ժողովուրդների հետ կոնկրետ երկրներում և կոնկրետ ժամա
նակահատվածներում: Պատմությունը հասարակական կյանքի անհատական և ազ
գային կյանքի կենսագրությունն է, մարդկանց կյանքի ու կենցաղի, գործունեության և 
ճակատագրի նկարագրությունն է այնպես, ինչպես եղել և հերթափոխվել եե իրական 
պատմական պրոցեսում: Պատմությունը եզակի մարդկանց, ժողովուրդների ու ազգերի 
հետ կատարվող ռեալ դեպքերի և իրադարձությունների բնագավառ է, որի ճշմարիտ նկա
րագրությունը «Պատմություն» գիտության էությունն է:

Բայց պատմությունը սոսկ թվերի ու փաստերի գիտություն չէ: Պատմությանը ե
ղած նյութի հիման վրա կատարում է որոշակի ընդհանրացումներ, օգտագործելով «Հասա
րակություն» հասկացությունը, քանզի նրա պատմությունը վերաբերում է կոնկրետ հասարա
կությունների, կոնկրետ ժողովուրդների ու պետությունների պատմությանը պատմական 
կոնկրետ ժամանակահատվածներում: Նա գնահատում և արժեքավորում է այն ընդհանուրը,
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որը, չնայած իր անկրկնելիությանը, օրինաչափ է հասարակական կյանքին ւ լ ս ւ տ լ ՚հ լ ւ  Արկրնե- 
րում, տարբեր ժողովուրդների մոտ, գտնում է դրանց միջև եղած պսպւճսւռահ1ււրևանքային 
կապերի ընդհանրությունները: Պատմաբանը ոչ միայն անցած կյանքի և ընթացքի մեջ 
գտնվող ներկա պատմությունն է գրում, այլև դրանք համեմատում է անցյալի համանուն ի ֊ 
րադարձությունների հետ U ձևակերպում օրինաչավտւթյունները: Դեռ ավելին, պատմությու
նը գալով անցյալից' անցնում է ներկայի միջով և նախանշում ու կանխագուշակում գալիքը: 
Ինչպես որ անցյալն է պատմություն ներկաների համար, այնպես է հենց ներկան: Նման պա
րագայում հասարակությունն ու պատմությունը համընկնում կամ նույնանում են: Պատմա
բանը ոչ միայն նկարագրում է, ինչ եղել է մեկը մյուսի հետևից, այլև վերլուծում ու փիլիսոփա
յում է: Այնուամենայնիվ, պատմաբանը, ասենք, գտնելով ականավոր անհատներին հատուկ 
տիպական օրինաչսւվւությունները, փ կարող խուսափել նրանցից յուրաքանչյուրին (Ալեք
սանդր Մակեդոնացի, Հուլիոս Կեսար, Նապոլեոն Բոնապարտ և այլն), բնութագրել իբրև 
անհատականություն, արձանագրել նրա բնավորության, մտքերի, արարքների, վճիռների և 
խիստ անձնական կյանքի տիպական գծերը: Ասել է թե'պատմաբանը մնում է իր գիտության 
ներկայացուցիչ, որքան էլ նա փիփսոփայական ընդհանրացումներ կատարի: Պատմությու
նը մարդկանց գիտակցական գործունեության առանձնահատուկ բնագավառ է, և պատմա
բանը անհրաժեշտաբար պետք է «ներխուժի» այդ բնագավառը, առանց որի չկա «Պատ
մություն» գիտությունը:

Պատմության փիլիսոփայությունը պատմա-փիփսոփայական ճանաչողության / այլ 
ոչ թե փիփսոփայության / այն տեսակներից է, որը փիփսոփայական վերլուծության է են
թարկում հասարակությունը' իբրև պատմություն, բայց այնպիսի պատմություն, որտեղ 
պատմաբանի համար կարծես թե «տեղ չկա»: Խոսքը վերաբերում է այե հասարսւկությա- 
նը, որը դրսևորվում է իբրե պատսուբյուև, իբրև հասարակության դրսևորման կոնկրետ 
ձև'սոցիալական որոշակի ժամանակի և տարածության մեջ: Այս հայեցակետից, պատմութ
յան փիլիսոփային հետաքրքրում են ոչ թե տվյալ դարաշրջանում գոյություն ունեցող երկր
ների, ասենք, Հին Հնդկաստանի, Եգիպտոսի, Միջագետքի, Հին Հունաստանի, և այլն 
պատմությունները առանձին-առանձին, այլ այդ երկրեերին բնորոշ համընդհանուր գծե
րը, այն գործոնները, որոնք միավորում են նրանց' իբրև մարդկային հանրություններ: Ա
սենք, Հին Աշխարհին հատուկ արևեւյան և արևմտյան (եվրոպական) քաղաքակրթություն
ները, ճիշտ է, էապես տարբերվում են, բայց քաղաքակրթությանը հատուկ էությունը նույն 
է, այլապես չէին կոչվի քաղաքակրթություններ: Պատմության փիլիսոփան ոչ թե պատմա
կան գիտության, այլ վփլիսոփայությանը հատուկ գիտական լեզվով ու հասկացություննե
րով է ընդհանրացնում պատմական պրոցեսը, ինչպես, ասենք, աշխարհագրական գործոն, 
հասարակական հարաբերություններ, նյութական արտադրություն, սոցիալական դետեր
մինիզմ և այլն: Հենց փիփսոփայական վերացարկված տեսությունը պատմության փիլիսո
փային անջրպետում է պատմաբանից:

Պատմության փիփսոփայությունը պատմագրության և պատմական ճանաչողության 
հիմքի վրա (այլ ոչ թե սեփական պատմական հետազոտության) ստեղծում է տվյալ ժամա
նակաշրջանի պատմության տեսական պատկերները' մարդկանց ու պատմաբաններին 
կողմորոշելու հասարակական կյանքի բարդ հորձանուտում, ընդհանրացնում է պատմա
կան անցյալի փորձը, որը, ցավոք սրտի, ըստ Հեգեփ, մասամբ հաշվի չի առնվում: Պատ
մության փիլիսոփային գլխավորապես հետաքրքրում են մարդկության համաշխարհային 
պատմական պրոցեսի օրինաչաւխսթյունեերը:

Պատմական գիտությունը մի ստվերոտ կողմ ունի: Այն հանգամանքը, որ նոա «պատ
մությունը» կարող է ունենալ նաև խստագույնս սուբյեկտիվ բնույթ և արժեքային բովանդա
կություն, ուղղակիորեն կարող է խեղաթյուրել պատմական դեպքերն ու իրադարձություն
ները: Սա կապված է նաև պատմաբանի աշխարհայացքային մոտեցումների հետ, երբ 
միևնույն փաստը կամ իրադարձությունը շարադրվում է հակադիր բովանդակությամբ: Այս
տեղ իր խոսքն է ասում նաև քաղաքական կողմնորոշումը, ազգային ամրական ;>ւււ1ւր, որի
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պսւտք1սւււա| ււ|ւււտւ1ա|՚սւն1ւ գործն ու դրա ընդհանրացումը կորցնում նն իրենց օբյեկտիվութ- 
jindti ա <լխ|ււււկանւււ|.>յւսնը:

#4աւ|ււ1ւււ|Ոյսւ1ւ փիլիսոփան ինչ-որ չափով զերծ է այս թերությունից: Զերծ է, նախ, այն 
պատճաաւվ, որ նա փնտրում ե համակարգում է պատմական պրոցեսը՝ենթարկվելով տրա
մաբանական վերլուծության, երկրորդ, որ նա անկրկնելի պատմական սուբյեկտների գոր
ծունեության մեջ համակարգում է ընդհանուրը, գտնում դրանց պատճաոահետեանքային 
կապերի ընդհանրությունները, ե, երրորդ, արժեքավորում ու գնահատում է ոչ միայն անց
յալն ու ներկան այն տեսանկյունից, թե մարդիկ ունեցել են արժանավայել պատմություն, 
այլե մշակում են գալիքի ընտրության տեսություն, որը կարող է լինել երաշխավորած միակ 
պատմությունը կամ այլընտրանքային պատմություններ դրամատիկ իրադարձություննե
րով լի: Այն հանգամանքը, որ պատմության ապագան և նրա իմաստը մեծապես կապված 
են սուբյեկտային (անհատական, խմբային, ազգային ե պետական) գործունեության հետ ե 
հանդիսանում են այդ գործունեության արդյունքը, այդ հանգամանքը պատմության փիլի
սոփային ստիպում է գալիք պատմական պրոցեսը դիտարկել կոշտ դետերմինիզմի 
սկզբունքով՝ պատմական պրոցեսում բացառելով կամայականություն ե այլընտրանք: Կ. 
Մարքսի պատմական մատերիալիզմը հասարակության զարգացաման պատմությունը ա
վարտվում է կոմունիստական հասարակական-տնտեսական ֆորմացիայով, 0 . Կոնտի ե 
էմ. Դյոտկհեյմի մոտ հասարակական կյանքի պրոցեսը խիստ դետերմինացված է ե կարող 
է փնել կանխսւտեսելի ե նույնիսկ քանակսւպես հայտնի:

Երբ այսօր նայում ենք պատմության փիլիսոփայությանը, ապա տեսնում ենք այլընտ
րանքային բազմաձևություններ ե ապագայի կանխատեսման երկու հնարավոր սցենար: Ա- 
ասջիհ, մարդու ե մարդկության համար պատմական պրոցեսում կստեղծվեն, աոաջըն- 
թացի ե երջանիկ ապագայի լայն, հնարավորություններ և, երկրորդ, վտանգավոր և 
սխալ ընտրության դեպքում մարդկությունը վտանգում, է այն ամենը, ինչ ստեղծել է 
հազարամյակների ընթացքում:

Եթե վարձենք ընդհանրացնել վերոհիշյալը, ապա պետք է անվերապահորեն համաձսւյ- 
նենք Գ. Ռիկերտի այն մտքի հետ, որ պատմության փիլիսոփայությունը փիփսոփայական- 
պատմական գիտելիք և գիտություն է: £!ստ Գ. Ռիկերտի, այն բովանդակում է երեք էական 
կողմեր, նախ, պատմական պրոցեսի ընդհանրացում, բազմաբնույթ կոնկրետ պատմութ
յունները հանգեցնելով միասնական պատմական պրոցեսի, երկրորդ, պատմության ի
մաստի որոնում ե, երրորդ, պատմական ճանաչողության մեթոդաբանության մշակում:15 
Այսպիսի մոտեցումներ նկատելի են քրիստոնեական և լուսավորության աշխարհայացքնե
րում, Հեգելի պատմության իդեափստական և մարքսյան պատմության դիալեկտիկամա- 
տերիալիստակսւն ըմբռնումներում: Պատմության իմաստը պետք է փնտրել այն հարցադր
ման մեջ, թե ի՞նչ ուղիով պիտի ընթանա և ինչպե՛ս պիտի ծավալվի այն: Իսկ սա հնարավոր 
է միայն իմաստավորելով և ընդհանրացնելով պատմական պրոցեսի անցյալն ու ներկան: 

Այդպիսի ամենսւհաջողված ւիորձերից մեկը կատարել է Կ. Մարքսը մշակելով «Հա սա 
րակական-տնտեսական ֆորմա ցիա » կատեգորիան: Որտեղի՞ց և ի՞նչ հիմքով է 
սկսվում համաշխարհային պատմական պրոցեսը, զարգացման ի՞նչ վաղերով է անցել այն 
աո այսօր ե ու՞ր է գնում մարդկությունը: Այս հարցերի հետևողական լուծումը Կ. Մարքսի 
կողմից նրան հանգեցրել է այն համոզման, որ մարդկությունը անցել է զարգացման երեք 
փուլեր 1. նախնադարյան, ստրկատիրական, ֆեոդալական, անձնական֊նյութական կախ
վածության հասարակական հարաբերությունների տիրապետման վաղ, 2. գտնվում է 
զարգացման կապիտալիստական' ազատ վարձու աշխատանքի հասարակական հարաբե
րությունների վաղում և 3. գալիք կոմունիստական ապագան: Նման եզրահանգման հիմքում 
ընկած է Մարքսի հումանիզմը, նախագծելով անդասակարգ կոմունիստական հասարա
կարգի էությունը: Այդ հասարակարգը պետք է լինի քաղաքացիական հասարակություն, ա ֊

15 Տես, Գ. Ռիկնրտ, Կյանքի փիլիսոփայուփյուն, Կիե, 1998, էջ 175 /ռուսերեն/:
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я  անց շահագործման, հասարակական հարաբերությունների, որտեղ կիրակսւնաց- 
վեին ազատության, հավասարության, արդարության ե եղբայրության գաղափարներն ու 
իդեալները:

Պատմության իր փիլիսոփայության հիմքում Մարքսը դրել է արտադրական հարաբե
րությունների համակարգը (սեփականատիրական, բաշխման, փոխանական ե սպառման), 
որոնց միջոցով ե հիմքի վրա ձևավորվում է հասարակությունը, որը գտնվում է պատմական 
զարգացաման որոշակի վտտաք իր առանձնահատուկ տարբերակիչ բնույթով: Չկա հասա
րակություն որպես այդպիսին, այն վերացարկված համընդհանուր հասկացություն է' նշա
նակելու համար համաշխարհային պատմական պրոցեսը: Գոյություն ունեն կոնկրետ հա
սարակություններ, կոնկրետ հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաներ, որպես համաշ
խարհային պատմական պրոցեսի կոնկրետ տիպեր, որոնք նշանավորում եե պատմական 
պրոցեսի վերընթաց զարգացման աստիճանները: Արտադրական հարաբերությունները 
արտադրողական ուժերի գոյության ձեերն են, որոնց միասնությունն էլ արտադրության ե
ղանակն է, որպես հասարակական տնտեսական ֆորմացիան դետերմինավորող գործոն: 
Ֆորմացիաները իրարից տարբերվում են ոչ թե նրանով, թե ինչ են արտադրում, այլ նրա
նով թե նյութական բարիքները ինչպես են արտադրում, բաշխում, փոխանակում ե սպա
ռում: Հասարակական բոլոր կարգի հարաբերությունները բաժանելով նյութական ե գա
ղափարական հարաբերությունների, Կ. Մարքսը հասարակական կառուցվածքի մեջ ա
ռանձնացնում է «բագիսային» և «վերնաշենքային» կառույցները' բազիսը ե վերնաշեն
քը: Բազիսը որոշվում է արտադրական հարաբերություններով, իսկ վերջիններս իրենցով 
են պայմանավորում արտադրության եղանակի բնույթը: Գաղափարական հարաբերութ
յունների' հիմքի վրա ն. նրանց միջոցով բարձրանում է վերնաշենքը' հասարակական իրա- 
վաքսպաքական կաոուցվածքը ե դրանց համապատասխան հոգեոր ինստիտուտները: Հա
սարակությունը գործառնում ե զարգանում է բազիսի ե վերնաշենքի միջե գոյություն ունե
ցող հակասությունների ծագման, ծավալման ե հաղթահարման (սոցիալական հեղափո
խությունների) վաղերով, որի ընթացքում տեղի է ունենում մեկ ֆորմացիայից մեկ ուրիշին' 
ավելին բարձրին, անցում: Հասարակական զարգացման պատմական պրոցեսը, ըստ 
Մարքսի, իրենից ներկայացնում է հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաների ծագման, 
զարգացման ե հերթափոխման պրոցես, որը դիտարկվում է իբրե հասարակական առաջա
դիմություն:

Ինչպես երեում է վերը համառոտակի ուրվագծված ֆորմացիոն տեսությունից, համաշ
խարհային պատմական պրոցեսը ներկայացված է միագիծ' ստորինից բարձրին անցման 
պրոցեսի ձեով: Ֆորմացիոն մոտեցմամբ, իհարկե, կարեփ է տեսականորեն հիմնավորել 
այս ամենը: Բայց համաշխարհային պատմությունը զարգացման տարբեր աստիճանների 
վրա գտնվող ժողովուրդների ե ազգերի միասնական պատմություն է: Ֆորմացիոն մոտեց
մամբ որտե՛ղ պետք է փնտրենք ե ինչպե՛ս պետք է բացատրենք ֆորմացիոն սոցիալական 
ժամանակի շրջանակներում ապրող ժողովուրդների պատմությունը, որոնք գտնվում են 
զարգացման ոչ միայն բնույթով, այլև աստիճանով մեկ-երկու ֆորմացիա «վերև կամ 
ներքև»: Այսօր հասարակության պատմությունը պարբերացվում են հիմք ընդունելով երեք 
տարբերակիչ գործոններ' հասարակություններ, որոնց բնորոշ է արդյունահանող տնտե
սությունը, հասարակություններ'ավանդակաԿ ագրարային տնտեսությամբ և ինդուստ
րիալ հասարակություններ: Իսկ ինչպես պիտի բացատրել ինֆորմացիոն փուլ մտած հա- 
մաշխարհայնացված (գլոբսղիզացված) հասարակությունները: էլ չեն խոսում այն մասին, 
որ ֆորմացիոն դարաշրջանում տարբեր ժողովոտդներ ապրում են տարբեր, նույնիսկ հա
կադիր սոցիոմշակութային և քաղաքակրթական իդեալներով ու նորմերով:

20-րդ դարի պատմության փիփսոփայությունը պատմական պրոցեսի վերլուծության 
ֆորմացիոն տեսության մեջ տեսավ որոշակի սահմանափակություններ, որոնք հանգում են 
հետևյալին.

1. պարզունակություն և սխեմատիզմ;
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կա1տ1ւիտլւսւկտե հա սարա կա րգի ուտոպիական նա խա գծում; 
է. ււ|ււււլււէւ)ւ1լւսս պրոցեսի միացիծ-միսւսնական ե ուղղա գիծ զարգա ցում:
Ujlinilitiipli սրանցից եզրակացնում են, որ սոցիալիզմը նախադրյալներ չունեցող հասա

րակաբան Է U տրամաբանորեն չի բխում իր նախորդից, իսկ կապիտալիզմի ոչնչացումը 
սոցիալիստական հեղափոխության միջոցով, իբր, անհեթություն Է: Արհեստական Էր կա
պիտալիզմից սոցիալիզմին անցման դարաշրջանի հիմնավորումը, որտեղ գերակա ուժը 
գաղափարախոսությունն Էր: Վերջապես, ֆորմացիոն տեսությունը իբր չի աշխատում 
կոնկրետ հասարակությունների զարգացման կանխատեսման ե պլանավորման գործում: 
Սակայն...

*  փ *

Ֆորմացիոն տեսությունը հասարակության պատմության պարբերացման միակ մոտե
ցումը չէ մարքսյան փիփսոփայության պատմության և սոցիալական փիփսոփայության 
մեջ: Ֆորմացիոն տեսության մեջ Մարքսը համաշխարհային պատմական պրոցեսի վերըն
թաց զարգացումը բացատրում է արտադրական հարաբերությունների բնույթի առաջադի
մական անցումներով և հետագա կատարելագործմամբ: Արտադրողական ուժերի զարգա
ցումը իր հետ բերում է հեղւաիոխակսւն վերափոխում: Այստեղ, իրոք, տեղին է շեշտել Կ. 
Մարքսի այն միտքը, որ արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակը հակասության 
մեջ է մտնում գոյություն ունեցող, արդեն իր դարն ապրած արտադրական, դրանով իսկ, ողջ 
հասարակական հարաբերությունների բնույթի հետ ե պահանջում հասարակական համա
կարգի արմատական-հեղափոխսւկան վերափոխում: Այս հայեցակետից արդեն, Կ. Մարք
սը իր սոցիալական փիփսոփայության մեջ պատմական պրոցեսի պարբերացման համար 
մշակել է նոր հիմունքներ կապված արտադրություն միջոցների սեփականության երեք 
ձևերի՝ նախնադարյան համայնքային-կոմունիստական, մասնավոր սեփականության 
/ստրկատիրական, ավատատիրական, բուրժուական/ ե գալիք կոմունիստական սեփակա
նության տիրպետության պայմաններում գործունեության ե հասարակական հարաներութ- 
յունների զարգացման ու բնույթի փոփոխման ե դրամց մեջ անհատի ներառվածության , 
նրանց փոխադարձ կախվածության հիմնախնդիրների հետ:

Կ. Մարքսը իր «1857-1859 թ.թ. տնտեսագիտական ձեռագրերում» անդրադառնալով 
բուրժուկան հասարակության ընդհանուր բնութագրմանը, կապված նախնադարյան ե ա
պագա կոմունիստական ֆորմացիաներից նրա ունեցած տարբերությունների հետ, անուղ- 
•ղակիորեն մշակում է պատմական պրոցեսի պարբերացման նոր մոդել ն. տեսութ
յուն: Այս ընթացքում, զուտ տնտեսագիտական խնդիրներից բացի, Մարքսը հետազոտում 
է գործունեության ե հասարակական հարաբերությունների բնույթի ու զարգացման, դրանց 
մեջ մարդկանց ներառվածության ե փոխադարձ կախվածության պատմական տիպերը: 
Սրանով Մարքսը հիմնավորում է ֆորմացիոն տեսությունը լրացնող, պատմական պրոցեսը 
այլ հիմունքներով պարբերացնելու անհրաժեշտությունը:

Նոր մոտեցման սուբստանցիոնալ հիմքը արտադրական հարաբերությունների բնույթի 
պատմականորեն փոփոխումն է, որը իր հերթին պայմանավորված է սեփականության ե
րեք ձևերի հետ' նախնադարյան համայնքային, մասնավոր սեփականության 
/ստրկատիրական, ավատատիրական, բուրժուկան ձևերով/ և կոմունիստական 
սհփակամությամբ: Հետագոտելով սեփականատիրական այս երեք ձեերը, Մարքսը գա
փս է այն եզրակացության, որ մարդկությունը ապրել է հասարակական կյանքի կազմա
կերպման նախակապիտայիստական, ապրում է կապիտալիստական ձևերում և 
ապրելու է գալիք կոմունիստական սեփակամության գործառնության պայմաններում: 
Ընդ որում, հասարակական կյանքի կազմակերպման աոաջին երկու ձևերի տիրապետութ
յան ժամանակ մարդկությունը ապրել և ապրում է իր նախապատմությունը «ըստ անհ
րաժեշտության», իսկ կոմունիստական ձևի հաղթանակով' իսկական պատմությունը 
«ըստ սպատության»:
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Կ. Մարքսի ելակետը այս հարցում այն է, որ ինչպիսին կ  լինեն գործունեության 1ւ ստ- 
տադրական-հասարակական հարաբերությունների բնույթն ու զարգացման աւպփճսւնը, 
միևնույն է, մարդիկ իրենց հասարակական կյանքը կազմակերպելիս, ևերաովաս եև գոր
ծունեության ու հասարակական.հարաբերությունների մեջ և ապրում են միջանձնային 
կախվածության պայմաններում: Մարդկանց ներսւռվածությունը գործունեության ու հասա
րակական հարաբերությունների մեջ հետապնդում է մի գերագույն-գլխավոր նպատակ' 
ստեղծել նյութական արժեքներ իրենց պահանջմունքների բավարարման համար: Այս գոր
ծընթացները իրականանում են վւոխանակային հարաբերությունների միջնորդությամբ, որի 
ընթացքում մարդիկ վտխանակում են իրենց գործունեությունը' դրա արդյունքների փոխանա
կային արժեքների շրջանակներում:

Ահա այս հայեցակետից, Մարքսը վերլուծում է մարդկանց փոխադարձ կախվածության 
պատմական ձևերը' կապված գործունեության և հասարակական հարաբերությունների 
բնույթի զարգացման փուլերի հետ: յԸնդ որում, Մարքսը դրա հիմքում դնում է աշխատանքի 
հասարակական բաժանման, արտադրության արդյունքի վւոխսւնակման և հասարակա
կան կյանքի զարգացման պատմական ձևերը: Այս պարագայում, Մարքսը համատեղ գոր
ծունեության և հասարակական հարաբերությունների մեջ առանձնացնում է մարդկանց փո- 
խսւդարձ կախվածության երեք տիպեր ]տնեց ներքին զարգազման տարբեր վաղերով: 
Դրանք են' անձնական կախվածություն / հախեադար, ստրկություն, ճորտություն/, 
ազատական-լիևերսւլ, վարձու աշխատանքի անձնական կախվածություն և ազատ ան
հատականության կամ փոխադարձ պատասխանատվության կախվածություն:

1. Անձնական կախվածությունը սուբստանցիոնալ բովանդակություն ունի նախնա
դարյան, ստրկատիրական և ֆեոդալական հասարակարգերում: Մարքսը այստեղ առանձ
նացնում է անձնական կախվածության երկու վաղեր, իրականացնելու իր մտահղացումները' 
վերլուծելու հասարակական հարաբերությունների պատմական ձևերը և, որը կարևոր է, բա- 
ցսւհայտելու գործունեության մեջ մարդկանց ւիոխհարաբերությունների և ներաովածության 
զարգացման պատմական ձևերն ու եղանակները:

Առաջին, մինչդասակարգային-համայնքային հասարակություններում անձնական 
կախվածությունը ձևավորվում է աշխատանքի բնական բաժանման հիմքի վրա, իսկ համա
տեղ գործունեությունը համայնքի ամբողջականության պահպանման անհրաժեշտություն 
էր. անհատը ձուլված էր հասարակությանը: Համայնքից անձնական կախվածությունը այն
քան հզոր ու որոշիչ էր, որ դրա կորուստը հավասարազոր էր անձնական կյանքի ավարտի: 
Միջանձնային, փոխադարձ կախվածության հարաբերությունները կարգավորվում էին հա- 
մայնքային-տոհմական ավանդույթներով և սովորույթներով, որոնց ենթարկվելը պարտա
դիր էր ու անվերապահ: Ստրկական հասարակական հարաբերությունների պայմաննե
րում, անձնական կախվածությունը դասակարգային բնույթ է կրում: Ստրուկը ոչ միայն իր 
գործունեությամբ, այլև անձնապես ստրկատիրոջ սեփականությունն էր և իրավազուրկ էր: 
Նա պարզապես «խոսող գործիք» էր, նրա գործունեությունը հարկադրական էր, բնականա
բար, գործունեության մեջ ներսւռվածությունը և իր նմանների հետ ւիոխազդեցությունը թե
լադրվում էր տիրապետման ու ենթարկման գոյություն ունեցող հարաբերություններով, ո
րոնք ամրագրված էին ժամանակի իրավունքի մեջ: ճորտատիրական հասարակական հա
րաբերությունները, ճիշտ է, արմատական բեկում են մտցնում գործունեության և արտադ
րական հարաբերությունների բնույթի մեջ, բայց չեն վերացնում անձնական կախվածությու
նը: Հողային սեփականության պայմաններում մարդիկ հողի հետ միասին պատկանում էին 
սեփականատիրոջը, որը սակայն, իրավունք չուներ նրանց անձնական կյանքից զրկելու: 
Անձնական կախվածությունը դասակարգերի միջև արտահայտվում է նյութական կախվա
ծության ձևերի մեջ: Ինչ վերաբերում է տիրապետող դասակարգի շրջանակներում ներանձ- 
նային վտխկախվածությանը, ապա այն կրում էր միջդասային բնույթ ե ամրակայված էր 
ֆեոդալական օրենսդրությամբ: Այնուամենայնիվ, ստրկական և ֆևոդա|տ(|ան հասարա
կարգերում միջանձնային հարաբերությունները և անձնական կախւ|սւծւււ|,ւ|ււԱւլւ |.Հւութադր-
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i|niil till ււււ|փւււ|՛ !|1Ш1Ш1|Ш|К)Ш|(|(| |'liiiij(iriu|, տիրապետման ու ենթարկման կսփւվածութ- 
jiMp, ւ|լւա1ս| հատուկ անձնական ի|ւաւ1ակաև կախվածության հարաբերություններով: Ընդ 
որում, iiijii ամեևը ամփոփվում է անմիջական ստիպողական աշխատանքին հարստության, 
որպես տիրապետող-իշխող հարաբերության, հակադրության մեջ:

2. Անձնական կախվածության երկրորդ տիպը, ազատական-լիբերալ, վարձու 
աշխատանքի կախվածությունը, որի հիմքում ես ընկած է նյութական կախվածությունը, 
նշանավորվում է նրանով, որ աոաջին անգամ ձևավորվում եե գործունեության և նրա արդ
յունքի փոխանակման համընդհանուր համակարգ, հասարակական հարաբերություններ և 
համակողմանի միասնական պահանջմունքներ ու շահեր: Կապիտալիստական արտադ
րության և բուրժուկան հասարակական հարաբերություններում մարդկանց փոխադարձ 
կախվածությունը դրսևորվում է, ըստ Մարքսի, որպես աշխատանքի և կապիտալի միջև 
հակասական կախվածություն: Նյութական բարիքները օտարվում են բուն արտադրողնե
րից և ուղղակիորեն չեն նպատակամղվում պահանջմունքների անմիջական բավարարմա
նը: Մարդկանց միջև գործունեության և ապրանքավտխանակությունը սոսկ թվսւցողութ- 
յուններ են: Շուկայական, ապրանքսւդրամատիրական փոխանակային համընդհանուր հա
րաբերությունների մեջ մարդիկ վերածվում են մեկը մյուսի համար միջոցի, որովհետև հա
մատեղ գործունեության ընդհանուր նպատակները չեն վերածվում առանձին անձանց ան
հատական նպատակի: Դա բխում է կապիտալիստական արտադրության էությունից և 
նպատակից, որովհետև համատեղ-կոլեկտիվ գործունեության արդյունքները չեն դիտվում 
որպես անհատի անձնական պահանջնունքների բավարարման անմիջական օբյեկտ: «Ան
հատական անկախություն՝ նյութական կախվածության հիմքի վրա».- ահա բուրժուական 
հասարակական հարաբերությունների էությունը, որի ընթացքում գործունեության ու հասա
րակական հարաբերությունների մեջ մարդկանց ներառվածությունը հետապնդում է տար
բեր նպատակներ: Այն չի կարող ներկայանալ որպես անհատի անձնական նպատակ, իսկ 
շահերը չեն կարող դառնալ գործունեության միասնական խթանիչ ուժեր: Այս պատճառով 
էլ կապիտափզմը չի հաղթահարում անձնական կախվածությունը, այլ սոսկ այն դարձնում 
է համընդհանուր և բարձրացնում հասարակական հարաբերությունների մակարդակի, ա
ռավել ամրապնդելով և խորացնելով մարդկանց նյութական կախվածությունը մեկը մյու
սից:

Անձնական կախվածության այս երկու տիպերը միավորելով, Մարքսը ֆիքսում է 
«մարդկության նախապատմությունը», որտեղ «թագավորում է անհրաժեշտությունը»: 
Մարդկության «իսկական պատմությունը» սկսվելու է Գալիք կոմունիստական հասարա
կարգով, որտեղ «թագավորելու է ազատությունը» և որի հիմքում պիտի ընկած փնի «ազատ 
անհատականության» և «վտխսւդարձ պատասխանատվության» կախվածությունը: «Ա
զատ անհատականության կախվածություն».- ահա այսպես է բնութագրել Մարքսը մարդ
կանց անձնական կախվածության երրորդ, կոմունիստական տիպը: Ընդ որում, սա իր հեր
թին անհրաժեշտաբար ենթադրում է «պատասխանատու» կախվածություն, որը իր լինե
լիության նախնական փուլերում դրսևորվում է որպես կոլեկտիվի ու հասարակության կող
մից անհատի գործողությունների վերահսկման հետևանք: Զարգացման հետագա փուլե
րում պատասխանատվությունը, ըստ Մարքսի, վախսւկերպվում է անհատի ներքին, էական 
հատկության, որի ընթացքում արդեն անհատական պարտականությունների կատարումը 
իրավական դաշտից տեղափոխվում է անհատի ներքին էություն:

Այսպիսով, համաշխարհային պատմական պրոցեսը Կ. Մարքսը հետազոտել է երկու 
մոտեցմամբ'ֆորմացիոն և  գործունեության ու հասարակական հարաբերություննե
րի բնույթի զարգացման փուլերով, որտեղ նրան առավել հետաքրքրել են դրանց մեջ 
մարդկանց ներառվածության և ւիոխադարձ կախվածության պատմական ձևերն ու եղա
նակները: Առաջին մոտեցմամբ Մարքսը մարդկային պատմությունը պարբերացնում և հե
տազոտում է ըստ հասարակական-տնտեսական հինգ ֆորմացիաների, իսկ երկրորդ դեպ
քում այն ներկայացնում է ըստ մարդկանց անձնական կախվածության երեք տիպերի, ո
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րոնցից ստաջին երկուսում գործառնում են նախսւկոմունիստւսկաԼւ էււ(1(ււււլււո1|ւււ1|ւււ1ւ- տնւրէ ■ 
սական ֆորմացիաները /մարդիկ ապրում են իրենց նախապատմությունր/, |ակ ւս(|ատ ան
հատականության ե վւոխադւսրձ պատասխանատվության կախվածության հաստատումից 
հետո մարդկությունը ապրելու Է իր իսկական պատմությունը, որտեղ մեկի ազատ զարգա
ցումը մյուսների ազատ զարգացման գերագույն պայմաններից մեկն Է:

ԻնչեԷ, իր թերություններով հանդերձ, համաշխարհային-պատմական պրոցեսի շարժման 
ու զարգացման ֆորմացիոն փիփսոփայությունը պատմության իմացության տեսական 
մեթոդներից մեկն է, իսկ ֆորմացիոն տեսության մի շարք մեթոդաբանական գաղափարներ 
չեն կորցրել իրենց իմացաբանական արժեքները պատմական պրոցեսի ճանաչողության ար
դի գործընթացում: Ֆորմացիոն տեսությունը, ի վերջո, անպտուղ, հակագիտական տեսութ
յան չէ, ինչպես ներկայացվում է ոչ մարքսիստական տեսությունների մեջ: ԵՎ եթե այսօր 
մարդկությունը հսակայական ջանքեր է գործադրում՛ մշակելու քաղաքացիական հասարա
կության համամարդկային հումանիստական հիմունքները, ապա շատ հեռու գնալ պետք չէ: 
է. Ֆրոմի տեսանկյունից, Կ. Մարքսի մշակած հումանիզմը իր համամարդկային էությամբ 
դեռես չի կորցրել իր հնչեղությունը:

3. Անցումային հասարակություն

Համաշխարհային պատմական պրոցեսի ֆորմացիոն վերլուծության շրջանակներում 
շոշափվել է անցումային հասարակության հիմնահարցը կապված կապիտալիզմից սոցիա
լիզմին անցման, իսկ սոցիալիզմի հաղթանակից հետո կոմունիստական հասարակարգի 
կսաոցման ու հաղթանակի հետ:

Իհարկե, միամտություն կլինի կարծել, թե պատմափիլիսոփայական միտքը չի տեսել 
պատմական տարբեր դարաշրջանների գոյությունն ու մի դարաշրջանից մյուսին անցման 
աԱցումայիև փոխակերպումների առանձնահատկությունները և փիլիսոփայական 
վերլուծության չի ենթարկել դրանք: Պարզապես, կոմունիստական հասարակարգի կա
ռուցման մարքսիստական ուսմունքի մեջ է մշակված այն տեսակետը, որ անհնարին է կա
պիտալիզմից կոմունիզմին բնապատմական աստիճանական անցում, քանզի կոմունիզմը 
կապիտալիզմի հակադրությունն է, ե որ կապիտալիզմը իր մեջ չի պարունակում դրա կա
ռուցման տնտեսական ե քաղաքական հիմքերն ու հիմունքները: Ահա այդ հիմքերի կառուց
ման ժամանակահատվածը Կ. Մարքսն անվանել է անցումային դարաշրջան, իսկ կոմու
նիստական հասարակարգի աոաջին փուլը' սոցիալիզմը, անցումային հասարակություն: 

Ընդհանրապես, մարդկային հասարակությունը ինքնազարգացող բաց համակարգ է և 
մշտապես գտնվում է փոխակերպման, վերափոխման ու կատարելագործման փուլերում: 
Այսօր համաշխարհային պատմական պրոցեսում տեղի են ունենում արագընթաց մեծա- 
մասշտաբ ասոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական արմատական փոփոխություններ: Տար
բեր երկրներում ե տարբեր հասարակարգերում այդ փոփոխությունները շոշավւում են 
տվյալ համակարգերի սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական խորքային հիմքերն ու հի
մունքները: Նկատելի են տնտեսական կացութաձևերի և կառավարման համակարգերի ար
մատական անցումներ որակական մի վիճակից մեկ ուրիշ, նույնիսկ հակադիր վիճակի: 
Բայց անցումային են համարվում ոչ թե ամեն մի փոխակերպվող դարաշրջան կամ հասա
րակություն, այլ այն դարաշրջանները կամ հասարակությունները, որտեղ տեղի եե ունենում 
արմատական փոփոխություններ, որոնք դաոնալու են նոր հասարակության կառուցման ե- 
դանակներն ու հիմունքները: Անցումային այդ դարաշրջանները կամ հասարակությունները 
ո՛չ հինն են և ո՛չ էլ նորը, բայց և’ հինն են և’ նորը, այսինքն' դեռևս լիովին հաղթահարված 
չէ հինը, իսկ նորի հաղթանակը ավարտված չէ:

Սոցիալ-տնտեսայան և քաղաքական խորքային, արմատական փոփոխությունների ու 
վախակերպումների դարաշրջաններում գտնվող և գործառնող հասարակությունները կոչ
վում են ա յՑՕ ԻՄ Ա ՅԻՆ հասարակություններ: Սոցիալական վւի|իսււփսւ|տկաև միտյյո զի-

336



■I и и 11 и 11 и ւ ւ-1. 11 u iu tu liu ittij I « l ju i | in  iln ij|ili 1ւասսւրակււդւյւ1ւէւ» հսակացաթյունը: Այ և «բնութագ- 
լտւil I. աւ(|1ւսւ|ակսւե համակարգի այե վիճակը, երբ հասարակության նախորդ որակական ո- 
րոշակ|աւ|.ւյւււեը այլե ցերիշխող չէ;, իսկ նորը գտնվում Է լինելիության պրոցեսում»:16 Այս աշ
խատության մեջ հեղինակը ընդհանրացրել Է անցումային հասարակության փխիսոփսւյա- 
կաե առանցքային օրինաչափություներից գլխավորը, այե Է, անցումային Է այն հասարա
կությունը կամ սոցիալական համակարգը, որտեղ տեղի են ունենում համակարգային արմա
տական փոփոխություններ հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում, որտեղ հին 
համակարգը «անխուսափելիորեն կորցնում Է իր նախորդ որակական որոշակիությունը ե 
ձեռք բերում որակական որոշակիության նոր հիմունքներ»: Այսպիսի մոտեցմամբ, անցումա
յին հասարակությունը իրավամբ կարելի Է կոչել սոցիալական համակարգի զարգացման ա- 
ռանձնսւհատուկ վաղում գտնվող հասարակության տեսակ: Անցումային հասարկության 
Էությունը «տրանսֆորմացիոն» Է /փովւոխվող, փոխակերպվող, ձևափոխվող, վերավտխ- 
վող/, բայց ոչ թե աստիճանական բարենորոգումների կամ բարեփոխությունների փոփո
խություններով, այլ այնպիսի վտխակերպմամբ, երբ անցումային փուլից հետո «ձևավորված 
նոր համակարգը ձեռք Է բերում գոյության, վերարտադրության, զարգացման ու գործառ
նության նոր հիմունքներ» և սոցիոմշակութային այդ նոր արժեքների հիմքի վրա շարունա
կում իր ներհամակարգային զարգացումները:

Անցումային յուրաքանչյուր հասարակություն բախվում Է ինչպես համընդհանուր, այն
պես Էլ առանձնահատուկ «տրանսֆորմացիոն» խնդիրների լուծման դժվարություն
ների հետ: Այդ փոխակերպվող խնդիրների խնդիրը այն Է, թե ինչպե՛ս և կառուցվածքային 
ինչպիսի” կազմակերպվածությամբ արմատապես վերակառուցել հասարակության սոցիալ- 
տնտեսական և քաղաքական կյանքը: Հենց այս խնդիրների առնչությամբ և դրանց լուծման 
եղանակների, միջոցների ու մեխանիզմների ինքնատիպությամբ Է պատմական պրոցեսում 
սոցիալական տարածաժամանակային իր ինքնուրույն գոյության վաղը հաստատում և հա
սարակական կյանքի ինքնատիպ կեցություն ձեռք բերում անցումային հասարակությունը:

Անցումային յուրաքանչյուր հասարակություն բնութագրվում Է միայն իրեն հատուկ 
բնորոշ գծերով: Այնուամենայնիվ, որպես հասարակության տիպ, անցումային բոլոր հա
սարակություններին հատուկ են մի շարք համընդհամոտ տիպական գծեր: Դրանց մեջ ա
ռանձնահատուկ Է «թաքնված տնտեսական» և «բացահայտ քաղաքական» աոճակատումն 
ու լարվածությունը հնի և ձևավորվող նորի միջև: Այն դրսևորվում Է հին հասարակարգը իր 
«նիստ ու կացով» պահպանելու, նրա գործառնությունը կարգավորելու նախկին մեխամիզմ- 
ների և նոր հասարակարգ կառուցելու համար արագորեն ձևավորվող, բնականաբար, հինը 
ժխտող զարգացման մեխսւմիզմների միջև գոյություն ունեցող հակասությունների ու կոնֆ
լիկտների ձևով:

Անցումային հասարակությանը բնորոշ Է կոնկրետ սոցիալական ժամանակի ն. սո
ցիալական տարածության մեջ գտնվելու անորոշությունը կամ, հիշատակված աշ
խատության հեղինակի դիպուկ արտահայտությամբ, «անորոշ» և «հավանական» որո
շակիությունը: Դա պայմանավորված Է անցումային հասարակությունների կայուն և վւո- 
փոխվող վիճակների միասնությամբ: Բանն այն Է, որ արագընթաց, արմատապես փոխա
կերպվող հասարակական համակարգերում, ինչպիսին անցումային հասարակություններն 
են, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում անհրաժեշտաբար տեղի են ունենում արա
րում և ոչնչացում, դրանք «մշտապես գտնվում են ստեղծման ու ոչնչացման պրոցեսում»:

16. Էդ. Հարությունյան, «Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ»: 
Եր. 2000, Էջ 3: Ուշագրավ Է, որ նշված աշխատությունը հայերեն լեզվով աոաջին ամբողջական U 
ամենսւհաջողված վարձն Է ոչ միայն անցումային հասարակությունների փիլիսոփայական-գիտական խոր 
վերլուծության տեսանկյունից, այլև ժամանակակից անցումային հասարակությունների, մասնավորապես 
խորհրդային համակարգի փլուզման հետևանքով ինքնիշխանություն ձեոք բերած նախկին 
հանրապետությունների անցումային վւուլեյփ օրինաչափությունների փիփսոփայական բարձր կուլտուրայով U 
մատչելի ներկայացման տեսանկյումից:
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Անցումային հասարակության «անորոշության ու հավանականության» Արտրիտներից 
մեկն էլ սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական հստակ ձևակերպված նպատակների, դրանց 
իրականացման մեխանիզմների հիմնավորված ծրագրերի բացակայությունն է: Այս հա
յեցակետից, անցումային հասարակությունը համաշխարհային պատմական պրոցեսի 
պարբերացման համատեքստում ինքնատիպ, բայցև անցողիկ հասարակություն է: Այն ինք
նին սոցիալական կրկնվող օրինաչափությունների մի համակարգ է, որի էությունը հասա
րակության արմատական, վերակա՛ռուցումս է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտնե
րում՛ տնտեսական հիմքերի, սոցիալական կառուցվածքի, պետական, քաղաքական և գսւ- 
ղափարական-արժեքային համակարգերի վերակառուցումը: Ուրեմն, խոսքը վերաբերում է 
ոչ թե մշտական փովտխման ու զարգացման մեջ գտնվող այս կամ այն կոնկրետ հասարա
կությանը, այլ դրանում տեղի ունեցող արմատական- որակական փոփոխություններին, 
երբ, ըստ էության, սոցիալական համակարգը «արմատապես փոխում է իր սոցիալ-տնտե- 
սական ու գաղափարա-քաղաքական հիմունքները, և արդյունքում ձևավորվում է սկզբուն
քորեն նոր հասարակարգ»: Սրանից հետևում է, որ փոխակերպվող, բայց անցումային չեն 
այն հասարակությունները, որտեղ հասարակական առաջընթացը չի շոշավաւմ վերոհիշյալ 
հիմունքների արմատական վտփոխություն, այլ բավարարվում է միայն հասարակական 
համակարգերի գործառնական, զարգացման ու վերարտադրության մեխանիզմների բարե
նորոգման ու կատարելագործման գործառույթներով:

Պատմական առաջընթացի ցանկացած փուլում լուծվում են սոցիալական որոշակի 
խնդիրներ: Հասարակական կյանքի կայուն առաջընթացի պայմաններում այդ խնդիրները 
հրամայաբար պահանջում են հասարակության կայուն վիճակ և արդյունավետ գործառ
նություն: Յուրաքանչյուր սերունդ այդ խնդիրները լուծելիս, ուշադրության կենտրոնում է 
պահում այն իրողությունը, թե հասարակության տվյալ վիճակը համապատասխանում է 
արդյո ք հասարակական կյանքի զարգացման տվյալ փուլին, թե ոչ: Անցումային հասարա
կության գոյության փաստը «աղաղակում է», որ նախորդ համակարգի սոցիալական 
խնդիրները խթանող գործոնները վերածվել են արգելակող գործոնների: Անցման փուլում 
անցումային համակարգերը դնում են այնպիսի խնդիրներ, ոյւոնց ճիշտ եղանակով լուծ- 
մամբ կվերականգնվի այդ համակարգի բնականոն գործառությունն ու զարգացումը իր նոր 
բովանդակությամբ: Ամենակարևորը և որոշիչը այդ խնդիրների լուծման գործում այն է, որ 
խնդրի լուծումը պետք է շոշափի սոցիալական բազմաշերտ խավերի շահերը և բավարարի 
նրանց նյութական և հոգևոր պահանջմունքները:

Անցումային հասարկությունը սոսկ անցումային փոխակերպվող սոցիալական 
խնդիրներ չի լուծում, նրա տեղն ու դերը հասարակական կյանքի զարգացման մեջ տվյալ 
հասարակության «պատմական հեռանկարի» ճշգրիտ որոշումն է: Այսինքն, ինչպիսի՞ն 
պետք է լինեն սեփականատիրական և բաշխման տնտեսական հարաբերությունները, կա
ռավարման համակարգը, գաղափարական ուղղվածությունը, հասարակության սոցիալա
կան բաժանվածությունն ու դրանց շահերն արտահայտող քաղաքական ուժերի հարաբե
րակցությունը և, վերջապես ի՞նչ եղանակներով պետք է դրանք լուծվեն:"

Անցումային հասարակությունը բնորոշվում է նաև նրանով, որ դեռևս չի ստեղծված 
«անհրաժեշտ սոցիալական հուսալիություն», որովհետև համակարգային առումով սո- 
ցիոմշակութային արժեքները և հասարակական պորտային հարաբերությունները ավար
տուն և կայուն վիճակում չեն, այլ լինելիության գործընթացների մեջ են, և լիովին չեն ար
տացոլում իրերի իրական վիճակը: Խնդրի լուծումը դժվարանում է նաև այն պատճառով, որ 
անցումային վերափոխված պայմաններում շարունակվում է ժառանգած գործունեությունը 
ե հակառակը, փոփոխված գործունեությամբ ձևավտխում է հինը: Դժվարին խնդիր է դառ
նում անձի ներառվածությունը սոցիալական հուսալիության հեղհեղուկ պայմաններում:

17 Հարցադրումների U դրանց լուծումների մասին հանգամանորեն տես նշված աշիասրարյսւն 5ft IW 1.յ՚1տում:
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1]րւ||ւ ա1ւ||ումւս]|ւն հասարակարգերին բնորոշ Լ՜ հասարակության գործառնական հիմ- 
էւսւկуilւ ււ|ւ1ւ1ւլ>1ւ1ւ[փց մեկի' գործունեության փոխանակման, օրենքի անկանոն վայրիվե- 
|ւաiUili|i ն դրսնորման ձևերի արմատական ձևախեղումներ: Խոսքն այն մասին Է, որ օրինա
կանացված և վերահսկողության տակ գտնվող վտխանակային հարաբերություններից 
ղուրս գործառնում եե «ստվերային տնտեսությունը» ե «ստվերային քաղաքականությունը», 
որոնք կրող սուբյեկտների կամ սոցիալական խավերի միջև ձևավորվում եե «ստվերային 
փոխանակման հարաբերություններ»: Քանի որ անցումային հասարակություններում 
դեռևս թույլ են վւոխանակման գործընթացները կարգավորվող տնտեսական և իրավական 
կառույցները, ծաղկում են ստվերային վւոխանակման հարաբերությունները: Անցումային 
հասարակարգերում այս իրողությունները ոչ միայն վտանգավոր են փոխակերպվող հիմ- 
նախնդիրները լուծելու տեսանկյունից, այլև հղի են պայթուեավտանգ լուրջ սպառնալիքնե
րով և ամեն քայլավախի վտանգի են ենթարկում գործունեության համարժեք ւիոխանակա- 
ման օրենքի գործողությունը: Ստվերային փոխանակման հարաբերությունները ավեփ են 
խորացնում ժողովրդական լայն զանգվածների օտարվածությունը պետությունից, որը իր 
հերթին, ծնում Է անվստահության ու անհանդուրժողականության մթնոլորտ, այլընտրան
քային սոցիալ-քսւղաքական ծրագրերի պլյուրափզմ և անհաշտ պայքար իշխանության 
համար:

Անցումային հասարակարգերի վերը թվարկած առանձնահատկություններից բխող 
հետևանքներից Է դրանց հատուկ կառուցվածքային և գործառնական անորոշությունը, որն 
արտահայտվում Է զուգահեռ կառույցների /մասնավորապես վերահսկողական/ առկայութ
յան ձևով: Այս պարագայում, սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացներում ծաղկում 
Է անպատասխանատվությունը, իրավասություն չունեցող տարբեր կառույցներ իրենց վրա 
են վերցնում վերահսկողության սկզբունքային ֆունկցիաներ, տեղի են ունենում վտանգա
վոր նենգափոխումներ, ակտիվացում և ծայրահեղություն Է նկատվում հին և նոր կառույց
ների ներդաշնակության մեջ:

4. Արժեքների, քաղաքակրթության ե. մշակույթի 
փիլիսոփայություն

ւս. Արժեքների փիլիսոփայություն,

Սոցիալական փիփսոփայությունը, իբրև հասարակական համակարգի իմացություն, իր 
մեջ բովանդակում Է նրա ուսումնասիրության ինչպես արժեքային մոտեցումն ու մեթոդաբա
նությունը, այնպես կ  արժեքային ճանաչողությունը: Այսպիսի ըմբռնմամբ արժեքների մա
սին փիլիսոփայական ուսմունքը կոչվում Է արժեքաբանություն (աքսիոլոգիա' հուն, axios- 
արժեք և logos- ուսմունք):

Արժեքաբանությունը ձևավորվել Է այն դարաշրջանում, երբ «Արժեքներ» հասկացութ
յանը տրվել Է փիլիսոփայական բովանդակություն: Այն առաջին անգամ ձևակերպվել Է 
Գևրմանիայում XIX դարի 60-ական թվականներից Գ.Լոտցեի աշխատություններում, իսկ 
ավեփ ուշ' նորկանտականության բսւդենյան դպրոցում: Լոտցեն առաջին անգամ սսւհմա- 
նազատել Է երևույթների աշխարհը արժեքների աշխարհից: Արժեքների աշխարհը 
«նպատակների թագավորությունն Է»: Գլխավորը Լոտցեի մոտ հարցադրման փիլիսոփա
յական մոտեցումն ու մակարդակն Է, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ արժեքների տարբերակումը և 
դրանց փոխհարաբերության առանձնահատկությունների ընդգծումը արժեքների մեջ:

«Արժեք» հասկացության նման ըմբռնումը հիմք Է հանդիսացել նորկանտականներ Վ.- 
Վինդելբանդի և Դ. Ռիկերտի արժեքաբանության տեսության մշակման համար: Նրանք 
ստեղծել են արժեքների տեսությունը և այն դիտարկել որպես գիտության փիլիսոփայութ
յան հիմքերից մեկը: Փիփսոփայության խնդիրն Է ճանաչել և հասկանալ համամարդկային
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նշանակություն ունեցող արժեքները, որպես նորմեր: Անհրաժեշտ է գտնել «1ւլւ|ա|ււլ թագա
վորությունը» ե մարդկային կյանքի իմաստը մեկնաբանել արժեքների նշանակության մա
սին ուսմունքի հիմունքներով: Արժեքների էությունը նրանց նշանակելիության (նշանակութ
յան, իմաստի) մեջ է: Արժեքները կապված են նպատակների U կյանքի միջոցով դրանց 
նպատակային իրականացման հետ:

Արժեքների փիփսոփայությունը XX դարում սրընթաց զարգացում է ապրում: Հրատա
րակվում են բազմաթիվ մենագրություններ արժեքների էության, դասակարգման, դրանց 
պբակտիկ-արժեքային U տեսական-իմացաբանական կողմերի մասին: Այսօր շրջանառութ
յան մեջ են արժեքների էության ե հասկացության մասին տարբեր տեսակետներ: Մասնա
վորապես, արժեքները դիտարկվում եե որպես իրեր, որոնք օժտված են օգտակարութ
յա ն հատկությամբ և կոչված են բավարարելու մարդու խելամիտ որեէ պահանջմունք: Մի 
այլ տեսակետից, ա րժեքներ իդեալներ են, նորմեր են կամ թե' մարդու կյանքի համար 
ինչ-որ դրական նշանակություն ունենւպու երևույթ, իրադարձություն: Իրենց տարբերութ
յամբ հանդերձ, այս ըմբռնումները ֆիքսում են արժեքների որևէ էական կողմը, լրացնում են 
մեկը մյուսին:

Արժեքների փիփսոփայական բովանդակությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
սահմանել մի շարք հարակից հասկացություններ, որոնք նախադրում են արժեք հասկա
ցությանը և օգնում՜սահմանելու այն:

Ելակետայինը այս հարցում՜ նպատակն է : Հայտնի է, որ մարդկային կյանքը անի
մաստ է առանց նպատակադրվածությ ան: Իսկ նպատակը ձևավորվում է մարդկանց պա
հանջմունքների և շահերի հիմքի վրա, որոնք կանխորոշում են մարդու կյանքի իմաստը և 
նպատակին հասնելու միջոցները:Նպատակների իրականացման գործընթացում մարդիկ 
կողմնորոշվում են որոշակի իդեալներով նորմերով և արժեքներով:

Նորմը մարդկային գործունեության կանոն է, նմուշ և գործունեության սկզբունք, որը 
ընդունված է հանրության կողմից որպես մարդկանց որոշակի գործունեությունը, վարքն ու 
արարքները կարգավորող պահանջ: Դրանք բխում են արժեքների մասին պատկերացում
ներից և որոշում են տվյալ դարաշրջանի արժեքների նշանակությամբ ու պահանջմունքնե
րով:

Իդեալները կատարյալ արժեքների, դրանց կատարելության, ներդաշնակության և 
բացարձակության նմուշներ են, նախատիպերն ու պատկերացումներն են, ձգտումների 
բարձրագույն նպատակները: Իդեալները բխում են մարդկանց կյանքի իմաստի և երջան
կության կատարելիության ձգտումից, այնպիսի արժեքների ստեղծման անհրաժեշտությու
նից, որոնք մարդկային կյանքը կդարձնեն երջանիկ:

«Արժեք» հասկացությունը արտահայտում է որևէ օբյեկտի, իրի, արարքի և  ի- 
րադստ&ության օգտակարությունը ե արժեքավոր լինելը մարդկային կյանքի հա
մար: Արժեքը մարդու հասարակական պատմական գործունեության համակարգում այս 
կամ այն երևույթի դրական նշանակությունն է, արժեքավորությունը ու գործառույթը: Արժե
քային է այն ամենը, ինչ ընդգրկված է հասարակական առաջադիմության մեջ և նպաստում 
է դրան: Ընդհանրապես հակաարժեքներ գոյություն չունեն: Արժեքը ցանկացած իրի կամ 
երևույթի դրական նշանակությունն է կապված մարդկային կյանքի իմաստի, մարդու նպա
տակների և իդեալների հետ: Այն փիփսոփայական հասկացություն է նշանակելու համար 
երևույթների և իրականության փաստերի մշակութաբանական, հասարակական կամ ան
հատական դրական նշանակությունն ու իմաստը:

Արժեքները չեն ձևավորվում մարդուց անկախ, ինքնին, դրանք որպես այդպիսին, բնութ
յան և հասարակական երևույթներ չեն, այլ մարդկանց հարաբերությունների համակարգ 
են: Աշխարհի իրերը և մարդկանց կողմից ստեղծված երկրորդ բնությունը «ա՛ռարկայա
կան արժեքներ» են դառնում միմիայն նրանց հետ հարաբերվեփս և այն կ միայն այն 
դեպքում, երբ օգտակար եե մարդու համար և բավարարում են նրա բանական պահանջ
մունքները: Արժեքների երկրորդ խումբը հոգեոր արժեքներն /^'հասարակական նւտմե-
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|փ ւ լ 11 ւ 1111 ալասյսւծ մստւլկանց luKjluiji ւփրոորււշոսԱւ1տււ, պահանջները, գնահսւտակսւննե- 
|ւլւ, աււ1ււ1սւ1ւսւփակամնևրն և կրոնական, բարոյական ու գեղագիտական իդեալները: Այս- 
ւյւ1ւ1||ւ(| |.| ար()ևքների ըմբռնման հիմքում ընկած է մարդու արժեքային հարաբերությունը 
աշխարհի նկատմամբ, «առարկայական» ե «սուբյեկտիվ» արժեքների նկատմամբ: Աշ
խարհը և նրա իրերը արժեք են, եթե կա որոշակի հետաքրքրություն դրանց նկատմամբ: Այդ 
հետաքրքրությունների հիմքի վրա եե ծագում շահերը, որոնք ոչ միայն պայմանավորում են 
մարդու հետաքրքրությունը ինչ-որ բանի նկատմամբ, այլև ուղղություն են տալիս մարդու 
գործունեությանը ե կոնկրետացնում արժեք-պահանջմունքի բավարարում հարաբերության 
հակասական իմաստը: Արժեքը մի օբյեկտ է, որը օժտված է արժեքային բովանդակությամբ 
միայն այն դեպքերում, երբ նրա նկատմամբ դրսևորվում է ինչ-որ շահ:

Արժեքները իրենց բնույթով սոցիալական են: Որպես այդպիսին, արժեքները արտա
հայտում են մարդու գոյության եղանակը: Տարբեր դարաշրջաններ ունեն իրենց արժեքնե
րի համակարգը, իսկ յուրաքանչյուր սւնհւարիրենը: Մի դարաշրջանի արժեքները կարող են 
կորցնել իրենց իմաստն ու արժեքային բովանդակությունը մյուսի համար: Նույնիսկ այս 
կամ այն արժեքը կարող է արժեք փնել մեկի համար և այդպիսին չլինել մյուսի համար: Այս 
պատճառով էլ արժեքները ունեն կոևկրետ-պատմակաև և ահձևայիհ բԱույթ:

Հասարակական կյանքում ցանկացած հանրություն կամ սուբյեկտ, փնի սոցիալական 
խումբ, մարդկային ցեղ, ժողովուրդ թե ազգ, պետություն թե անձ, ձևավորում է ւսրժեքա- 
յին դիրքորոշման, իր համակարգը: Արժեքային դիրքորոշումը անձի կամ սոցիալական 
որևէ կոնկրետ հանրության հարաբերությունն է սոցիալական արժեքների նկատմամբ, ո
րոնք հանդես են գալիս որպես նրանց վարքի կարգավորիչ: Սա պետք է հասկանալ որպես 
վերոհիշյալ սուբյեկտների էական ու կարևոր նշանակություն ունեցող նպատակների, ընդու
նակությունների, իդեալների համակարգ: Սրանով է մայւդը կարգավորում իր անձնական և 
հասարակական կյանքը: Մարդու արժեքային աստիճանակարգում գլխավորը ևպատսւ- 
կայիև արժեքներն են: Որպես այդպիսին մարդը և մարդկային կյանքը բացարձակ արժեք 
են: Այս առնչությամբ Ի.Կանտը ժամանակին գրել է, որ մարդը ինքնարժեք է, բացարձակ 
արժեք է: Որպես այդպիսին արժեքների գոյության փաստը մարդուց դուրս անիմաստ է: Այս 
հայեցակետից նպատակային գերագույն արժեքներ են վերը թվարկված սոցիալական սուբ
յեկտները, մասնավորապես մարդկային ցեղը, ժողովուրդը, ազգն ու պետությունը և սոցիա
լական բովանդակություն ստացած հոգևոր այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են բարին, գե
ղեցիկը, ճշմարտությունը, ազատությունը, արդարությունը և կյանքի իմաստը: Նման ըմբռն- 
մամբ, արժեքները հավերժական և անմահ են: Այսպիսի արժեքների կորստյան վտանգը, ա
ռավել ևս կորուստը, անձի համար ստեղծում է «էքգիստենցիալ վակուում», որի ընթացքում 
անձը կորցնում է կյանքի իմաստը նշանսւվորող արժեքների համակարգը: Մարդը կանգ
նում է երկընտրանքի առջև. «Արժի, թե չարժի ապրել»:

Արժեքների մի այլ խումբ, արժեք-միջոցները նպատակային արժեքներին հասնելու մի
ջոցների, ձևերի ու եղանակների համակարգն է: Արժեքային ինչպիսի” դիրքորոշումներով, 
ինչպիսի” գործունեությամբ և արարքներով պետք է իրականացվեն նպատակային արժեք
ները: Դրանք պետք է լինեն ազնիվ, արդար և ճշմարիտ, բարի ու գեղեցիկ: Առանց արժե
քային նման դիրքորոշումների և դրանց գիտակցական կիրառման, մարդու և հասարակա
կան կյանքը կվերածվի դժոխքի, անհնարին կլինի մարդկային համակեցությունը:

Մարդիկ ապրում են տարբեր ապրելակերպով, իրենց կյանքը կառուցում են տարբեր 
մշակույթային հրամայականներով: Ցոտաքանչյուր ազգային և տարածքային մշակույթ ա- 
ռաջսւդրում է արժեքների իր համակարգը, երբեմն հակադիր հարացույցներով: Արևելյան 
մշակույթի մեջ բնութագրական և իշխող են մարդու ե հասարակության միասնությունը, ար
դարությունը, ազնվությունը, համայնական կյանքը, էթնոցեղային պատկանելիության 
զգացմունքը, սերն ու հարգանքը ընտանիքի, ուսուցչի, ծնողների և ավագների նկատմամբ, 
ընտանիքը: Արևմտյան մշակույթի արժեքները բնութագրվում են անձի և հասարակության 
ընդգծված հակադրությամբ, անհատական արժեքների գերակայությամբ, աեհատապաշ-
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լրությամբ, անձի ակտիվությամբ, ազատականությամբ, ձևռնե|ւեցււլ|,ւ|սս1]ւ 1ւ |ւ.1ա1.ւուրույ- 
նությամբ: Արժեքային ո՞ր դիրքորոշմամբ պետք է ընթանա մարդկությանդ գտնելու իր 
կյանքի իմաստը: Արևմտյան անհատապաշտական «ագրեսիվությա՞ն», թե՞ արեելյան 
«հնազանդության»: Փիլիսոփայական արժեքաբանությունը, ընդհանրացնում է արևելյան և 
արեմտյան մշակույթի արժեքային դիրքորոշումները: Այն բացահայտում է դրանց դրական 
ե բացասական կողմերի միակողմանիությունը U հանգում է կարևոր եզրակացության: 
Նրանից յուրաքանչյուրի մեջ մշակված հասարակական հումանիստական առաջընթացը 
պայմանավորող և հասարակական կյանռր լավագույն ձևով կազմակերպող համամարդ
կային արժեքները պետք է օգտագործվեն մեկը մյուսի կողմից, վւասադարձաբար լրացնե
լով արժեքային «դատարկությունը»: Այս տեսանկյունից արևելյան և արևմտյան ապրելա
կերպի հումանիստական կազմակերպման համար միավորող արժեք կարող է լինել հենց 
ինքը արժեքային դիրքորոշումը բարձրագույն արժեքների, այն է, կատարյալ մարդու, 
կյանքի իմաստի ու երջանկության նկատմամբ:

Արժեքների տարբերակման մյուս մոդելը վերաբերում է արժեքները ըստ հարաբերակա
նորեն ինքնուրույն գոյության հիմքի վրա առանձնացմանը: Գրականության մեջ այս հայե
ցակետից տարբերակվում են.

Ըստ բովանդակության' տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և հոգևոր,
Ըստ սուբյեկտի'անձնային, խմբակային, ազգային և համամարդկային:
Ըստ մարդու և մարդկության կյանքում խաղացած դերի' օգտապաշտական, կիրառա

կան (նյութական) բարիքներ և հոգևոր: Օգտապաշտական արժեքները սահմանում են գոր
ծունեության նպատակները, իսկ հոգևոր արժեքները' գործունեության իմաստը:

Արժեքների գնահատումը և վերաարժեքավորումը արժեքային կոդմնորոշման կարևո
րագույն օղակներից են: Առաջինը արժեքների գիտակցման միջոցն է, իսկ երկրորդը' արժե- 
քային գոյություն ունեցող դիրքորոշումների վերադիրքորոշում է  Մարդիկ ամեն քայլա- 
ւիոխի համեմատում են տարբեր արժեքներ, դրանցից ընտրություն կատարում, դատում 
դրանց օգտակարության և անհրաժեշտության մասին:

Գնահատումը արժեքի ընտրության որոշումն է, իսկ որոշումը համապատասխան 
գործողության ընտրություն և իրականացում է: Հասարակական կյանքում արժեքների գնա
հատումը հակասական է և ուղղակիորեն կապված է անհատական, խմբակային, ազգային 
ու պետական շահերի հետ և թելադրվում է դրանց կողմից: Բացի շահերից գնահատումը 
կախված է սուբյեկտի տեղեկատվական զարգացման մակարդակից, ճաշակից և անձնա
կան շահավետության ու նպատակահարմարության գործակցից:

Վերաարժեքավորումը նախորդ և աոկա արժեքների նկատմամբ սուբյեկտի գաղա
փարների, իդեալների և արժեքային դիրքորոշումների արմատական վտվւոխություն է: Ար
ժեքների առողջ վերաարժեքավորումը հիմնականում արժեքային բարձրագույն իդեալների 
նկատմամբ սուբյեկտի հաստատուն կողմնորոշումների և օբյեկտիվ-օրինաչափ գործըն
թացների արդյունք է: Փիփսոփայության պատմության մեջ հայտնի է Նիցշեի ուսմունքը 
արժեքների վերաարժեքավորման մասին: Վերջին երկու տասնամյակում մեր երկրռւմ և աշ
խարհում տեղի է ունենում արժեքների արմատական վերաարժեքավորում: Խոսքը վերաբե
րում է հին արժեքների համակարգային դիրքորոշումների և գնահատումների արմատա- 
կան-խորքային փովւոխություններին, համաշխարհային պատմական պրոցեսի ներկային, 
առավել ևս պատմական պրոցեսի հեռանկարին:

Այս հիմնակետից դիտարկելով արժեքները, անվերապահորեն ընդունելի է, որ աշխար
հը իրային ե հոգևոր արժեքների անբաժան համակարգ է և մարդկանց կողմից գնահատ
վում է բարու և չարի, ճշմարիտի ու կեղծիքի, գեղեցիկի ու այլանդակի, վեհի ու ստորի, ար
դարի ու անարդարի տեսանկյունից: Բնական է, որ նման արժեքների թվին են դասվում.

ա. Բնության այն բոլոր իրերն ու երևույթները, որոնք բավարարում են մստդկամց 
խելամիտ պահսւմջմունքները;

բ. Մարդկանց նյութական, քաղաքական և հոգևոր գործունեության սւրւլ |ւււ1ւլւ1ւ1ւ|ւլւ;
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■I (]|1ւ ■.ւււււ|’|1ւ1|փիվ֊ա|1(1ե|)1ւև|ւր», որւաս ձևավորվում են մարդկանց վստքի ու. սւրարք- 
1ւ1ւր|ւ 1ւ1|ււււ|ււ1սւս|՛ ունեցած դիրքորոշումներից, պահանջներից, գնահատականներից ու ստ-

UjidԼւքյԼւերը միայն հասարակական-հումանիստական էություններ են: Դրանք ձևավոր
վում ե իմաստ են ստանում մարդ-արժեք բազմաբնույթ հարաբերությունների հիմքի վրա, 
հանդիսանում են մարդկային, արժեքներ ե ունեն սոցիալական, բնույթ, անհատական են 
և հասարակական: Վերջինիս հիմքի վրա ձևավորվում են համամարդկային արժեքները ի
րենց ազգային ձեերի մեջ: Եվ եթե մարդիկ ապրում են արժեքների աշխարհում, որոնք կոչ
ված են բավարարելու նրա պահանջմունքները, նշանակում է, հենց արժեքներն, են ար
տահայտում մարդու գոյության, եղանակը, արժեքային դիրքորոշումները ե նրա մարդ
կային ներքին կառուցվածքի կարևորագույն հատկանիշները: Ստորը, այլանդակը, կեղծիքն 
ու մարդատյացությունը և նման հումանիտար ֆենոմեններ հակաարժեքներ են: Միայն հու
մանիստական արժեքներով, դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով են ձևավորվում 
մարդկանց գիտակցական գործունեության բնույթը և արարքների ու վարքի բովանդակութ
յունը: Վերջապես, արժեքային դիրքորոշումներն են կարգավորում մարդու զարգացումնե
րը:

Բնականաբար, մարդու և հասարակության վփլիսովւայական իմացությունը միակող
մանի, ե թերի կլիներ, առանց արժեքային իմաստասիրության: Արժեքների ինչպիսի՛՞ 
համակարգում է ապրում մարդը, ի՜նչ տեղ ու դեր ունի արժեքային ա յդ  աշխարհը 
նրա համար, բավարա՞ր է ա յն իմաստալից կյանք հ  պատմություն կերտելու հա
մար: Այս հայեցակետից փիլիսոփայելով մարդուն և հասարակությունը, պարզվում է, որ 
ճանաչողությունը և նրա ամենազոր կռվանը՝ ճշմարտությունը, բավարար չեն մարդու և հա
սարակության ամբողջական փիլիսոփայական իմաստասիրության համար: Սոսկ ճշմար
տությամբ չեն որոշվում, թե արդյոք, բանական մարդու կողմից ստեղծված արժեքները օգ- 
տակւմր են, թե՛ վնասակար, նպաստո՞ղ են, թե՛ արգելակող, արդա՞ր են, թե՛ անարդար, գե
ղեցի՞կ են, թե՛ այլանդակ: Արդյոք, արժեքային այդ աշխարհը համապատասխանու՞մ է մար
դու գոյության իմաստին: Վերջապես, այդ ո՞ր արժեքային աշխարհն է ամենամարդկայինը, 
ամենաճշմարիտը և ամենանպատակսւհարմարը' որպես ճշմարիտ, գեղեցիկ և բարոյական 
հասարակարգի իդեալ:

Մարդու և հասարակության փիլիսոփայական իմաստասիրության տեսանկյունից ար
ժեքային մտքերն ու դատողությունները կարո՞ղ են փնել ճշմարիտ կամ սխալ: Եթե այո, ա
պա իրենց ճշմարտացիությամբ դրանք ինչպե՞ս են հարաբերվում գիտական-տրամաբանա- 
կան ճշմարտություններին, չէ" որ արժեքային մոտեցման դեպքում իր ողջ հասակով մեջտեղ 
է գալիս նորին գերազանցություն «սուբյեկտիվությունը».յ8

Փիլիսոփայական արժեքաբանության մեչ առկա է երկու պատասխան: Առաջին դեպ
քում պատասխանը շատ որոշակի է. արժեքային դատողությունները (արժեքայինը) 
չեն կարող լինել ոչ ճշմարիտ, ոչ էլ սխալ այնքանով, որքանով արժեքների նկատմամբ 
մարդկանց դիրքորոշումները խիստ սուբյեկտիվ եե: Ո՞վ կարող է որոշել. «Ես Տերյանի քնա
րերգությունը գերադասում եմ Իսահակյանի քնարերգությունից» կամ «Տերյանը ավեփ մեծ 
բանաստեղծ է, քան Իսսւհակյանը» դատողությունների սխալ կամ ճիշտ լինելու հարցը: Որ
տեղ պետք է փնտրենք դրա ճշմարտացիությունը, չէ որ դա ընտրության, ճաշակի և այլ 
բազմաթիվ սուբյեկտիվ գործոնների ընտրության հարց է, գեղեցիկը ընկալելու ե արժեքա
վորելու անհատական մոտեցման հարց է: Մեկը իր հոգեոր աշխարհը կառուցում է տերյա- 
նական գեղարվեստական արժեքներով, մեկ ուրիշը' իսահակյանական: Գուցե երկուսն էլ 
ճի՞շտ են, կամ թե սխալ ու միակողմանի՞:

Երկրորդ մոտեցման համաձայն արժեքային ճանաչողությունը սերտորեն կապված է

18 Իմացաբանականի և սւրժեքայինի հարաբերակցության իմացական-տրամաբանական մեկնաբանումը տես 
ներկա աշխատության 318-320 էջերը:
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ճշմարտության հետ: Իմացաբանական ե արժեքային ճշմարտություններ)! փոխադարձա
բար լրացնում և հարստացնում են միմյանց, ներթափանցում են իրար մեջ: 1 'մւայստանա- 
կանը «կանխորոշում ե հսկում է» արժեքային դիրքորոշումների, ընդհանրացումների և ընտ
րության ճշմարտացիությունը այնքանով, թե որքանով են տվյալ արժեքները նպաստում 
կյանքի ճշմարիտ իմաստի ձևավորմանը: Շնորհիվ գիտական ճանաչողության և պատմա
կան փորձի, մարդ-արժեք հարաբերությունները կարող եե գնահատվել միանշանակ'օգտա
կար կամ վնասակար: Նույնը վերաբերում է նաև մարդկանց անհատական կյանքի, պատ
մական իրադարձությունների ու եղելությունների արժեքավորմանն ու գնահատմանը, եթե 
դրանք շահեկան չեն, սուբյեկտիվ չեն: Առաջադեմ մարդու ե մարդկության համար պատե
րազմները, զանգվածային հանցագործությունները և ցեղասպանությունները մշտապես 
արժեքավորվել են միանշանակ, որպես մարդկային ցեղի նկատմամբ ոճրագործություններ: 
Ոչ ոք չի կարող ասել, որ արժեքային նման դատողությունները ճշմարիտ չեն, կամ թե'իրենց 
իմացաբանական ճշմարտացիությամբ զիջում են գիտական ճշմարտություններին: Տվյալ 
պարագայում արժեքային ճանաչողությունը իր մեջ անհրաժեշտորեն ենթադրում և համադ
րում է գիտական ճանաչողության հիմնական տարրերը, հենվում է նրա եզրակացություն
ների, փորձի վրա:

Իմացաբանականն ու արժեքայինը փիփսոփայական իմաստասիրության երկու մայ
րուղիներն եե, որոնք գոյություն չունեն զուգահեռաբար, մեկուսի ե մեկը մյուսից անկախ: 
Փիփսոփայության մեջ դրանք համադրված են, ասել է, թե Փիլիսոփայությունը որտեղ 
ճանաչում է, միաժամանակ արժեքավորում, գնահատում է: Մարդիկ իրենց կյան
քը չեն կարող խորհել, իմաստասիրել առանց միաժամանակյա ճանաչման ու արժեքավոր
ման:

Յուրաքանչյուր սերունդ աշխարհ է գափս իրենց նախնիների կառուցած արժեքների ո
րոշակի համակարգում: Նրա գլխավոր հոգսը ոչ թե այն է, թե ինչու՛’ է աշխարհը այդպես կա
ռուցված, այլ այն, թե աշխարհը, որի մեջ ինքն ապրում է, արդյոք իր երազսւծ աշխարհն է: 
Ցոտաքանչյուր սերունդ առկա արժեքային համակարգին նայում է իր կյանքի իմաստի, 
նպատակների ե երջանիկ ապրելու տեսանկյունից: Այս առնչությամբ սոցիալական փիլիսո
փայությունը իմաստասիրում, արժեքավորում և գնահատում է տվյալ սերնդի վերաբերմուն
քը գոյություն ունեցող արժեքների նկատմամբ, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք, 
արժեքների այդ համակարգը բավարարու՞մ է նրան: Իսկ եթե չի բավարարում, ապա ինչ
պիսի արժեքներ ե դրանք ինչպես պետք է ստեղծել: Ահա այստեղ է, որ վերոհիշյալ հարցե
րին պատասխանելու համար փիփսոփայությունը նախ պետք է գիտականորեն ճանաչի 
այդ հասարակարգը, առանց որի հնարավոր չէ ճշմարիտ արժեքային ճանաչողություն: Այս 
մտքի ճշմարտացիությունը ապացուցվում է այն հանգամանքով, որ ցանկացած փիփսոփա
յական ուղղություն արժեքային բովանդակության հիմքում ունի կամ իմացաբահակաԱ, 
կամ մարդաբանական, փիլիսոփայական ուսմունքներ: Այսպես, թե այնպես առանց փի
փսոփայական համընդհանուր ե վերացարկված հասկացական-իմացական մտածողութ
յան, չկա ե չի կարող փնել արժեքային ճանաչողություն, հետևաբար, ճշմարիտ արժեքային 
փիլիսոփայություն:

Այսպիսով, մարդու և հասարակության, ինչպես և աշխարհում մարդու տեղի ու դերի 
հիմնահարցերը արժեքային վերլուծության ենթարկելիս, իր ողջ սրությամբ դրվում է փիլի
սոփայության ե գիտության հարաբերակցության հարցը, իմացաբանականի և արժեքայի- 
նի հարաբերակցության հարցը: Արդյոք հնարավո՞ր է արժեքային ճանաչողություն, առանց 
գիտական ճանաչողության ե հակառակը: ճշմարիտն այն է, որ փիփսոփայական իմաս
տասիրության այս երկու ձևերը գիտակաև-իմացաբահակաևը և արժեքայիհը, միմ
յանց լրացնող ձևեր եե, որոնցից որևէ մեկի բացակայությունը փիփսոփայական տվյալ տե
սությունը կամ աղքատացնում է, կամ թե առավել սրում դրա միակողմանիությունդ

Այն «կատաղի» պայքարը, որ մղվել և մղվում է փիփսոփայական տարրեր դպրոցների, 
դասական /բանական/ և իռացիոնալ փիփսոփայական ուղղությունների 0ի;>1ւ իմսաարա-
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(к ul 111111 լ ւ li տ|ւ<11ւ|աւյիեհ տեւփ ու ղերի վերաբերյալ ն' ֆիքսում Լ՜ փիլիսովւայության հարս- 
i|iiii|.ifftili|i 1Г միևնույն ժամանակ աղքատացնում է այն: ճիշտ է, այդ պայքարում են ծնվում 
1տրսւ1ւոր մւրռԱր, փիլիսոփայությունը բարձրացնելով նոր աստիճանի, բայց ղա այն զար
գացումը չէ, ինչի մասին իտսք է գնում: Փիփսոփայությունը ինտեգրալ, համընդհանուր ի- 
մաստասիրություն-մտածողություն է, ե նրա հարստությունը բոլոր կողմերի U մոտեցումնե
րի սերտ համագործակցության մեջ է: Պատահական չէ, որ մեծն Կանտը փիլիսոփայութ
յան խնդիրը համարել է երեք հարցերի միասնական պատասխանը՝ «Ես ի՞նչ կարող են իմա
նալ», «Ես ի՞նչ պիտի անեմ» ե «Ինչի՞ վրա ես կարող եմ հույս դնել»: Բացարձականացնել 
իմացաբանականի դերը սւրժեքայինի նկատմամբ կամ հակառակը, կամ թե՝ թերագնահա
տել դրանցից որևէ մեկը, մեծագույն արատ է փիլիսոփայական իմաստասիրության և մտա
ծողության համար: Նրանք պետք է քայլերն փոխադարձ ներթափանցման ե փոխադարձ 
լրացման ուղիով'չխուսափելով միմյանցից ե չհակառակվելով միմյանց: Աշխարհի, մարդու 
ե հասարակության ճշմարիտ փիփսոփայությունը իմացաբանականի ե արժեքայինի միաս
նության մեջ է, որտեղ պետք է բացառվի որևէ մեկի առաջնայնությունն ու գերակայությու
նը մյուսի նկատմամբ: Որպես հրամայական պետք է առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ փի
լիսոփայության մեջ իմացաբանականը արժեքային է, իսկ արժեքայինը'իմացաբանական:

բ. -Քաղաքակրթություն, և մշակույթ

«Քաղաքակրթություն» հասկացության փիփսոփայական իմաստը առնչվում է մարդու 
մարդկայնացման ու սոցիսղիզացիայի վերընթաց գործընթացի' վայրենությունից ունեցած 
հեռավորության հետ: Մարդկությունը որքան հեռանում է վայրենությունից, այնքան դառ
նում է քաղաքակիրթ'կուլտուրական: Քաղաքակրթության հիմնական չափանիշը արտադ
րության գործիքների' տեխնիկայի զարգացվածության աստիճանն է, որի շնորհիվ մարդը 
ստեղծում է իր կյանքի կազմակերպման նոր միջավայրը' ի հակադրություն բնական միջա
վայրի և իր սոցիալ-քաղսւքական կյանքը կառուցելու անկրկնելի եղանակ: Սոցիա
լական միջավայրը ոչ միայն նյութական և հոգևոր արժեքների համակարգն է, այլև մարդ
կանց հարաբերության ձևերը բնության նկատմամբ, նրանց կենսագործունեության եղանա
կը:

Պատմական ժամանակի ընթացքում հասարակական կյանքի գործոնները արմատա
պես փովւոխվում են և առաջ բերում արմատական վափոխություն մարդկանց նյութական և 
հոգեոր կեցության մեջ: Առաջընթաց են ապրում ապրանքային արտադրությունը, գիտութ
յունն ու արվեստը, որոնք իրենց հետ բերում են հասարակության սոցիալ-քաղաքա- 
կաև կազմակերպման Սոր ձևեր, կենսագործ ուևեուբյաս նոր եղանակներ: Քա
ղաքակրթությունը հասարակության սոցիալ-տնտեսական և հոգեոր-քաղաքական կազմա
կերպման կոնկրետ ձև է, մարդկային կենսագործունեության կոնկրետ եղանակ է: 
Ցանկացած քաղաքակրթության հիմքում ընկած է մշակութային որոշակի հարացույց' 
աշխարհայացքային, կրոնական, աշխարհիկ-ազատական ե այլ ազդեցիկ գաղափարներ 
կամ տեսություններ: «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը լատ. civis-քաղաքացի, 
civilis-քաղաքացիական, civitas-քսսղաքացիական կազմակերպված հասարակություն, բա
ռեր ընդհանրացված արտահայտությունն է: Ինքնուրույն շրջանառության մեջ մտնելով 18- 
րդ դարից' քաղաքակրթությունը իմաստավորվում է որպես մարդկության զարգացման 
աստիճանական պրոցես մարդկության նախնական բարբարոսությունից առաջընթաց դե
պի բարեկիրթ, քաղաքացիական հասարակություն: Քաղաքակրթական այս առաջընթացը 
բնութագրվում է մարդկանց համակեցության կանոնների, քաղաքացիական առաքինութ
յունների, կյանքի ու կենցաղի արտադրության նոր ձևերի ու ապրելակերպի որակական 
նոր չավտրոշիչներով: Նման պարագաներում քաղաքակրթությունը դառնում է մշակույթի 
հոմանիշ, վերածվում այս կամ այն հասարակության կամ մարդկանց գործելակերպն ու 
վարքը բնութագրող գործոն, ապրելակերպի ու պատմական կենսագործունեության ձև:
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Քաղաքակրթության տարաբնույթ ըմբռնումներից կարելի է ընդհանրացեք որ այէւ իրենց 
դարն ապրած նաիտրդ հասարակությունների կյանքի ու կենսագործունեության բնութագիր 
Է, պատմական պրոցեսի աստիճանականության մեջ կոնկրետ հասարակություն (ֆորմա
ցիա) Է: Քաղաքակրթությունը դիտարկվում Է որպես մշակույթի ենթաբաժին' արտահայտե
լով նրա տեխնիկա-տեխնոլոգիական կառուցվածքը, արտադրության պետականորեն կազ
մակերպման ձևը, նյութական մշակույթի օբյեկտիվացված ձևերի վերընթաց վերարտադ
րությունը: Մշակույթը ոգեղեն Է, իդեալ և քաղաքակրթության կառուցման հիմունք Է, իսկ 
քաղաքակրթությունը մարմնական-ւսռարկայական, որը իր մեջ ներառնում Է հասարակա
կան կյանքի ամբողջական պրոցեսի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ու հոգևոր կյանքի 
կազմակերպման, արտադրության ու վերարտադրության ձևերի ու տեսակների ընդհան
րություններն ու ինքնատիպությունը: Քաղաքակրթությունը բնութագրվում Է իբրև հասա
րակական սոցիալ-տնտեսական և քաղաքացիական կառուցվածքի տիպ, որտեղ միմյանց 
փոխարինում են նյութական և հոգևոր արժեքների, գաղափարների և իդեալների, բարոյա
կան և իրավաքաղաքական նորմերի նորանոր համակարգեր:

Այսպիսի ըմբռնմամբ համաշխարհային պատմական պրոցեսը մեզ ներկայանում Է 
պատմականորեն քաղաքակրթական զարգացման տարբեր աստիճանների վրա գտնվող 
ազգերի ու ժողովուրդների քաղաքակրթությունների բազմաշերտ ամբողջություն, որտեղ 
քաղաքակրթությունը հանդես Է գալիս նրանց միասնականությունը, տարբերությունները և 
բազմակերպությունները արտահայտող հիմնական գործոն ու չափանիշ:

С նդհանրացնելով վերոհիշյալը, կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքակրթությունը 
ընդգրկում և բովանդակում Է հասարակության նյութական և հոգևոր նվաճումների ամբող
ջության հիմունքներով կազմակերպված և առաջնորդվող սոցիալական (հասարակական) 
կյանքի հիմնական բովանդակություն Է պատմական կոնկրետ ժամանակահատվածում: 
Այս հասկացությունը վերացարկման տարբեր մակարդակներով օգտագործվում Է տարբեր 
գիտությունների կողմից: Ամևնավերացարկված իմաստով քաղաքակրթությունը 
խտացնում Է համաշխարհային պատմական պրոցեսի տիրապետող Ш  ու 
բովանդակությունը և առաջընթացի սոցիալ-քաղաքական կարգը' ամրագրելով 
հասարակական կյանքի թև առաջընթացը և թև հետընթացը: Քաղաքակրթությամբ են 
բնութագրվում այդ առաջընթացի որակական վաղերը:

Քաղաքակրթությունը դիտարկվում Է նաև որպես հասարակության պատմամշակու- 
թային տիպ, որով առանձնացվում են լոկալ, սոցիոմշակութային ինքնուրույնություն ունե
ցող ավանդական հասարակությունները: Վերջապես' քաղաքակրթությունը «քաղա
քակրթված» այնպիսի հասարակությունների բնութագիր Է, որոնք երկար ժամանակ պահ
պանում են իրենց ինքնատիպ զարգացման առանձնահատկությունները և 
կենսագործունեության, ապրելակերպի ու կյանքի բովանդակությանը: Այս հասկացության 
միջոցով ֆիքսում են համաշխարհային պատմական պրոցեսի բազմաձևությունն ու միաս
նականությունը որի պատմա-տրամաբանական ընթացքը տեղային-լոկալ փուլերից ան
ցումն Է համամարդկային միասնական քաղաքակրթությանը:

Քաղաքակրթության արտահայտության ձևը, բնույթը և չափանիշը կուլտուրան Է (մշա
կույթը): Երբեմն «կուլտուրա» և «քաղաքակրթություն» հասկացությունները գործածվում են 
իբրև հոմանիշներ, քանի որ դրանք բովանդակային առումներով համընկնում են: Բայց քա
ղաքակրթությունը դեռևս կուլտուրա /մշակույթ/ չէ: Կուլտուրային հատուկ է մարդկային 
այնպիսի առանձնահատկություն, ինչպիսին կուլտուրականությունն է: Կուլտուրականութ
յունը բնութագրվում է կրթվածությամբ, դաստիարակվածությամբ, հոռևոր ներաշխարհի 
ներդաշնակությամբ և որ ամենակարևորն է, մարդկային հարաբերություններում գեղեցիկի, 
ճշմարիտի ու բարոյականի, ասել է, թե քաղաքակիրթ սկզբունքով և իդեալներով առաջ
նորդվելու չափանիշներով:

Քաղաքակրթությունը կարող է նաև կուլտուրական չլինել: Այսօրվա ծայլււաւտ|ւճան 
ռազմականացված քաղա քա կրթությունը ոչ միայն կուլտուրական յ!., ւււյ|հ խիստ
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ւ ւ ւ 1 ւ լ ւ ս ւ | 1 ւ ւ յ ւ ս 1 | ս ւ հ  I :  Ահ||ած ւլւււ|ւլ> ա(1|՚ալալակսւն p սւ г լ ս տա կ լ ւ jM թ յ ա 1.ւ (մշակութային fiqliuu- 
ժսւմի) հսպթստշսււ||ւ 1|ւււլւ էր: Չհաշված լոկալ մարդակուլ «պատերազմիկները», որի ըն- 
յոսւցբում այս կամ այե պետությունը ուժի դիրքերից ցանկանում էր իր մշակութային արժեք
ները, հր քաղաքակրթությունը տարածել մեկ այլ ժողովրդի վրա, արդեն իսկ երկու համաշ
խարհային պատերազմները գազանաբար հոշոտել են 100-միլիոնավոր մարդկանց կյան
քեր և ոչնչացնել դարերով ստեղծված նյութական հ հոգեոր արժեքների նշսւնսւկափց բա
ժինը: 20-րդ դարի քաղաքակրթությունը հարցականի տակ է դրել կուլտուրական, բարե
կիրթ մարդու գոյությունը' ամեն քայլաւիոխին ոչնչացնելով մարդկայինը մարդու մեջ: Այսօր 
էլ այն սպաոնում է մարդկանց, ազգերի ու պետությունների միջե ճշմարիտ, բարի ու գեղե
ցիկ հարաբերությունների հաստատմանը, պահպանմանն ու զարգացմանը:

Քաղաքակրթության արտահայտման ե կիրառման ամենահզոր զենքն ու միջոցը քա
ղաքականությունն է: Այս կամ այն ազգի կամ պետության քաղաքականությունը մարդ
կության առջև ի ցույց է դնում այդ պետության քաղաքակրթության բարոյական կամ ան- 
բարոյական էությունը:

Մարդկայինի տեսանկյունից քաղաքակրթությունը պետք է լինի կուլտուրական, առա
վել ես հումանիստական: Եվ եթե քաղաքակրթությունը կուլտուրական ու հումանիստական 
չէ, ապա մարդկությունը դեռես չի գտել իր կենսագործունեության, կյանքի ու պատմության 
իմաստը, չի կառուցել կուլտուրական քաղաքացիական հասարակություն: Մյուս կող
մից, քաղաքակրթությունը իբրև այս կամ այն հասարակության քաղաքակրթված ապրելա
կերպի ու զարգացածվսւծության ցուցանիշ, վերածվում է հասարակական կյանքի դեմոկ
րատական կաոուցման քաղաքականության ծրագրի: Իսկ այդ ծրագիրը անխուսափելիո
րեն իր հիմքում ենթադրում է մշակութային որոշակի արժեքների համալիր: Քաղաքակր
թություններից յուրաքանչյուրը մշակութային իր արժեքային համալիրների գործուն ե ակ
տիվ կողմն է և ընկած է քաղաքականության ձևավորման և իրականցման հիմքում:

Վերոհիշյալ մտքերի ու դատողությունների իմաստը առավել խորը հասկանալու հա
մար, անհրաժեշտ է իմանալ, թե ի՞նչ է կուլտուրան' մշակույթը:19 Չնայած իմաստային որո
շակի նույնության, «կուլտուրա» ե «քաղաքակրթություն» հասկացությունները բնութագր
վում են նաև ընդգծված տարբերություններով: Ի. Կանտը աոաջին անգամ, ի հակադրութ
յուն Ի. Գ. Հերդերի, կուլտուրան սսւհմանել է ոչ այնքան և ոչ միայն որպես այն ամենը, ինչ 
մարդկությունը ստեղծել է իր նպատակսւդիր-ստեղծագործական-վերափոխիչ գործու
նեության արդյունքում, այլ այն և միայն այս ամԱԱը, իհչ ծառայում է  մարդու բա րօ
րությանը և հումանիստական է: Հումանիզմից դուրս կուլտուրա չկա: Այս հիմքի վրա 
Ի. Կանտը հստակ տարբերակել և միմյանց հակադրել է «հմտության կուլտուրան» «կրթվսւ- 
ծության, դաստիարակության կուլտուրային»: Նա «հմտության կուլտուրայի» արժեքները 
դիտարկում է կուլտուրայի «տեխնիկական» տեսակ և կոչում է քաղաքակրթություն, որը 
զրկված է հումանիստական-հոգեոր միտումներից ու նպատակադրվածությունից:

Դարեր շարունակ կուլտուրայի իմաստը հարաբերվել է կրթված, դաստիարակված ե 
բարձր բարոյականությամբ օժտված անհատների հետ: Այն նշանակել է բարոյական ե 
մտավոր կրթվածություն, մարդու հոգևոր աշխարհի «մշակում» ե «վերամշակում», մարդ
կանց տեսական և պրակտիկ գործունեության հմտության և այդ մշակված-վերամշակվածի 
արդյունքները: Կուլտուրան նաև անհատի սոցիալական և ինտելեկտուալ ձևավորումն է' 
կապված մարդու կրթվածության և դաստիարակության հետ: Այս իմաստով կուլտուրան ոչ 
թե քաղաքակրթություն է ընդհանրապես, այլ քաղաքակիրթ քաղաքակրթություն:

Վերածննդի դարաշրջանը կուլտուրայի բովանդակությունը հարստացնում է նոր հատ

19 Հա յ լեզվամտածողության մեջ «Մշակույթ» հասկացությունը իմաստավորում է հոգևոր արժեքների 
ամբողջությունը և  առավելապես գործածվում է հոգևոր արժեքների նշանակման համար, ուստի համապարփակ չի 
ընդգրկում «Կուլտուրա» փիլիսոփայական հասկացության բովանդակությունը: Ձեռնարկում այս 
հասկացությունները օգտագործվում են իբրե հոմանիշներ, բացառությամբ ա յն դատողությունների, որնց մեջ 
մշակույթ տերմինը փիլիսոփայական իր բովանդակությամբ «չի աշխատում»:
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կություններով: Այն ընդգրկում է մարդկային հոգեոր գործունեությունը իլւ սււ\|՝ու|ջության 
մեջ, մասնավորապես գիտությունն ու արվեստը: Հետագայում կուլտուրայի բովանդակութ
յունը իր մեջ ներառնում է աոարկայական-նյութական և հոգևոր արժեքների համակարգը, 
որոնք ստեղծվում են մարդկանց նյութական և հոգևոր գործունեության միջոցով, ինչպես 
նաև դրանց գարգացվածության աստիճանը: 20-րդ դարը արդեն պարզորոշ հակադրում է 
կուլտուրան քաղաքակրթությանը, իբրև հասարակության ոչ ստեղծագործական զարգաց
ման վւող' կապված գերազանցապես անհոգի ե անսիրտ տեխնիկայի հետ:

Վերը բերված մեկնաբանությունից հստակ երևում է, որ կուլտուրան բազմաշերտ հա
սարակական երևույթ է: Նրա բաղադրատարրերից յուրաքանչյուրը արտահայտում է կուլ
տուրայի կողմերից որևէ մեկը: Կուլտուրան պատմականորեն սահմանվել է նրա կողմերից 
որևէ մեկի, ժամանակի ստումով, գերադասության սկզբունքով: Իրոք, կուլտուրան ե'անհա
տի կրթվածություն ու դաստիարակություն է, և' հասարակության հոգեոր կյանքի արտա
հայտություն է (հոգևոր մշակույթ է), և' նյութական ու հոգեոր արժեքների ամբողջություն է, 
և' սովորույթ, ծիսակատարություն ու ավանդույթ է: Կուլտուրան մարդկանց գործուևեութ֊ 
յա ն ու վարքի, զգացմունքների ու սիրո, գեղեցիկի ու բարու նորմ և իդեալ է 
, դրանց կազմակերպման հիմունքնրի համակարգ է: Այս ամենը իրար չեն բացառում, 
այլ կազմում են կուլտուրայի արժեքային միասնական բովանդակությունը և լրացնում են 
միմյանց:

Այսօր փիլիսոփայական գրականության մեջ հեռանկարային է կուլտուրայի, իբրե ամ- 
բողջական-միասնական գործոնի, ըմբռնումը: Հետաքրքրական է կուլտուրայի նկատմամբ 
«սոցիոծածկագրսւյին» (սոցիո-^ոզ-սւյին) մոտեցումը: Այս մոտեցման համաձայն ցան
կացած բարդ կենսաբանական համակարգ ներքնապես օժտված է ինֆորմացիոն կառույց
ներով, որոնք ապահովում են համակարգի ինչպես կառավարումը, այնպես էլ ինքնա
կարգավորումը: Եթե կենսաբանական համակարգերում այդ ֆունկցիան կատարում են 
ԴՆՕ- ե ՌՆԹ- գենետիկական կոդերը, ապա հասարակության համար այդպիսի դեր կա
տարում է կուլտուրան, այսինքն՝ կուլտուրան /մշակույթը/, հասարակության, իբրև ամբող
ջական օրգանիզմ-համակարգի գենետիկական կոդն է: Կուլտուրայի կարգավորիչ կոդերով 
կառավարվող մարդկանց վարքը, գործունեությունը ե շվտւմները ապահովում են հասարա
կության, նրա բոլոր կառույցների ե դրանց կապերի արտադրությունն ու վերարտադրութ
յունը: Ստացվում է, որ մարգն ու մարդկությունը սերնդից սերունդ կառավարվում են ոչ 
միայն գենետիկական կոդով, այլև գլխավորապես սոցիոկոդով՜ փոխանցելով մարդկային 
վտրձը: Այսպիսով, կուլտուրան հանդիսանում է մարդկային կենսագործունեության (վարքի, 
շփման և գործունեության) պատմականորեն զարգացող արտակենսաբանական սոցիալա
կան ծրագիր: Դեռ ավելին, կուլտուրան սահմանում են որպես ինֆորմացիոն կոդերի համա
կարգ, որը կայունացնում է կենսական սոցիալական փորձը ե դառնում դրա ամրակայման 
միջոց: Կուլտուրայի էությունը հասկանալու համար կարելի է բերել մի շարք ելակետային 
սահմանումներ: Նախ, տարածված է կուլտուրայի հետևյալ սահմանումը: Կուլտուրան նյու
թական և հոգևոր արժեքների համակարգ է, ինչպես նաև դրանց ստեղծման ձևերի և դրանք 
մարդկության հետագա առաջադիմության համար օգտագործելու հմտություն է, դրանք 
սերնդից սերունդ վտխանցման արվեստ է: Կուլտուրային են վերաբերում այն ամենը, ինչը 
հակադրվում է կուսական բնությանը, ինչը ստեղծվել, մշակվել և վերամշակվել է մարդու 
գործունեությամբ: Կուլտուրան հասարակական մարդու ստեղծման ե զարգացման պրոցես 
է հանուն իր մարդկային բնության իրականացման: Այն մարդու ինքնաստեղծման գործըն
թաց է: Կուլտուրան, վերջապես, մարդկային կենսագործունեության քաղաքակրթական ձ
ևի կազմակերպման ու զարգացման ինքնատիպ եղանակ է, որը մարմնավորված և ներկա
յացված է նյութական և հոգևոր աշխատանքի արդյունքների մեջ, սոցիալական համակար
գի նորմերի, կառույցների մեջ: Այն նաև գոյություն ունի մարդկանց՝ բնության նկատմամբ 
համատեղ, միմյանց միջև և ինքն իր հետ հարաբերությունների համա1լստ(]1ւ|փ ւԱւօ:

Ուրեմն, կուլտուրան ոչ միայն մարդու գործունեության ստդյու1ւ|> I . նրանից ւյուրս ար-
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< 11 ւլյ| il ւ լ ւ 11 Iiiiii1iiil|iii|ii) I., այլ ելւա զարգացման ու կատարելագործման միջավայ՛ր, մի- 
ynfl, ծրագիր Լ և չափանիշ. Այն բնության նկատմամբ մարդկանց պրակտիկ-ճանսւչողա- 
կաէւ 1ւ ա|1(11ւ(յայիե վերաբերմունքի աստիճան Է, բնության տիրապետման ու յուրացման ձ- 
ևնլփ սստալջություն Է: Վերոհիշյալ ըմբռնումներով կուլտուրան դիտարկվում Է իբրե մար
դու հոգևոր ունակությունների, արարող ուժերի ստսւջացում ու զարգացում հասարակա
կան գործունեության բոլոր ասպարեզներում: Այս հայեցակետից կուլտուրայի մեջ առանձ
նացվում են նյութական մշակույթը և հոգևոր մշակույթը: Չի կարեփ մշակույթի այս եր
կու ձեերը հակադրել միմյանց: Սրանք միասնականության երկու, իրար փոխադարձաբար 
պայմանավորող կողմերն են, որոնցից որեէ մեկի բացակայությունը կնշանակի, որ չկա 
մշակույթ ընդհանրապես: Բայց, այնուամենայնիվ, հոգեոր մշակույթը գերադաս է մշա
կույթի մեջ: Աոանց գաղափարի ու մտահղացման, գիտեփքի ու մարդու ներաշխարհի զգա
յական ներդաշնակության, չկա նյութական մշակույթ: Նյութական մշակութային արժեքնե
րը այլ բան չեն, քան հոգևոր մշակույթի արժեքների առստկայ ական-սուբստրատային գո
յության ձևեր: Նյութական մշակույթի մեջ խտացված է մարդկանց' բնության նկատմամբ 
պրակտիկ-ճսւնաչողության աստիճանը, մտավոր-ստեղծագործսւկան ուժերի զարգացվսւ- 
ծության մակարդակը, փորձի ու կարողությունների խորությունը: Նյութական մշակույթի 
մեջ կիզակետված են տեխնիկայի կատարելության աստիճանը, դրանց տեխնոլոգիական 
մշակման ու օգտագործման մակարդակը և ստեղծման որակական կողմը: Նյութա
կան մշակույթի արժեքների համակարգը քաղաքակրթական է, որտեղ կարևորագույնը ոչ 
միայն այդ արժեքների որակական էությունն է, այլև դրանց նկատմամբ կուլտուրական, այն 
է' միայն դրական, հումանիստական վերաբերմունքը: Այն մեծապես կապված է դրանց 
ստեղծման նպատակների, բաշխման ե սպառման ձևերի հումանիստական-մարդասիրա- 
կան բնույթի հետ: Նյութական մշակույթը չի հաստատում հասարակության սոսկ քաղա
քակրթական զարգացվածության աստիճանը, այլ արտահայտում է նրա հումանիստական 
բնույթը, այսինքն այն, թե որքանո՞վ է այդ մշակույթը նպատակամղված հասարակության 
գերագույն արժեքի'մարդու հոգևոր ուժերի մշակմանը, պահանջմունքների խեւամիտ և ներ
դաշնակ բավարարմանը:

Այս խնդրի լուծումը մեծապես կախված է հոգևոր մշակույթից և որոշվում է նրանով: 
Հոգեոր մշակույթը' հասարակության հոգևոր կյանքը' իր մեջ ներառնում է մարդկանց 
հոգևոր գործունեությունն ու հոգեոր հարաբերությունները, դրանց արդյունքները, որոնց 
ցուցանիշներն են' կրթության ու դաստիարակության վիճակն ու մակարդակը, մարդկանց 
վարքի բարոյական նորմերն ու դրանց կատարելության աստիճանը և ընդհանրապես' 
մարդկանց հոգեոր ներաշխարհի' բանական ե իռացիոնալ կողմերի խորությունը, հարս
տությունն ու ներդաշնակությունը: Հոգևոր մշակույթի մեջ կուտակվել են մարդկության 
վարձն ու հմտությունները, աշխարհի գիտական, բարոյագեղարվեստական և կրոնական 
ճանաչման, գնահատման և յուրացման չափանիշները: Հոգևոր մշակույթի կուլտուրակա
նությամբ է որոշվում ինչպես նյութական մշակույթի, այնպես կ  քաղաքակրթության հումա
նիստական բնույթը, մարդու հոգևոր զարգացման աստիճանը: Եվ եթե մշակույթի ստեղծո
ղը, կրողն ու արժեքավորողը մարդն ու մարդկությունն են, ապա նյութական ե հոգևոր ար
ժեքները և դրանց հիմքի վրա ստեղծված քաղաքակրթությունը մշակութային-կուլտոտա- 
կան արժեք և բովանդակություն են ձեռք բերում, եթե ծառայում են հասարակական առա
ջադիմությանը, նպաստում անհատի բազմակողմանի զարգացմանը: Մարդս է  մշակույ
թ ի  ողջ բազմազանության ստեղծողս ու կրողը, հետևաբար նրա ամենաբարձր 
արտահայտությունը: Լինել մշակույթի կրող ե կուլտուրական, նշանակում է ստեղծել 
բարձրակարգ արժեքներ, պահպանել ու բազմապատկել դրանք, այդ արժեքները ծառայեց
նել մարդկությանը, պայքարել անհատի իրավունքների ու ազատության համար, ապրել ի- 
մաստափց կյանքով: Նույնիսկ նախորդ սերունդների ստեղծած մշակութային բոլոր արժեք
ները մշակույթ են դառնում այն ժամանակ միայն, երբ հումանիստական շրջանառության 
մեջ են դրվում տվյալ սերնդի կողմից:
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Կերտելով մշակույթի բազմաբնույթ արժեքների համակարգը 1ւ սատկով այւ] համա
կարգի մեջ, մարդն ու մարդկությունը կերտում եե իրենց, դաոնում մշակույթի արմենների 
արժեքը: Մշակույթը այս իմաստով մարդու մեջ մարդկայինի չափ ու սահմանն է, մարդա
սիրության չափանիշն է:

Ալստեդ կրկնում ենք ներածությունում մեջբերված' կուլտուրա /մշակույթ/ 
փիփսոփայական հասկացությունը բովանդակային երեք հիմնական, էական կողմեր է ձեոք 
բերել: Դրանք են.

ա. Կուլտուրան /մշակույթը/ cultura-re է' ակտիվ-ստեղծագործսւկան ե նպսւտակադիր- 
գիտակցական վերափոխիչ դրական, իմացական-աոարկայական ստեղծագործական 
գործունեություն է, այսինքն' մարդու ե բնության միջև ակտիվ կապի հ գործուն միջնորդի 
աոաջին ձեն է: Դրանով է սկսվում մարդու մարդկայնացման ե սոցիսւլիզացման 
գործընթացը' մարդու կենդանական աշխարհից անջատման պրոցեսը: Cultura-re-ով 
/բնության վերամշակումով/ է սկսվում կեցության' մինչ այդ գոյություն չունեցող տեսակի' 
մարդու և սոցիալական կեցության, արարչագործությունը:

բ. Կուլտուրան /մշակույթը/ մարդկային ստեղծագործական-վերամշակող 
գործունեությունից ստեղծված նոր, սոցիալական իրերի' այսինքն, մշակութային արժեքների 
համակարգ է: Արժեքների այդ նոր համակարգը' «երկրորդ, արհեստական» բնությունը, 
բնական միջավայրի կողքին ե նրան զուգահեռ դառնում է բոլորովին նոր սոցիոմշակութային 
միջավայր: Օդի, ջրի, լույսի ե բնական այլ արժեքների շրջանակներում մարդը ստեղծում է 
երկրորդ, արհեստական արժեքների համակարգը' բնակարանը, սնունդը, հագուստը, 
արտադրական միավորումննրը, կրթական համակարգերը, գիտությունն ու արվեստը: 
Մշակութային արժեքների առանձնահատկությունն այն է, որ սրանց բովանդակությունը ոչ 
թե որակա-քանակական, աոարկայական-սուբստրատային է, այլ իր էությամբ սոցիսղական- 
հասարակական է, որի հիմնական կոչումը մարդկային որևէ պահանջմունք բավարարելու 
ընդունակության մեջ է: Եթե մշակութային ստեղծված արժեքները անպետք են, անօգտակար 
են ե անարժեք, որի պատճառով չեն բավարարում մարդկային որևէ պահանջմունք, ապա 
դրանք մշակութային արժեքներ չեն /հմմ. այն բնակարանը, որտեղ անհնարին է ապրել, դա 
բնակարան չէ, հետևաբար' մշակութային արժեք չէ/:

գ. Կուլտուրայի /մշակույթի/ այդ արժեքները սոսկ նյութական և հոգևոր արժեքներ չեն' 
պարզապես բավարարելու մարդկային որևէ պահանջմունք: Վերադառնալով մարդուն, 
մշակութային արժեքները «վերամշակում են» իրենց ստեղծողներին: Եթե սկզբում մարդը 
ակտիվ սուբյեկտ էր և ստեղծում էր մշակութային արժեքներ, ապա այս պարագայում 
վերածվում է «վերամշակվող» օբյեկտի: Մարդիկ, ստեղծելով արժեքների այդ համակարգը 
ե համատեղ ապրելով մշակութային այդ համակարգում, դրանց հիմքի վրա ստեղծում են 
որոշակի ապրելակերպ, իրենց կյանքը կազմակերպելու մշակութային ե սոցիալակական 
նորմեր, ադաթներ ու սովորույթներ, կանոններ և օրենքներ: Այսպիսի բովանդակությամբ 
մշակութային արժեքները օբյեկտից վերածվում են «սուբյեկտի»: Այս հայեցակետից, 
կուլտուրա /մշակույթ/ հասկացության բովանդակությունը հարստանում է «մարդածին» 
/անտրոպոգեն / կողմերով: Այն տեղափոխվում է մարդու ե հասարակության «մշակման» և. 
«արարչագործության» բնագավառ, նրանց հոգևոր-մշակութային ներաշխարհի, 
գեղեցկության և ճշմարտության, բարության և ազնվության, զարգացվածության և 
հղկվածության բնագավառ: Մշակույթը վերածվում է մարդկային կյանքի ու 
կենսագործունեության ե հասարակական կյանքի կազմակերպման ու զարգացման գործոնի 
և մեթոդի: Այն նշանավորում է մարդու և հասարակության կրթվածության ե 
դաստիարակվածության աստիճանը, վերածվում նրանց կյանքի և կենսագործունեության 
կազմակերպման քաղաքակիրթ քաղաքակրթության: Դարերի խորքից մեզ հասած հոգևոր 
մշակույթի կողքին ոգեղեն տեսք է ստանում նաև նյութական մշակույթը, որոնց միջոցով մեր 
նախնիները խոսում են մեզ հետ, մեզ ներկայացնում իրենց կյանքի ու ապրելակերպի 
հիմունքներն ու չաւխտոշիչները, ազգային ինքնության մշակութային եոոմևրը, կանոններն ա 
իդեաները ե հորդորում ապրել այղ օրենքներով:
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11 ա լ i| mi liiiili /ւԼ>ւ ււ1լայ|ՈԼւ/ վ երոհիշյա լ լւմ|<ոմսււ(լ< 1սււմամարւ|կսւյին վ իթ խ ա ր ա ծ ա վ ա լ մի 
pliif(iiltui|!|.niil| I , որւր1ււ|ից պ ա տ մություէտ  իր դսա ևրն Լ տ ա լիս ներկա  սերունդներին:

11յււս||..... . վւի||ւսոփսւյությունը հոգեոր մշակույթի ինքնատիպ տեսակներից մեկն Է,
մսւրղ-րնււդւյւսն ե մսւրդ-մարդ հարաբերությունների իմացական-արժեքային ինքնուրույն ձե 
ու տեսակ Է: Փիլիսոփայությունը մի յուրատեսակ կամուրջ ե միջնորդ Է մարդու ե բնության 
միջե: Որպես այդպիսին, փիլիսոփայությունը նախ ե աոաջ տեսական-ամբողջական աշ
խարհայացք Է. նրա ելակետային մեկնարկը աշխարհայացքային-իմաստասիրա- 
կաև է:

Փիփսոփայությունը կուլտուրան ե քաղաքակրթությունը փ կտրում միմյանցից և հա
կադրում միմյանց: Դրանց միասնությամբ են բնութագրվում մարդկության սոցիալ-տնտե- 
սական ե քաղաքական կարգը, կենսակերպը, ապրելակարգը, քաղաքականությունը, զար
գացման հեռանկարները, պատմության իմաստը: Դրանց միջոցով Է պատմությունը ներկա
յանում իր ամբողջ բազմազանությամբ և միասնականությամբ: Կրկնում ենք, պատմության 
շարժումը ացիալական ժամանակի ու տարածության մեջ մեզ Է ներկայանում ամենատար
բեր ժողովուրդների ու ազգերի մշակութաքաղաքակրթական կյանքի ամենատարբեր գա
ղափարներով, իդեալներով, ձևերով ու եղանակներով: Հայտնի Է նաև, որ դարեր շարունակ 
Արևելքի ժողովուրդները ապրել եե իրենց մշակույթի և քաղաքակրթության նորմերով ե օ
րենքներով, Արևմուտքի ազգերը իրենց: Արևելքը և Արևմուտքը աշխարհաքաղաքական 
մշակութային տարբեր տիպերի հասարակություններ են, տարբեր քաղաքակրթության 
կրողներ: Արևելքին բնորոշ են ավանդապաշտությունը, համայնավորությունը, կրոնաբստո- 
յական ավանդույթները, սերն ու հարգանքը ավագի, ծնողի, ուսուցչի նկատմամբ պետակա
նության միապետական-ժաոանգական տիպերը: Ընդհակառակը, Արևմուտքին բնորոշ են 
անհատապաշտությունը, ռացիոնալիզմը, դեմոկրատիզմը, լուսավորականությունը, քրիս
տոնեական ավանդույթը, սւզատապաշտաթյունը, գիտապաշտությունը, անհատականի ա- 
ոաջնությունը կոլեկտիվի նկատմամբ և այլն: Ու՞ր Է ընթանում պատմությունը ե ո՞րն Է նրա 
իմաստը: Պատմությունը, արդյո՞ք «ցաքուցրիվ» կուլտուրականների ու քաղաքակրթութ
յունների «հավաքածու» Է և իր սոցիալական տարածության ու ժամանակի մեջ ընթանալու 
Է անկարգ ուղիով: Այսօրվա համաշխարհային պատմական պրոցեսի սրընթաց առաջըն
թացը ամենատարբեր քաղաքակրթությունների և կուլտուրաների ինտեգրալ գործընթաց Է, 
որի Էությունը դրանց համամարդկային կողմերի միասնականության հիմքի վրա նոր հսւմա- 
մարդկային-միասնական արժեքների ձևավորում Է: Սա նշանակում Է, որ մարդկությունը 
ձգտում Է ստեղծել սոցիոմշակութային-քաղաքակրթական միասնական համակարգ, հա
մամարդկային իդեալների ու սկզբունքների նոր համակարգ: Հասարակական կյանքի ու 
կենսագործունեության լոկալ սոցիոմշակութային ե քաղաքակրթական համակարգերը այ
սօր ինտեգրվում են համամարդկային մեկ-միասնակւսն համակարգի մեջ' պահպանելով ի
րենց դարերով ստեղծված, համամարդկային բնույթ ունեցող ազգային արժեքները: Արևել
քը և Արևմուտքը իրենց անհաշտ, կատաղի պայքարում, այնուամենայնիվ, կորցնում են ի
րենց արևելակենտրոնայնության և արևմտակենտրոնայնության մենաշնորհը: Մարդկութ
յունը այսօր մշակում Է սոցիոմշակութային արժեքների և քաղաքակրթության նոր մոդելներ: 
Այսօր արդեն հրապարակի վրա են մի շարք աշխատություններ, որտեղ հիմնավորվում եե 
մոտ ապագայում մետաքաղաքակրթությաև ձևավորման ավարտը, «քաղաքակրթութ
յունների հանդիպման» հետևանքով մոլորակային, քաղաքակրթության հաղթանակը 
համամարդկային բանականությամբ, հիշողությամբ ե հոգևոր աշխարհով: Այսօր արդեն 
այնքան արագ Է ընթանում Արեելք-Արևմուտք մշակույթների ե քաղաքակրթությունների 
փոխազդեցությունը, որ համարյա «ջնջվում Է» դրանցից որևէ մեկի գերադասությունը: Բայց 
այդ համամարդկային միասնական մետաքաղաքակրթությանը կամ մոլորակային քաղա
քակրթությունը չի ենթադրում ազգային արժեքների ոչնչացում: Դրանք կապրեն այնքան 
ժամանակ, քանի դեո կա այն կրող ազգը, որի դարաշրջանային ե քաղաքակրթական մեն- 
թալիտետը (ազգային մտայնություն, հոգեկերտվածքի ուղղվածություն, արժեքային ղիրքո-
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րոշումներ, որոշիչ հավատ, գաղափարներ ե իդեալներ) նրա գոյության ն տտծանհաթյսւն 
գերադաս գործոններ կամ ելակետային նորմեր են: Առանց ազգային արժեքների, տվյալ 
ազգը կվերածվի կոսմոպոփտ մարդկանց հավաքածուի:

5. Հասարակության մշակութաբանական ե քաղաքակրթական 
իմացության տեսություն

Մշակույթի և քաղաքակրթական վերոհիշյալ ըմբռնումները զուտ տեսսւկան-իմացաբա- 
նական չեն: «Մշակույթ» ե «Քաղաքակրթություն» հասկացությունների բովանդակություն
ների հստակեցման միջոցով սկսվում է համաշխարհային պատմական պրոցեսի ուսումնա
սիրության Սոր մոտեցումների և մեթոդաբանության մշակումը, այն է'քաղաքակրթական և 
մշակութաբանական, ի հակադրություն ե լրացումն միագիծ, ուղղահայաց տեսանկյունից 
այն ուսումնասիրող ֆորմացիոն տեսության ու մոտեցման:

Պատմության նկատմամբ մշէսկութւսբաևակաԱ մոտեցման հիմունքները մշակել 
է Օսվալդ Շպենգլերը: Հասարակության պատմությունը հյուսվում է հորիզոնական հար
թության վրա ապրող, ինքնուրույն մշակութային և քաղաքակրթական արժեքներով ու նոր
մերով ապրող ժողովուրդների ու ազգերի համակեցության ձևով: Սստ Շպենգլերի, յուրա
քանչյուր ժողովուրդ ունի իր նախախորհրդանիշը և ապրում է դրա հիմքի վրա մշակած մշա
կութային արժեքներով: Մշակույթը «հոգի» հագած մարմին է, իսկ մշակութային աշխարհը 
որոշակի ոգու հետ հարաբերվող աշխարհ է: Այդ ոգին անմահ չէ: Ոգու մահը տվ|ալ մշա
կույթի մահն է, իսկ այդ մահը վրա է հասնում, երբ ոգու հնարավորությունները սպառվում 
են: Դա մշակույթի մայրամուտն է, որը տանում է դեպի «չորացած ծառի» տեսք ստացած 
քաղաքակրթություն: Քանի որ գոյություն ունեն միմյանց ոգուն օտար մշակույթներ, որոնց 
մահը ծնում է քաղաքակրթություն, ապա այդ քաղաքակրթությունները տհղայիև, «լո
կալ», միմյանցից անկախ ե միմյանց վրա չազդող քաղաքակրթություններ եե:

Շպենգլերի մշակութաբանական մեթոդաբանության էությունն այն է, որ ամեն մի մշա
կույթ, ըստ նրա, մեկուսացված ու փակ է: Նա ելնում է այն սկզբունքից, որ մշակույթները 
ծագում ե գործառնում են պատմական զարգացման որոշակի փուլերում, ծաղկում եե ե կոր
ծանվում: Այդպիսիսն են, նրա կարծիքով, հնդկական, չինական, բաբելոնյան, եգիպտա
կան, անտիկ, արաբական, ռուսական և արեմտաեվրոպական մշակույթները: Ցանկացած 
մշակույթ իր զարգացման ընթացքում «կրկնում» է կոնկրետ մարդու հասակային շարժման 
վտւլերի հաջորդականությունը' մանկություն, պատանեկություն, հասունություն ե ծերութ
յուն: Դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր սեփական քաղաքակրթությունը, որը ըստ նրա, 
մշակույթի ամեեածայրսւհեղ ե արհեստական վիճակներ են: Քաղաքակրթությունների ա
ռաջացումով, սկսվում է մշակույթների անկման ե մահվան պրոցեսը: Քաղաքակրթության 
շնորհիվ ամբողջ մշակույթը կենտրոնանում է մեծ քաղաքներում, իսկ պետության մնացած 
հատվածը վերածվում է հեռավոր ու խուլ ծայրամասերի: Արդյունքում, ըստ Շպենգլերի, քա
ղաքաբնակները, կտրվելով ավանդույթներից, վերածվում են անդեմ մարդկանց և ձուլվում 
նույնքան անդեմ ու անձե զանգվածների: Սրանից նա եզրակացնում է , որ «մեծ քաղաքնե
րը քաղաքակրթված են, բայց կուլտուրա չունեն»:

Այսպիսով, Շպենգլերը գտնում է, որ ամեն մի մշակույթ ունի իր քաղաքակրթությունը: 
Այն տվյալ մշակույթի ամենավերջին ե ծերացած վիճակն է ե ավարտը: Քաղաքակրթութ
յունները մահ են կյանքից հետո, անշարժություն ե քարացածություն զարգացումից հետո, 
ծերացած ու քարացած քաղաք գյուղից հետո: Մշակույթի մահը սկսվում է քաղաքակրթութ
յունների առաջացմամբ ե մեծ քաղաքներում կուտակվածությամբ: Ըստ էության, Շպենգլե- 
րը նկատել է քաղաքակրթության մի շարք բացասական գծեր' մարդկանց օտարում մեկը 
մյուսից, մեկուսացվածություն, մենակության զգացումի և ապրումների աոատու թյուն, դա
րավոր մարդկային ավանդույթների անտեսում ե անկում:

Շպենգլերի մշակութաբանական մուրեցումը լայն հորիզոններ 1. |4ii(|iuit 1ււա1սւշ|սսւրհա-

352



l|i!i ււլաւ|£1ւււ1լւււև պրոցեսի բազմազանության ուսումնասիրության համար: Բայց այն հսւմ- 
quiiluilL|i|i, ո|ւ նա մշակույթի անկման արմատներն ու պատճառները փնտրում է քաղա
քակրթության մեջ, գիտական չէ: Չի կարեփ քաղաքակրթությունն ու մշակույթը հակադրել 
միմյանց: ճիշտ է, մեծ քաղաքներում մարդիկ հեռանում ե կարծես թե օտարվում են միմյան
ցից, զգում ե կրում են օտարվածության բեռը, բայց ե այնպես մեծ քաղաքը իր հետ բերում 
է նոր քաղաքակրթություն ե մշակում է կյանքի ու գործունեության ՆՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹ:

* * *

20-րդ դարի խոշորագույն պատմաբան ե պատմության փիլիսոփա Առնոլդ fi-ոյնբին 
մարդկային հասարակության պատմության ուսումնասիրության հիմքում դրել է «Քաղա
քակրթություն» հասկացությունը: Նա գտնում է, որ մարդկային հասարակության վերըն
թաց զարգացումը միօրինակ ե միագիծ չէ, այլ իրենից ներկայացվում է մի շարք քաղա
քակրթությունների տեսքով: Դրանք Ռոյնբին անվանել է «լոկալ» /մեկուսացված, տեղա
փակված/ քաղաքակրթություններ: Դրանք, ըստ նրա, ծագում, զարգանում, իսկ հետո ար
ժեզրկվում ու ձեախեղվում եե:

Ըստ Q-ոյնբիի, քաղաքակրթությունը հոգեոր ավանդույթներով միավորված «մարդ
կանց կայուն հանրություն է», որը սահմանափակված է աշխարհագրական շրջանակների 
մեջ: Հոգեոր ավանդույթներ ասելով Թ-ոյնբին հասկանում է ամենից առաջ կրոնական սւ- 
վանդույթները, որոնք գերակա եե տվյալ հասարակության մեջ: Այսպիսի մոտեցմամբ հա
մաշխարհային պատմությունը իրենից ներկայացնում է երեսունին մոտ լոկալ քաղաքակր
թությունների ամբողջություն: Այսպիսի մոտեցման համար հիմք եե հանդիսացել նրա հիպո
թետիկ մտքերը այն մասին, որ նախ, մարդկային հասարակության միասնական զարգա
ցում գոյություն չունի, զարգանում են սոսկ լոկալ քաղաքակրթությունները ե, երկրորդ, լո
կալ քաղաքակրթությունների միջև գոյություն չունեն կոշտ ու կոպիտ, դաժան կապեր: Այդ
պիսի կապեր կարող են դրսևորել միայն քաղաքակրթությունների բաղադրատարրերը:

Թ-ոյեբիի տեսության մեջ լոկալ քաղաքակրթությունների էության հիմքում ընկած է 
«մարտահրավեր-պատասխսւն» համակարգը: Յուրաքանչյուր լոկալ քաղաքակրթություն 
զարգանում է «մարտահրավերին» պատասխանելու գործընթացներում: Դա այն ուժն է, ո
րը ստիպում է տվյալ քաղաքակրթությանը զարգանալ կամ հետաճել /առաջադիմել կամ 
հետադիմել/: «Մարտահրավերը» հաջորդ կոեկրետ գործողության «պատասխանի» խթա
նող գործոն է, անկախ այն բանից, թե այդ պատասխանը կհետևի" գործողությանը, թե տե
ղի չի ունենա: Խթանող գործոնները պատմական բնույթ ունեն, իրենց էությամբ ժամանա
կի մեջ փոփոխական են, զարգանում են: «Մարտահրավերները» դրսևորվում են բնական ե 
հասարակական ամենատարբեր գործոնների ազդեցության տակ, ընդ որում, ճակատագ
րական դեր են խաղում դաժան բնակլիմայական պայմանները, արտաքին ագրեսիվ հար
ձակումները ե տետեակաե անբարենպաստ պայմանները:

«Պատասխան» հասկացությունը, ըստ նրա, բնութագրում է մարդկանց հոգևոր արձա
գանքները մարտահրավերներին: Ստեղծագործական պատասխանը ամրագրում է քաղա
քակրթության վերընթաց զարգացումը և ծաղկումը, իսկ ոչ ստեղծագործականը քաղա
քակրթության անկումը: Միայն իսկական, ստեղծագործական պատասխանն է ապահո
վում լոկալ քաղաքակրթության հետագա զարգացումը: Մարդիկ եե «պատասխանի » ար
տադրողները, ընդսմին, մարտահրավերների պատասխանները որոշում է «ստեղծագործա
կան փոքրքմասնությունը», որը իր հետևից տանում է «պասիվ մեծամասնությանը»:

«Ստեղծագործ փոքրամասնությունը» հանճարների փոքրքմասնություն է, «ստեղ
ծագործ և աստվածընտիր մարղկամց միություն է», որը իր ինտելեկտուալ, այլ ոչ թե ուժա
յին միջոցներով կառավարում է' իր ինտելեկտուալ ուժերն ու գիտեփքները ուղղելով մարդ
կանց ու հասարակության բարօրության գործին: Լոկալ քաղաքակրթության համակարգում 
կարևոր տեղ ունեն տվյալ հասարակության մեջ տիրապետող հոգևոր ավանդույթները:
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Ю-ոյնբին գտնում է, որ կրոնի ու կրոնական գիտակցությունը մսսլււլ1|ւււ].ւ(tiiti միակ գիտակ
ցության ձեն է, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս իմաստավորել Աստծո կեցությու
նը, քանի որ «մարտւսհրավեր-պատասխան»համակարգը այլ բան չէ, քան մարգկայինի և 
աստվածայինի սոցիալական դրսևորումը: Քաղաքակրթության ծագումը մարդկության ա
ոաջին պատասխանն էր աստվածային մարտահրավերին: Մարդկային հասարակության 
պատմությունը լոկալ քաղաքակրթությունների «մարտսւհրավեր-պատասխան» հարաբե
րությունների փողային զարգացման պատմություն է: «Պատմության- փուլը» քաղա
քակրթության ծագման, աճի վաղերի միջոցով քայքայման ու ոչնչացման վաղին անցման 
փակ համակարգ է: Թոյնբիի «վտղային զարգացման» տեսության մեջ հասարակության 
զարգացման պատմությունը «լոկալ քաղաքակրթություննե՛րի գումար Ь>, քաղաքակր
թությունների, որոնք անցնում են նույնական փողեր 'ծնունդ աճ, անկում, քայքայում և 
կործանում: Հետաքրքրական է, որ վերջին վաղում հասարակությունը ոչ միայն պառակտ
վում է երեք խմբերի'իշխող փոքրքմասնության, ներքին պրոլետարիատի և ւսրտսւ֊ 
քին պրոլետարիատի«սւյ|և ենթարկվում է «հոգու խորքային պառակտման»: Եթե «Ներ
քին պրոլետարիատը» զարգացման վաղում ստեղծում է «ունիվերսալ կրոն ե եկեղեցի», որ
պես այս փուլի կառուցվածքային գլխավոր բաղադրիչ, ապա «արտաքին պրոլետարիա- 
տը» դեգինտեգրող /անբողջը քայքայող/ գործոն է: Տվյալ քաղաքակրթությունը Ռոյնբին 
անվանում է «անտանելի իրականություն», որից փրկվելու հնարավոր չորս միջոց է տես
նում. ա. վերադարձ նախկին քաղաքակրթությանը; բ. հեղափոխական ձգտում; գ. հեռացում 
տվյալ իրականությունից ե դ. «ունիվերսալ կրոնի ու եկեղեցու» միջոցով մարդկությանը 
քայքայվող քաղաքակրթությունից փրկում: Քաղաքակրթական փակուղուց դուրս գալու և 
զարգացման բարձր աստիճան ապահովելու համար «ներքին պրոլետարիատը» պետք է 
փոխզիջումային համաձայնության մեջ մտնի իշխող փոքրամասնության հետ: Թոյնբին 
համոզված է, որ «մայրամուտ» ապրող Արևմտյան քաղաքակրթությունը կարեփ է փրկել:

Գ-լովս 5. Հասարակության կառուցվածքային-գործառնակաե 
իմացություն

Հասարակական համակարգի բնույթի և էության վերլուծության ժամանակ մենք սովո
րեցինք, որ այն միասնական ամբողջ է,ե իրենից ներկայացնում է վախազդեցության մեջ 
գտնվող տարրերի ամբողջություն: Տարբեր առիթներով մենք ծանոթացանք նաև հասարա
կությունը կազմող այդ «տարրերին» ե համսաոտակի բնութագրեցինք դրանք:

Համակարգերի տեսության այսօրվա նվաճումները կարգավորել են համակարգը կազ
մող «մասերի» հիեարխիկ-մակարդակային հասկացական ապարատը: Համակարգը կա
ռուցված է համեմատաբար բարդ և հարաբերական ինքնուրույնություն ունեցող ենթահա
մակարգերից, որոնցից յուրաքանչյուրը իր հերթին ունի իր ենթահամակարգերը, ենթաեն- 
թսւհամակարգերը ե այսպես շարունակ' մինչե ամենապարզ բաղկացուցիչ տարրերը:

Այսպիսի ըմբոնմամբ հասարակությունը կարեփ է դիտարկել և' որպես մարդկանց ու 
մարդկային բոլոր կարգի հանրությունների կարգավորվածություն ե ամբողջականություն, 
և որպես ենթահամակարգերի, ենթաենթսւհամակարգերի, ...փ կարգավորված ե ինքնակա- 
ռավարվող համակարգ, որի յուրաքանչյուր օղակի պարտադիր մասնակիցը մարդը կամ 
մարդկային որևէ հանրույթ է: Սա նշանակում է, որ նախ, հասարակությունը գերբարդ ե 
հիեարխիկ համակարգ է, երկրորդ, որ այն օժտված է ինտեգրալ հատկությամբ, մի այնպի
սի միավորող դաշտով, որոնք հնարավորություն են ստեղծում ենթահամակարգերի ազատ, 
բայց ոչ ինքնաբավ և ինքնանպատակ գործառնության համար: Մարդը միակ համապար
փակ ինտեգրող սուբյեկտն է, համընդհանուր տարրն է:

Հասարակության կառուցվածքային էությունը առավել հստակ հասկանալու համար 
կարեփ է այն ըմբռնել նաև աղ մոտեցումներով, նախ, գործունեության սաբյևնսփ տե
սանկյունից, այսինքն ով կամ ովքեր են գործում, երկրորդ, գործունեության տիրույթի



||ւ1ււււս1ւ1||ւււ ti|i(|, այսինքն, հասարակության որ բնագավառում 1: իրականացվում գորձու- 
և1ււււ|.ւ|ւււ1ւր 1ւ, երրորդ, գործունեության եղանակի տեսանկյունից, այսինքն, ինչպես է 
իրւււկա1սայփււմ այդ գործունեությունը:

Աոաջին մոտեցմամբ հասարակական համակարգի բաղկացուցիչ տարրերն են անհատ 
մարդիկ, դրանց հանրույթները ու միավորումները:

Երկրորդ դեպքում տեսանելի են այն ենթահամակարգերը, (ենթա,ենթա...)-ը որոնց 
ուղղված է գործունեությունը և որտեղ մարդիկ զբա ղվա ծ են նպատակադիր 
գործութնեությսւմր՝ որևէ կոնկրետ արժեք ստեղծելու և  բավարարելու որևէ կոնկ
րետ պահանջմունք:

Երրորդ մոտեցմամբ հասարակական համակարգի ենթահամակարգերը կտարբերվեն 
գործունեության ինքնատիպ եղանակներով ու ձևերով' տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական, 
հոգևոր:

Հասարակական համակարգի կառուցվածքային բոլոր միավորների առանձնահատ
կությունը այլ համակարգերի մասերից այն է, որ նրանց բոլորին հատուկ է հասարակական 
ամբողջի համակարգային հիմնական հատկությունները, այն է.

1. Հասարակական արտադրությունը,
2. Գործունեությունը,
3. Հասարակական հարաբերությունները,
4. Նպատակը, պահանջմունքը, շահը,
5. Ստեղծված բարիքները ե արժեքների համակարգը,
6. Ինքնակարգավորվածությունը և կառավարումը,
7. Գործառնությունն ու վերարտադրությունը:
8. Սոցիալական փիլիսոփայության մեջ այսօր առավել ընդունելի է հասարակության 

մակարդակային ենթակաոուցվածքների տարբերակումը ըստ գո՛րծունեու՛թյան սուբ
յեկտների ե ոլորտների: Սրա օգտին է խոսում նաև հասարակության սուբստանցիոնալ 
ըմբռնումը, հասարակական արտադրության և գործունեության, որպես հասարակության 
բոլոր մասերի հիմքը, պայմանը ե դրանց գոյության երաշխիքը լինելու հանգամանքը: Այս 
հայեցակետից, ինչպես նշել ենք արդեն առանձնացվում են հասարակական կյանքի նյու
թական, սոցիալական, (ընկերային), քաղաքական և հոգևոր ոլորտները:

«Հասարակական կյանքի ոլորտ» հասկացությունը հասարակական համակարգի 
կսաուցվածքային-գործաոնական իմացության կարևորագույն կատեգորիան է: Այս հաս
կացության միջոցով են առանձնացվում հասարակության մակարդակային ենթահամա
կարգերը' ըստ գործունեության սուբյեկտի, օբյեկտի ե ար՛դյունքի: Այս հասկացության 
շնորհիվ է սոցիալական փիփսոփայությունը ամրագրում վերը թվարկված հասարակական 
համընդհանուր հատկությունները' դրանց տալով կոնկրետ առարկայական բնույթ և անդեմ 
էությունները դիմավորում, «միս ու արյուն» տափս դրանց և կոնկրետացնում: Այս չորս ո
լորտներից յուրաքանչյուրը օժտված է հասարակությանը հատուկ կառուցվածքա-բովսւն- 
դակային այնպիսի տարրերով, որոնք ընդհանուր են բոլորի համար ե կազմում են հասարա
կության կմախքը: Դրանք են' գործունեությունը, արտադրությունն ու վերարտադրությունը, 
հասարակական հարաբերությունները, շահերն ու պահանջմունքները, արժեքների համա
կարգը ե այդ բոլորի կրողն ու իրականացնողը'հասարակական մարդը: Սոցիալական փի
լիսոփայության տեսանկյունից յուրաքանչյուր ոլորտ բնութագրվում է օրենքների իր համա
կարգով, որոշակի հարաբերական ինքնուրույնությամբ, արժեքների այնպիսի համակար
գով, որոնք բավարար են ոչ միայն տվյալ ոլորտի, այլև բոլոր ոլորտների սուբյեկտնե
րի պահանջմունքները, փնեն համամարդկային: Շնորհիվ ոլորտների փիլիսոփայական 
իմացության, հնարավոր կլինի բացսւհայտել ներհամակարգային վտխազդեցությունների 
էությունները և դերը, հանձինս գործառնության, որպես ոլորտների միջև գոյություն ունեցող 
վտխազդեցությունների ամբողջություն: Այդ վտխազդեցությունների մեջ առանձնացնելով 
երեք հիմնական ձևեր' կոորդինացիոն (հորիզոնական), սուբորդինացիոն (ենթատրորսւ-
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դաս) և կորելյսւցիոն (կենտրոնանան և ծայրամասային կառույցների) փւփաս|1)1ս|ություն- 
ները, սոցիալական փիլիսոփայությունը ճանաչում Է կոնկրետ հասարակության Էությունը, 
բնույթը, զարգացման ընթացքը, ոլորտների տեղն ու դերը, նրա գործառնության ու վերար
տադրության ուղղվածությունն ու բնույթը կառավարման ու կարգավորվածության աստի
ճանը: «Հասարակական կյանքի ոլորտ» հասկացությունը արտացոլում Է հասարակության 
մակարդակային այն ենթահամակարգերը, որտեղ մարդիկ զբաղված են կոնկրետ ար
տադրությամբ ու գործունեությամբ, գտնվում են կոևկրետ հասարակական հարաբերութ
յունների մեջ, արտադրում են կոևկրետ արժեքներ, բավարարում կոևկրետ պահանջ
մունքներ ե աչքի են ընկնում օրենքների ինքնուրույն համակարգով ու կառավարման ինք
նուրույն մեխանիզմներով:

Հասարակական կյանքի վերը թվարկված չորս մակարդակային ոլորտները կարծես թե 
աստիճանական կազմավորումներ են, հիեարխիկ այն իմաստով, որ սոցիալ-քւսղաքական 
ե հոգևոր ոլորտների բնույթն ու բովանդակությունը վերջին հաշվով պայմանավորված Է 
նյութական ոլորտի Էությունից, նրա բնույթից ու բովանդակությունից, չմոռանալով, սա
կայն, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր հերթին վիթխարի հակադարձ ակտիվ ազդեցություն 
Է գործում նյութական ոլորտի վրա: Ստորև մենք ավելի մանրամասն կխոսենք այդ մասին:

Եթե փորձենք խոսել տեսական փիփսոփայության հասկացական լեզվով, ապա հասա
րակությունը Ունիվերսումի կեցության զերբարդ ձևերից ու մակարդակներից մեկն Է: Սո
ցիալական փիփսոփայության հայեցակետից հասարակական կյանքի ենթահամակարգ 
անվանվող ոլորտները ներհամակարգային կեցության ձևեր են, հասարակական կյանքի 
պատմական պրոցեսի կեցության ոլորտներ են: Ներհամակարգային փոխազդեցություննե
րի համատեքստում հասարակական կյանքի ոլորտները գտնվում են և' կոորդինացիոն, և' 
սոտորդինացիոն, և’ կորելացիոն գործառնական կապերի ձևով:21 Այսպիսի ըմբռնմամբ հա
սարակության կեցությունը իր ամբողջության մեջ ճանաչելու ամենաարդյունավետ ձևերից 
մեկը պորտային կեցությունների փիփսոփայական իմացությունն Է, առանց որի հնարավոր 
չէ բացահայտել դրանց վտխազդեցությունները, դրանցից յուրաքանչյուրի տեղն ու դերը 
հասարակական կեցության ամբողջական ճանաչման գործում:

1. Հասարակական կյանքի նյութական կեցությունը

Հասարակության նյութական կեցությունը մարդկանց կյանքի ու գործունեության այն ո
լորտն է, որտեղ մարդիկ զբաղված են ևյութակաև արտադրությամբ և ևյութակաև գոր
ծունեությամբ, գտնվում են նյութակաև-արտադրակաև հասարակական հարաբերութ
յունների մեջ, ստեղծում են ևյութակաև արժեքներ բավարարելու իրենց ևյութակաև պա
հանջմունքները:

Թվում է, թե այս հիմնախնդիրները փիլիսոփայելու անհրաժեշտություն չկա, քանզի 
տնտեսական գիտությունները սպառում են դրանց իմացությունը: Սակայն չպետք է մոռա
նալ, որ խոսքը այստեղ վերաբերում է ոչ թե տնտեսական կյանքի ինքնին, կոնկրետ գիտա
կան ուսումնասիրությանը, այլ այդ ոլորտի հետ կապված այն հարցերի և կողմերի հետ, ո
րոնք առնչվում են հասարակական ամբողջի և մյուս ոլորտների հարաբերակցության հետ, 
հասարակության վրա տնտեսական կյանքի ազդեցության հետ: Սոցիալական փիլիսո
փայության ուսումնասիրության տիրույթում են գտնվում սեփականատիրական, 
բաշխման, փոխանակման ե  սպաոման հասարակական հարաբերությունների, 
նյութական շահերի ու պահանջմունքների առանձնահատկությունների ճանաչումը4 կապ
ված մյուս ոլորտներում արժեքներ ստեղծող մարդկանց պահանջմունքների և շահերի հետ: 
Խոսքը լայն իմաստով վերաբերում է գործունեության ւիոխանակմանը, այն կնճռոտ հարցի 
լուծմանը, թե արդյոք, ինչպես են իրենց նյութական կյանքը ապահովում նյու թական արժեք-

21 Այս մասին տես սույն գրքի 464-467 էջերում:
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IiIiji չարտադրող, այլ ոլորտներում գործող մարդիկ: Այս հարցերի հնտ նն կապվում նաև 
նյութական ււրտփի օբյեկտիվ պայմանների, սուբյեկտիվ գործոնների, նրա գիտակցական 
կազմակերպման, տնտեսական կառավարման կառույցների, պետության և բարոյակա
նության տեղի ու դերի բացահայտումը:

Հասարակության նյութական կյանքի փիլիսոփայության համար նախ ե առաջ պետք է 
տարբերակել «նյութական գործունեություն» Լ  «նյութական արտադրություն» հաս
կացությունները, որոնք հաճախակի նույնացվում են ե ազատ օգտագործվում մեկը մյուսի 
փոխարեն: Բովանդակային ստումով նյութական գործունեությունը ավեփ լայն է, քան նյու
թական արտադրությունը: ճիշտ է, դրանց նույնացման համար կան ծանրակշիռ փաս
տարկներ, բայց պետք է նկատի ունենալ մի շարք հանգամանքներ:

Նյութական գործունեությամբ զբաղված է նյութական ոլորտի հետ անմիջականորեն 
կապված ամեն մի սուբյեկտ' արտադրողը, բաշխողը, փոխանակողը, իրացնողը, արտադ
րության կազմակերպիչը, տնտեսական կյանքի բոլոր կարգի գործընթացները իրականաց
նող անհատ մարդիկ ե վարչական կառույցների կոլեկտիվները: Իսկ արտադրական գոր
ծունեությամբ զբաղվում եե նրանք, ովքեր անմիջապես մասնակցում են նյութական արժեք
ների ստեղծմանը, գտնվում եե արտադրական հարաբերությունների մեջ ե բնութագրվում 
եե աշխատանքի արդյունքի որակաքանակական չափանիշներով, աշխատանքի արտադ
րողականությամբ, աշխատանքային հմտություններով ու վարպետությամբ: Նյութական 
արտադրական գործընթացը կառուցվածքային տեսանկյունից ունի երկու կողմ արտադրո
ղական ուժեր' մարդ-տեխնիկա-օբյեկտ ե դրանց հարաբերությունների համակարգը' ար
տադրական հարաբերությունները: Նյութական արտադրությունը այդ երկու կողմերի անխ
զելի միասնությունն է:

Ի տարբերություն նյութական արտադրության, նյութական գործունեությունը բնու
թագրվում է նան. իր գործառնական չափանիշներով, իրենց մարդկային ե  հասարա
կական իմաստի ու նշանակության տեսանկյունից: Այս հայեցակետից սոցիալական 
փիփսոփայությունը իմաստավորում է նյութական արտադրության և գործունեության հա
սարակական էությունը, ուշադրության կենտրոնում պահելով դրանց կապը այլ ոլորտների 
նմանատիպ գործընթացների հետ:

Հասարակության տնտեսական կյանքը բազմատեսակ իրերի ե ծառայությունների ար
տադրության, բաշխման, փոխանակման ե սպառման միասնական գործընթաց է: Սրա 
արդյունքում արտադրվում եե երկակի ուղղվածություն ունեցող նյութական արժեքներ' նյու- 
թսւկաև բարիքևեր, հասարակություն կազմող բոլոր սուբյեկտների' մարդկանց նյութա
կան պահանջմունքները բավարարելու և ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար ե 
արժեքներ որպես հասարակական կյանքի մյուս ոլորտների նյութատեխնիկական բազա: 
Այս տեսանկյունից նյութական ոլորտը որոշիչ և գերադաս ազդեցություն ունի մյուս ոլորտ
ների ե հասարակության զարգացման գործում: Հարցի էությունն այն է, որ առանց նյութա
կան արտադրության և նյութական արժեքների անհնարին է հասարակության գոյությունը: 
Սա իր հերթին հիմք է հանդիսացել եզրակացնելու, որ նյութական արտադրությունը հասա
րակության գոյության և զարգացման միակ հիմքն է ե գոյության միակ պայմանը: Մյուս 
կողմից, նյութական բարիքների արտադրության եղանակը ե նրանում ձևավորված աշխա
տանքի բաժանումն ու սեփականատիրական հարաբերություններն պայմանավորում են 
հասարակության սոցիալական կառուցվածքը, որոշում քաղաքական ոլորտի զարգացման 
էությունը ե ուղղվածությունը, պետական ապարատում տնտեսապես տիրապետող սոցիա
լական խավերի ու խմբերի առկայությունը, քաղաքական կուսակցությունների գործու
նեության նպատսւկաուղղվածությունը: Նյութական արտադրությամբ է մեծապես պայմա
նավորված հոգևոր ոլորտի զարգացումը: Առանց բավարար նյութատեխնիկական բազայի, 
ասենք, թուղթ ու գրչի, մուրճ ու ներկի, տպագրական մեքենայի, ընդհանրապես նյութական 
բազայի ե համապատասխան կառույցների շինությունների անհնարին է հոգևոր կյանքի 
նորմալ գործառնությունը:

357



Նյութական արտադրության, դրանով իսկ հասարակական կյանքի, սկզրեսււ|ւտման ու 
զարգացման գլխավոր ե առանցքային աղբյուրն ու դրդիչ-մղիչ ուժերը մարդկանց bjnipui- 
կսւն-տնտեսական պահէսնջմունյւննրն ու շահերն են: Դրանք մշտապնս սոցիալա
կան պահանջմունքներ ու շսւհեը են: Սոցիալական-տնտեսական պահանջմունքները հան
դես են գալիս իբրե տնտեսական անհրաժեշտության պատմական դրսևորում իրենց սո
ցիալական ձևերի մեջ: Նյութական պահանջմունքներն են կյանքի կոչում այս կամ այն նյու
թական բարիքը: Չկա պահանջմունք, չկա ե արտադրություն: Արտադրության հիմքի վրա 
պահանջմունքները զարգանում են և՜ քանակապես, և՜ որակական ստումով: Չպետք է մո
ռանալ, որ բուն արտադրությունը ես պահանջմունք ունի: Այն կարիք ունի հումքի, էներգիա
յի, արտադրության միջոցների, ինչպես ե դրանց անընդհատ աճման ու կատարելագործ
ման: Նյութական արտադրության կազմակերպման ու զարգացման համար ճակատագրա
կան դեր են կատարում նյութական շահերը: Դրանք տնտեսական հարաբերությունների 
դրսևորման ձևեր են: Արտադրության պրոցեսում գտնվելով որոշակի տնտեսական հարա
բերությունների մեջ ե զբաղեցնելով որոշակի տեղ, մարդկանց մոտ ձևավորվում են տարբեր 
շահեր: Գործարարները շահագրգռված են ավելի էժան վճարել հումքի, գործիքների և աշ
խատուժի դիմաց' առավելագույն շահույթ ստանալու համար, աշխատավորները' ավեփ 
թանկ վաճառելու իրենց աշխատուժը:

Պահանջմունքների հետ միասին հյութական շահերը արտադրության զարգացման 
խթանիչ ուժեր եե: Որպես այդպիսին, նյութական շահերն են որոշում արտադրության նպսւ- 
տակսսուղղվածությունը և գործում են պահանջմունքի առարկա-պահանջմունքի բավարա
րում տիրույթի մեջ: Նպատակի իրականացման և պահանջմունքի բավարարման ներքին 
մղումներն ու ձգտումներն են որոշում շահերի բնույթը ե ուղղվածությունը: Շահերն են ար
տահայտում պահանջմունքների բավարարման ուղիները, ձևերն ու եղանակները, որոնք էլ 
որոշում են նյութական կյանքում ե արտադրության պրոցեսում մարդկանց գրաված տեղից 
և խաղացած դերից:

Սրանից անվերապահորեն հետևում է, որ հյութական արտադրության պրոցեսում 
և. նյութական կյանքում մարդկանց տնտեսական շահերի փոխազդեցությունը 
հասարակության նյութական կեցության հիմնական բովանդակությունն Է:
Դրանք վերաբերում են արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման հարաբե
րությունների մեջ գտնվող հասարակական բոլոր սուբյեկտներին' գործարարներին, աշխա
տողներին, ծառայողներին, արտադրության կազմակերպիչներին, բանվորներին, ֆերմեր
ներին, գյուղացիներին, արտադրական կոլեկտիվին, պետությանը, ազգին ե հասարակութ
յանը: Հասարակության վերընթաց զարգացման համար ամենակարևորը վերոհիշյալ սո
ցիալական սուբյեկտների նյութական շահերի օպտիմալ համադրումն է, տնտեսական այն
պիսի քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, որը հնարավորություն կտա և 
պայմաններ կստեղծի դրանց նյութական շահերի ներդաշնակ զարգացման համար:

Սոցիալական փիփսոփայությունը վերը թվարկված հիմնախնդիրները լուծելու տե
սանկյունից է հետազոտում նյութական արտադրությունը: Նրան հետաքրքրում է մարդ
կանց հարաբերությունները բնության նկատմամբ 'արտադրական ուժերի համա
կարգը, հիմնավորելու, որ մարդու և հասարակության ծագման ու սոցիալիզացմսւն աղբյու
րը, հիմքը և գլխավոր պայմանը բնությունն է ե, երկրորդը' այդ հարաբերությունների բազա
յի վրա և դրա իրականացման անհրաժեշտությունից ձևավորվող մարդկանց հարաբերութ
յունները միմյանց նկատմամբ' արտադրական-տնտեսական հարաբերությունները:

Սոցիալական փիփսոփայության վերոհիշյալ խնդիրները հասկանալու համար անհրա
ժեշտ է հստակ պատկերացում կազմել նյութական արտադրության կառուցվածքի և էութ
յան մասին: Խոսքը վերաբերում է նրան, թե ի՞նչ ե ինչպե՞ս են մարդիկ ստեղծում նյութական 
կյանքի գոյության միջոցներն ու պայմանները: Արտադրողական ուժերի միօայով մարդիկ 
պորտալարով կապվում են բնության հետ: Այն միակ կամուրջն է' իրսւ1|սւէւսսյ1ւ1ւ|ա հասա
րակության կապը բնության հետ, հարմարվելու, հարմարեցնելու li i|li|iuiibuil|li|ni ytinipjni-
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Ii|i, iH|ilii|Mijiii կրս1ւ|փ 1ւսսԽւր Տււ|1ււ|.ւլա1ւ նյութական միջոցները: Այւլ կսւմաջով սւնցսևլու 
liuiiuup ւ1ալււլ|ւկ մտնամ են արտադրական հարաբերությունների մեջ, որոնք ձևավորվում են 
արտադրական միջոցների նկատմամբ ունեցած սեփականա՜տի՛րական հարաբերութ
յուններից, դրանց և արտադրության արդյունքների բաշխման, փոխանակման, ե սպառ
ման հարաբերություններից: Սրանցից յուրաքանչյուրը ինքնին գոյություն չունի: Դրանք 
համադրվում են արտադրության պրոցեսում և հանդես գափս որպես արտադրական միաս
նական հարաբերությունների համակարգ:

Այդ համակարգում առանցքային հարաբերությունը սեփականատիրական հարաբե
րություններն են: Սեփականությունը արտադրության միջոցների տիրապետում է, 
արտադրության նյութական միջոցների օգտագործման իրավունքն Է' հաստատ
ված իրավական օրենքների և նորմերի մեջ: Սեփականության օբյեկտ կարող եե փնել ինչ
պես իրերը, այնպես Էլ մարդիկ: Սեփականությունը, որպես դրանց տիրապետում և օգտա
գործման իրավունք, ծագում Է պատմական այն դարաշրջաններում, երբ մարդիկ արտադ
րում են ավելին, քան անհրաժեշտ Էր տոհմային համայնքների նյութական պահանջմունք
ները բավարարելու համար: Սննդի ե այլ բարիքների որոշակի ավելցուկը հնարավորութ
յուն Է տափս նախ, դրանք կենտլւոնացնելու տոհմի ազդեցիկ մարդկանց ձեռքում և, երկ
րորդ'կերակրելու ոչ միայն տոհմի թույլ, հիվանդ երեխաներին ու ծերերին, այլև գերեվար
վածներին' աշխատեցնելու համար: Ծագում Է ստրկությունը, որը պետական կառույցների 
առաջացումով ամրագրվում Է իբրև մասնավոր սեփականություն: Ստրկությունը և մասնա
վոր սեփականությունը վիթխարի դեր եե կատարել հասարակության առաջընթացի գոր
ծում: Մասնավոր սեփականության շնորհիվ շեշտակի բարձրացել Է աշխատանքի արտադ
րողականությունը: Ստրկությունը մարդկանց որոշ խմբերի համար ստեղծել Է ազատ ժա
մանակ և նյութական ապահովվածություն, որոնք հոգևոր գործունեությամբ զբաղվե
լու անփոխարինելի պայմաններն են:

Այսպիսով, սեփականությունը ինչ-որ բան ունենալը չէ, 1ւ ոչ էլ ինչ-որ իրերի, սւ~ 
ոարկայի, գործիքի к  արտադրության միջոցի տիրապետումը: Սեփականությունը 
նախ ե առաջ իրավունք է, իր ունեցածը գործի դնելու իրավունք: Գողացված ավտոմոբի
լը դեռևս սեփականություն չէ: Հեգելը նկատել է, որ իրերի սեփականության իրավունքը մե
կի կողմից, պետք է գիտակցվի և ընդունվի նաև մյուսների կողմից:

Սեփականությունը այս կամ այն հանրույթի մեջ գտնվող սուբյեկտի իրա
վունքս է տիրապետել, օգտագործել և տնօրիԱել այն իրերը, բարիքներս ու ար
ժեքները, որոնք նա ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով: Սեփականությունը ակ
տիվ, գործուն հարաբերություն է, սեփականատիրոջ և սեփականազուրկ մարդկանց միջև: 
Սեփականատիրական հարաբերությունները նյութական արտադրության սկսման և կազ
մակերպման հիմնական, ելակետային հարաբերություններն են: Անմիջական արտադ
րության կազմակերպումով նյութական արտադրությունը չի ավարտվում: Այդ հիմքի վրա ձ
ևավորվում են արտադրական մյուս' բաշխման փոխանակման և սպառման հարաբերութ
յունները:

Հասարակության նյութական կյանքի և կեցության փիլիսոփայական իմացության հա
մար խիստ անհրաժեշտ է իմանալ, որ արտադրական հարաբերությունները տնտեսական 
հարաբերություններ են, որոնք ձևավորվում են մարդկանց միջև նյութական բարիք
ների անմիջական արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման պրո
ցեսում: Սակայն տնտեսական հասարակական հարաբերությունները ավեփ լայն են և 
ընդգրկում են նյութական արտադրության հետ կապված բոլոր կարգի սուբյեկտների նյու
թական հարաբերությունները: Արտադրական հարաբերությունները նյութական ոլորտի 
էությունն են, որտեղ համակարգաստեղծ հարաբերությունը արտադրության միջոցների 
մասնավոր, խմբակային կամ կոոպերատիվ սեփականությունն է: Մասնավոր սեփա
կանությունը համակարգաստեղծ հարաբերության է վերածվում, որովհետև անմիջական, 
հիմնական արտադրական հարաբերություն է և գործառնում է միայն նյութական բարիքնե-
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րի արտադրության պրոցեսում: Տնտեսական մյուս բոլոր հարաբերություններ!! 1ւՕ|աւկա են 
սեփականատիրական հարաբերություններին ե սպասարկում են դրանց: Ասենք, արտադ
րության այն ճյուղերը, որտեղ արտադրում են արտադրության տեխնիկա-տեխնոլոգիսւ- 
կան, տրանսպորտի, U հասարակական կյանքի մյուս ոլորտների նյութատեխնիկական բա
զա, ածանցյալ են համակարզաստեղծ, ելակետային ե հիմնական արտադրական հարաբե
րության նկատմամբ ե կախված են նրանից: Սոցիալական փիփսոփայության գլխավոր 
խնդիրը հասարակական կյանքում սեփականության հենց այս ձևի տեղի ու դերի բացահայ
տումն է:

Սեփականությունը տնտեսություն կազմակերպող ելակետային գործոն է: Դրանով եե 
որոշվում տնտեսության կազմակերպման պատմական ձեերը' բնատնտեսություն՛ը, ապ
րանքային. արտադրությունը, պչաևաչաւի-կարգավորվող տնտեսությունը, մարդ
կանց միջև անձնական, նյութական և ազատ վարձու աշխատանքի կախվածության 
հարաբերությունները:

Արդսւդրական սեփականատիրական հարաբերություններով են որոշվում բաշխման, 
վտխանակման ե սպառման հարաբերությունների բնույթն ու բովանդակությունը: Սեփա
կանատերն է տնօրինում իր արտադրության արդյունքների բաշխման տտծնթսւցները, փո
խանակման և սպառման ձևերը:

Սոցիալական փիփսոփայությունը բացահայտում է հասարակության նյութական կե
ցության մի շարք «գաղտնիքներ», որոնց իմացությունը հումանիստական հասարակարգ 
կառուցելու սկզբունքային գործոններ են: Խոսքը վերաբերում է արտադրական հարաբե
րությունների կառուցվածքային երկակի բովանդակության ճանաչմանը: Արտադրական 
հարաբերություններից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է երկու կողմով իրավական և իրա- 
յին-աոարկայական:

Իրավական կողմը ամրակայում է արտադրության միջոցների և արդյունքների նկատ
մամբ մարդկանց իրավական հարաբերությունները հավասարության կամ անհավա
սարության առումով: Սա նշանակում է, որ անմիջական արտադրության կազմակերպ
ման ե արդյունքի տնօրինման գործում մարդիկ փաստացի կարող են ունենալ հավասար 
կամ անհավասար վերաբերմունք:

Իրային-առարկայական կողմը արտահայտում է նյութական-տնտեսական պայմաննե
րի /ւ^ա^աս-առստկսւյական ձեն ու վիճակը, որոշում դրանց էությունը ե նպատակները: Ե
թե իրավական կողմը որոշակի պայմաններ է ստեղծում ե իրականացնում է արտադրութ
յան որևէ կոնկրետ ձև, ապա իրային-առարկայական կողմը տեսանելի է դարձնում նւ 
«ջրի երես հանում» իրավական կողմի փաստացի էությունը' նյութական բարիքնե
րի րաշխման, փոխանակման 1ւ սպառման հավասարությունն ու անհավասարութ
յունը, արդարությունն ու անարդարությունը և մարդկանց նյութական պահանջմունք
ների փաստացի բավարարման բնույթն ու բովանդակությունը: Սրա գաղտնիքն այն է, որ 
նյութական բարիքները ուղղակի չեն տնօրինվում հասարակայնորեն ե միջնորդավորված 
են արտադրության միջոցները իրավաբանորեն տնօրինող սեփականատիրոջ շահերով: 
Իսկ այդ շահերը այնքան էլ հումանիստական չեն և չեն առնչվում հասարակության բոլոր 
անդամների նյութական պահանջմունքների հավասար և արդար բավարարման հետ: Սե
փականատերը այդպիսի խնդիր չի էլ դնում: Արտադրության նպատակը դառնում է հարս
տության կուտակումը և քանակական-ծավալային մեծացումը: Հասարակության բոլոր ան
դամների պահանջմունքների փարժեք բավարարման հիմնախնդիրը դուրս է գափս տնտե
սական ոլորտից'վերածվելով պետության հիմնախնդրի: Այն դաոնում է նյութական ե քա
ղաքական ոլորտների վտխազդեցության հիմնահարցի, որի էությունը նյութական բարիք
ների ապրանքային ձևի փոխարկումս է անմիջական պահանջմունք բավարարող արժեքսւ- 
յին ձևի: Արդյո՞ք համաշխարհային շուկայական տնտեսությունը միակ ձևն է նման փո- 
խարկման համար, թէք մարդկությունը կստեղծի նորանոր, առավել հումանիստական ձևեր:

Արտադրական հարաբերությունների իրային-առարկայական կոտ11ւ իլւ1ւ1ււււ| սլայմա-
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hnii|ii|iiiiit I թաթական ւ՚արլփևևլփ արտադրության |՝նայթ[ւ, վերընթաց զարգացման տեմ- 
(i|lip|i հ 1ալսւփսւկաուղղվածւսթյունը: Այն արտադրության որոշիչ-աոսւջեային կողմն Է: 
Սլււս il|iyii)|iu| lili արտադրական հարաբերությունները վերածվում արտադրության խթա- 
ևխ կամ արգելակիչ կրծոնների:

Սոցիալական փիլիսոփայության համար անչափ կարևոր Է մասնավոր սեփականութ
յան և մարդու հարաբերակցության հարցը: Արտադրության միջոցների մասնավոր սեփա
կանությունը սերտորեն կապված Է մարդու բնության, նրա մարմնական ե հոգևոր կազմա
կերպման հետ: Առավել ընդգծված ե տեսանեփ են նրա կապը մարդու պահանջմունքների, 
արժեքային դիրքորոշումների ե այն բոլոր շարժառիթների հետ, որոնք մարդուն ստիպում են 
աշխատել ե ինքնահաստատվել: Իբրև մարդու նյութական կեցության առանցքային ոլորտ 
ու ձն, մասնավոր սեփականությունը ծնում Է նյութական գործունեության վիթխարի շա
հագրգռվածություն, ունեցվածքային ինքնուրույնություն: Այն մարդու մեջ դաստիարակում Է 
իր գործի նկատմամբ մեծագույն պատասխանատվություն: Պատմական փորձը դեռևս չի 
բացսւհայտել ե հաստատել պետական-համաժողովրդակսւն սեփականության առավե
լությունները մասնավոր սեփականության նկատմամբ: Դեռևս շարունակվում Է հանրային 
սեփականության խոցելի կողմերից մեկի քննադատությունը, իբր տեսականորեն ամեն ինչ 
պատկանում Է ժողովրդին, բայց իրականում՜ ոչ ոքի'իր անհոգի, կործանարար հետևանքնե
րով աշխատանքի և սեփականության նկատմամբ:

Այսպիսի ըմբռնման միակողմանիությունը ակնհայտ Է: Բանն այն Է, որ առ այսօր փի
լիսոփայական րսրջ վերլուծության չի ենթարկվել մասնավոր սեփականության աոաջին, 
բնական, ձևը մարդու ֆիզիկական, բանական ե իռացիոնալ ուժերի միասնական համա
կարգը: Մարդը աշխատանքային-արտադրական գործունեություն Է կատարում նախ ե ա
ռաջ ներդնելով բնությունից իրեն տրված և միայն իրեն պատկանող մասնավոր սեփակա
նությունը' ֆիզիկական և հոգևոր ունեցվածքը: Անմիջական արտադրություն կազմակերպե
լու համար իրար դեմ առ դեմ կանգնում են երկու սեփականատեր'արտադրության միջոցնե
րի մասնավոր սեփականատերը ե ֆիզիկական, բանական և իռացիոնալ ուժերի մասնավոր 
սեփականատերը: Բայց այն հանգամանքը (որը դուրս Է մնացել հասարակական կյանքի 
նյութական ոլորտի փիլիսոփայական վերլուծության տեսադաշտից), որ արտադրության 
միջոցների մասնավոր սեփականատերը նան. ինտելեկտուաւ սեփականատեր Է, 
այս հանգամանքը արտադրության միջոցների մասնավոր սեփականատիրոջը հնարավո
րություն Է տափս արտադրություն կազմակերպել: Բանն այն Է, որ մարդը բնությունը կա
րող Է վերափոխել միայն բնությունից օժտված իր ինտելեկտուալ մասնավոր սեփականութ
յանը ավելացնելով արտադրության միջոցները: Որքան Էլ հզոր փնի այդ ինտելեկտո- 
ւալ մասնավոր սեփականությունը, միևնույն Է, աոանց արտադրության միջոցների, 
անհնարին Է արտադրություն կազմակերպել:

Այս տեսանկյունից, մարդկության երջանիկ կյանքի կազմակերպման համար բարոյա
կան ե ճշմարիտ հասարակական կարգի կառուցումը երբեք Էլ կախված չէ և չի կարող փնել 
այն գործոնի հետ, արդյոք, արտադրության միջոցները մասնավոր, թե՛’ հանրային են: 
Դեռ ավեփն, սեփականատիրության այդ տեսակների արդյունավետությունը և  հու
մանիզմը դուրս են գալիս նյութական ոլորտի սահմաններից Լ, բեկվելով մյուս ո
լորտներին, որոշվում են հասարակական ամբողջի հումանիստական անհրաժեշ
տությամբ: Հասարակությունը վերջնագիծ, սահման չունի, որին ձգտում է մարդ
կությունը: Խոսքը, այստեղ, այն մասին է, թե արդյոք, մարդկությունը կարո՞ղ է կառուցել 
մի հասարակարգ, որտեղ կլուծի իր գլխավոր-գերագույն խնդիրը' մարդու ազատ, բազմա
կողմանի, ներդաշնակ ու երջանիկ կյանքի կազմակերպումը:

Բայց մի բան ակնհայտ է: Որքան մեծ են արտադրության միջոցների ինտեգրման ծա
վալներն ու տիրույթը, այնքան արդյունավետ է արտադրությունը: Նույն օրինաչափությու
նը վերաբերում է նաև ինտելեկտուալ մասնավոր սեփականությանը: Ինչպես ասում են' 
«Գյոսլ կանգնի, գերան կկոտրի»: Այսօր համաշխարհային տնտեսության միասնական
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կազմակերպման գործընթացում դեռևս կատաղի բախվում են անձնական, |ակ*սկային, կո- 
պերատիվ, ազգային ու պետական շահերը, որոնք արգելապատնեշ եե դնում և' արտադ
րության միջոցների, և' ինտելեկտուալ մասնավոր սեփականության ինտեգրման աոջն: Այ
նուամենայնիվ, մարդկությունը ստիպված է գնալու այդ ուղիով: Այսօր նշմարվում եե ար
տադրության միջոցների ե ինտելեկտուալ մասնավոր սեփականության միաձուլման մի
տումները: Մարդու հոգևոր աշխարհի ուժերը կամքը, գիտեփքը, գիտությունը, ինժեներա- 
տեխնիկական մտածելակերպը և ինֆորմացիոն գործոնները իրենցով պայմանավորում են 
արտադրության միջոցների արտադրական հնարավորությունների օգտագործման արղյու
նավետությունը: Մարդու ինտելեկտուալ սեփականությունը վերածվել է արտադրության 
գլխավոր միջոցի: Արտադրության միջոցներից զուրկ մարդը դադարում է փնել սոսկ իր աշ
խատուժը վաճառող սուբյեկտ: Ինտելեկտուալ մասնավոր սեփականությունը ձուլվել է ան
միջական արտադրություն սկսող սեփականատիրական իրային-առարկայական միջոցնե
րին, որով էլ հաստատվում է այն միտքը, որ նյութական բարիքների արտադրության, բաշխ
ման, ւիոխանակման և սպառման գործընթացները դուրս են եկել նյութական ոլորտի շրջա
նակներից ե վերածվել համսւհասարակական գործընթացի: Այսպիսի պարագաներում ար
դեն ապագա հումանիստական, քաղաքացիական հասարակության կառուցման հարցը չի 
կախված ո'չ սեփականության ձևերի ե ո՜չ էլ տիրապետող արտադրական հարաբերություն
ների բնույթից ու բովանդակությունից: Մարդկությունը կստեղծի մի նոր «Նոոսֆերա»22 «սո
ցիալական նոոսֆերա», որի ժամանակ մարդկության պատասխանատվությունը կենսոլոր
տից անցում կկատարի «սոցիոոլորտին»: Հասարակական կյանքի բանական կազմակերպ
ման հիմքում կդրվի մարդու գլոբալ պատասխանատվությունը:

Ի մի բերելով հասարակական կյանքի նյութական ոլորտի վերը ներկայացված փիփսո
փայական իմացությունը, կարող եե կատարել մի շարք եզրակացություններ:

՛Նախ, հասարակական կյանքի զարգացման այն փուլերում, որտեղ անմիջական ար
տադրության կազմակերպման և նյութական բարիքների արտադրության գլխավոր գործո
նը արտադրության միջոցների մասնավոր սեփականությունն էր, նյութական ոլորտը, իրոք, 
իրենով էր պայմանավորում ոչ միայն մնացած ոլորտների էությունը, այլև իրեն էր ենթար
կում սոցիալական քաղաքական և հոգևոր հարաբերությունները, հասարակական կյանքը 
իր ամբողջության մեջ:

Երկրորդ, տեխնիկայի ե գիտության բոտն զարգացման, դրանով իսկ' ինդուստրիալ 
հասարակությունում արտադրության միջոցներից զրկվածությունը (մասնավոր սեփակա
նատեր չփնելը) այլևս իրենով չի պայմանավորում աղքատությունը, հետևաբար, շահագոր
ծումը ե դասակարգային հակամարտությունը: Աշխատանքի արտադրողականության 
հուժկու բարձրացման և շուկայական հարաբերությունների հաստատման պայմաններում 
կարծես թե լուծվում է աղքատության հիմնախնդիրը ե հարթվում են բևեռային հակասութ
յունները:

Երրորդ, հետինդուստրիալ հասարակությունում այսօր տեղի է ունենում մասնավոր սե
փականության բոլոր ձևերի համադրում, որի ընթացքում «վարձու աշխատանքը» վերած
վում է բարձր վարձատրվող աշխատանքի, իսկ ինտելեկտուալ սեփականությունը հավա
սարվում է արտադրության միջոցների սեփականությանը: Այս պայմաններում մարդկային 
կյանքի արժեքը չի որոշվում տնտեսական հարաբերությունների մեջ գրաված տեղով ու դե
րով: Մարդը գիտակցաբար որոշում է տիրապետել, թե՞ չտիրապետել արտադրության մի
ջոցներին, քանզի այսօր արդեն հասարակության աոջև գործարարն ու սեփականատերը 
կարծես թե ավելորդ հոգսեր ու պատասխանատվություն ունեն նյութական կյանքի կազմա
կերպման, ղեկավարման ե զարգացման գործում:

Չորրորդ, արդյունքում ստացվում է, որ ժամանակակից հասարակության մեջ խախտ
վում է մասնավոր սեփականության ե դրա հետ կապված մարդկանց բարեկեցության միսւն-

7.7.1 .ւ>աւ.1>1ւ|ււււ (Imili. плоя մխ ]Փ , րա(ւակտ1ւարյան) մա րդր ե մա րդկա յին ա?խւււլւ1ւլւ:
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о 111111111 լ կտսլլւ, հյութական կյանքի միակ համսւկարզաստեղծ գործոն լինելու հանգամանքը: 
(Jյսօլւ արդեն մարդկանց ապրելակերպը և կյանքի բարեկեցության մակարդակը չի կարելի 
ուղղակի բխեցնել նյութական-արտադրական հարաբերությունների մեջ նրանց գրաված 
տէււլից ու խաղացած դերից: Ստորն., հասարակական կյանքի մյուս ոլորտների վերլուծութ
յան մեջ վերոհիշյալ հարցերը առավել սպառիչ պատասխան կգտնեն:

2. Հասարակության զարգացման գործոնները ն  շարժիչ ուժերը

Հասարակության շարժման ե զարգացման մասին խոսելիս, պետք Է նկատի ունենալ, 
որ այնինքնա-շարժվող եինքնա-զարգացող համակարգ Է: Ոչ մեկի համար գաղտնիք 
չէ, որ հասարակությունն անդադար ւիուիոխման վիճակում գտնվող համակարգ է: Ամեն 
ժամ ե ամեն օր հասարակական կյանքում տեղի են ունենում դեպքերի և իրադարձություն
ների հաջորդականություն: Կործանվում են իրենց դարն ապրած կացութաձևերը, պատմա
կան ասպարեզից հեռանում են ազգեր ու ժողովոտդներ, որոնց վտխարինում են նորերը և ձ- 
եավորվում են նոր ժողովոտդներ: Այս վւովտխությունները ընթանում են կամ վերընթաց 
կամ ետընթաց ուղիներով: Առանձնապես նկատելի են ժողովրդական զանգվածների և ան
ձի տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական կյանքի վայրիվերումները: Հասարակության վրա 
ավերիչ ազդեցություններ են թողել պատերազմներն ու հեղավտխությունները, հեղաշր
ջումներն ու կրոնական շարժումները: Հասարակության պատմությունը արարումների և 
ցնցումների պատմություն է:

Այնուամենայնիվ, մարդիկ գերազանցապես արարում ես, քան. կործանում: Վեր
ջին 300-400տսւրիներ ընթացքում, մասնավորապես 20-րդ դարում, նկատելի է հասարակա
կան կյանքի առանձին ոլորտների ու բնագավառների թռիչքաձև զարգացում: Արդեն իսկ 
այսօրվա սերունդը ականատես է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների և բնագավառ
ների սրընթաց զարգացմանը:

Հասարակության զարգացման աղբյուրները, գործոնները և պայմանները համադրվում 
են ունիվերսումի երեք ոլորտների կամ ռեալությունների վտխազդեցությունների շնորհիվ: 
Մենք արդեն նշել ենք, որ դրանք դիտարկվում են որպես «երեք աշխարհներ»' 

ա. բնությունը և նրա իրերի աշխարհը 'օբյեկտիվ նյութական կեցությունը, 
բ. «երկրորդ' արհեստական» բնությունը, այսինքն' մարդկային գործունեության արդ

յունք հանդիսացող իրերի աշխարհն ու մարդկանց հասարակական կեցությունը և
գ. մարդու հոգևոր յ«շ/յ<ա^/ւք'սուբյեկտիվությունը(գաղափարներ, իդեալներ, նպա

տակներ, պահանջմունքներ ու շահեր և հոգևոր գործունեության օբյեկտիվացված-առստ- 
կայացած արդյունքները):

Սոցիալական փիփսոփայությունը, վերանալով հասարակական զարգացման բազմա
թիվ գործոններից (բազմագործոնայնությունից), հետազոտման առարկա է դարձնում վերը 
թվարկված երեք գործռնները, դրանք դիտարկելով որպես հասարակության ինքնազար
գացման գլխավոր, սուբստանցիոնալ հիմքեր ե պայմաններ:

Բնությունը կամ բնության իրերի աշխարհը կեցության հավերժական գոյության ձևն է: 
Այն օբյեկտիվ ռեալություն է ե գտնվում է մարդու գիտակցությունից դուրս և անկախ: Իրերի 
այդ աշխարհը, որը սոցիալական ոչ մի տարր չի պարունակում, հասարակական կյան
քի զարգացման հիմք և գործոն է դառնում ոչ թե իր անսահման դրսևորումներով, այլ այն 
«մասերով», որոնց հետ փոխազդեցության մեջ է գտնվում մարդը: Այսպիսի մոտեցմամբ 
խոսքը գնում է բնության «նեղ» ըմբռնման, այն է, բնական միջավայրի մասին, բնութ
յան այն «հատվածի» մասին, որի հետ մարդը գտնվում է ակտիվ փոխազդեցության մեջ: 

Մարդը, բնությունն ու հասարակությունը անխզելի միասնության մեջ եե: Սրա վառ ա
պացույցն այն է, որ նախ, մարդը բնության զավակն է, իսկ հասարակությունը ի վիճակի չէ 
գոյություն ունենալ ե զարգանալ առանց նրա հետ ակտիվ վախազդեցության: Բնությունը 
մարդու ծագման հնարավորությունն է, նրան շրջապատող միջավայրը: Բնությունը մար
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դու ե հասարակության, կենսագործունեության բնական հիմքն է, աղբյուրը ն 
անսպաո շտեմարանը:

Մարդը «ծնվում» է բնությունից, նրա «ծնունդը» բնական է: Բնությունն այե հիմքն է, ո
րը հնարավորություն է ստեղծում սոցիալականի ե սուբյեկտիվ կեցության' հոգեկանի առա
ջացման: Հենց բնության շնորհիվ ե նրա իրերի գոյությամբ է մարդը խորհրդանշում իր մարդ 
լինելը, ֆիքսում իր ոչ բնական էությունը:

Այս իմաստով է խոսվում նան. բնության մասին, իբրե հասարակության հնարավորութ
յան U զարգացման գլխավոր գործոնի: ոսքը, այստեղ, վերաբերում է ոչ թե մարդուց և հա
սարակությունից անկախ, ինքնին բնության, այլ հասարակության և բնության /բնա
կան միջավայրի/ փոխազդեցությանը, բնության այն հատվածին, որը հասարակութ
յան գոյության բնական հիմքը և նրա զարգացման աղբյուրն է:

Բնության, մարդու ե հասարակության վախազդեցության փիլիսոփայական վերլուծութ
յան առաջին մոտեցումը «աշխարհագրական դետերմինիզմն» է: Այս մոտեցման էութ
յունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ է բնական միջավայրը' (աշխար
հագրական միջավայր ե կենսոլորտ):

Աշխարհագրական միջավայրը բնության այն մասն է, որը ընդգրկված է հասարակա
կան կյանքի ոլորտի մեջ: Բնության առարկայական հատվածը, Արեգակը, երկիր մոլորակի 
արտաքին U ներքին հարստությունները, էներգիան, մթնոլորտը, երկրի մակերևույթի մշակ
վող հողի շերտը հանդիսանում են մարդու ե հասարակության ծագման, գոյության և դրանց 
զարգացման գլխավոր պայմանները: Սրանցով է որոշվում մարդկանց գործունեության 
տարբեր եղանակների առկայությունը: Հասարակությունը ծագել է երկրի ամենանպաստա- 
վոր աշխարհագրական միջավայրերում հասարակածային գոտում, Գանգեսի ե Նեղո- 
սի, Եփրատի և Տիգրիսի հովիտներում: Աշխարհագրական միջավայրի դերը այնքան մեծ և 
ակնառու է եղել, որ սոցիոլոգիայի մեջ ձևավորվել է «աշխարհագրական դետերմինիզ
մի» ուղղությունը: Մոնտեսքյոն և ուրիշները հասարակության զարգացման գլխավոր գոր
ծոն ե շարժիչ ուժեր են համարել հողի բերրիությունը, բնակլինայսւկան բարենպաստ պայ
մանները, եղանակը, հորդառատ գետերի առկայությունը: Այս տարածքներում են ծագել 
Հին Արևելքի զարգացած քաղաքակրթությունները:

Հասարակության բնական միջավայրի համակարգում կարևոր տեղ ունի կենսոլորտը 
կյանքի դրսևորման երեք ձևերն ու մակարդակները (բուսական, կենդանական ե մարդկա
յին աշխարհները): Բուսական ե կենդանական աշխարհը փաստորեն երկրագնդի հողային, 
ջրային և մթնոլորտի ստորին ե արտաքին շերտերում բնակվող օրգանական համակարգե
րի ե օրգանիզմների ամբողջությունն է, որը անընդհատ էվոլյուցիոն գործընթացի մեջ է: 
Կենսոլորտը իր ամբողջության մեջ մարդու ե հասարակության ծագման զարգացման բնա
կան հիմքն ու պայմանն է, նրա շարժիչ ուժերից մեկը:

Կենսոլորտը իր մեջ ներառնում է նաև նոոսֆերան'(իոմւ. noos-միտք, բանականություն) 
մարդուն ե մարդկային աշխարհը: Գիտության ե տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ մարդը 
հսկայական վերափոխիչ ազդեցություն է գործում կենսոլորտի վրա: Նոոսֆերան մարդու 
մեծագույն պատասխանատվության արտահայտությունն է ոչ միայն հասարակության, 
այլև կենսաբանական միջավայրի նկատմամբ, բանական մարդու բարոյական պատաս
խանատվության դրսևորումը բնական միջավայրի նկատմամբ ընդհանրապես:

Հասարակության զարգացման կարևորագույն գործոն է ժողովրդագրական 
(դեմոգ րաֆիական) գործընթացները: Անգլիացի տնտեսագետ և քահանա Թ. Մալթու
սը փաստերով ապացուցել է, որ եթե ազգաբնակչության բազմացումը չի հանդիպում ինչ
պես դրական, այնպես կ  բացասական ոչ մի արգելքի, ապա այե յուրաքանչյուր 25 տարում 
կրկնապատկվում է ե աճում երկրաչափական պրոգրեսիայով, այնինչ գոյության միջոցնե
րը աճում են թվաբանական պրոգրեսիայով: Այլ գործոնների հետ միասին, նրա կարծիքով, 
ազգաբնակչության աճը հասարակական կյանքի զարգացման որոշակի գործոն 
է: Բայց նա համոզված է նաև, որ ազգաբնակչության աճը կարող է հասնել մի կետի, որը
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<|iii|i<|iiH|ituili <րւ|ւծււնից 1լա|ւալ I. վերածվել սւրզևլլփ: Արդեն իսկ իր ապրած դարաշրջանում 
Ա'սւլ|.ւասլւ անհանգստացած Լր աղքատության արագընթաց աճով: Սրանից նա եզրակաց
րի I., որ 1ւլ.)(ւ ղրսւե ուշադրություն չդարձվի ե միջոցներ ձեոք չառնվեն աղքատության հաղ
թահարման համար, ապա հասարակական առաջընթացը բացասական բնույթ կունենա: 
Մալթուսը աղքատության հետ միասին նկատի ունի նաե. սոցիալական լարվածություննե
րը, հեղավտիտւթյունները, պատերազմները, համաճարակները ե դրանցից խուսափելու մի
ջոցներ է համարում ծնելիության կարգավորումը, սեռական սանձարձակության 
հաղթահարումը և հողի բերքատվության բարձրացումը: Երբեմն գիտության հետ 
կապ չունեցող նրա մի շարք մտքերի, մեծ է Մալթուսի տեսության դերը հասարակության 
զարգացման գործընթացը կազմակերպելու գործում: Սակայն 19-րդ U 20-րդ դարերի սահ
մանագլխին նոր մալթուսականները նրա տեսությունից վերցնելով միայն ազգաբնակչութ
յան աճին վերաբերող դրույթները, հասարակության զարգացման բոլոր բացասական և 
կործանարար երևույթները կապեցին ազգաբնակչության արագ աճի տեմպերի հետ և հա
սարակության էկոլոգիական ճգնաժամերի գլխավոր պատճառը տեսան ազգաբնակչութ
յան աճի մեջ: 20-րդ դարի 80-ական թվականներին նորմալթուսականությունը այդ ճգնա
ժամերի հաղթահարումը կապեց այսպես կոչված «ավելորդ ազգաբնակչության» ֆիզիկա
կան վերացման հետ՝ ընդհուպ մինչև նեյտրոնային զենքի օգտագործումը:

Սոցիալական փիփսոփայության մեջ «տնտեսական ՛դետերմինիզմի» ուղղությունը 
սկիզբ է առել անգլիական տնտեսագիտությունից: Ռ. Տոնսը հիմնավորել է, որ ցանկացած 
հասարակության հիմքը արտադրության եղանակն է և հասարակական բաշխումը, որոնք 
իրենց հերթին որոշում են հասարակական կյանքի բոլոր փոփոխությունները' սոցիալ-քա- 
ղաքական, բարոյական և հոգևոր: Այս ուղղության խոշորագույն ներկայացուցիչ Կ. Մարք
սը հասարակական կարգի բոլոր վափոխությունների հիմք է դիտարկել արտադրական 
հարաբերությունները, որոնք պայմանավորված են արտադրողական ուժերի զարգաց
ման մակարդակով: Արտադրողական ուժերի բնույթին և զարգացման մակարդա
կին արտադրական հարաբերությունների համապատասխանության օրենքի &■ 
ևակերպումով, Կ. Մարքսը հետազոտել է դրանց միջև եղած հակասությունը: Այդ հակա
սության հաղթահարումը նա կապել է դասակարգային պայքարի հետ: Դասակարգային 
պայքարի տեսության մեջ Մարքսը պատմության գլխավոր շարժիչ ուժ է համարել դասա
կարգային պայքարը և անվանել «պատմության շոգեքարշը»: Միայն դասակարգային 
պայքարն է ունակ հաղթահարելու բուրժուազիայի և բանվոր դասակարգի միջև եղած հա
կամարտ հակասությունը' մասնավոր սեփականության կապիտալիստական ձևի ոչնչաց
ման և հանրային սեփականության հաստատման ճանապարհով: Այս հայեցակետից, ըստ 
Կ. Մարքսի, բանվոր դասակարգը և շահագործվող ժողովրդական լայն զանգվածները հա
սարակության զարգացման միակ շարժիչ ուժեր են: Մշակելով կոմունիստական գաղափա
րախոսություն, առանց որի անհնարին է սոցիալիստական հեղափոխություն, Կ. Մարքսը 
գաղափարախոսությունը ևս դիտարկում է հզոր շարժիչ ուժ, եթե այն տիրապետում է ժո
ղովրդական լայն զանգվածներին:

20-րդ դարի վերջին քառորդում մարքսյան տնտեսական դետերմինիզմի կողմնակիցնե
րը հասարակական զարգացման գործում ավեփ են խորացնում և բացարձակացնում տնտե
սական գործոնի դերը: Այսօր մեր աչքի առջև ֆետիշացվում է դրամի և հավելյալ արդյուն
քի քանակական չափանիշների դերը հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառների զար
գացման գործում: Հասարակական գիտակցության մեջ տիրապետող է դառնում հասարա
կության զարգացման գործում մուլտիմիլիոնատեր գործարարների, միլիարդատեր կորպո
րացիաների ու ֆիրմաների տեղի ու դերի մասին իդեալները'հասարակության զարգացումը 
ուղղակիորեն կապելով տնտեսական հարստության առյուծի բաժինը տնօրինող այդ չնչին 
փոքրամասնության բարեհոգության, նվիրատվության և բարոյական կերպարի հետ:
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3. Տեխնիկայի փիլիսոփայություն

Տեխնիկայի փիփսոփայական ըմբռնումը վերաբերում է նրա համակարգային ուսումնա
սիրությանը, փիլիսոփայական գիտակցմանը, աշխարհում նրա տեղի ու ղերի գիտական 
մեկնաբանմանը: Տեխնիկան (հուն, techne-ստվեստ, արհեստ, վարպետություն) անտիկ փի- 
{իսոփաների մոտ կապված է արտադրության գործիքների առանձնահատկությունների բա
ցատրության հետ: Մինչկապիտալիստական հասարակարգերում տեխնիկան արհեստ էր: 
Մեքենայական արտադրության ծագումից հետո արհեստին փոխարինում է ստեղծագոր
ծական վարպետությունը, որը մեծ ազդեցություն է գործում տեխնիկայի կատարելագործ
ման վրա: Այն հետզհետե վերածվում է ինժեներատեխնիկական գործունեության և մարդ
կային գործունեությանը մոտեցման եղանակի: Տեխնիկան ստեղծագործական մտքի ե գա
ղափարի ռեալ կեցություն է' որպես մարդու միջնորդությամբ կեցության բարձրագույն հնա
րավորությունների դրսևորում:

Ուսումնական (ե ոչ միայն ուսումնական) գրականության մեջ տեխնիկան դիտարկվում 
է որպես «հասարակական մարդու արտադրական օրգաններ», որպես «արտադրության 
ստեղծած միջոցների ու գործիքների համակարգ, ինչպես նաև աշխատանքային գործըն
թացների իրականացման արվեստ, հմտություն և մեթոդ»: Կ. Ցասպերսը տեխնիկան փիփ- 
սոփայում է որպես գիտակից մարդու այնպիսի գործողությունների ամբողջություն, որոնք 
ուղղված եե բնության նկատմամբ մարդու իշխանության անընդհատ մեծացմանը:

Ակնհայտ է, որ տեխնիկան, մարդու կողմից ստեղծված U օգտագործվող աշխատանքի 
գործիքների ե միջոցների ամբողջությունն է շրջապատող միջավայրի վերափոխման նպա
տակով, մյուս կողմից հմտությունների ե վարպետության մակարդակ' գործունեության որեէ 
ձևի ընթացքում: Այսպիսի ըմբռնմամբ տեխնիկան միջնորդ է մարդու և բնության միջև և 
հանդիսանում է դրանց փոխազդեցության կարևորագույն օղակը:

Մարդու և բնության փոխազդեցության ներդաշնակությունը խախտող ակնաոու 
գործոն հանդիսացող տեխնիկան 18-րդ դարից հեղափոխական զարգացում է ապրում: Այե 
սկսվում է գպորշու ուժի, դրանով իսկ' շոգեմեքենայի հայտնագործմամբ: Այն իր հերթին 
խթանում է մետաղաձուլման արդյունաբերության առաջացմանը, որով էլ կտրուկ մեծանում 
է մեքենայական արտադրության մակարդակը, նշանավորում տեխնիկական հեղափո
խության երկրորդ ալիքը (0. Թոֆֆլեր) և ինդուստրիալ հասարակության սկիգբը (Դ. Բելլ): 

20-րդ դարը համարվում է գիտության 1ւ տեխնիկայի դար: Տեղի Է ունենում գի
տության ե տեխնիկայի միացում: Չափից ավեփ մեծանում են գիտության, տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիական պրոցեսների դերը հասարակության զարգացման գործում: Այս կապակ
ցությամբ փիփսոփայական մտքի մեջ ձևավորվում Է նոր ուղղություն' «Տեխնոլոգիա
կան դետերմինիզմը»: Խոսքը վերաբերում Է զարգացման բարձր մակարդակի վրա 
գտնվող ինդուստրիալ հասարակություններին, որոնց թռիչքաձև զարգացման գործում վիթ
խարի Է տեխնիկայի նորանոր հայտնագործությունների և գիտատեխնիկական աներևա
կայելի հեղափոխությունների դերը:

Տեխնիկայի փիփսոփայությունը նորովի Է դիտարկում նրա Էությունը և դերը հասարա
կության զարգացման գործում: Տեխնիկան այլես մարդու համար իրենից դուրս սոսկ միջոց 
չէ բնության վերսսիոխման գործում: Այսօրվա ըմբռնմամբ, տեխնիկան մարդու սիմվոլիկ 
կեցությունն է, նրա կյանքի ուղեկիցը, որով մարդը հզորանում է: Դարեր ի վեր տեխնի
կական հմտությունները փոխանցվում էին սերնդից սերունդ: Բայց այն դխւևս զուտ տեխնի
կական բնույթ ուներ, մարդու կցորդն էր և ապահովում էր տնտեսության նորմալ աշխա
տանքը: 20-րդ դարից սկսած մարդը ոչ միայն օգտագործում է տեխնիկան, այլև սկսում է 
կատարելագործել այն ստեղծագործական և տեխնոլոգիական-գիտական մեթոդների մի
ջոցով: Տեխնիկան վերածվում է մարդկային գործունեության նկատմամբ մոտեցման ձեի, 
գիտատեխեոլոգիական պրոցեսի: Սրա իմաստն այն է, որ արմատապես վւոխվում է տեխ
նիկայի էությունը: Տեխնոլոգիան սահմանվում է որպես տեխնիկայի օգտագործմանը նւտս-
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ւ|ւտ1|ւււււււ|1|ւխւէ> գւտծունևությսւ& եղանակ, որպես տեխեիկա-տեխնոլւպիական զարգաց
ման liiiiiliiil|iuiiq: Տեխնիկան ոչ մարդու շարունակություն է ե ոչ էլ մարդր տեխնիկայի 
կ(||ւ|ււ]ն I.: Նա հանդես է զսդիս տեխնոլոգիական ստեղծող, կազմակերպող ե ղեկավարող 
սարյևկտ: Տեխնոլոգիական նշանավորում է գիտության ե տեխնիկայի միաձուլում, մարդու 
հոգևոր ուժերի և տեխնիկայի համաձուլում՜ գիտատեխնիկական համակարգ: Առաջանում 
են նորանոր փիփսոփայական հիմնսվսնդիրներ'կապված գիտության ե տեխնիկայի վւոխ- 
հարաբերության հարցերի հետ: Այդ փոխհարաբերության մեջ ամենակարևորը մարդու 
վերաբերմունքն է գիտատեխնիկական աոաջընբացին:

20-րդ դարի վերջին քառորդից սկսվում է արտադրության ոոբոտիգացման, ավտո
մատացման к  համակարգչային տեխեոլոգիակաեացման դարաշրջանը: Եթե ավ
տոմատացումը ե ոոբոտացումը նշանավորում եե արտադրության միջոցների և տեխնոլո
գիական պրոցեսների տեխնիկական կողմերը, ապա համակարգչային տեխնիկան և տեխ
նոլոգիան մարդու միջոցով արտադրություն են ներմուծում հսկայական քանակությամբ ին
ֆորմացիա, որի մշակումը և արդյունքների օգտագործումը հեղեղում է մարդկային գործու
նեության բոլոր ոլորտները, մասնավորապես արտադրության ոլորտը: Ինքը' համակսւրգի- 
չը ե' արտադրության միջոց է, ե' այն կառավարող է, և' արտադրության տարբեր ճյուղերի 
տեխնոլոգիական պրոցեսների օրինաչափությունները ընդհանրացնող՝ մեկի տեխնոլոգիա
կան սկզբունքները մյուսներին հարմարեցնող «ինտելեկտուալ» համակարգ է: Համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ինֆորմատիկայի միջոցով նոր իմաստ է ստանում Բեկոնի «գի
տելիքը (գիտությունը) ուժ է» թևավոր խոսքը: Գիտելիքն ու գիտությունը դառնում են հասա
րակության զարգացման, հիրավի, վիթխարի և անգերազանցելի արտադրողական-նյու- 
թական ուժեր: Խոսքը արդեն վերաբերում է ոչ թե գիտության կամ տեխնիկայի, այլ գիտա
տեխնիկական առաջընթացին:

Հասարակության ինքնազարգացման գործընթացներում կարևոր աղբյուր և շարժիչ ուժ 
է «հրկրորդ, արհեստական» բնությունը: Այս «երկրորդ աշխարհը» արդյունք է մար
դու կողմից բնության նպատակադիր-գիտակցական գործունեության: Այդ աշխարհը ար
դեն սոցիալիզացված, արժեքային և սոցիոմշակութային աշխարհ է: «Երկրորդ» բնության 
իրերի կեցությունը բնակսւն-սոցխոլական է, բնական այնքանով, որ ստեղծվում է բնության 
իրերից և իր առարկայական կողմերով բնական նյութի և սուբստրատի կրողն է, իր է, ա
ռարկա է: Ասենք, տունը կամ երկաթգիծը, իբրև մարդու աշխատանքի արդյունք, իր էութ
յամբ հասարակական են, օժտված են սոցիալականի հատկությամբ, բայց անհնարին են 
առանց կուսական բնության նյութի (քար, փայտ, ավազ, երկաթ և այլն): Երկրորդ բնության 
իրերը օբյեկտիվության և սուբյեկտիվության համադրում են: Գործունեության ընթացքում 
տեղի է ունենում երկակի պրոցես բնության իրերի «ապաառարկայացում» և մարդու էութե- 
նական ուժերի «առարկայացում»: Առարկայացումը և ապաառարկայսւցումը միասնական 
գործունեության երկու հակադիր, բայց և համադրվող (սինթեզվոդ) գործընթացներ են: Ա- 
ռարկայացման գործընթացում տեղի է ունենում մարդու կողմից կատարվող գործընթացի 
անցում սուբյեկտից օբյեկտին: Մարդը նյութականացնում-աոարկայացնում է իր էութենա- 
կան ուժերը միտքը, գաղափարները, իդեալներն ու նպատակները: Տունը և երկաթուղին գի
տակցական գործունեության միջոցով կոնկրետ նպատակի իրականացում են' կոնկրետ 
պահանջմունք բավարարելու համար: Ապաստարկայացումը հակադիր գործընթաց է, որի 
ժամանակ բնության օբյեկտների ուժերը, էներգիան և նյութերը կուտակվում և ընդգրկվում 
եե մարդու էութեեական ուժերի կազմում:

Այս գործընթացների ընթացքում բնության մեջ ստեղծվում է նոր մակարդակ, իրե
րի նոր աշխարհ'  մշակույթի և արժեքների աշխարհը: Այդ նոր աշխարհի հատկութ
յունը հասարակական է: Հասարակականը իրերի մեջ իր էությամբ ֆունկցիոնալ-գոր- 
ծառական է, գոյություն ունի և դրսևորվում է միայն մարդու հետ վտխազդեցության ձևով: 
Այն պետք է անհրաժեշտորեն բավարարի մարդկային որևէ պահանջմունք: Տունը, երկա
թուղին կգրկվեն հասարակական հատկություններից, եթե զրկված են մսւրդկսւ-
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յին պահանջմունք բավարարելու կարողություններից: Երկրորդ pliniրյսւէւ 1տա/լա ու 
հեղափոխական ոգին գիտատեխնիկական համափրն Է' հասարակության զարգացման 
վիթխարի ուժը:

Մարդը վերափոխում Է ո£ միայն առարկայական աշխարհը, այլե բուսական ե կենդա
նական բնությունը'կենսոլորտը, որը աշխարհագրական միջավայրի հետ միասին կազմում 
Է մարդու «սոցիալական,» միջավայրը: Սոցիալական միջավայրը բնական միջավայրի 
հետ միասին հասարակական համակարգի զարգացման կարևոր հիմքն Է, պայմանը և 
շարժման ու զարգացման աղբյուրը:

Հասարակական համակարգի ինքնազարգացման հաջորդ գործոնը կամ երրորդ շար
ժիչ ուժը մարդու հոգեկան-գիտակցական աշխարհն Է, սուբյեկտիվ գործոնը: Փիլիսոփայա
կան մտքի պատմության մեջ այդպիսին դիտարկվել են բանականությունը, ոգին, ինտելեկ
տը և մարդը' անկախ դրսևորման ձևերից (գիտակցություն, բացարձակ ոգի, համաշխարհա
յին ոգի, Աստված): Պյութագորակսւնների մոտ թիվն Է աշխարհի հիմքը և նրա շարժիչ ուժը, 
Պլատոնի մոտ Էյդոսների աշխարհը, դեմիուրգը աստվածաբանության մեջ' Աստվածը: Հե
գելը սոցիալական իրականության վտվւոխման և առաջընթացի գլխավոր գործոն ե դրդիչ- 
մղիչ ուժեր է համարել բացարձակ գաղափարը, մարդկանց պահանջմունքները, կրքերը, շա
հերն ու ընդունակությունները: Կ. Յասպերսը, ելակետ ունենալով իր նախորդների այն տե- 
սակետները, որոնց համաձայն սոցիալական զարգացման հիմքում ընկած են հոցևորմշա- 
կութային գործոնները, պատմության ընթացքի համար կաևոր է համարում մթ.ա. 800
200 թվականները: Այս ժամանակահատվածը նա անվանել է «ա՛ռանցքային ժա՛մանակ», 
որը նշանավորել է պատմության զարգացման շրջադարձային «շեմը»: Բստ նրա, այս ժա
մանակահատվածում են ապրել և գործել Հոմերոսն ու Հևսիսդոսը, հունական առաջին փիլի
սոփաները ե գեղագետները, հրեա մարգարեները և զրադաշտականության, կոնֆուցիոսա- 
կանության, դաոիզմի, բուդդայականության հիմնադիրները: Սրանից Ցասպերսը եզրակաց
րել է, որ հենց այդ «առանցքային» ժամանակահատվածում է ձևավորվել արդիական մար
դը: Այդ «առանցքային» ժամանակահատվածում է մարդը գիտակցել միասնական կե
ցությունն իր ամբո՛ղջության մեջ, ինքն իրեն և իր սահմանները: Աոաջին անգամ 
մարդու առջև բացվել է աշխարհի սարսափելիությունը ե իր անզորությունը: Կանգնած լինե
լով «անդունդի եզրին», մարդը ըստ Յասպերսի, իր ստջե դնում է այդ «սարսափից» փրկվե
լու ազատական խնդիրներ: Մարդիկ ստեղծում են համաշխարհային կրոններ, գեղարվեստ 
և փիփսոփայության, որոնց մեջ նախանշում են պատմության առաջընթացի հոգևոր ուժերը: 
Հասարակության ինքնաշարժումը այլ բան չէ, քան մարդկային ոզու պատմութ
յուն: Այսօր արդեն գաղտնիք չէ, որ հասարակության զարգացման գործում, իրոք, վիթխա
րի է հոգևոր ոլորտի դերը, չէ՞ որ մարդիկ իրենց կյանքը կառուցում են'իրականացնելով որևէ 
իդեալ կամ նպատակ: Այս մոտեցմամբ հասարակության զարգացման գործում առանձնաց
վում են մարդու բանական և իռացիոնալ ուժերը, կոմունիստական իդեալները ե գիտեփքը: 

Հասարակական կյանքի ինքնաշարժման և առաջընթացի վերը թվարկված աղբյուր
ներն ու գործոնները միասնական են, բայց պատմական զարգացման այս կամ այն փու
լում դրանցից մեկը գերադաս f  և իրենով է բնութագրվում հասարակական առաջընթացը: 

Ի վերջո, հասարակական ինքնաշարժման աղբյուրներն ու գործոնները ստորաբաժան
վում են երկու խմբի' օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ գործոնների:

Օբյեկտիվ գործոնները հասարակության զարգացման այն պայմանների ամբողջութ
յունն է, որոնք կախված չեն մարդու կամքից ե գիտակցությունից և որոշում են մարդ
կանց գործունեության բնույթը: Դրանցից կարևորագույններ են'բնակլիմայական պայման
ները, արեգակնային համակարգի ինտենսիվությունը, աշխարհագրական միջավայրը, կեն
սոլորտը, Երկիր մոլորակի պատմական զարգացումը, բնական հարստությունները, սե
րունդների կողմից ստեղծված և գալիք սերունդներին թողած հասարակական բոլոր կարզի 
արժեքներն ե. ունեցվածքը, հողի բերրիությունը, ազգաբնակչության րանակությունր:

Սուբյեկտիվ գործոններն են'մարդկանց նպատակադիր-գիւրսւկ()սւկան զործոմւ1ւութ-
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յա lip (in I |Л1п 1111 ill, խմբակային, դասային, կուսակցական, հասարակական, պետական), որի 
ւփ̂ ււ||ւս| ni|iliij^ijtuil I.. «երկրորդ բնությունը»'մշակույթի աշխարհը և քաղաքակր- 
թաթյառը: Այդ գործունեությունը, իր հերթին, ձևավորում է մարդու ամբողջական հոգևոր- 
գիտսւկցսւկան աշխարհը սուբյեկտիվությունը: Այս հայեցակետից մարդը վերածվում է սո
ցիալական սուբյեկտ/է գիտակցությամբ և կամքով օժտված, նպատակսւոպղված ակտի
վության կրողի:

Սոցիալական սուբյեկտն է օբյեկտիվ պայմանների առկայության դեպքում այդ պայ
մանները ե աղբյուրները վերածում հասարակական կյանքի շարժիչ ուժերի: Պատմության 
առաջընթացի գլխավոր և միակ շարժիչ ուժը սոցիալական, սուբյեկտն Էիր ակտի
վությամբ և ստեղծագործական գործունեությամբ, իսկ այն ամենը, ինչը դրդում Է 
սոցիալական սուբյեկտին գործունեության, կոչվում են միջնորդավորված շար
ժիչ ուժեր, այն Է'սոցիալական սուբյեկտին շարժման մեջ դնող շարժիչ ուժեր: Ինչ
պիսին են սոցիալական սուբյեկտների (անձ, սոցիալական խումբ, ազգ, պետություն) շահե
րը, այդպիսին էլ հասարակական շարժման բնույթը և ուղղվածությունն են:

4. Բ նութ յա ն ե. հա սա րա կությա ն փ ոխ ա զդեցութ յունների հիմնա հա րցը: 
էկոլոգիա կա ն փ իլիսոփ ա յություն

Չնայած հասարակությունը իեքնաոաջացող և ինքնաշարժվող համակարգ է (այն մար
դու ե մարդկության նպատակադիր, գիտակցական-ստեղծագործական գործունեության 
արգասիք է), այնուամենայնիվ, հասարակությունը ծագում ե գործառնում է բնության հետ 
ակտիվ փոխազդեցության պրոցեսներում: Այսօր, արդեն, այդ փոխազդեցության ոլորտնե
րը չեն սահմանափակվում գլխավորապես Երկիր մոլորակի բնական պայմաններով: Մար
դը սկսել է թափանցել «լայն» իմաստով բնության' անհուն տիեզերքի խորքերը: Մարդու 
կապը ե միասնությունը տիեզերքի հետ այսօր զուտ գիտական հիմնախնդրից դարձել է տե
սական ու պրակտիկ փիլիսոփայական հիմնախնդիր: Գիտության այսօրվա նվաճումները 
հաստատում են Արեգակնային համակարգի ակտիվության հանգամանքը Երկիր մոլորա
կի, նրա կենսոլորտի, մարդու ե սոցիալական երևույթների վրա: Բնության ե մարդու միաս
նականության վերաբերյալ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին ձևավորված էթնոգենեզի տեսութ
յան մեջ հիմնավորվում են աշխարհագրական միջավայրի ե կենսոլորտի հետ էթնոսների 
ծագման ուղղակի կապերը: Իսկ կենսոլորտը Արեգակնային համակարգի բաղկացուցիչ 
մասն է: Մարդը, կենսոլորտը և Արեգակնային համակարգը անխզելի միասնություն են ան
սահման Տիեզերքում: Հետևաբար, մարդու, էթնոսների և հասարակության ծագումն ու հե
տագա զարգացումը իրենց վրա ուղղակիորեն կրում են տիեզերական ուժերի' արեգակնա
յին ակտիվության, մագնիսական և գրավիտւսցիոն դաշտերի և բնական այլ գործոնների 
ազդեցությունը: Այդ ազդեցությունը այնքան մեծ է, որ էթնոսների մեջ առանձնանում են հա
տուկ մարդիկ, որոնք օժտված են բնությանը հատուկ գերուժերով ե էներգիայով, նպատա
կին հասնելու անհաղթահարելի ձգտումներով: Այդ մարդիկ կոչվում եե պստսինարներ, ո
րոնք պաոսինարային ինդուկցիայի միջոցով մեծ ազդեցություն են գործում ժողովրդական 
զանգվածների, էթնոսների և մարդու կյանքի վրա:

Այն իրավիճակը մի անգամ ևս հաստատում է, որ մարդը կենդանու նման բնության զա
վակն է և ապրում է բնության հաշվին: Բայց կենդանին ձուլված է բնությանը: Նրա գոյութ
յան ձևը բնական է, այսինքն բացարձակ հարմարվողականությունն է բնությանը: Նա ապ
րում է բնության օրենքներով: Կենդանին կենսոլորտի արարած-էակ է, որի առանձնահա
տուկ էությունը բնություն-օրգանիզմ կենսաբանական կապերի մեջ է:

Բայց Մարդը բնության «չար» զավակն է: Նա ոչ միայն հարմարվում է, այլև' որպես 
կենդանու նոր տեսակ, ծագում է բնությունը իրեն հարմարեցնելու շնորհիվ: Մարդը վերամ
շակում է իրեն շրջապատող բնական միջավայրը: Եթե բնությունը կենդանու նկատմամբ ու
նի բացարձակ իշխանություն, ապա մարդը իր ծագման օրվանից սկսում է իշխել բնության
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վրա: Եթեկենդանի-բնություն փոխհստբերությունը բացարձակ ներդաշնակ 1.1ւ բացառվում 
է նրանց միջև հակասությունը, ապա մարդը խախտում է այդ ներդաշնակությունը: 
Մարդկության դարավոր զարգացման ընթացքում ավելի ու ավելի է խախտվում այդ ներ
դաշնակությունը, առավել խորանում է հակասությունը մարդու ե բնության միջև: Մարդու օ- 
րավոտ աճող իշխանությունը բնության նկատմամբ, նրա սւվերիչ գործունեությունը ի վեր
ջո խախտում է Տիեզերքի վերը նկարագրված միասնականությունը, դրանով իսկ' այս միաս
նականության կապերն ու օրինաչափությունները: Բնությունը դաոնում է մարդկության 
«գերին»:

էկոլոգիական /բնապահպանական/ փիփսոփայությունը սրընթաց զարգացում ապրող 
և էկոլոգիական գիտությունների նվաճումները ընդհանրացնող իմաստասիրություն է: Նրա 
ուսումնասիրության ոլորտը մարդ-հասարակություն-բնություն բնապատմական փիլիսո
փայությունների համակարգն է, իսկ առանցքային հիմնահարցը' բնապահպանության հա
մընդհանուր հիմնախնդիրները:

Մարդկության գլոբալ խնդիրների մեջ բնապահպանման խնդիրը խիստ արդիական և 
ճակատագրական է: Ինչպես արդեն նկատել ենք, մարդը ապրում է բնության հաշվին' նրա 
բնական հարստությունների, էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման և կենսոլորտի բուսա
կանության ու շրջապատող միջավայրի մաքրության բնական առկայության պայմաննե
րում: Սակայն, բուսական բնության շրջանակներում նա ապրում է իր ակտիվ, բնությունը 
նպատակադրված վերավտխման գործունեության միջոցով: Նրա գոյության միջոցների 
առյուծի բաժինը ստեղծվում է բնական նյութերի վերամշակման շնորհիվ: Կյանքի բարիք
ների ստեղծումը սարսափեփ «ծանր է նստում» բնության վրա: Բնությունը, նախեառաջ Եր
կիր մոլորակը մաշվում է, բնական միջավայրի բուսականությունը հասնում է ողբերգական 
աստիճանի, արագ տեմպերով նվազում են նավթի, գազի, քարածուխի և երկաթահանքերի 
պաշարները, չքանում են լայնածավալ անտառային զանգվածները: Վերամշակող ար
տադրությունը օգտագործում է բնությունից վերցրածի չնչին մասը, մնացածը թափոններիւ 
ձևով վերադարձվում է բնությանը: ճգնաժամային շեմին են գտնվում երկրի գետերն ու ծո
վերը, համաշխարհային օվկիանոսները: Մթնոլորտի կեղտոտվածությունը խեղդամահ է 
անում մարդկությանը, իսկ ածխաթթվի քանակի ահագնացող մեծացումը ջերմաստիճանի 
կտրուկ բարձրացման պատճառ է դառնում'երբեմնի մերձարևադարձային գոտիները վերա
ծելով անապատի: Այս երևույթը ցնցում են կենսոլորտը, կործանարար ազդեցություն են ու
նենում մարդու առողջության վրա:

Մինչև 19-րդ դարը հասարակական առաջընթացի համար բնությունը, մասնավորապես 
մարդկության բնօրրան Երկիր մոլորակը համարվել է անսպառելի իր հարստություննե
րով: Սակայն 20-րդ դարի կեսերից հանկարծ պարզվում է, որ մարդկությունը կանգնած է 
կործանարար աղետի £&յք/էս'բնությսւն նկատմամբ մարդու գիշատիչ վերաբերմունքը 
մոտ ապագայում հանգեցնելու է մարդկության ոչնչացմանը երկրի վրա:

Առաջին լուրջ ահազանգը սկսվեց 20-րդ դարի 60-70-ական թվականների «Հռոմի ա- 
կումբի» կողմից: Որքան էլ տարօրինակ թվա, տագնապի զանգը հնչեցրեց իտալացի խո- 
շորագույն գործարար ԱՊեչչեին: Նա Հռոմ հրավիրեց տարբեր երկրների նշանավոր գիտ
նականների և գործարարների' քննարկելու ժամանակակից քաղաքակրթության հրատապ 
խնդիրները: Մոտ 100 մարդուց բաղկացած միջազգային կազմակերպության գլխավոր 
հարցը'կործանման մոտալուտ սպառնալիքից մարդկության փրկության հարցն էր:

Ակումբում ներկայացված տասնյակ զեկուցումների և ելույթների մեջ հնչեցին մի շարք 
տագնապալի ահազսւնգեբ: Դրանք ունեցան ցնցող, շշմեցուցիչ տպավորություն և մարդ
կությանը արթնացրին լեթարգիական քնից (մահաքնից): Աոաջին շանթահարող միտքը 
այն է' դարեր շարունակ մարդկությանը սնող, փայփայող ե. պահպանող, հարա
զատ, քնքուշ և  գթաոատ մայր բնությունը մարդու ակտիվ միակողմանի գործու
նեությունից վերածվում է ոխերիմ թշնամու և. կյանքի համար մահացու գործոնի: 
Նյութական բարիքների շեշտակի աճը ոչ միայն կրճատվելու, է, այ|1ւ դադարելու է, քանի որ
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IւլilцП|nJQn ի ււ1աՈւ|ւււև1ւ|1|ւ սահմանափակ և i|!i]i^iiii|n|i եև: Մսւյլւ երկիրը չի ղիմանսւ այդ ա
ճի i|ilTtlu|li|i|ili: (1ւ՞ր I. տանում արտադրության անզուսպ աճը, դրա հետևանքով բնության ե 
շրջսւպատալ միջավայրի աղտոտվսւծությունը, օդային և ջրային ավազանների թունավոր- 
վածությունը, կենսոլորտի ֆաունայի ու ֆլորայի գազանաբար ոչնչացումը, «մարդկության 
թոքերի»' անտառների մասսայական-լայնածավալ ու անխնա ոչնչացումը, քիմիական գոր
ծարանների և ատոմային կայաններում բռնկվող աղետները և այդ ամենի հետևանք հան
դիսացող անբուժելի հիվանդությունների շեշտակի աճը:

Մարդու բարեկեցությանը ծառայող բնությունը վտանգի տակ է: Եվ այս ամԱՌի մե
ղավորը մարդս Է: «Աշխարհը ախտահարված է քաղցկեղով և  այդ քաղցկեղը 
մարդն է»: Հիմնախնդիրը ոչ թե բնության, այլ «մարդու մեջ է, և ոչ թե նրանից դուրս է»: Ոչ 
թե բնությունն է ճգնաժամի մեջ, այլ մարդն է ճգնաժամ ապրում: Բնությունը կորցնելու ոչինչ 
չունի, կորցնողը մարդն է և կորցնելու է ինքն իրեն: Սկսվել Է մարդու կողմից մարդու 
ոչնչացման, գործընթացը: «Մարդկությունը, հավանաբար, պետք է ընտրի երկուսից մե
կը'կամ ինքնասպանություն գործի, կամ սովորի ապրել ինչպես մեկ ընտանիք»(Ա.0-ոյնբի):

20֊րդ,և 21-րդ դարերի խաչմերուկում մարդկությունը հասել է իր գոյության ճակատագ
րական գծին, նրա փրկության հնարավորությունները շատ չնչին են: Մարդու և բնության 
վտանգավոր ճգնաժամային փոխհարաբերությունները գնալով աճում են, ճգնաժամը խո
րանում է: Ամենավտանգավորն այն է, որ մարդիկ դեռևս չեն գիտակցում, որ իրենց համար 
երկիրը մեկն Է և այն վտանգի մեջ Է: Համոզվելու համար ավելորդ չեն համարում հա- 
մաոոտակի ներկայացնել մարդու ակտիվության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը: Այ
սօր էկոլոգիական ճգնաժամը այնպես է խախտել մարդ-բնություե ներդաշնակությունը, խո
րացրել նրանց միջև հակասությունները, որոնք արդեն ճակատագրական են մարդկության 
համար: Եկեք մի թռուցիկ հայացք գցենք այդ իրավիճակը փաստող մի քանի գործոնների 
վրա:

Վերջին 25-30 տարիների ընթացքում ոչնչացվել է համաշխարհային անտառաֆոնդի 30 
տոկոսը' 200մլն. հեկտար: Աշխարհում ամեն մի րոպեի ընթացքում անտառային զանգվածը 
ոչնչանում է 15-20 հա-ով: Առանձնապես սոսկալի է մերձարևադարձային անտառների ոչն
չացումը' 30 հա մեկ րոպեում:

Արդի գիտատեխնիկական հեղափոխությունը արարելով կործանում է գիտատեխնիկա
կան հեղափոխության արդյունք հանդիսացող բարձր զարգացած արդյունաբերությունը իր 
թափոններով և թունաքիմիկատներով վարակել է կենսոլորտն ու մթնոլորտը: Աղետալի 
հետևանքներ է ստեղծում էներգետիկան: Այն արտադրելու համար օգտագործվող նյութե
րը, այրվելով, նախ, կլանում են օդի թթվածնի հսկայական քանակ' 1տ. ածուխի այրման հա
մար 100 մարդ շնչում է մեկ տարում ե, երկրորդ, ածխաթթու գազի քանակը ավելացնում է 
15 անգամ, քան արտաշնչում է մարդկությունը:

Համաշխարհային արդյունաբերությունը ե վառելիքով աշխատող բոլոր տեսակի 
տրանսպորտային միջոցները մեկ տարում մթնոլորտ են արտանետում 200 մլն. տոննա թու
նավոր գազեր և թափոններ' 1.5 մլն. միավոր թունաքիմիկատ: Աշխարհի շատ խոշորագույն 
գետերում կենդանի շունչ չկա: Վերջին 30 տարիների ընթացքում արդյունաբերությունը և 
տրանսպորտը այնքան թթվածին են օգտագործել, որքան մարդկությունը մինչև 20-րդ դա
րը: Այսօր ԱՄՆ-ում 150 մլն. ավտոմոբիլ մեկ օրում կատարելով 6 միփարդ կիլոմետր վազք, 
տարեկան այրում են 800 մլն. լիտր բենզին'մթնոլորտ արտանետելով 2 մլն. տոննա ածխսւծ- 
նի երկօքսիդ: Ինչ կլինի բնության հետ, եթե մոտավոր կանխատեսումներով արդյունաբե
րությունը 50 տարում ավելանա 500 անգամ:

Գնալով սրընթաց կեղտոտվում է երկրի ջրավազանը: Արդյունաբերական և կենցաղում 
օգտագործված ջրի 90 տոկոսը, խառնվելով գետերին, հոսում են համաշխարհային օվկիա- 
նոս'հագեցած լինելով ծծմբաթթվի, սնդիկի, կապարի և այլ հարյուրավոր թունավոր նյութե
րով:

Երկրագնդի հողային շերտը անընդհատ ենթարկվում է քիմիական ռմբակոծության:

371



Գյուղատնտեսության ինտենսիվացման համար, ամեն տարի օգտագործվում I. SIX) մլն. 
տոննա քիմիական պարարտանյութ ե 3 մլն. տոննա թունաքիմիկատներ: Բնական Լ՜, որ 
ըստ հաշվարկումների, այդ վիթխարածավալ քիմիկատների մոտ 30 տոկոսը անձրևների և 
ոռոգման ջրերի միջոցով լցվում են գետերն ու լճերը, էլ չենք խոսում այն մասին, որ դրանք 
անցնում են պտուղներին: Թունավորված ջրավազաններից «երկրորդ աշխարհի» երկրնե- 
րում յուրաքանչյուր տարի մահանում է 15 մլն. երեխա: Հաշվարկված է, որ Համաշխարհա
յին օվկիանոս է թափվում տարեկան 75 հազար տոննա մաշկագրգռիչ նյութեր, 20 հազար 
տոննա սնդիկ, 15 մլն. տոննա նավթ: Իմ սերունդը լավ է հիշում DDT կոչվող փոշին, որի 
ստեղծողը արժանացել է Նոբելյան մրցանակի: Այն կոչված էր պայքարելու հիվանդություն
ներ տարածող միջոցների ե գյուղատնտեսական վնասատուների դեմ: 20 տարվա ցնցող 
հաջողություններից հեւրո պարզվեց այդ «հրսւշք-վտշու» ահավորությունը: Այնտեղ, որտեղ 
«բուն էր դնում» DDT-ն, կյանքը դադարում էր գոյություն ունենալուց:

Ավեփ ու ավեփ վտանգավոր է դաոնում Տիեզերքի նվաճման համար չվերահսկվող ոազ- 
մա-քսպաքական մրցավազքը: Տիեզերական թռիչքներին հատկացվող հողատարածքները 
արագ աճում են, հրթիռների և տիեզերանավերի թռիչքների հետևանքով հսկայական տա
րածքներ դաոնում են անմարդաբնակ, 160-1700 կմ բարձրության վրա մթնոլորտի շերտե
րում ոչնչացող սարքերի մասերը վերածվում են արհեստական արբանյակների, ուղղույՅ- 
յունները փոխում և ուժեղանում են մթնոլորտային հոսանքները: Հարյուր-հսւզարա- 
վոր տոննա տիեզերական վառելիքը այրվելով, շիկացնում և  կեղտոտում է մթնո
լորտը: Տիեզերանավերը 1500-2000 կմ տրամագծով ճեղքում են մարդկությանը ուլտրա
մանուշակագույն ճառագայթումից պաշտպանող միակ շերտը' «օզոնային վահանը»:

Առավել ողբերգական է կենսոլորտի վիճակը: Փաստերը վկայում են, որ մեր թվար
կության սկզբից առ այսօր ոչնչացվել է կենդանական աշխարհի 106, թռչունների 139 տե
սակ: Այսօր ոչնչացման սպսւռնսղիքի տակ է դրանց 500 տեսակ: Մինչև 19-րդ դարը աշ
խարհի երեսից անհետացել են կաթնասունների 33 տեսակ, որը հաջորդ յուրաքանչյուր դա
րում կրկնապատկվել է: Այսօր Կարմիր գրքում հաշվարկված է ոչնչացման եզրին գտնվող 
305 կաթնասունների, 195 ձկների և 400 թռչունների տեսակներ, իսկ բուսական աշխարհից' 
250 հազար: Այսօր ամեն օր անհետանում են միջին հաշվով կենդանական և բուսական աշ
խարհի 3 տեսակ: Բայց չէ՛ որ բուսական և կենդանական աշխարհի յուրաքանչյուր տեսակ 
հարյուր հազարավոր տարիների էվոլուցիոն զարգացման արդյունք է:

Վերը բերված թռուցիկ փաստերն անգամ հաստատում են մարդու գիշատչական, զուտ 
սպառողական հարաբերությունները բնության նկատմամբ: Ձգտելով ավելի ու ավեփ շատ 
արտադրել հանուն մարդկային բարօրության, մարդկությունը մոռանում է, որ դրանով ինքը 
ոչ միայն խախտում է մարդ-բնություն ներդաշնակությունը, այլև այնպես է «ապտակում» 
բնությանը, որի պատասխանը փնելու է իր ոչնչացումը: Բնությունը, այսպես շարունակվե
լու դեպքում, կորցնելու է ոչ միայն մարդկությանը, այլև կյանքը երկիր մոլորակի վրա, նրա 
վտխարեն ծնելով կեցության մեկ այլ համազոր մակարդակ ու ձև: Բնությունը կորցնելու ո
չինչ չունի: Կործանվելու են միայն մարդկությունն ու կյանքը: Բայց մարդկությունը, սկսած 
Գյոթեի դարաշրջանից, արդեն նկատել է գիտատեխնիկական առաջընթացի և հեղափո
խությունների կործանարար հետևանքները: Գյոթեն արդեն ցնցված էր տեխնիկական հա
ջողություններից, սարսափ էր ապրում և զգում մարդկային աշխարհին մոտեցող աղետը: 
Կ.Ցասպերսը, հետևելով Գյոթեի ե Նյուտոնի բանավեճին, նույնպես գտնում է, որ տեխնի
կական առաջընթացի մեջ կան խիստ բացասական, սատանայական չար ուժեր: Այսօր այն 
իրականություն է: Հասարակությունը տնքում է տեղական, տարածքային և մոլորակային է
կոլոգիական ճգնաժամի մամփչ բեռի տակ: Բնությունը սկսել է իր վրիժառությունը, իրակա
նացնում է մեծ ու վւոքր լոկալ պատժամիջոցներ և համբերատար սպասում է մարդու բարե
հոգությանն ու խելամիտ վերաբերմունքին:

ԲհապահպասակաԱ /էկոլոգիական/ փիլիսոփայությունը ուսումնասիրում է հա
սարակության ու բնության փոխհարաբերությունները, բնության ու մարտս ներդաշնակ
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միսանւււթյան հսատատման ուղ|ւնե[ւը: Ինչպես հաստատել այղ միասնությունը, ինչպես 
հասնել մարղու բնապահպանմսւն համակարգի ամրապնդմանը, երբ Երկիր մոլորակի սահ
մանափակ հարստությունների մեծ մասը վերածվել է թափոնի և աղբի, երբ բնությունը 
գտնվում է ոչ թե էկոլոգիական, այլ տնտեսական ն. քաղաքական շահերի իշխանության 
ներքո: էկոլոգիական փիփսոփայությունը ուղիներ է որոնում վերականգնելու ներդաշնա
կությունը մարդու ե բնության միջե: Այդ ուղիների հիմքում էկոլոգիական փիլիսոփայությու
նը դնում է մարդու հումանիստական, հոգատար ու խելամիտ վերաբերմունքը բնության 
նկատմամբ: Դրա էությունն այն է, որ բնությանը պետք է հատուցել, նրանից վերցրածը 
խնամքով պետք է վերադարձնել: Մարդը պետք է բնության արժեքներին գերակայություն 
տա, օգտագործած յուրաքանչյուր արժեքի դիմաց կրկնակի հատուցի, ցուցաբերի բարոյա
կան մոտեցում: Արտադրությունը, քաղաքականությունը, օգտագործվող տեխնիկական մի
ջոցները ե տնտեսությունը պետք է ենթարկվեն էկոլոգիական բարոյականության ե էկոլո
գիական իրավունքի պահանջներին: Այլապես ուշ կ|ինի փրկվել բնական համակարգի ներ
դաշնակ միասնության կործանարար խախտումների անկսւնխատեսելի հետևանքներից:

Բնության արժեքները ավելի թանկ են, քան սոցիալական-հասարակական-մսւրդկային 
արժեքները, չէ՛ որ հասարակականը ստեղծվում է բնական արժեքների հիմքի վրա: Դեռ 
ավելին, մարդը իբրև բարձրագույն արժեք, կյանքի կրողն է, նրա գոյության բարձրագույն 
ձևն է, ուստի կարևորագույն խնդիր է ընդհանրապես կյանքի պահպանումը: էկոլոգիական 
փիփսոփայության շրջանակները ավեփ լայն են, կապված բիոէթիկայի ե էվտանագիայի 
(գթասրտությամբ կատարվող սպանություն) հետ: Բիոէթիկայի կենտրոնական խնդիրը 
կյանքի ու մահվան նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի հարցն է: Կյանքը իր բոլոր դրսևո
րումներում հասկացվում է որպես բարձրագույն արժեք, որի մեջ մարդը բարձրագույն ար
ժեքն է, արժեքների արժեքը: ԵՎ եթե կնոջը պիտի ազատություն տալ, ապա նա, արդյոք, 
պետք է՛ ազատ փնի սաղմնային վիճակում երեխայի կյանքը տնօրինելու հարցում: Այստեղ 
առանձնահատուկ նշանակություն է ձեոք բերում էկոհումանիզմը' ընդհանրապես սաղմնա
յին վիճակից կյանքի նկատմամբ մարդկային-բարոյական մոտեցման հիմնահարցը: Մար
դու նկատմամբ մարդկային վերաբերմունքը պետք է տեղափոխվի բնության նկատմամբ 
հումանիստական վերաբերմունքի: Բնապահպանական հումանիզմը բնության մեջ և բնութ
յան միջոցով պետք է տեսնի մարդու կեցությունը: Կյանքը արժեք է իր գոյության բոլոր ւիու- 
լերում և դրսևորման բոլոր ձևերում, որի նկատմամբ անտարբերությունը մեծագույն հանցա
գործություն է:

էլոլոգիական փիփսոփայությունը այսօր նախանշում է մի շարք գլոբալ միջոցառումնե
րի համակարգ վերականգնելու մարդու և բնության ներդաշնակությունը: Այդ համակարգի 
հիմքում պիտի դրվի հումանիզմը: Պետք է արմատապես վախել մարդկանց «սրտերը, ձևա
վորել բոլորովին նոր, գերազանցապես հումանիստական հարաբերություններ բնության 
նկատմամբ և շփման ու փոխհարաբերությունների բոլորովին նոր սկզբունքներ ու նորմեր 
հենց իրենց, մարդկանց միջև: Անհրաժեշտ է մարդկությանը միավորել հումանիստական 
համամարդկային գաղափարների շուրջը, մարդկությանը դաստիարակել ազնվության, բա- 
րու և գեղեցիկի իդեալներով: Անհրաժեշտ է իրականություն դարձնել խոշորագույն կենսա
բանների այն տեսությունները, որտեղ մարդկությունը դիտարկվում է որպես հզոր երկրա
բանական ուժ, որի շնորհիվ կարեփ է վեյւակաոուցել կենսոլորտը, հանուն ազատ մտա
ծող մարղու շահերի: Մարդկության կարևորագույն խնդիրը փնելու է իր պահանջմունքնե
րը չափակցել և առդնել կենսոլորտի հնարավորությունների հետ, որը ենթադրում է կենսո
լորտը վերափոխել նոոսֆերայի, այն է' բանականության ոլորտի: Մարդը պետք է գի
տակցի բնսւպահպանման անհրաժեշտությունը, սովորի խնայել: Եթե փորձենք ընդհան
րացնել մարդու անգիտակից-զիշատչական վերաբերմունքը բնական հարստությունների 
նկատմամբ, ապա կարեփ է բերել 10 տարվա վաղեմություն ունեցող հետևյալ փաստը: Ա
մեն տարի երկրի ընդերքից դուրս է բերվում ոչ ավել, ոչ պակաս 100 միլիարդ տոննա 
տարբեր հանույթ, վառելիք և շինանյութ, որից ձուլում են 800 մլն. տոննա մետաղ: Միայն
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քարածխի բաժինը տարեկան կազմում է 6-7 միլիարդ տոննա:
Բնությանը պետք է հատուցել, վերադարձնել այն, ինչ վերցրել ենք: Մինչ այսօր 

մարդը գործում է ուրագի պես «միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ»: Անհրաժեշտ է հաղթա
հարել այս հոգեբանությունը, մարդկանց մոտ զարգացնել բնապահպանական գիտակցութ
յունը' «մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ», արդար սկզբունքով բնության հետ ապրելու համար: 
էկոլոգիական գիտակցության զանգվածային ձևավորումը մարդկության փրկության ամե
նակարևոր գործոններից մեկն է:

ժամանակակից համաշխարհային էկոլոգիական ճգնաժամը հաղթահարելու համար 
մարդկությունը միաժամանակ պետք է լուծի գլոբալ այլ խնդիրներ' քաղաքակրթական, ժո
ղովրդագրական, պատերազմի ու խաղաղության, էներգետիկական, մշակութային: Այդ 
գործընթացները օրակարգի մեջ են: Մարդկությունը ի վիճակի է փրկելու իրեն.:

Գլուխ 6. Հասարակական կյանքի սոցիալական ոլորտը

1. Մարդկանց ընդհանրության բնապատմական ձե_երը

Նախորդ դասընթացից մենք սովորեցինք, որ հասարակությունը իրենից ներկայացնում 
է սոցիալական օբյեկտների և սուբյեկտների, դրանց հատկությունների, հարաբերություննե
րի և փոխազդեցությունների անբողջական համակարգ: Այդ ամբողջի մեջ մարդիկ հան
դիսանամ են միակ պարտադիր к  անհրաժեշտ օբյեկտն ու սուբյեկտը, որոնց համա
տեղ գործունեության շնորհիվ կառուցվում է հասարակական կյանքը և հյուսվում մարդկա
յին պատմությունը: Մենք գիտենք նաև, որ մարդկային գործունեությունը իրենից ներկա
յացնում է սոցիալականի խորքային հիմքն ու էությունը, նրա նախասկիզբ սուբստանցիան: 
Բայց հասարակական կյանքը չի հանգում իր սուբստանցիային: Մարդիկ հասարակական 
գործունեությամբ են զբաղված հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում ու բնագավառ
ներում, որոնցից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է սոցիալական կոնկրետ գործունեությամբ: 
Մարդկային հասարակությունը, որպես գործունեության այդ կոնկրետ ձևերի արդյունք, չի 
նույնանում որևէ մեկի հետ:

Հասարակության, իբրև մարդկային գործունեության արդյունքի, գոյաբանական ըմբռ
նումը համընդհանուր տեսական ըմբռնում է: Սակայն, ոչ ոքի համար գաղտնք չէ, որ հասա
րակական կյանքը մարդիկ եե կառուցում: ԵՎ եթե հասարակությունը դիտարկեեք այն կեր
տող սուբյեկտների, ասել է թե սուբյեկտիվության տեսանկյունից, ապա այն իրենից կնեբ- 
կայացնի մարդկանց բոլոր կարգի հանրությունների "բնապատմական ե սոցիալական, 
կապերի ու հարաբերությունների, նրանց փոխադարձ կախվածության ու պայմանավորվա
ծության ամբողջական համակարգ: Ինչպիսին էլ լինեն մարդկանց փոխհարաբերոէթյուննե- 
րը հասարակական կյանքի մյուս ոլորտներում, միևնույն Է, հասարակության Էությունն ու 
դեմքը մեզ ներկայանում Է որպես մարդկանց բազմաբնույթ հանրությունների /բնապատ
մական հանրույթներ, սոցիալական խմբեր, խավեր, դասակարգեր, դասեր, միություններ, 
կազմակերպություններ, ինստիտուտներ,/ միջև պատմականորեն ձևավորված կապե
րի ու հարաբերությունների համակարգ: Հասարակական այս հարաբերությունները 
սոցիալական փիփսոփայությունը առանձնացնում Է իբրև նեղ իմաստով սոցիալական 
հարաբերություններ, որոնց հիմքի վրա մարդիկ կառուցում են նույնպես նեղ իմաստվ ի
րենց սոցիալական կյանքը, ի հակակշիռ իրենց տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր կյան- 
Քի:

Ուրեմն, հասարակական կյանքի սոցիալական կեցությունը վերոհիշյալ հան
րությունների կապերի ու հարաբերությունների բնագավառ Է, որտեղ մարդիկ 
ստեղծում են իրենց անհատական ու հասարակական կ|սւնբի գոյության օբյեկտիվ 
ու սուբյեկտիվ պայմանները, ապրելակերպի սոցիա(-տնտեսակսւէւ արդարության
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i l l  1ա ւ ւ |ա ւ ւ ւ ւ ւ | ւ ո գ ւ յ ւ ս ն  հ ււ |ս Ո ւ[1 ||, ֆիզիկապես աոողջ, ազատ, ներդաշնակ ու երջանիկ կյան- 
|ւ|ւ |ալւ]|ւ նախադրյալները: Այս խեդիրները սոցիալական փիլիսոփայության կողմից դրվում
I. խ՚լւև սոցիալական խնդիր, նախեառաջ իբրև ֆիզիկապես աոողջ, կատարյալ ու ներդաշ
նակ մարդու նյութական ապահովվածության ե սոցիալական հավասարության ե սոցիալա
կան արդարության խնդիրներ, չէք որ դրանց լուծումից Է կախված հասարակական կյանքի 
նորմալ կազմակերպումն ու բնականոն գործառնությունը: Հենց այս խնդրների լուծմանը 
նպատակամղված գործունեությունն Է կոչվում սոցիալական գործունեություն, որի հիմքի 
վրա առանձնանում և գործառնում Է սոցիալական ոլորտը: Այս տեսանկյունից, մարդու հա
սարակական որոշիչ ու հիմնական կողմերից մեկը այն Է, որ նրա ինչպես անհատական, այն
պես Էլ հասարակական կեցությունն ու գոյությունը հաևրայթայիև /կոլեկտիվ-խմբակային/ 
Է: Մարդը իր անձնական կյանքը կազմակերպում Է' ներառվելով մարդկային բազմաթիվ 
հանրությունների մեջ /ընտանիք, սոցիալական շերտեր խավեր ու խմբեր, դասեր ու դասսւ- 
լարգեր/:

Մարդկային հանրությունը մարդկանց կոլեկտիվ, համատեղ համակեցության որեԷ 
կոնկրետ, հարաբերականորեն ինքնուրույնություն ունեցող խմբավորում է, որտեղ մարդիկ 
ունեն բնապատմական կամ սոցիալական որոշակի կարգավիճակ ե դեր, իրենց նպատակ
ներին, շահերին ու պահանջմունքներին համապատասխան զբաղված են որոշոկի գործու
նեությանը, և ստեղծում են սոցիալական որոշակի արժեքներ: Հանրությունների ձևավոր
ման ու գործառնության հիմքում ընկած եե բազմաթիվ բնական և սոցիալական գործոններ, 
որոնց հիմքի վրա ձևավորվում են անձի ու հանրությունների պահանջմունքներն ու շահերը: 
Բնական գործոններից են ազգակցական-արյունակցական, գենետիկական-գենոֆոնդային 
կապերը, ռասայականությունը, ցեղայնությունը և մարդաբանական այլ գործոններ:

Հասարակական կյանքում, սակայն, մաքուր վիճակում, զուտ բնական գործոն գոյութ
յուն չունի: Հասարակական կյանքը գերազանցապես սոցիալական է, և, բնականաբար, վե
րոհիշյալ գործոնների հիմքով մարդկանց համակեցությունը գործառնում է սոցիալական 
հանրությունների վտխազդեցությունների օրինաչափություններով, իսկ ռասան ցեղը և կեն
սաբանական այլ հատկանիշներով միավորված մարդիկ իրենց կյանքը կառուցում են'պատ- 
կանելով սոցիալական որևէ հանրույթի:

Սոցիալական հանրությունները միմյանցից տարբերվում են իրենց շահերով ն. պա
հանջմունքներով, ստեղծած արժեքներով, գործունեության ու ապրելակերպի նորմերով, 
աշխատանքի հասարակական բաժանման մեջ իրենց գրաված տեղով ու խաղացած դերով, 
այդ հանրության միատարրության աստիճանով ու կայունությամբ:

Սոցիալական փիփսոփայությունը, ինչպես նշվեց վերը, այս և միայն այս տեսանկյունից 
է առանձնացնում սոցիալական ոլորտը, իբրև հասարակական կյանքի ինքնուրույն ենթահա
մակարգ: ԵՎ եթե մենք հասարակական կյանքը դիտարկենք իր ամբողջականության մեջ, 
ապա նրա քվինտէսենցիան' բուն էությունը, այդ հանրությունների միջև պատմականորեն ձ
ևավորված և գործառնող հարաբերությունների համակարգն է: Այս հայեցակետից, հասա
րակությունը մարդակային բոլոր հանրությունների համակեցություն է: Հասարակության սո
ցիալական ոլորտը սոցիալականության այն կոնկրետ ձեն է, որտեղ մարդիկ կազմակերպում 
են իրենց բնապատմական և ֆիգիկակն նորմալ գոյությունը և հասարակական կյանքը: Նրա 
միակ սուբյեկտը մարդ-հանրությունն է, իսկ հիմքը այդ հանրությունների միջև պատմակա
նորեն ձևավորվող բնապատմական և սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններն են: Այդ 
հարաբերությունների համակարգը կոչվում է հասարակության սոցիալական կառուցվածք: 
Պատմական որևէ դարաշրջանի սոցիալական կաոուցվածքի բովանդակությունը կոնկրետ, 
միասնական շահերով ու պահանջմունքներով միավորված և որոշակի գործունեության մեջ 
ներառված մարդկային խմբավորումների միջև բնապատմականորեն ձևավորված սոցիա
լական հարաբերությունների կայուն համակարգն է:

Հասարակությունը հանրությունների միջոցով մարդկանց միավորման հասարակական 
ձե է, իրենց համատեղ կյանքը կազմակերպելու բնապատմական անհրաժեշտության դրս-
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Սորման արդյունք է: Այս հայեցակետից, սոցիալական ոլորտի հանրությունն1ւ|տ ձևավոր
վում Ա գործառնում են երկու հիմքով' ■բնապատմական /ռասա, էթնոս, ընտանիք, տոհմ, 
ցեղ, ժողովոտդ, ազգ, ազգային էթնիկական միավորումներ, մարդկություն/ ե սոցիալ- 
տնտեսական ու արժեքային Л).ասակարգ, դաս, կաստա, սոցիալական խմբեր, խավեր ու 
շերտեր, մարգի նալ խմբավորումներ/:

Բնապատմական մոտեցմամբ մենք գիտակցաբար ռասա ե էթնոս հանրություններին 
չենք անդրադառնա նախ այն պատճառով, որ դրանք մարդաբանական հետազոտման օբ
յեկտ եե, իսկ մյուս կողմից, ստորե բնութագրվող բնապատմական հանրությունները սոցիա
լական այս կամ այն ռասայական կամ էթնոսային հանրությունների ներկայացուցիչներ են: 

Տոհմը նախապատմական մարդկանց հոտից կամ համայնքից պատմականորեն ծա
գած սոցիալ-էթնիկական առաջին հանրույթն է: ճիշտ է, դեռևս այդ անցման համակարգաս- 
տեղծ գործոնի բացահայտումը գիտական իր վերջնական լուծումը չի ստացել, բայց արդեն 
հստակ նշմարվում են այդ «բացակա օղակի», այն է' նախամարդու սոցիալիզացման և տոհ
մական հասարակության առաջացման պատճառները /տես սույն աշխ., էջ.../: Մի բան պարզ 
է, որ այդ գործոնները սոցիալիզացրել եե մարդկանց բնազդական ազգակցական-արյունակ- 
ցական կապերը ստեղծել համատեղ-կոլեկտիվ ապրելակերպի սոցիալ-բարոյական նորմեր 
հետին պլանի վրա մղելով բնական ընտրության և անհատական գոյապահպան միտումնե
րը: Տոհմական հանրույթը իր երկարատև զարգացման ընթացքում հետզհետե ընդլայնել ու 
խորացրել է սոցիալիզացման պրոցեսները սսւհմանափակելով և զանազան արգելանքներ 
/տաբուներ/ դնելով մարդկամց ամուսնական հարաբերությունների, արարքների ու վարքի 
վրա: Ծագում և գործառնում է տոհմային սեփականությունը և կարգավորվում են բաշխման 
հավասարարական հարաբերությունները: Բնապատմական և սոցիալական վերոհիշյալ 
հարաբերությունների հիմքի վրա ձևավորված և գործառնող տոհմական հանրույթը բնու
թագրվում է ծագման, բնակության տեղի, տոհմական լեզվի, կենցաղի ու բարքերի, ավան
դույթների ու սովորույթների և միասնական հավատի ընդհանրությամբ: Նրա գոյատևման 
գլխավոր գործոնն ու պայմանը արտադրության պարզունակ միջոցների և արդյուքի բաշխ
ման նկատմամբ հավասարությունն է: Տոհմի միասնականության պահպանման վիթխարի և 
հզոր գործոնը կենտրոնաձիգ այն ուժի հասարակայնորեն գիտակցումն էր, որ մարդը տոհ
մից դուրս դատապարտված է կործանման:

Ցեղը երկու կամ ավեփ ընդհանուր արմատներ ունեցող, վերոհիշյալ հատկությունները 
կրող տոհմերի միավորում է: Նրա էությունը հիմնականում էթնիկական է, բայց նրա ներսում 
տեղի է ունենում որոշակի գործառույթների տարբերակում: Նկատվում է ցեղի միասնական 
կյանքի կազմակերպման համար նոր կառույցների ձևավորում, որի հիմնական խնդիրը ոչ 
այնքան տնտեսական է, որքան կազմակերպչական' որպես ցեղային հանրության կյանքի 
ամբողջական կառավարման անհրաժեշտության դրսևորում: Աստիճանաբար ավելանում է 
արտադրության արդյունքների ավելցուկը, որի տնօրինումը սկսում է խիստ անհատական 
բնույթ կրել և կուտակվել առանձին մարդկանց, բնականաբար ցեղերի և ռազմական առաջ
նորդների ձեռքում: Նշմարվում են մասնավոր սեփականության սաղմերը, ձևավորվում եե 
տոհմա՜ցեղային սեփականության ձևերը և գույքային անհավասարությունը: Միջտոհմա- 
ցեղային պատերազմները դառնում են նոր տարածքների և եկամտի ձեռքբերման հիմնա
կան աղբյուրներ: Ձևավորվում է ստրկությունը, որը վերջնականապես ավերում է տոհմացե
ղային սոցիալական հանրությունը և սկզբնավորում մարդկանց պատմական ընդհանրութ
յան նոր ձև' ժողովուրդ:

ժողովուրդը տոհմացեղային հանրությունների բնապատմական էվոլյուցիայի արդ
յունք է: ժողովուրդը «կլանում և մարում է» էթնիկական հարաբերությունների զենետիկսւ- 
կան, ազգակցական-արյունակցական կապերը և ստեղծում սոցիալ-էթնիկական հարաբե
րությունների նոր համակարգ: «ժողովուրդ» հանրության համար կարևորագույնը տերի- 
տորյալ ամբողջականությունն է, որը հիմք է հանդիսացել երանում ապրող սւյ|սպւոհմ ու այ
լացեղ հանրույթների ձուլման /ուծեցման/ գործընթացներին: Ձևավորվում ն (լւււլսյանում են
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<liii|iii||ii|)i ւփսւսէաւկտս |հ<|ա1ւ, |ւ1ւլւ1ււււ|ւու ւ(յ մշակւսյթը, մխսսնսւկան տնտեսության սաղմե- 
|i|i: IJju հատկությունների պարավոր պատմական զարգացումը արմատապես փոխում Է 
հաււարակական կյանքի հիմք հանդիսացող տնտեսական գործունեության բնույթն ու բո
վանդակությունը. նստակյաց ավատատիրական կյանքը հետզհետե ժողովրդին դարձնում 
Է առավել շարժուն ե նախապայմաններ ստեղծում ապրանքափոխանակության ե 
առևտրատնտեսական հարաբերությունների առաջացման համար: Արմատապես վւոխվում 
Է նույն ժողովրդի դեմքը պատմական տարբեր դարաշրջաններում: ժողովուրդների պատ
մական զարգացումը բնութագրվում Է միասնական լեզվի, հոգեկերտվածքի, մշակույթի և 
տնտեսական կյանքի դանդաղ ու աննկատելի զարգացման որոշակի իետեեսիվացմամբ, 
ժողովրդի ինքնագիտակցության, արժանապատվության ու հայրենիքի գիտակցման խո
րությամբ ու ընդլայնմամբ:

Մարդկանց պատմական ընդհանրության ամենազարզազսւծ ձնը ազգն է: Այն 
կապիտալիստական ազատ տնտեսական հարաբերությունների արգասիք Է, ազատ ձեռնե
րեցության և իրավական ազատությունների հիմքի վրա ժողովուրդների միավորման ու 
համախմբմաև արգասիք: Արևմտաեվրոպական երկրներում կապիտալիզմն Է «տա
րածքային պետության» շրջանակներում ստեղծել ազգերի ձևավորման հիմք հանդիսացող 
տնտեսական կյանքի ընդհանրությունը, ազգային լեզվի ու մշակույթի միասնականությու
նը, ազգային միասնական շուկան և ապրանքային շուկայական հարաբերությունները: 

Ազգը բնութագրվում Է տերիտորիայի ամբողջականությամբ /որը այսօր հռչակ
ված Է որպես ազգերի գոյության ու ամբողջականության գլխավոր, առաջնային սկզբունք
ներից մեկը/, ազգային միասնական լեգվի գոյությամբ, տնտեսական կյանքի միասնակա
նությամբ: Ազգին բնորոշ են ազգային մենթալիտետը, հոգեկերտվածքի համընդհանուր 
գծերը և ազգային բնավորությունը' որպես ազգային կեցության առանձնահատկություններ, 
որպես այն կազմող անհատների մեծամասնության տիպական գծեր իրենց ինքնատիպ կա
ռուցվածքով, սոցիոմշակութային արժեքներին համապատասխանող և սոցիսղ-տնտեսա- 
կաե, աշխարհագրական պայմաններից ու ապրելակերպից կախված ազգային առանձնա
հատկություններ:

Ազգային հանրույթին բնորոշ են նաև ազգային ավանդույթներն ու սովորությունները, 
ազգային արժանատվության զգացումը և ազգակերտման այնպիսի զորեղ գործոններ, ինչ
պիսիք են ազգային ինքնագիտակցությունը և ագային հպարտության գիտակցումն ու անմ
նացորդ սերը Հայրենիքի նկատմամբ:

Այսպիսով, ազգը պատմականորեն ձևավորված մարդկանց կայուն հանրություն Է, որը 
բնութագրվում Է տերիտորիայի, լեզվի, տնտեսակարգի, ավանդույթների ու սովորույթների, 
մշակույթի և ազգային գիտակցության ընդհանրությամբ, ազգային մենթսւլիտետով /հոգե- 
կերտվածքով/, հոգեկերտվածքով և բնավորությամբ, ինչպես և այս բոլորի «պսւհապան- 
հրեշտակ»'ազգային պետականությամբ: Պետականություն չունեցող ժողովուրղևերև 
ու ազգերը, վաղ թե ուշ, չքաևալու են պատմական ասպարեզից:

Սոցիալական փիլիսոփայության տեսանկյունից, սոցիալականության ազգային ձևի 
մեջ միահյուսվում են Էթնիկականն ու սոցիալականը, որոնք գոյություն ունենալ և գործառ
նել չեն կարող մեկը մյուսից անկախ և ինքնին: Ազգայինը ազգ հանրության համար բոլորո
վին նոր Էություն Է, առաջին, երկրորդ, երրորդական և այլ կարգի Էթնիկական հանրություն
ների միասնականության վերառված նոր դրսևորում Է: Այս հայեցակետից, սոցիալական 
փիփսոփայության տեսական ու գործնական կարևորագույն խնդիրն Է' մարդկանց զինել 
ազգային ինքնագիտակցությամբ, ազգային արժանապատվության և հպարտության զգա
ցումով և համազգային շահի արմատական գիտակցմամբ: Հոգեոր այս հզորագույն գործոն
ները ազգային միասնականության և նրա ամբողջական գոյության, զարգացման ու ծաղկ
ման գուցե թե միակ գործոններն են: Ազգային ինքնագիտակցությունն ու համազգային շա
հի խոր գիտակցումը վիթխարի նյութական ուժ Է դառնում և օբյեկտիվ պայմաններ ստեղ
ծում նյութական ու հոգևոր արժեքներ ստեղծելու համար: Վերոհիշյալ գործոնները թելադ
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րում ե պահանջում են, որ մարդիկ ապրեն իրենց հայրենիքում և աչքի լույսի պես պահպա
նեն հայրենիքը, որովհետև հայ՜րենիքի կորուստը սկզբնավորում է պատմական, шит 
պարեզից ազգի անհետացումը: Միայն հայրենիքն է այն երաշխիքը, որը ընդու
նակ է և կարող է ազգը պահել: Հայրենիքից զրկված ու հեռացված, թեկուզև զանգ
վածային գաղթօջախներով ապրող մարդիկ, ի վերջո, կորցնելու են ազգապահ
պանման երկրորդ կարևորագույն գործոնը'լեզուն, դրանով իսկ'ազգային հոգե- 
կերտվածքն ու մշակույթը և ձուլվելու են այլ ազգերխ Հայրենիքի անվերադարձ ն. 
բացարձակ կորուստը վերջակետ է դնում տվյալ ազդի գոյությանը:

Անողոք պատմությունը լիքն Է բազմաթիվ օրինակներով: Միայն մեր և մեզ հարող տա
րածաշրջանում պատմական ասպարեզից հեռացել են այնպիսի ժողովուրդներ ու ազգեր, ո
րոնք դարեր շարունակ եղել եե ոչ միայն քաղաքականապես կազմակերպված հզոր պե
տություններ, այլև աշխարհակալ կայսրություններ:

* * *

Թե ինչ առանձնահատկություններով Է կազմավորվել հայ ազգը, դուք կիմանաք ստորև: 
Միայն ձեռնարկի շրջանակներում կարող ենք փաստել, որ եերկա դարաշրջանում, մարդ
կային հասարակության զարգացման արդի վաղում ազգերի փոխհարաբերությունները 
ծայրաստիճան խճճվել են, վերածվել մութ լաբիրինթոսի կամ սարդոստայնի, որտեղ հատ
կապես փոքր ազգերը մոլորվել եե և դուրս չեն կարող գալ: Այսօր, գաղտնի, թե բացա
հայտ, թագավորում Է մեծ և  տնտեսապես հզոր ազգերի ազգային շովինիզմն13 ու 
ազգայնամոլությունը, իսկ վտքր ժողովուրդների ազգայնականությունը որակավորվում Է 
անջատողական գաղափարախոսություն և ազգայնամոլական-անջատալական պայքար:

Սոցիալակամ փիփսոփայության տեսանկյունից, այս հիմնահարցը դիտարկվում Է որպես 
Ազգային հարց, որի լուծումը սոցիալական փիփսոփայությունը կապում Է «ազգային ինքնորոշ- 
ման իրավունքի»' «տարածքային ամբողջականության» նկատմամբ գերակայության պրակ
տիկ քաղսւղաքականության հումանիստական իրականացմամբ:

Մարդկությունը, հանձինս բոլոր ցեղերի, Էթնոսների, ազգերի ու ժողովուրդների, իր 
մեջ ներառում Է երկրագնդի վրա ապրած, ապրող և գալիք սերունդներին ե ներկայանում Է 
համաշխարհային պատմական պրոցեսի հավաքական սուբյեկտն ու կրողը: Հասարակութ
յունը անընդհատ առաջադիմող բնապատմական ու սոցիալական մի պրոցես Է, որը հյուս
վում ու կերտվում Է բոլոր ցեղերի, ազգերի ու ժողովուրդների միասնական գործունեութ
յամբ: Այդ գործընթացներում չկան ու չեն կարող լինել «խելացի ու տգետ», այսպես կոչված 
արիական և ոչ արիական, Էլիտստ և շարքային ազգեր, սպիտակամորթ, սևամորթ ու դեղ
նամորթ, ընտրյալ և երկրորդական կարգի ժողովուրդներ: Պատմությունը մարդկության 
միակ «Արբազան գիրքն» է, որտեղ ոչ մի ժողովուրդ «սուրբ» կամ էլիտստ լինել չի կարող: 
Պատմությունը, «մաքուր գրատախտակ» է: Պատմության այդ անմեղ ու անարատ Սուրբ 
գրքում ամեն մի ցեղ, ազգ ու ժողովուրդ ունի իր «էջը, գիրքն ու հատորները», որտեղ ոսկե 
տառերով ամրակայված են տվյալ ժողովրդի ավանդները և պարզաբանված են նրա պատ
վավոր տեղն ու դերը համաշխարհային պատմության կառուցման գործում: Պատմական

23 Շովինիզմը /մարտնչող ազգայնամոլությունը/ գաղափարախոսություն և քաղաքականություն է: Այղ տերմինը 
սերում է Նսւպոլեոնի քաղաքականությունը ջատագովող, նրա անձին նվիրյալ U երկրպագու զինվոր Նիկպոս 
Շովենի անունից: Շովիմիզմը ազգային բացառիկության քարոզչություն է, ազգային սնապարծության և 
պարծենկոտության տարածում, ազգերի միջե թշմամանքի ու ատելության բորբոքում և հրահրում: Շովինիզմը իր 
մշակույթը հաստատում է օտար մշակույթի ժխտման ճանապարհով և «ուրիշ-օտսւրնհրի» ծայրաստիճան 
ատելությամբ: Շովինիզմը մի ազգը ընտրյալ /արիական/ դիտելու գիտակցված հավատն ու իղեալն է, մյուս 
ազգերի ու ռասաների' իբր թե ոչ լիարժեքության մասին գսւղափարախոսոիթյունը:
Շովինիզմից ու ազգայնամոլությունից պետք է հստակ տարբերակել ղրանց էությանը հանիրավի նույնացվող 

ազգայհակաևա՜թյուևը: Ազգայնականությունը փոքր ազգերի սոցիալ-տնտնսական ն քաղաքական 
ազատության, ինքնիշխանության ու. անկախության համար պայքարի штмц> գաղափարախոսություն 
ե. քաղաքականություն է, որը թաքնված ու դիմակ հագած շովինիզնի կա]մի(| ш|н11|рип||ффш( 1. իրրԱ 
ազգայնամոլություն /նացիոնոլիզմ/ և անջատողականություն:
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այս l|iiiil iii|!f պարաշրջանում որևէ՛ ազգ ու ժողովուրդ, իր զարգացման բարձր աստիճանի 
?1ար1փւ|, իմաստավորել է պատմական առաջադիմությունը և ստաջնորդել է համաշխար
հային պատմության ընթացքն ու մարդկության կողմից արժանի գնահատական ստացել: 
Մի աոիթով Ֆ. էնգելսը հույն ժողովրդի մասին գրել է, որ եթե ա յդ ժողովուրդը այլևս 
որևէ բան չտա պատմությանը, այսուհանդերձ, նա ժողուրղննրի Պառնասում ունի 
իր հավերժական պատվավոր տեղը:

2. Հասարակության սոցիալական կաոուցվածքը

Սոցիալական հանրությունների առաջացման ու ձևավորման երկրորդ գործոնը զուտ 
սոցիւսլ-տևտեսւսկւսև և հոգևոր-գաղափարախոսակաև է: Դրանց ծագման հիմքում 
ընկած են մարդկային պրակտիկ ու տեսական գործունեության բազմակերպությունը, 
նրանց տարաբնույթ նպատակների, շահերի ու պահանջմունքների առկայությունը: ոսքը, 
այս պարագայում հասարակության սոցիալական բաժանվածությանն է վերաբերում, որը 
դրսևորվում է իբրև հասարակության սոցիալական կաոուցվածք: Արդեն իսկ տոհմա
ցեղային սոցիալականության մեջ առկա էր աշխատանքի սեռա-տարիքային բաժսւնվա- 
ծությունը: Աշխատանքի հասարակական մեծ բաժանումները ձևավորեցին անասնապա
հությամբ, երկրագործությամբ և արհեստագործությամբ զբաղվող մարդկային ինքնոտուն 
հանրություններ' իրենց տարբեր շահերով ու պահանջմունքներով, սովորույթներով ու ա- 
դաթներով: Մասնավոր սեփականության և ստրկության առաջացմամբ հասարակության 
սոցիալական կառուցվածքը բոլորովին այլ տեսք ստացավ: Հասարակության մեջ գերակա 
և տիրապետող դարձավ դասակարգային հակասական բաժանվածությունը: Ձևավորվե
ցին ունևորների' տիրապետող ե չունևորների' ենթարկվող դասակարգերը և դրանց տի
րույթներում4 միջդասակարգային սոցիալական դասերը, սոցիալական խավերն ու ենթա- 
խավերը, սոցիալական ամենատարաբնույթ խմբերն ու շերտերը:

Դասակարգը պատմականորեն ծագած, գերազանցապես սոցիալ-տնտեսայան բնույ
թի հանրություն է, որի առաջացման հիմքը հասարակական արտադրության մեջ մարղ- 
կանց վերաբերմունքն է արտադրության միջոցների նկատմամբ, արտադրության կազմա
կերպման գործում նրա գրաված տեղն է ու խաղացած դերը: Կ. Մարքսը դասակարգային 
հիմնական հատկություն է համարել արտադրության միջոցների տեր մարդկանց մի խմբի 
կողմից սեփականազուրկ խմբի արտադրած բարիքների յուրացումը և այե դիտարկել որ
պես շահագործում:

20-րդ դարում դասակարգերի և շահագործման երևույթի նկատմամբ ձևավորվում են 
այլընտրանքային նորագույն ուսմունքներ: Շահագործումը արդյոք, վերանալու'՞ է, թե մի ձ
ևից անցնելու է մի այլ ձևի: Պատմությունից հայտեի է, որ հասարակության սոցիալական 
կազմակերպումը իբր վերջ է տալու շահագործմանը ե իրականացվելու է հավասարութ
յան, ազատության ե եղբայրության սկզբունքներն ու իդեալները: Սակայն, հարցի 
էությունը ավեփ խորն է, քան թվում է առաջին հայացքից: Խոսքը այստեղ չի վերաբերում 
նրան, թե «ո՞վ , ում աշխատանքն է ուտում»: Փիփսոփայության տեսանկյունից, խոսքը վե
րաբերում է նրան, թե մարդկությունը ի վիճակի՞ է ստեղծելու սոցիալ-տնտեսական և քաղա
քական այնպիսի հասարակարգ, որը կապահովի մարդկանց փաստացի ազատութ
յունը և երջանկությունն ու ներդաշնակ զարգացումը:ՆմաԿ հասարակարգերում հա- 
սարակաության դասակարգային բաժանվածության հիմնահարցը իսպառ կորցնելու է իր 
տեսական և գործնական նշանակությունը:

Հասարակությունն իբրև պատմություն, իր իմաստը գտնում է հասարակական կյանքի 
սոցիալական ոլորտի մեջ: Բանն այն է, որ հասարակության սոցիալական բաժանվածութ- 
յունն արտահայտող բոլոր խավերը, խմբերն ու շերտերը, դասերն ու խմբավորումները, ո
րոնք միմյանցից տարբերվում են իրենց շահերի ու գործունեության բնույթով, մեկուսացված 
չեմ մեկը մյուսից ե չեն կարող գոյատևել առանց մեկը մյուսի: Մարդու ֆիզիկական կատա
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րելությունը, ազատությունը, երջանկությունն ու կյանքի իմաստը ուղղակիորեն կախված են 
սոցիալական բոլոր հանրությունների շահերի ու նպատակների ներդաշնակությունից, 
մարդկային հումանիստական արժեքների ստեղծման հավասար ու արդարացի բաշխման 
հետ: ԵՎ եթե այսօր զտնում ենք միջազգային, միջպետական ե ներազգային սոցիալական 
այնպիսի բաժանվածություն, որտեղ թագավորում են անձնական, խմբակային, ցեղային, 
կրոնական ե ազգային-պետական կոոումպացվսւծ մասնավոր շահերի բացարձակ գերա
կայություն, ապա մարդկությունը չի կարող ունենալ հումանիստական ներդաշնակ սո
ցիալական կաոուցվածք, բնականաբար ազատ, ժողովրդավարական քաղաքացիական 
հասարակություն: Ազգերի ու ցեղերի, պետությունների ու ներպետական հակադիր, թշնա
մական շահեր ունեցող սոցիալական խավերի և տարբեր սոցիոմշակութային-քսսլաքակր- 
թական արժեքներով ապրող ժողովուրդների միջե գոյություն ունեցող ծայրաստիճան լար
վածությունը մի կողմից, ե ակտիվ թշնամական պատերազմները մյուս կողմից, ողբերգա
կան հեռանկարներ եե ակնկալում մոտ ապագայում:

Թերևս մարդկությունը ե, մասնավորապես, նրա փիլիսոփայական մշակույթը չի կարո
ղանում «մարսել» վերջին տասնամյակներում հասարակության սոցիալական կառուցված
քում տեղի ունեցող արագընթաց վւոփոխությունները: Այսօր դեռևս անընդունելի է փոքրա
քանակ ցեղերի, ազգերի ու ժողովուրդների պայքարը ազգային ինքնորոշման և սեփական 
պետականություն ունենալու համար, որոնք դարեր շարունակ մոռացության մատնված, դա
ժանորեն շահագործվել են ուժեղ ազգերի կողմից և գտնվել նրանցից ստրկական կախման 
մեջ: Այսօր այդ պայքարը, ցավոք սրտի, արժեքավորվում է իբրե անջատողականություն և 
ազգայնամոլություն: «Ազգային ինքնորոշման» իրավումքը կուլ է գնում «տերիտորիալ ամ
բողջականության» սկզբունքին:

Այսօր հասարակական կյանքում արագ փոփոխվում են ոչ միայն սոցիալական հան
րությունները, այլև դրանց ներքին կառուցվածքայնությունը: Այսօր նկատելի են մարգի- 
նալ խմբերի' /իրադրությանը և իրավիճակին չհարմարվող, նրա հետ կոնֆլիկտների մեջ 
ապրող կամ մոռացված ու արհամարհված ծայրամասերում գտնվող/ քանակական սրըն
թաց աճ: Գոյություն ունեն մարդկային նորմալ ապրելակերպին և կյանքի թելադրանքով 
կազմակերպված սոցիալական հանրույթներին հարմարվել չկարողացող կամ չկամեցող 
մարդիկ կամ մարդկային խմբեր, որոնք կամ մերժված են հասարակության կողմից կամ էլ 
իրենք են մերժում գոյություն ունեցող հասարակարգը: Մարգինալությունը մարդու և հասա
րակության սուր, երբեմն կոնֆփկտային վիճակ արտահայտող կապերի ու հարաբերութ
յունների արդյունք ե արտահայտություն է: Նրանց բնորոշ գիծը հասարակությունից մեկու- 
սացածվածություեն է, մենակությունը, ինչպես և ռոբինզոնությունը: Մարգինալությունը եր
բեմն դրսևորվում է հարմարվողականությսւմբ ու պասիվությամբ, երբեմն կատաղի հարձա
կողականությամբ ու ագրեսիվությամբ: Երբեմն մարգինալությունը ծնվում է սեփական ար
մատներից և սոցիոմշակութային ու կրոնական արժեքներից հեռու գտնվելու, օտար մշա
կույթին, ապրելակերպին ու քաղաքակրթությանը «չմերվելու» պատճառներից: Երբեմն 
մարդկանց ոչ միայն չեն բավարարում դարաշրջանի սոցիոմշակութային արժեքները, այլև 
դրանք դիտվում են որպես մարդուն ստրկացնող արժեքներ /Նիցցշե/:

Հասարակության այսօրվա սոցիալական կառուցվածքում ոչ միայն նշմարեփ է, այլև 
տիրապետող դիրք է գրավում ապահովված մարդկանց այսպես կոչված էլիտար խավը: 
Այս խավին եե պատկանում տնտեսական, քաղաքական, գիտական, տեխնիկսւ-ինժեներա- 
կան և ռազմական գործունեությամբ զբաղված այն մարդկանց միավորումները կամ սոցիա
լական խմբերը, ովքեր բանական, լավագույն ձևով կատարում են իրենց գործը ե ապրում է 
բարձրաշխարհիկ կյանքով: Այս հանգամանքների բերումով նրանց ձեռքում է կենտրոնաց
ված տնտեսական ու քաղաքական կառավարման գործընթացների կազմակերպման ու կա
ռավարման լծակները և միջոցնները: Մասնավորապես տնտեսական, քաղաքական ու 
ռազմական էլիտային են ենթարկվում տասնյակ ու հարյուր միլիոնավոր մարդիկ: Պատմա
կան ինչ դեր կխաղա և ինչ հետևանքներ կթողնի այս հարաբերությունը, նա |tiii|lui սրսրզա-
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Այնուամենայնիվ, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մեջ այսօր մասնսպետ- 
1ւ1ւ|ւլւ սաւսնձնացնում են սոցիալական հանրությունների երեք խոշոր խմբեր.

Բարձրագույն կաս կառավարող դասակարգ: Սրա մեջ ընդգրկում են արտադրութ
յան միջոցների ե կապիտալի խոշոր ներկայացուցիչ-սեփսւկանատերերը, արտադրական 
կառույցների դեկավար-տնօրենները, պետական, քաղաքական ե ռազմական խոշոր գոր
ծիչները ե դրանց բարձրագույն ղեկավարները իրենց համախոհներով:

Արտադրական ե ոչ արտադրական ոլորտներում աշխատողների դասա
կարգ: Այստեղ ընդգրկում են արտադրության միջոցներից զուրկ վարձու աշխատողները, 
նյութական ե ոչ նյութական ոլորտներում կատարողական ե սպասարկման աշխատանքով 
զբաղվածները:

Միջին դասակարգ կամ խավ: Այս հանրույթը միջին դիրք է գրավում նախորդների 
միջե: Սրանց թվին են պատկանում փոքր ու միջին մակարդակի գործարարները, մտավո
րականության մեծամասնությունը, միջին ծառայողները և միջին ձեռներեցները, որոնց թի
վը գնալով աճում է:

Բայց նման խոշորամասշտաբ սոցիալական բաժանվածությունը հասարակության սո
ցիալական բաժանվածության իրական պատկերը չի տափս:

1959 թվականին ԱՄՆ-ում վերահրատարակված Պ. Ա. Սորոկինի «Սոցիալական մոբի- 
լություն» աշխատության մեջ մշակված է հասարակության սոցիալական շերտավորման /շեր- 
տադասավորվածությսւն/ տեսությունը: Այն բովանդակում է որեէ սոցիալական մեծ հանրութ
յան /ե ընդհանրապես, հասարակության/ ստորաբաժանումը ըստ հիերարխիկ կարգերի ու 
աստիճանների դասավորվածությամբ: Սոցիալական շերտավորման հիմքը և էությունն այն 
է, որ սոցիալական այս կամ այն հանրության անդամների միջև անհավասարաչափ է 
բաշխված իրավունքն ու արտոնությունները, պարտականություններն ու պատասխանատ
վությունները, սոցիալական արժեքների առկայությունն ու բացակայությունը, իշխանությունն 
ու ազդեցությունը: «Դասկարգ» հասկացությունը այս տեսության մեջ գործածված է «սոցիա
լական շերտ» /փոխաբերաբար՝ նաև խավ/ իմաստով: Այս հայեցակետից, ցանկացած հան
րություն սոցիալապես շերտավորված է; Հասարակության սոցիալական կաոուցվածքում գո
յություն չունի կայուն մի խավ, որտեղ բոլորը հավասար փնեն: Սոցիալական շերտադասսւ- 
վորվածությունը «բաց է» և ցանկացած կազմակերպված հասարակության բնութագիրն է: 
Ինքը, սոցիալական շերտավորումը բավականին ակտիվ ե շարժուն է, որը իրականանում է 
հորիզոնական ե ուղղահայաց տեղավտխումների ձևով: Մարդիկ ազատորեն կարող են սո
ցիալական մի խավից տեղափոխվել դրան համազոր մեկ այլ խավ'պահպանելով իր կարգա
վիճակը: Ուղղահայաց շարժունակությանդեպբում տեղի է ունենում երկու կարգի տեղափո
խություն' ղեպի վեր և դեպի վեր, այսինքն'կամ ցածր կարգի շերտերից ավեփ բարձր աս
տիճանի շերտեր կամ ընդհակառակը: Սոցիալական այս կապերը կոչվում են կամ վերելքի 
կամ վայրէջքի կապեր: Այս գործընթացները, հանգամանքների բերումով, տեղի են ունե
նում հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում:

Հասարակության սոցիալական կաոուցվածքի վերլուծության մոտեցումներից «սոցիալա
կան շերտավորման» տեսությունը առավել արդյունավետ ե իրականությանը համապատաս
խանող մոտեցում է ե հարաբերականորեն ճշգրիտ է ներկայացնում այսօրվա հասարակարգե
րի ճնշող մեծամասնության, հատկապես, ինդուստրիալ ե հետինդուստրիալ հասարակություն
ների սոցիալական կառուցվածքը, որի ականատեսն ենք մենք:

Սոցիալական փիլիսոփայությանը հետաքրքրում է այն, թե բնապատմական ե սոցիա
լական ո"ր կառուցվածքն է նախապատվելի ե որքանո՞վ է այն նպաստելու արդարացի քա
ղաքացիական հսւսարկության կառուցման գործին:
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մի քանի հիմնահարցերը

«Ազգ» հասկացության վերոհիշյալ ըմբռնումների և սահմանումների շրջանակներում 
դիտարկելով հայ ազգի կազմավորման գործընթացները, նկատվում է մոտեցումների միօ- 
րինականություն ե արհեստականություն: Հայ ազգի կազմավորումը, արդյոք, 19-յւդ դարի 
արգասի՞ք է, թե՞ այն ունի հազարամյակների պատմություն: Բանն այն է, որ ազգերի կազ
մավորման գործոնների ու պատճառների վերաբերյալ տեսությունների ու սահմանումների 
համար հիմք են հանդիսացել հիմնականում արեմտաեվրոպական ազգերի առաջացման մի 
շարք համընդհանուր և նմանատիպ գործոններ: Ազգը դիտարկվում է կապիտալիզմի 
ծնունդ, որի գլխավոր գործոններն էին միասնական տնտեսական շուկա ծնող ապրանքսւդ- 
րամատիրական հարաբերությունները, տարածքային պետության առկայությունը ե տնտե
սական ու քաղաքական բարձր զարգացածվածությունը /քաղաքակրթական գործոնները/: 
Բայց մի շարք, այսպես կոչված արևելաեվրոպական ազգերի, այդ թվում նաե հայ ազգի 
կազմավորումները ընթացել են էթնոազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի և էթնոմ- 
շակութային արժեքների գիտակցման հիմքի վրա:

Մենք արդեն գիտենք, որ ընդհանրապես ազգերի կազմավորման հիմքում ընկած են մի 
շարք համընդհանուր, ազգի էությունը կազմավորող նույնատիպ գործոններ միասնական 
տարածք, ժողովուրդներին հասկանալի միասնական լեզու, էթնոազգային ավանդական 
մշակույթ և սոցիալ-տնտեսական ու իրավա-քսւղաքական միասնական դաշտի առկայութ
յուն: Արեմտաեվրոպական երկրներում ազգերի ձևավորման այս գործոնները վերածվեցին 
կազմավորող ակտիվ համակարգաստեղծ գործոնների միայն ազգային պետությունների ա- 
ոաջացումից հետո: Ձևավորվող ազգ-պետությունը մինչ այդ գործող տարածքային-ժառսւն- 
գական պետության շրջանակներում այս հատկանիշները համախմբեց ազգային, մեկ- 
միասնական ձևի մեջ: Ազգի «հումք» հանդիսացող էթնոսային ավանդական մշակութային 
գործոնները իրենց տեղը աստիճանաբար զիջեցին քաղաքակրթական գործոններին, ա
ռանց որի հնարավոր չէր նախնական տարանջատված մշակույթը վերածել ազգակերտման 
միասնական հիմունքի:

Ազգերի ձևավորման արեմտաեվրոպական մոդելը, արդյոք, աշխատու՞մ է հայ ազգի 
կազմավորման պատմական ընթացքի գիտական մեկնաբանման հարցում: Հայ պատմափի
լիսոփայական մտքի նվաճումների այսօրվա բարձունքից”  դիտարկելով հիմնահարցը, կա
րող ենք հավաստել, որ հայ ազգի կազմավորման հիմունքները նկատելիորեն տարբերվում 
են արեմտաեվրոպական ազգերի կազմավորման հիմքերից: Բանն այն է, որ ազգերի բնա
կանոն ձևավորման հիմնական «հումքը» էթնոսն ու հեռու և մոտ էթնիկական խմբավորում
ներն են, «բազան»' միասնական պատմական տարածքը /հայրենիքը/, իսկ իրականացնողը' 
պետությունը: Միայն այս գործոնների հարատև գոյության պայմաններում է հնարավոր այդ 
միասնական տարածքում միավորել էթնոսային և նրանց հարող մարդկային հանրույթները, 
ստեղծել ազգային միասնական լեզու ե մշակույթ, սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական 
միասնական դաշտ: «էթնոսը բնական-ազգագրական հումք է, որից պատմական զարգաց
ման որոշակի փուլում ժողովուրդը վերածվում է պատմության սուբյեկտի'ազգի»:25 Աշխար
հագրական միասնական տարածքում ապրող հայ էթնոսը ե հեռավոր ազգակից էթնիկական 
խմբավորումները դարերի ընթացքում ստեղծել են իրենց կյանքի մշակույթը ավանդույթներն 
ու սովորությունները, դրանց պատմական փորձը, էթնոսային ինքնագիտակցությունը: էթնի
կական, այն է' բնական, ծագումնաբանական և ֆիզիոլոգիական-կենսաբանական գործոն
ների ամբողջությունից բացի, էթնոսը նաև «սոցիոմշակութային ընդհանրությունների սոցիա
լական կազմակերպման ձև է» և օժտված է «սոցիոմշակութային տիպական որակներով»:

24 Այս տեսակետի ընդհանրացված բովանդակությունը տես. Գեորզյան Հ. U., «Ազգ, ազգային պետություն, 
ազգային մշակույթ», bp .,1997; էդ. Հարությունյան, «Ազգային ինքնություն U կյանքի մշակույթ», 2004:
25 էդ. Հարությունյան, 2004, էջ 6:
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pi I и и 111 ւ 1111111 թվարկված հատկանիշների միասնական գործառույթներում ձևավորվում է 
«էթնիկ նույնականությունը»:

Ijpli ազգի կազմավորումը համարվում է եվրոպական քաղաքակրթության արգասիք, 
ապա հայ ազգի ձևավորման օբյեկտիվ նախադրյալներ հանդիսացող գործոններից շատե
րը բացակայում են: «Բայց կան երեք հիմնական գործոններ' անցյալի հիշողություն, լեզ- 
վամշակութային ընդհանրություն և ներհանրութային հավասարության ու արդարության 
հայեցակարգ», որոնք ազգային ինքնագիտակցության ծագման շարժառիթներ են, առանց 
որի էթնոսներն ու ժողովուրդները չեն կարող ձևավորվել որպես ազգ: Կապիտալիզմի ծագ- 
մամբ և տարածքային պետության առկայության դեպքում հիմնավոր է ազգերի առաջացու
մը դիտել քաղաքակրթության արգասիք և ընդունել միայն «քաղաքական ազգերի» տե
սությունը: Ազգի ձևավորման վերոհիշյալ գործոնները իրենց զգացնել են տվել արևմտսւեվ- 
րոպական երկրներում: Դրանք եղել են նաև վաղ անցյալում, գործառնել են որպես ժողո- 
վոտդների գոյության հիմունքներ և «վճռորոշ դեր են կատարել էթնոազգային նույնակա
նության ձևավորման գործում»:

Այս մեկնակետից, հայ պատմափիլիսոփայական միտքը իրավացիորեն հանգել է այն 
եզրակացության, որ հայ ազգի ձևավորումն ու կազմավորումը ավելի վաղ է ընթացել, քան 
կապիտալիզմի ձևավոլւումն ու հաստատումը և հարստացրել է «Նախակապիտալիստա- 
կան ազգ» հասկացության բովանդակությունը: Տնտեսական և քաղաքական քաղաքակր
թությունից ձևավորվող «քաղաքական ազգից» /«ազզ-պետությունից/ բացի և նրանից էլ 
վաղ ձևավորվել են «եախաքադաքսւկան ազգերը», որոնց համար քաղաքական ծրագրի 
գործառույթ են կատարել ծագումնաբանական, պատմա-աշխարհագրական, լեզվական, 
հավատքի և ավա նդույ թայ ի ն ընդհանրությունները /միասնական «կյանքի համակեցության 
մշակույթը»/: Հայ ազգի ձևավորման գործում առանձնահատուկ դեր է կատարել ազգային 
խառնվածքը' որոշակի ժամանակահատվածի համար «ֆիզիկական և հոգևոր որակների 
համալիրը»: Հայ ազգի կազմավորման համար այդ «համափրը» իր բնույթով ոչ միայն բնա
կան ընդհանրություն է, այլև ընդգծված մշակութային է: Այն չի որոշվում սոսկ «ծագումնա
բանական որակներով, այլև աշխարհագրական միջավայրով, մշակույթով, բարոյական և 
իրավական համակարգով» և նորմատիվ այլ կանոններով: էթնիկական ժառանգական 
խառնվածքին գումարվում է ժառանգված սոցիոմշակութային արժեքների համակարգը, ո
րով մեր ազգային խառնվածքը բնութագրվում է որպես անցյալի, ներկայի և ապագայի 
«կամային ուղղվածության յուրահատկություն»: Հայ ազգային խառնվածքը ոչ միայն 
հոգևոր հոգեկերտվածք է, այլև «սոցիալական» է: Հայ ժողովրդի պատմական ճակատա
գիրը նրան օժտել է գոյատևման ու անվտանգության այնպիսի ձևերի գիտակցում և տիրա
պետում, ինչպիսիք են ձեռներեցությունն ու գործնական ակտիվությունը, օտարի հասարա- 
կական-քաղաքական կյանքին հարմարվելը և այե իրեն հարմարեցնելու /«ենթարկելու»/ 
ակտիվությունը: Հայերը աշխարհի ցանկացած վայրում հարմարվելով տվյալ ազգի կյան
քի մշակույթին, պահպանել և մշակել են իրենց էթնիկ նույնականությանը բնորոշ «տնտե
սական կազեակերպման և տնտեսական գործունեության հուսափ եղանակներ»:”

Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի հազարամյակների ընթացքի պատմափիլի
սոփայական վերլուծությունը ֆիքսել է նրա գոյատևման կենսափիլիսոփայության /կյանքի 
մշակույթի/ հակասականությունը: Դրա մեջ բախվել են «Կյանքի մշակույթի երկու մրցակ
ցող, հաճախ վւոխբսւցառող սկզբունքներ»: Այղ սկզբունքների արմատները գտնվում են այն 
իրողության մեջ, որ հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ, կորցնելով ու վերականգնելով պե
տականությունն ու պատմական հայրենիքը, ճգնել է իր աշխարհաքաղաքակսւև առանձնա
հատկությունները «համատեղել ազգային ինքնության հետ»: Նման մշտական պատմա
կան իրողության մեջ առաջին պլանի վրա է մղում ազգային ինքնության պահպանման աշ- 
խարհայացքային-գաղափարական ընտրությունը: Հարմարվել ու համակերպվե՛լ աշխար

26 Ն. տ., էջ 6, ավելի ընդարձակ' էջ,էջ 6-35 U 45-55
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հին, թ՞ե առաջնորդվել «բարոյական հաղթանակների» իդեալներով: Աոաջինն արտահայ
տում է «հայ ժողովրդի գոյատևման աևհւստակաև կենսափիլիսոփայությունը'ապավինել 
անհատական ինքնությանը, հարմարվել պատմական հանգամանքներին»: յԸնդսմին, 
կյանքի գոյատևման այս սկզբունքը դարեր շարունակ, ինչու չէ, նաև մեր օրերում, դարձել է 
«ազգային ինքնության ու պահպանման իշխող եղանակ»: Հայը մշտապես ապրելով սահ
մանային իրավիճակներում, ստիպված է եղել «ապավինել գոյատևման անհատական կեն
սաձևին»: Սակայն, այս գործոնին ե ազգային կյանքի այս մշակույթին զուգահեռ և նրան 
«ընդդիմադիր» գոյություն է ունեցել էթնոազգային ինքնությունը պահպանող էթնոազգային 
համայնավարական կյանքի մշակույթը: Հայ ժողովրդի ինքնագիտակցության մեջ դարեր 
շարունակ խորհրդանշվել է «ինքնիշխան հայրենիքը» կորցնելու իրական վտանգներից 
պաշտպանվելու միջոցների որոնման գաղափարներ և իդեալներ, որի կորիզը էթեոազգակ- 
ցական կապերի համայնավարական կառույցներն էին: Դրանց հիմնական խնդիրն էր հա
մայնքի և նրա առանձին անհատների կյանքի մշակույթների մեջ արմատավորել «պատաս
խանատու կախվածության» գիտակցություն ե հոգեբանություն: Վերոհիշյալ հարզարժան 
փիլիսոփայի խոսքերով «Ներազզային հարաբերությունների կարգավորման պատասխա
նատու կախվածության ազգակցական֊արյունակցակաե կապերի ինստիտուտը այնքան 
վճռորոշ դեր է ունեցել, որ պետության բացակայության պայմաններում անգամ հայ ժողո
վուրդը պետություն է ունեցել»... և «ապահովել է համակեցության միասնական դաշտի օպ
տիմալ գործառնությունը»:

ճակատագրի բերումով հայ ազգի կազմավորումը ե. հետագա գոյությունը ըն
թացել է հայ ժողովրդի ինքնության կոլեկտիվ և անհատական կենսավփփսոփայությամբ ու 
կյանքի մշակույթով, դրանց հակասականությամբ ու հաշտարարությամբ, հաջողություննե
րով և անհաջողություններով, որոնք երբեմն «առճակատման» բնույթ են ստացել: «Հայոց 
աշխարհները» և՜ թագավորական արքունիքի պայմաններում, և' օտար նվաճողների լծի 
տակ եղած ժամանակ այդ սկզբունքներին չեն դավաճանել: Այդ «աշխարհները», իսկ այ
նուհետև նախարարությունները ապրել են կենտրոնաձիգ к  կենտրոնախույս կյանքի 
մշակույթներով, ոոոնք համազգային միասնական ինքնության հաստատման պահերին, 
պատմական հանգամանքների բեյտւմով թշնամացել ու առճակատել են' խոր նստվածք 
թողնելով ազգային ինքնագիտակցության ու հոգեբանության վրա: Այս պատճա
ռով էլ հայ ազգային կենսափիլիսոփայությունը աշխարհսւքաղաքական հանգամանքների 
հազարամյակների ընթացքում երկու «հակադիր» դիրքորոշումներ է ունեցել: Այդ կենսափի
լիսոփայությունը գեղարվեստականացված բյուրեղացել է Վասակի ե. Վարդանի պատ
մական առաքելությունների գործընթացներում, որպես անհատական, և կոլեկտիվ 
կենսափիլիսոփայության աշխարհայացք ու գաղափարախոսություն: Ցավոք, հայոց պատ
մափիլիսոփայությունը և քաղաքական միտքը չի խորացել հիմնահարցի էության մեջ /մաս
նավորապես «պարսիկների միջոցով պարսիկների դեմ» վասակյան կարգախոսի մեջ/, այդ 
դիրքորոշումներից բխող պատմական գործընթացները հանիրավի պիտակավորելով որ
պես հայրենասիրություն հ  դավաճանություն: Իրականում ով էր սխալ, ով ճիշտ, ար
դար կամ անարդար, ղեռես չի լուծում հիմնախնդիրը: £ստ էության, այն բանավեճ է 
ազգային ինքնության հիմունքների երկու կողմերի միջև' «աշխարհաքաղաքական միջա
վայրի արժևորման և համապատասխան կենսադիրքորոշում մշակելու բանավեճ» /ն. տ., էջ 
24-35/: Այս բանավեճը ընթացել է շարունակ հ  ընթանում է այսօր: Սակայն, մի բան 
պարզ է և ակներև, որ հայ ազգային ինքնության և ազգային նույնականության հաստատ
ման գործընթացները հազարամյակների պատմություն ունեն, բնականաբար, հայ ազգի 
կսամավորման գործում, ազգակերտման մշակութային մյուս գործոնների հետ միասին, 
կյւսհրի անհատական հ  կոլեկտիվ մշակութային ձևերը վճռորոշ դեր են կատարել: 
Այստեղից կարոո ենք եզրակացնել, որ հայ սւզզը անհամեմատ սւվեյի վաղ է կազմսւ- 
ւ|ււ|ււ|ել որպես միասնական ա հավաք ազգ, քան արնվմտա1ւ|ււա|սւ1|ան <1անամակա- 
կ|ւ<| ւա|<|1ւլտ: Հայ ազդր ոչ թե քաղաքակրթության կամ «ազդ պետության» ալսրաւիք է, այլ
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llpui ապացույցն այե 1;, որ հայ ազգային ինքնության ու նույնականության մշակութային 

h|ul|jli|i|i 1ւ ազգային ինքնության բնորոշ ու ւրիպական գծերը'լեզուն, կենցաղն ու բարքերը, 
ընտանեկան կայուն, ինքնատիպ ու պահպանողական ավանդույթները, հավատքն ու պատ
մական հայրենիքի մասին պատմական հիշողությունը, ինչպես ե կյանքի անհատական ու 
կոլեկտիվ գոյապահպանման զաղափարաիտսությունը հազարամյակներ շարունակ միա
վորել եե հայ ժողովրդին, դարաշրջանից֊դարաշրջան կերտել հայ ազգային հանրույթը: 

Այսօր մեր ազգային պետականության կառուցումը այլ բան չէ, քան ազգային կայուն 
համակեցության ե քաղաքական ազգի արարում: Թ-վում է, թե ազգային ինքնության հաս
տատման գործում կարևոր, համակարզաստեղծ գործոն հանդիսացող ազգային պետակա
նության կառուցումը պետք է ընթանար հարթ ու արագընթաց, քանզի հայ ժողովրդի էթնոմ- 
շակութային այնպիսի զորեղ կառույցներ, ինչպիսիք են ընտանիքը, ազգակցական կա
պերի ինտենսիվությունը, եկեղեցին, առավել ևս պատմական հիշողությունը պետք է դառ
նային ազգային կայուն համակեցության /պետականության/ կառուցման հիմքներ: 
Բայց այնքան ժամանակ, քանի դեռ ազգային ինքնության վերոհիշյալ էթնոկեցության հի
մունքները անտեսվում են, անհնարին է կառուցել ազգային կայուն համակեցություն: Վեր
ջին հաշվով, եթե հայ ազգային ինքնության հաստատումն ու գործառնությունը պետք է ըն
թանա դեպի հայ քաղաքական ազգի ու քաղաքական հայրենիքի կառուցում, ապա պատ
մական անհրաժեշտությունը հրամայաբար թելադրում է այդ գործընթացների հիմքում դնել 
ազգի էթեոմշակութային և սոցիոմշակութային արժեքները: Համակեցության ազգային ա
վանդույթների անտեսումը ոչ միայն չի նպաստում ազգային ինքնության զարգացմանը և 
նորացմանը, այլև կործանարար է: Անհեթեթ է ձեռնամուխ լինել ազգային ինքնության վե
րափոխման խնդրի իրագործմանը, առանց ազգային վարձի օգտագործման միջոցով ազ
գային ինքնության արդիականացման: Նույն սկզբունքով պետք է ինտեգրվել համամարդ
կային քաղաքակրթությանը, որպես ազգային շահերից բխող ճշմարիտ կողմնորոշման 
գործոն: Դեռ ավելին, շուկայական տնտեսությունը, ինչպես և ազատականության 
սկզբունքներն ու արժեքները հայ ազգային ինքնության ու քաղաքական ազգ դառնալու 
գործընթացներում աշխատող գործոններ ու մեխանիզմներ կդառնան, եթե պահպանվեն և 
գործունեության ուղեցույց դառնան «ավանդական ազգային-սոցիալական կապերի ինս
տիտուտները»:

Ցավոք, վերջին տասնամյակի ընթացքում հայ ժողովուրդը, վերականգնելով իր պետա
կանությունը և ձեռնամուխ փնելով ազգային միասնական կյանքի կառուցմանը, դեռևս չի 
ձերբազատվել ազգային ինքնության հաստատման ն. անկախ ինքնիշխան պետա
կանություն կառուցելու գործում անհատական ն. կոլեկտիվ կյանքի մշակույթներից 
որևէ մեկին գերադասություն տալու վտանգավոր գաղափարախոսությունից: Դեռ 
ավելին, անցումային այս փուլում, սոցիոմշակութային ազգային արժեքների ընտրության 
պարագայում ազգային միասնական և հավաք ինքնություն կերտող ազատական ուժերը 
տարանջատվեցին, թշնամացան, հեռացան մեր ժողովրդի ազգային սոցիոմշակութային 
արժեքներից և կենսափիլիսոփայությունից, իսկ այլընտրանքային ազատական ուժերը 
խճճվեցին իրենց գործընթացների մեջ' չունենալով սոցիոմշակութային ամբողջական ազ
գային ծրագիր: Անցումային ճակատագրական այս պահերին հայ ժողովուրդն ու ազգը 
ապրում է սոցիոմշակութային վտանգավոր «վթարի» պայմաններում / ն.տ., էջ 96-105/:

Գլուխ 7. Հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտը

Հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտը «Քաղաքագիտություն» գիտության ու
սումնասիրության օբյեկտն ու առարկան է: Սոցիալական փիփսոփայությունը հասարակա
կան կյանքի քաղաքական ոլորտը ուսումնասիրում է համակարգային մոտեցմամբ և փ
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սահմանափակվում դրա կառուցվածքային ե գործառնական կոնկրետ գիտական բնու- 
թսւգրմամբ: Սոցիալական փիլիսոփայությունը հասարակության քաղաքական կե
ցությունը դիտարկում է հասարակական համակարգի մյուս ոլորտների հետ ունե
ցած կապերի ու հարաբերությունների ճանաչման к  հասարակական կյանքի ամ
բողջական կազմակերպման ու զարգացման գործում այղ ոլորտի ունեցած տեղի к  
խաղացած գերի տեսանկ|ունից: Այն հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտում 
բացահայտում Է քաղաքական ոլորտի սուբստանցիոնալ հիմքն ու էությունը, նրա գե
րակա և համակարգաստեղծ բաղաղրսւմէսսը'քա?շաքա^աճ գործունեությունը, և այն 
համադրում այդ ոլորտի կառուցվածքային մյուս տարրերի հետ: Փիլիսոփայական վերլու
ծության ենթարկելով հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտը, սոցիալական փիլիսո
փայությունը հետազոտում Է այդ ոլորտի'հասարակական կյանքի ամբողջական գոյության, 
գործառնության, վերարտադրության ե զարգացման պրոցեսում նրա տեղի ու դերի հիմ- 
նախնդիրները' կապված հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառների կառավարման 
հետ:

Արդեն իսկ անտիկ փիփսոփայության մեջ հստակ առանձնացվել Է մարդկանց գործու
նեության այն ոլորտը, որը զբաղված Էր Պոլխփ քաղաքական կառավարմամբ: Պոլիսսւյին 
քաղաքականությունը, ըստ Արիստոտելի, պետք Է կատարի բարոյա-ղաստիարսւկչակսւն 
դեր ե աջակցի պետությանը ընդհանուր բարիքի ե արդարության ձեռքբերման ու հաս
տատման գործում: Այս իմաստով քաղաքականությունը պետական կառավարման ար
վեստ Է, մարդկանց կառավարման արվեստ: Ընղհանուր բարիքին հասնելը ե արդարությու
նը անբաժան են պետությունից և իրավունքից, որոնք Արիստոտելի համոզմամբ, հանդիսա
նում են մարդկանց «քաղաքական շփման ե հաղորդակցման կարգավորման քաղաքական 
նորմեր»: Իսկ որպես գիտություն, քաղաքականությունը պետք Է հետազոտի պետական 
կառուցվածքը և գտնի նրա ամենաարդյունավետ ձեերը, հասնելու ընդհանուր բարիքին'բա
նական կառավարման միջոցով: Պետությունը, ըստ Արիստոտելի, մարդկանց քաղաքական 
շվւումների և հաղորդակցման կազմակերպման ձե Է, որը ենթակա Է բարոյական բարձրա
գույն նորմերին: Քաղաքականությունը իր հիմքերով կապված Է պետության գործունեութ
յան հետ, մարդկանց ե սոցիալական խմբերի գործողությունների ու շահերի հետ:

Հսարակության քաղաքական կյանքի /քաղաքականության/ վերաբերյալ այս մտքերը 
չեն կորցրել իրենց արդիականությունը: Այսօր գերակա Է քաղաքականության սահմանումը' 
որպես սոցիալական սուբյեկտների վարքագծի գիտակցական իրականացում այլ սուբյեկտ
ների ե սոցիալական խմբերի նկատմամբ /մարդ, պետություն, ժողովուրդ, ազգ, քաղաքա
կան կուսակցություն, մարդկանց բազմաբնույթ մեծ ու փոքր խմբավորումներ/: Նման մո
տեցմամբ, քաղաքականություն կարեփ Է իրականացնել հասարակության թե ներքին, թե 
արտաքին օբյեկտների նկատմամբ /տնտեսական քաղաքականություն, Էկոլոգիական, ազ
գային, ֆինանսական, արտաքին քաղաքականություն/: Այս իմաստով, քաղաքականութ
յունը հանդես Է գափս որպես սոցիալական կառավարում: Այստեղ չպետք Է անտեսել այն 
ռեալ իրողությունը, որ քաղաքականությունը դեռես մնում Է սոցիալական որոշակի խավե
րի ֆինանսատնտեսական շահերի գերակայության ոլորտում՛ իբրե նրանց շահերի ու կամ
քի իրականացման միջոց:

Նկատի ունենալով վերոհիշյալը, սոցիալական փիփսոփայությունը հասարակական 
կյանքի քաղաքական ոլորտը սահմանում Է որպես հասարակության քաղաքական 
հարաբերությունները կարգավորող պետական կառույց, քաղաքական հաստա
տությունների ու կառույցների, ինստիտուտների ու կազմակերպությունների 
միասնական համակարգ: Սրանից հետևում Է, որ քաղաքական համակարգի հիմնական 
ենթակսւռույցներն եև քաղաքական գործունեությունը, պետությունը, քաղաքական կուսակ
ցությունները, քաղաքական հարաբերությունները, նկատելի քաղաքականացված հասա
րակական կազմակերպությունները և քաղաքական գիտակցությունը'հանձինս պետակաե- 
կուսակցական ծրագրերի, գաղափարախոսության, իրավա-օաղարական օրենքների ու
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1ш|и1|||||| ծր ա գրեր ի :
1>շէսևլը ե իշխանությունը /իսկ ամենալայն իմաստով'սոցիալական նպատակադիր կա

ռավարումը/ ի սկզբանե ներհատուկ Է հասարակական համակարգին, որի համընդհանուր 
Էությունը մարդկային գործունեության, շփումների ու հարաբերությունների կարգավորումն 
ու կառավարումն Է: Այդ իշխանությունը վերածվել Է պետական-քաղաքական իշխանութ
յան' պատմական անհրաժեշտության դրսևորման որոշակի փուլում, երբ ձևավորվել Է գույ- 
քային-սոցիալական անհավասարթությունը ե քաղաքական հրապարակային իշխանութ
յունը' հասարակական կյանքում մարդկային վտխհարաբերությունները ուժի, բռնության և 
հարկադրանքի եղանակով օրիկանացված կառավարումը:

Կառավարումը, մի կողմից, քաղաքականության իրականացման ձե ու միջոց Է, մյուս 
կողմից'նրա նախահիմքն Է: Իշխանությունը տիրապետման ու ենթարկման, մարդկանց'մե
կը մյուսից կախվածության սահմանված կարգն Է և օժտված Է գործառնության համընդ
հանրությամբ: Իշխանության սոցիալական հիմքը, նախադրյալներն ու աղբյուրները մարդ
կանց խմբային, դասային ե կաստայական այլ խմբսւվոտումների ու հանրույթների միջե գո
յություն ունեցող սոցիալ-տնտեսական կացության ե շահերի առկա տարբերություններն են: 
Դրանք պայմանավորված են աշխատանքի հասարակական բաժանվածությամբ, սեփա
կանատիրական հարաբերություններով, ե հասարակական կյանքում նրանց գրաված տե
ղով , դիրքով ու խաղացած դերով:

Քաղաքական իշխանությունը հասարակության քաղաքական կեցության կարևորա
գույն կառույցն Է, որի գործառույթները առարկայացվում են այդ ոլորտի համակարգաս- 
տեղծ բաղադրամասի' քաղաքական, գործունեության մեջ: Քաղաքական գործունեութ
յան միջոցով են հաստատվում որոշակի քաղաքական հարաբերություններ, որպես այդ 
գործունեության նպատակների իրականացման հիմք և պայման: Պատահակա՞ն Է, արդյոք, 
որ յուրաքանչյուր նոր սերունդ, ժառանգելով որևէ քաղաքական հարաբերությունների որո
շակի համակարգ, իր քաղաքական գործունեությամբ է որոշում՜ ապրե՞լ այդ համակար
գում, թե՞ վերափոխել այս: Եթե ավեփ խիստ արտահայտվենք, ապա քաղաքական 
պայքարի, որպես քաղաքական գործունեության հատուկ, ծայրաստիճան լարված ու կոնֆ- 
փկտերով փ, ձևի իմաստը անգիջում, կատաղի, երբեմն հեղավտխական պայքար է իշխա
նության համար' պահպանելու կամ ոչնչացնելու գոյություն ունեցող քաղաքական հարաբե
րությունները, ասել է թե' քաղաքական կարգը:

Հասարակության քաղաքական համակարգի կարևորագույն օղակը պետությունն է: 
Պետությունը կազմակերպում, ղեկավարում ե կառավարում ու վերահսկում է մարդկանց, 
սոցիալական խմբերի ու խավերի հարաբերությունները համատեղ կյանքի ու գործունեութ
յան բոլոր բնագավառներում՜ սսւհմանելով և հրապարակայնորեն հաստատելով որոշակի 
կարգ ու կանոն, որոնք պարտադիր են բոլորի համար: Այս հայեցակետից, պետությունը 
սոցիալական այլ կառույցներից և ինստիտուտներից տարբերվում է.

1. Սոցիալական խմբերի, քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական շար
ժումների, որպես կառավարող ուժի հիմքերի /սոցիալական բազայի/ առկայությամբ:

2. Իշխանության հատուկ մարմինների պարտադիր գոյությամբ:
3. Պետության ինքնուրույն տերիտորիայի հրամայական, առկայությամբ:
4. Հարկեր հավաքելու, ազգային-պետական դրամներ թողարկելու և բյուջետային ինք

նուրույն քաղաքականություն իրականացնելու բացա՜ռիկ, մենաշնորհ իրավունքով:
5. Բոլոր քաղաքացիների համար պարտադիր օրենքների մշակման, հրապարակայ

նորեն դրանք հաստատման ե իրականացման ինքնուրույնությամբ:
6. Ներքին և արտաքին քաղաքականության իրականացման բացառիկ անկախութ

յամբ ե մենաշնորհով:
Այսպիսի հատկանիշներով պետությունը իրականացնում է կոնկրետ ֆունկցիաներ, ո

րոնցով ևս արմատապես տարբերվում է սոցիալական այլ ինստիտուտներից: Դրանցից 
կարեորագույներն են. օրենքով հաստատված պետական կարգի պաշտպանությունը բոլոր
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միջոցներով, հասարակական կարգի ե կայունության պահպանումը, ներքին քաղաքակա
նության իրականացումը հասարակական կրսնքի բոլոր բնագավառներում, սոցիալապես 
վտանգավոր բոլոր լարվածությունների ե կոնֆլիկտների հաղթահարումը և վերացումը, 
ազգային-պետական շահերի պաշտպանությունը միջազգային արենայում, երկրի պաշտ
պանության ապահովումը:

Սոցիալական փիփսոփայության տեսանկյունից, աոավել արդիական է պետական կա
ոուցվածքի, կառավարման ձեերի ե քաղաքական ռեժիմների փիլիսոփայական իմաստա
սիրությունը:

Հասրակության մինչդասակարգային կազմակերպվածության դարաշրջաններում քա
ղաքականությունը, կամ առավել ճշմարիտ կլինի ասել' սոցիալական կառավարումը, որպես 
մարդկանց քաղաքական կառավարման արվեստի սաղմեր, իրականացվել է համայնքի 
կամ ցեղի կողմից սւոաջ քաշված առաջնորդների կամ ավագների խորհրդի միջոցով: Մաս
նավոր սեփականության ծագմանն ու ձևավորմանը զուգընթաց և հասարակական դասա
յին բաժանվածության ու գույքային անհավասարության հետագա խորացման հիմքի վրա 
դասակարգերի առաջացումը անհրաժեշտաբար ծնում է սոցիալական կառավարման նոր 
ձև' պետական քաղաքական, իշխանություն, որին ստրկությունը հաղորդում է խիստ 
ընդգծված հա՛րկադ՛րանքի ու բոհությաև բնույթ: Պետական իշխանությունը կենտրոնա
նում է տիրապետող և ունևոր դասակարգերի ձեռքում և վերածվում բռնության ուժի: Հասա
րակական կյանքի հետագա բարդացումը, դասակարգային հակամարտությունների սրումը 
և ստրկական սովորական, տանելի աշխատանքի այլափոխումը հարկադրական ու բռնի 
աշխատանքի, հասարակության կառավարումը դարձնում են բոևապեզւակաև: Պետա
կան իշխանությունը տիրապետող դասակարգերի և սոցիալական ունևոր խավերի շահերը 
պաշտպանելու համար կարիք է զգում հարկադրանքի նորանոր մարմինների' բսւհակխ 
կարգավորելու միջպետական հարաբերությունները, ոստիկաևությաև'ապահովհ[ու հա
սարակական կարգի պաշտպանությունը և հարկադրանքի կաոոցցևերի լայն ցանցե֊ 
րի 'անհնազանդներին, կարգազանցներին և օրինազանցներին մեկուսացնելու և վերադաս
տիարակելու համար:

Նման պարագայում, պետական համակարգում տեղի է ուեեում իշխանության բաժա
նում օրեԱսղիր, գործադիր к ղատակաս ձհերխ Պատմական պրոցեսում պետությու
նը, իբրև իշխանության մարմնացում և այդ իշխանությունը իրականացնող քաղաքական 
օրգան, ենթարկվում է ֆունկցիոնալ ե կառուցվածքային խոր փոփոխությունների: Տարբեր 
դարաշրջաններում դրանք պայմանավորված են տվյալ դարաշրջանի սոցիալ-տնտեսա- 
կան և քաղաքական առանձնահատկություններով և այդ համատեքստում՜ կոնկրետ ժողո- 
վուրդների ու ազգերի ներքին ու արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման եղանակնե
րի ընտրությունից: Այս հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհին պետությունը անընդհատ 
վախում է իր կառուցվածքը և կառավարման ձևերը:

Սոցիալական փիփսոփայության տեսանկյունից, պետության ձևերի տարբերակման 
մեկ դեպքում հիմք կարող են լինել կառավարման ձևերը, այսինքն' պետական իշխանութ
յան մարմինների իրավական դրությունը և նրանց միջև իրավական հարաբերությունները: 
Մեկ այլ դեպքում՜ պետության հիմքում ընկած է պետական կառուցվածքը: Միևնույն պե
տության մեջ կառավարման որևէ ձև կարող է համադրվել պետական կառուցվածքի այլ ձ
ևի հետ:

Պատմությանը հայտնի են պետության գերագույն իշխանության կազմակերպման եր
կու հիմնական ձևերՄիապետություն և Հանրապետություն: Միապետության դեպքում պե
տության գերագույն իշխանության կրողը միապետն է: Նա օժտված է բացարձակ իշխա
նությամբ: Միապետության մեջ իշխանությունը գերազանցապես կամայական է' դասային 
ընդծված ուղղվածությամբ: Կախված միապետի իշխանության ընդգրկումների ծավալից, 
միապետությունը կարող է դրսևորվել որպես բացարձակ կամ սահմանադրական իշխա
նություն: Սահմանադրական միապետությունը բնութագրվում է միապետի (յասլորություն-
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I i l ip j i  i i | iii ; m u I | | i սահմանավւակմամբ: Հանրապետության դեպքում գերագույն իշխանությու
նը ձ1ւսււ|ււ|ւվում է համընդհանուր կամ որոշակի մակարդակներում ընտրությունների միջո
ցով, որի արդյունքում հանրապետությունը կարող է դրսևորվել որպես ա. Կենտրոնացված, 
ուժեղ նախահագահական /պրեզիդենտական/ իշխանություն, բ.Պառլամեետակսւե հան
րապետություն, և գ. Կիսապստլամենտսւկան հանրապետություն: Եթե աոաջինում նախա
գահը ընտրվում է համընդհանուր ընտրությունների միջոցով, իսկ երկրորդ դեպքում՜ օրենս
դիր մարմնի կողմից, ապա կիսապառլամենտական հանրապետության դեպքում իշխա
նության տարբեր օղակների և մարմինների միջև հստակ տարբերակվում է իշխանության ի
րականացման կոնկրետ կարգավիճակ, նրանց' օրենսդրությամբ հաստատված լիազորութ
յունների համադրում:

Պետության կառուցման և կազմակերպման հիմնական ձևերից եե ունիտսւր, դսւշնա- 
յին /ֆեդերատիվ/ նւ համադ աշնային պետության տեսակները:

Ունիտար պետությունը միասնական, վստչատարածքային բաժանվածությամբ, քա
ղաքական ինքնուրույնություն և ինքնիշխանություն չունեցող միավորների համակարգ է: 

Դաշ նային պետությունը առանձին, ինքնուրույն սահմանադրություն ունեցող, պայմա
նագրային հարաբերությունների նեջ գտնվող հանրապետությունների միասնական համա
կարգ է, որտեղ գոյություն ունի համադաշնային իշխանության կենտրոնական օրենսդիր, 
գործադիր և դատական մարմիններ, որոնց լիազորությունները հանադաշնային սահմա
նադրությամբ պարտադիր են նրա բոլոր սուբյեկտների համար, իսկ տեղական սահմանադ
րությունների մեջ հաշվի են առնված տեղական, ազգային սոցիոմշակութային առանձնա
հատկությունները:

Դրանք չպետք է հակասեն կենտրոնական սահմանադրության ոգուն և բովանդակութ
յանը, առավել ևս 'հակասության մեջ գտնվեն դրա հետ:

Համադաշնությունը որոշակի ընդհանուր նպատակներ հետապնղող և միասնական 
խնդիրներ լուծող ինքնիշխան պետությունների միավորում է' հաստատված միջպետական 
պայմանագրերով:

*  * *

Պետության էությունը բնութագրող կարևորագույն գործոն է քաղաքական ռեժիմը 
վարչակարգը: Մարդկության պատմության մեջ հստակ տարբերակված են քաղաքական 
վարչակարգի /իշխանության իրականացման/ երկու հիմնական ձևեր' դեմոկրատական /ժո
ղովրդավարական/ ե դիկտատորական /բռնապետական/:

Դեմոկրատիան /ժողովրդավարությունը, հուն demos-ժողովուրդ և kratos- իշխանութ
յուն, «ժողովրդի իշխանություն»/ քաղաքական կառավարման այնպիսի վարչակաչգ է, որի 
դեպքում ժողովրդի մասնակցությունը երկրի կառավարման գործին միջնորդավորված է 
և իրականացվում է ընտրվածների միջոցով: ժողովրդավարական բնույթ ունեցող վարչա
կարգերին հատուկ եե հետևյալ հատկանիշները, ա. մեծամասնության կամքի, որպես իշ
խանության աղբյուրի, ընդունումը; բ. մայրաքաղաքացիների իրավունքների և ազատութ
յունների հաստատումն ու պահպանումը; գ. քաղաքացիների իրավահավասարությունը ե 
հասարակական կյանքի կառավարման հնարավորությունը; դ. ընտրությունների միջոցով 
իշխանության հիմնական մարմինների ձևավորումը; ե. օրենքի գերակայությունը, ինչպես 
նաև բազմակուսակցական համակարգի և բարձր ապրելակերպի առկայությունը: Սակայն, 
ժողովրդավարական պետություններում վերոհիշյալ գործոնների առկայությունը դեռև չի 
ապահովում և ենթադրում արդար պետություն: Դեոևս 2500 տարի առաջ Պլատոնն ու U- 
րիստոտելը ընդգծել են, որ դեմոկրատիայից բռնապետություն մի քայլ է, եթե ժողովրդի ա
նունից կառավարում են աևբոխավարևերև ու շողոքորթները: ժողովրդավարությունը 
ոչ այնքան մեծամասնության կամքի արտահայտություն է, որքան ժողովրդի իրավունքը' ի
րենց ընտրյալների միջոցով հաստատել բանական к  արդար օրենսդրություն, որին 
անվերապահորեն ենթակա են բոլորը, այդ թվում նաև ժողովուրդը:
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Միևնույն ժամանակ ժողովրդավարությունը իր մեջ պարունակում I. ժոււա|րււավարա- 
կաե գործընթացների իրականացմանը խանգարող պայմաններ, քանի որ համաժողովրդա
կան իդեալներն իրականացնող և կառավարող բոլոր կարգի կառույցները շատ հեռու են 
ազնիվ ու կատարյալ լինելուց: ժողովրդավարական պետությունը, Ու. Չերփլի խոստովա
նությամբ, շատ հեոու է կատարյալ լինելուց: Այս մտքերը հաստատվում են մերօրյա ժո
ղովրդավար պետությունների քաղաքական ռեժիմները հետսւզոտող քաղաքագետների 
եզրակացություններով, ժամանակակից ժողովրդավարությունը բավականին հեռու է իր 
հռչսւկած նպատակներից ու սկզբունքներից...և կարիք ունի արմատական վերակառուցման: 
Նրանք գտնում են, որ ժողովրդավարությունը մեծապես կշահի, եթե պետական պաշտոն
յաների /չինովնիկների/ ընտրությունները լինեն համընդհանուր և հաճախակի, կրճատվի 
նրանց' իշխանության ղեկին գտնվելու ժամանակը, կազմակերպվի իրենց ընտրողների 
առջև նրանց կանոնավոր պարտադիր հաշվետվություն ու հստակ գործի ետ կանչելու իրա
վունքն ու մեխանիզմը: Հարցի էությունն այն է, որ իսկական ժողովրդավարությունը կապ
ված է ոչ այնքան իրավական պետության, որքան քաղաքացիական հասարակության հաս
տատման ու գործառնության հետ:

Դիկտատորական / բռնապետական/ քաղաքական ռեժիմները հատուկ են ոչ դեմոկրա
տական կամ հակադեմոկրատական էություն ունեցող այն պետություններին, որտեղ իշխա
նությունը կենտրոնացված է միապետի, օլիգարխների /քչերի իշխանություն/ ձեռքում կամ 
իրականացվում են տոտւպիտաո / լատ, ամբողջ, լրիվություն/ և ավտորիտար /լատ. իշխա
նություն, ազդեցություն/ քաղաքական ռեժիմներով:

Պատմականորեն հակադեմոկրատական տոտալիտար և ավտորիտար վարչակարգեր 
են եղել ասիական բռնապետությունները, անտիկ բռնապետական ռեժիմները /տիրանիսւ/, 
միջնադարյան և նոր ժամանակների բացարձակ միապետական վարչակարգերը, ինչպես և 
ռազմա-ոստիկանական և ֆաշիստական բռնապետությունները:

20-րդ դարի տոտալիտար քաղաքական ռեժիմներ ունեցող հակադեմոկրատակսւն- 
տոտսւլիտսւր պետություններին հատուկ են. պետական և հասարակական կյանքի բո
լոր ոլորտների վարչահրամայական կառավարում և խստագույն վերահսկում; անհատների 
կամ սոցիալական խմբերի կողմից ինքնուրույն, այլընտրանքային կարծիքների արտա
հայտման դեպքում դրանց դաժանորեն ճնշում; համընդհանրության և անսխալականութ
յան հավակնող գաղափարախոսության անսահմանափակ իշխանություն, հասարակութ
յան և անձի արմատական վերափոխում; բազմաբնույթ ուտոպիաների բռնի և հարկադրա
կան իրականացում; իրենց նպատակներին հասնելու պատրվակով հասարակության բոլոր 
անդամների մշտական ե անդադար քսպաքականացում և միասնականացում, նրանց հա
մախմբում և ակտիվության մեծացում; կատաղի պայքար ներքին և արտաքին թշնամիների 
դեմ՜ թույլատրեփ և անթույլատրեփ միջոցներով; իր գաղափարախոսության անվերապահ 
հաղթանակի համար տեռորի ու գաղտնի ոստիկանության օգտագործում; ինքնուրույն քա
ղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների վերացում և միակոաակցական 
պետական կառավարման հաստատում; մարդու հիմնական իրավունքների արգելումը, 
կենտրոնական և տեղական կուսակցական բյուրակրատիզմի տիրապետում, գիտության ե 
մշակույթի ազատ զարգացման արգելափակում:

Տոտալիտար պետությունը օժտված է հստակ արտահայտված խարիզմատիկ բնույ
թով. մարդիկ անվերապահ ենթարկվում են առաջնորդին' ոչ միայն հավատալով նրա անս
խալականության ու առաքինության բացարձակությանը և մարգարեականությանը, այլև 
աստվածացնում ե անմնացորդ սիրում են նրան:

Տոտալիտարիզմը պետական-քաղաքական մի համակարգ է, որտեղ պետությունը 
անսահմանափակ խառնվում և միջամտում է մարդկանց անձնական կյանքին' գործի դնելով 
հարկադրական կառավարման բոլոր միջոցները: Տոտափտար վարյակսւրզր զւրնում է, որ 
քաղաքացիների ինքնագործունեությունը ոչ միայն անհրաժեշտ չէ, սւ||1ւ ւ|1ւսասւկւսր է, իսկ 
նրա ազատությունը վտանգավոր ու անտանելի: Տոտւււ||ււ|ւար վարչակարգ ար1ււ|0ում էիշ-
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իաւնււդւյւււն ւփւււ1ւսծան միասնական կենտրոն, որ պետք է ամնն ինչ իմանա, ամեն ինչ 
ընւպրկի, կանխատեսի ու պլանավորի: Նրա համար ամեն ինչ թույլատրելի Է, իսկ մյուսնե
րի համար' արգելված: Տոտալիտար վարչակարգում կա մեկ գերագույն պետական շահ ե 
մտածողություն ու գործ' միայն. այդ շահի շրջանակներում:

Տոտալիտարիզմը հենց այնպես, պատահական, չի ծագում: Այն ունի խիստ ընդգծված 
անհատական ու խմբակային գսւղափարական-քաղաքական, տնտեսական ու հոգեբանա
կան շարժաառիթներ: Դա քաղաքական մի շարժում Է, որը ժխտում Է անձի, որպես բարձ
րագույն արժեքի իդեալները ե նրան դիտում Է որպես մի գործոն կոլեկտիվ նպատակի իրա
կանացման գործընթացներում:

Տոտալիտարիզմը բռնապետական մյուս ռեժիմներից տարբերվում Է նրանով, որ անձին 
դարձնում Է տոտալիտար համակարգի մի տարր, նրան կերտում որպես ավտոմատացված- 
օտարված ե անդեմ զանգվածի /ամբոխի/ ներկայացուցիչ: Մարդիկ ձեռք են բերում բնավո
րության ու վարքի ընդհանուր ե տիպական գծեր, նրանց համար ավանդական արժեքները 
ձեախեղվում են, նրանք կորցնում են սեփական Եսը, նրանց հոգևոր աշխարհում բուն Է 
դնում «տոտալիտար սինդրոմը», այն Է' ինքնադրսեորման անհնարինությունը և անվերա
պահ ենթարկվումը իրենց կայուն գոյությունը խոստացող առաջնորդին ու նրա վարչակար
գին:

Տոտափտար ռեժիմների առաջացմանը մեծապես նպաստում են ռազմաքաղաքական 
ավանտյուրիզմի հետևանքով ազզային-պետական տնտեսությունը ծայրաստիճան քայ
քայումից փրկելու, ազգային ոգու և արժանապատվության վերականգնման ազգայնամո- 
լական ձգտումները: £նդ որում, իշխող վարչակարգի տեսանկյունից դրանց իրականացման 
գործընթացում բացառվում Է անձի ինքնագործունեությունը ե նախաձեռնությունը Դրանք 
նույնիսկ վնասակար ե թշնամական գործոններ են: Իշխանության կենտրոնական միահե
ծան մարմինը պետք Է ամեն ինչ, ամեն մի մանրուք իմանա, ամեն ինչ պլանավորի ու կան
խատեսի'հանուն պետական շահխՏոտափտստ վարչակարգը ոչ միայն հետևում'հսկում Է 
յուրաքանչյուր մարդու գործողություններն ու վարքը, այլև մարդկանց մտքերն ու տրամադ
րությունները, բոլոր միջոցներով զինում Է մարդկանց' մշակելու տոտափտար մտածողութ
յուն և ւիոխադարձ ծայրաստիճան անվստահություն ու մատնություն: Այն ստահոդ փաս
տերի ե դաժան մատնությունների միջոցով մերկացնում և ոչնչացնում Է մարդկանց:

Տոտալիտարիզմի համար կարևորագույնը ոչ թե պետական ձևն Է, այլ ցանկացած պե
տական ձեի մեջ / դաշնային, դեմոկրատական, հանրապետական, սովետական և ուրիշ
ներ/ կառավարման կազմակերպումը, դրա մեջ ամեն ինչի ընդգրկումը' ընդհուպ մարդկային 
գործունեության ե անձնական կյանքի բոլոր ծալքերը: Տոտալիտարիզմը շարժվում Է հա
մընդհանուր օրենքներով, որոնք, սակայն, հրամայաբար ենթակա են պետական-կուսակ- 
ցական հրամայականներին ու ցուցմունքներին: Քաղաքացիները ոչ թե իրավունքներ, այլ 
համատարած պարտականություններ ունեն: Նրանք ոչ թե քաղաքացիներ են, այլ պարտա
կանություններ ու ցուցմունքներ կատարող անդեմ մարդիկ, ժողովուրդ և ամբոխ:

Տոտալիտարիզմի ամենասաբսսւփեփ և ամենասւհավոր ձևերը դրսևորվել են ֆաշիզ
մի և ստալիԱիզեի ձևերով: Ֆաշիզմը /լատ-վւունջ, կապ, հանգույց, միություն/ ահաբեկ
չական բաց բռնապետություն Է: Ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը մարտնչող ազգայնա- 
մոլական շովինիզմն ու ռասիզմն Է, բռնությունը, առաջնորդի պաշտամունքը, պետության 
տոտափտար ռեժիմը, անձի վրա համընդհանոտ-հսւմատարած վերահսկողությունը ե հա
սարակական կյանքի բոլոր ոլորտների անմնացորդ ռազմանականացումը: Ֆաշիզմը քա
ղաքական մի վարչակարգ Է, որն ուղղված Է բոլոր ազատությունների և առաջադիմական 
հասարակական շարժումների ճնշմանը, զանգվածների վրա ամեն ինչ ըեդգրկող պետա- 
կան-քսւղաքական մեքենայի և ահաբեկչության միջոցով բռնության գործադրմանն ու իրա
կանացմանը: Ֆաշիզմի պայմաններում կա ե գործում Է ճշմարիտ մեկ մտածողություն և մեկ 
միտք, մյուս բոլոր մտքերը դատապարտված են ոչնչացման:

Ստալինիզմը ֆաշիզմին մոտիկ, ինչ-որ տեղ նրան նմանակ տոտալիտար ոեժիմ Է:
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Եթե ֆսւշիզնի բռնատիրությունը, ահաբեկչությունը U տեռորը ուղղված <)|խւււվորա- 
պես ուրիշ պետությունների 1ւ տերիտորիաների զավթմանը, այլազգի (էւաովուրդնե- 
րի ստարկացմանը, շահագործմանն ու ոչնչացմանը, ապա ստալիևիզնը ոչնչացնում էր 
իր սեփական, ժողովրդիԱ: Ստալինիգմը կառուցվել Է համատարած ստի, զանգվածա
յին ապատեղեկատվության ե ուտոպիական ծրագրերի հիմքի վրա. /«Ես ուրիշ նման երկիր 
չգիտեմ, որտեղ մարդ շնչի այսպես ազատ» ,կամ թե' առաջ դեպի կոմունիզմ, դեպի «պայ
ծառ ապագա»/: Սրանց ընդերքում գործունեության ու վախի ընդունված պետական քաղա
քականության բնական նորմեր են դարձել քաղաքական ստոր մատնությունները, գաղտնի 
սանձարձակ ամբաստանությունը, կեղծավորությունը, անձնական հաշվեհարդարները, 
արևելյան շողոքորթություեն ու սուտը: Պատահակա՞ն Էր, արդյոք, որ անցյալ դարի 30-40 - 
ական թվականներին ֆաշիզմն ու ստալինիգմը ձեռք՜ձեռքի տված սանձազերծեցին Երկ
րորդ համաշխարհային պատերազմը' գիտակցաբար ոչնչացնելով ու խեղանդամ դարձնե
լով հարյուր միլիոնավոր մարդկանց. «Նմանս զնմանին գտանե»:

* * *

Վերջին երկու տասնամյակներում մարդկությունը ճիգեր Է գործադրում հաղթա
հարելու բռեապետական-տոտոլիտար վարչակարգերը: Սոցիալական փիլիսոփա
յության տեսանկյունից, բուն իմաստով ժողովրդավարական վարչակարգի հաղթանակի սւ- 
պւսհովումը կապված Է հասարակության քաղաքական կառուցվածքում «Պետություն» ե 
«Քաղաքացիական հասարակություն» հասկացությունների բովանդակային տարբերակ
ման և այդ հիմքի վրա ստեղծված քաղաքագիտական-փիլիսոփայական արդի տեսություն
ների ոգով կառուցվելիք հասարակության հետ:

Քաղաքացիական հասարակությունը բաց հասարակություն Է, ի տարբերություն 
փակ, ավտորիտար հասարակության, որտեղ արգելքները /տաբուներ/ կոշտ կարգավորում 
են հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները և իշխում են դրանց վրա: Բաց հասարակութ
յան մեջ գերակա են անձնական որոշումները, մարդիկ անձ են: Քաղաքացիական հասա
րակությունը կոնկրետ մարդկանց մասնավոր շահերի ու նպատակների իրականացման ո
լորտ Է: Քաղաքացիական հասարակությունը մարդկանց միջև սոցիալ-տնտեսական, բարո
յական, հոգեոր, ազգային ոչ քաղաքական հարաբերությունների համակարգ Է, ազատ քա
ղաքացիների դրսևորման և կամավոր ձևավորված միությունների և կազմակերպություննե
րի ոլորտ, որը արգելափակված չէ պետության իշխանության օրենքներով և ազատ Է պե
տության իրավական միջամտությունից: Քաղաքացիական հասարակության մեջ պետութ
յան բոլոր քաղաքացիները կարող են իրենց լիարժեք դրսևորել, կարող են ազատ արտա
հայտել իրենց կարծիքը, բացահայտ ցուցադրել իրենց վերաբերմունքը պետական քաղա
քականության նկատմամբ, վիճարկել ու բողոքարկել պետական մարմինների ցանկացած 
որոշում: Քաղաքացիական հասարակությունը մարդկանց բնական կենսագործունեության 
այնպիսի ձև է, որտեղ մարդիկ իրենց շահերն ու պահանջմունքները բավարարում են գլխա
վորապես ոչ-պետական, ոչ-քաղաքական մեթոդներով: Մարդկանց նման կենսագործու
նեությունը և կյանքը հնարավոր է միայն պետության ու քաղաքացիական հասարակության 
միջև հավասարակշիռ-ներդաշնակ հարաբերությունների մեխանիզմների ձևավորման և 
փակատար գործառնության պայմաններում: Պետությունը պետք է իրավաքաղաքական 
դաշտ ստեղծի ե ապահովի քաղաքացիական հասարակության կառուցումը: Դա բովան
դակում է. տնտեսական ոլորտում մանր ու միջին ձեռներեցության ու գործարարության, 
կոոպերատիվների, ակցիոներական ընկերությունների և տնտեսական ցանկացած կա
ռույցների գոյություն և գործառնություն; սոցիալական ոլորտում՜ ընտանիքի, սոցիալական 
հանրույթների ե կազմակերպությունների, ու ոչ պետական հաստատությունների վտխհա- 
րաբերությունների ինքնուրույն, ոչ պետական կազմակերպում և գործառնություն; հոգևոր ո
լորտում՜ գործունեության ազատություն, ոչ պետական հոգեոր կառույցների, զանգվածային 
տեղեկատվական ինստիտուտների ազատ, ստեղծագործական գործունեություն, որի ըն-
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|.iui(||)MiH inliAp կիրականացնի խղճի, մտքի U խոսքի, ինչպես ե գիտական-գեղսւրվեստա- 
կսւե ունակությունների դրսևորման ազատություն:

Պետության ու քաղաքացիական հասարակության միջև թափստգեփչ խավ է բյուրոկ
րատիան, որը կանգնած է քաղաքացիական հասարակության և պետական իշխանության 
մեջ իշխող սոցիալական խավերի միջև: Բյուրոկրատիա բսաացի նշանակում է գրա
սենյակային իշխանություն /ֆրսւնս գրասենյակ և իշխանություն/: Սակայն այս կապակ
ցությամբ տիրապետող է բյուրոկրատիայի բացասական իմաստր, որին անհրաժեշտ է ոչն
չացնել դեմոկրատական-քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու ընթացքում: 
Նման սխալ մոտեցման անխուսափելիությունը ակնհայտ է, քանզի բյուրոկրատիան սո
ցիալական ցանկացած կազմակերպման բնական ն. անհրաժեշտ ձևն է: Այն կառա
վարող խավ է, որը կոչված է սոցիալական բոլոր գործողությունները նպատակսւհարմա- 
րեցնել, դրանց ցուցաբերել խելամխր-բանսւկան վերաբերմունք և, որ ամենակարևորն է, լա
վացնել ու առավել արդյունավետ դարձնել կառավարումը: Այս հայեցակետից, բյուրոկրա
տիզմը «կառավարող շտաբի. /Մ. Վեբեր/ չինովնիկների պատրաստման և, ըստ մասնագի
տական պատրաստականության, ընտրության սկզբունք է: Պետական իշխանության բնույ
թից է կախված պետության բյուրոկրատական ապարատի բյուրոկրատիզմի էությունը թե 
դրական և թե բացասական իմաստով:

Հասարակության քաղաքական կյանքի կառուցվածքում իրենց ինքնուրույն և ընդգծ
ված տեղն ունեն քաղաքական կուսակցությունները: Կուսակցությունները պետության ու 
քաղաքացիական հասարակության միջև այն սահմանագիծն ու խաչմերուկն եե, որտեղ 
հատվում և միակցվում են պետությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը:

«Կուսակցություն» հասկացության իմաստը սերում է լատ. բաժանում եմ, կի
սում եմ, տրոհում եմ բայից: Բայց ի՞նչ են բաժանում: Ելնելով կուսակցությունների գոր
ծունեությունից, ի սկզբանե, սոցիալական որևէ խմբից ու խավից բաժանվում է նրա ամե- 
նաակտիվ, գիտակից և քսսլաքականացված մասը, ասենք, անգփական թորիները և վիգե
րը որպես խոշոր հողատերերի ու անգփական եկեղեցու, և, խոշոր սաևտրա-ֆինանսական 
բուրժուազիայի կուսակցություններ կամ թե' սոցիալ-դեմոկրատական, սոցիափստական ու 
կոմունիստական կուսակցությունները պլտլետարիատի, աշխատավորական զանգվածնե
րի շրջանակներում:

Բայց 20-րդ դարի ինդուստրիալ և հետինդուստրիալ-ինֆորմացիոն հասարակություն
ներում, երբ գրեթե ջնջվել է դասակարգային և միջդասակարգային բաժանվածությունը, 
կուսակցությունը կարեփ է սահմանել որպես քաղաքացիական հասարակության այն մասը, 
որի միավորող և ցեմենտող գործոնը միասնական շահերի ու նպատակների ընդգծված առ
կայությունն է: Որո՞նք են կուսակցության բնորոշ հատկանիշները.

1. Նպատակի տեսանկյունից, յուրաքանչյուր կուսակցության գերագույն-գլխավոր 
խնդիրը իշխանության հասնելն է'հանուն հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներն ընդգր- 
կող իր ծրագրային խնդիրների իրականացման: Դա կարող է փնել ինչպես առկա հասարա
կարգի բարենոլւոզումն ու հումանիզացումը, այնպես կ  այե մեկ ուրիշով փոխարինելը'հա
սարակության որոշակի խավերի շահերի իրականացման համար;

2. Կուսակցությունը աոաջնորդվում է որոշակի գաղափարախոսությամբ: Գա
ղափարազուրկ կուսակցություն գոյություն չունի, կամ թե այն ֆարս է, զավեշտ է: Կուսակ
ցական գաղափարախոսությունը մշակվում է ոչ թե քաղաքական շարժման ողջամտության 
հիմքի վրա, այլ շարժվում և կուսակցություն է ներմուծվում քաղաքագետ մտավորական- 
գաղափարախոսների կողմից ' որպես այդ շարժման արմատական շահերի արտահայ
տություն;

3. Կուսակցությունը սոցիալակաան որոշակի խավերի արմատական շահերը 
խորապես գիտակցող և դրանց իրականացմանը անձնազոհ նվիրված համախոհների 
քաղաքական կամավոր կազմակերպություն է:

Անկախ ներկա համաշխարհային քաղաքական կյանքում կոնկրետ անհատների և սո-
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ցիալական խավերի ինքնասեր, պսւտվասեր-պատվախնդիր ե պարծենկոտ հավակնութ
յունների հիմքերով ձևավորված ու գործող հարյուրավոր կուսակցությունների, լուրջ, հա- 
մազգայիև-համապետակաև շահերի և համանման նպա՛տակների իրականաց
ման հիմքերի վրա ա՛ռաջացածն գործող կուսակցությունների գոյությունը քաղա
քացիական հասարակության կառուցման գործում անհրաժեշտություն է: Բայց 
միայն շատ քիչ կուսակցություններ կարող են իրենց գոյության իրավունքը պահպանել, այն 
էլ միայն մի դեպքում, երբ որեէ կուսակցություն հասարակական կարծիքում խոր արմատ
ներ ունի ու վայելում է նրա համակրանքը, ազնվորեն արտահայտում է համազգային շահե
րը և արդարացի պայքար է մղում դրանց իրականացման համար:

Միայն այս պարագայում պետական իշխանության ղեկը իրենց ձեռքում պահող կու
սակցությունը չի ուզում և չի կարող «կուլ տալ» կամ կլանել քաղաքացիական հասարա
կությունը և հավասարակշիռ-ներդաշնակ հարաբերություններ ստեղծել պետության և քա
ղաքացիական հասարակության միջև:

Գլուխ 8. Հասարակության իրավական կյանքի փիփսոփայության

Հասարակության իրավական կեցությունը հասարակական կյանքի կարգավորիչ ո
լորտն է ն. սերտորեն կապված է հասարակության քաղաքական կյանքի հետ: Հա
սարակության իրավական կեցությունը բովանդակում է մարդկանց իրավական գործու
նեությունն ու իրավական հարաբերությունների համակարգը և դրանք կարգավորող իրսւ- 
վաքաղաքական նորմերի ամբողջությունը' իրավունքը: Իրավունքի միջոցով ամրագրվում 
են մարդկանց փոխադարձ կախվածության շրջանակներում նրանց ազատ վարքի ու գոր
ծունեության որոշակի սահմանները ե իրավունքների ու պարտականությունների չսւփորո- 
շիչները: Այստէսփց էլ, իրավունքը այդ սահմաններն ու չափերը որոշող սոցիալական նոր
մերի համակարգ է:

Իրավունքի գաղափարը անխուսափելիորեն կապված է օրենք, իշխանություն, հար
կադրանքի օրինականություն, արգելքներ ու պատիժ և պետականություն հասկացություն
ների հետ: Իրավունքը ծագում է կամայականության, մարդկանց կողմից հակահասարա
կական ե հակահումանիստական ձգտումների, վարքի ու գործունեության սահմանափակ
ման անհրաժեշտությունից: Նման մոտեցմամբ, իրավունքը պետության մեջ ազատ քաղա
քացիների ազատության անհրաժեշտ պայմանն է, որն անխուսափելիորեն ենթադրում է մի 
անձի կողմից իր ազատության սահմանափակում՜ մեկ ուրիշի /մյուսների/ ազատության 
փաստի առկայության պայմաններում: Հենց այս հարաբերությունները իրավական հարա
բերություններ են: Իրավունքը հասարակական կյանքում ազատության և օրինա
կանության գաղափարների արտահայտություն Իրավունքը ըստ էության փարժեք 
կարող է դրսևորվել և արդյունավետ գործել միայն այնտեղ ու այն դեպքում, որտեղ և երբ 
կա ազատություն:

Իրավունքը գործողության մնջ է դրվում պետական իշխանության կողմից հաս
տատված, հրապարակայնորեն ընդունված և կատարման պարտադիր ուժ ունեցող իրա
վական օրենքների, ակտերի ու նորմերի ձևով: Դրանց նպատակը և իսկական կոչումը ա
զատ և արդար հասարակարգի պաշտպանությունն է: Օրենքի պարտադրականությունը 
ենթադրում է յուրաքանչյուր անձի ազատ ենթարկում իրավական նորմերին, ինչպես և օ
րենքի խախտման հնարավորություն: Օրենքը իշխանության ձեռքում մի ուժ և գործիք է այն 
խախտողներին պատժելու և հասարակական ընդունված կարգ ու կանոնի վերականգնման 
համար: Օրենքի գործողության դաշտը մարդկանց իրավունքների ու պարտականություն
ների փարժեք իրացման ոլորտն է: Գոյություն չունեն իրավունքներ, առանց պարտակա
նությունների ե պարտականություններ' առանց իրավունքի: Ստրկությունը պարտակա
նություն է առանց իրավունքի, իսկ անարխիան'իրավունք առանց պարտականությունների: 
Իրավունքը պարտականություն է, իսկ պարտականությունը'իրավունք: Իյււա|ա1ւ|)|ւ uiqui-
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i|iiii|.ijui(i, |ւ|սսւ|ունբների ու պարտականությւսնների իրականացման չափն է Ա սոցիալա- 
կւււն արդարության նորմը: Իրավունքը արդարության ե օրինականության կանոնաչափ- 
ված ամրագրում է:

ճիշտ է, հասարակության իրավական դաշտը դուրս է գափս քաղաքական ոլորտից ե 
ընդգրկում է մարդկանց բոլոր հարաբերությունների իրավական ամբողջ համակարգը, այ
նուամենայնիվ, իրավունքը իբրե հասարակական կյանքի օրենքներով կարգավորիչ ոլորտ 
և մարդկանց վարքի իրավական կարգավորում ու վերահսկում, օրենսդրորեն ձևակերպվում 
և պրակտիկ «գործողության ուղեցույց» ֊ի  է վերածվում քաղաքական ոլորտում: Պատա
հական չէ, որ իրավունքի ավանդական ըմբռնումը նույնացնում է իրավունքն ու օրենքը, որ
տեղ իրավունքը ներկայացվում է որպես պետության կողմից մարդկանց վարքի և գործելա
կերպի համընդհանուր-հարկադրական և պարտադիր նորմերի ու կանոնների համակարգ: 
Որպես այսպիսին, իրավունքի բովանդակության մեջ առավել ֆիքսված են եղել ոչ այնքան 
մարդկանց իրավունքները, ազատություններն ու պարտականությունները, որքան ստգեյք- 
ների ու պատժիչ նորմերի կարգն ու կանոնը:

Ընդհակառակը, իրավունքի լիբերալ - ազատական ըմբռնումը ելակետ ունի ոչ թե արգելք
ներն ու դրանց խախտման հետևանքով կիրառվող ճնշումներն ու պատիժները, այլ մարդ
կանց ազատություններն ու իրավունքները'կյանքի իրավունքը, սեփականության և անվտան
գության իրավունքը, խոսքի ու խղճի ազատության և ապրելակերպի ըևտրաթյան իրավուն
քը: Իրավունքի սոցիալ-քսւղաքական էության նման ըմբռնումը ձևավորվել է Նոր դարաշրջա
նի փիփսոփայության մեջ, իբրև մարդու ՛բնական իրավունք, սոցիալան արդարության և 
ազատության իրավունք: Այս պարագայում, իբրե հրամայական, պետական ոչ մի արգելա
փակում ե պահանջ չպիտի շոշափի, առավել ես խանգարի մարդու բնական, օրինական 
իրավունքն ու ազատությունը:

Մարդկանց իրավական կեցության փիլիսոփայական իմաստն իր մեջ ներառում է իշ
խանության օրենսդիր մարմնի քսւղաքականացված գործունեությունը, որի արդյունքում 
մշակվում և գործողության մեջ են դրվում հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում 
մարդկանց փոխկախվածությունը կարգավորող վարքի պարտադիր նորմեր և իրավական 
օրենքներ ու ակտեր: Սրա հետ միաժամանակ, իրավունքի փիփսոփայությունը իրավունքի 
անձեռնմխելի ու գերագույն սկզբունք է ընդունում յուրաքանչյուր անձի անկախությունն ու 
դրա անձեռնմխելիությունը ե անձի ինքնության, ինքնաարժեքավորման ու իր ճակատագրի 
նկատմամբ անձնական պատասխանատվության ընդունումը: Իրավունքի փիլիսոփայութ
յունը ենթսւդյտւմ է, որ պետությունը իրավունք չունի որոշելու, թե անձի համար ինչն է լավ, 
ինչը' վատ: Պետությունը չպիտի խանգարի անհատին' ընդունելու գործունեության այն ու
ղին, ինչը նպաստում է իր անհատական կյանքը լավագույն ձևով կազմակերպելուն: ԵՎ ե
թե իրավունքը միջանձնային, միջխմբային և բազմաբնույթ հանրությունների փոխկախվա
ծության հարաբերություն է, ապա այստեղ է ծնվում անձնական շահի պահպանման երաշ
խիքի հիմնախնդիրը: Մարդիկ պետք է համոզված լինեն, որ արժեքների փոխանակումը 
պետք է համարժեք փնի և երաշխիքներ ունենան, որ իրավունքը նման երաշխիքներ կարող 
է տալ: Հասարակությունը պարտավոր է մշակել իրավական այնպիսի համակարգ, որը 
լիարժեք կապահովի մարդկանց վւոխադստձ կախվածության հարաբերական հավասա
րությունն ու արդարությունը:

Իրավունքի սուբստանցիոնալ էությունը իրավական նորմերի, ակտերի ու օրենքնե
րի և դրանցից բխող վարժակաևոնների կարգավորիչ ունակությունն է, դրանց կարգավո
րող հատկությունը, իսկ հումանիստական էությունն այն է, որ իրավական օրենքները փնեն 
արդար և հրապարակայնորեն ընդունվեն ու կատարվեն հասարակության ճնշող մեծամաս
նության կողմից, նպաստեն հասարակության մեջ սոցիալական արդարության հաստատ
մանը:

Պատսւհակսւ՞ն է, արդյոք, որ 17-18-րդ դարերում, կապիտալիզմի վերընթաց զարգաց
ման դարաշրջանի փիլիսոփայական միտքը, որպես մարդու ազատությունը ամրագրող նոր

395



իրավունքի ստեղծման հաևակարզասւրեղծ գործոններ են դիտարկվել հավասարության, 
արդարության, ազատության ե համերաշխության իդեալները: Արդեն իսկ լուսավորական 
U հետագա դարաշրջանների բոտժուակսւն իրավունքը ամրագրում է վերոհիշյալ գաղա
փարները: Հեզելը այս կապակցությամբ գրել է, որ իրավունքի համակարգը ազատության, 
հավասարության ե համերաշխության «իրականացված թագավորությունն է»: Այնուամե
նայնիվ, սոցիալական իրականության մեջ իրավակարգը փիլիսոփայության տեսանկյունից 
սոսկ իրական հնարավորություն է, որը մարդկանց համար ոեալ պայմաններ կստեղծի ի
րենց շահերն ու մտորումները իրականացնելու համար: Իրավունքը տվյալ դեպքում հանդես 
կգա որպես մարդու ազատության չափ' ցույց տալով որոշակի սահմաններ ու շրջանակներ, 
որոնցից շեղվելը իրավակարգի խախտում է: Իրավական արդարությունը հենց այդ իրավա
կարգի պահպանումն է հասարակության բոլոր անդամների միջոցով: Այստեղ արդեն մենք 
թևակոխում ենք իրավունքի և քաղաքական իշխանության վախազդեցության բարդ ու 
խճճված բնագավառը: Դրանց վախազդեցության փիփսոփայական իմաստասիրության 
արդյունք են «իրավական պետության» տեսությունների արդիական մոդելները, որոնց հիմ
քում, այնուամենայնիվ, ընկած են Նոր ժամանակի փիփսոփայության կողմից մշակված 
սուբստանցիոնալ երեք հիմնական ու պարտադիր սկզբունքներ.

1. Անձի իրավունքների և ազատությունների պահպանում;
2. Օրենքի գերակայություն;
3. Իշխանության հստակ բաժանում /օրենսդիր, գործադիր և դատական/
Իրավունքը և օրենքը իրարից արմատապես պետք է տարբերել: Իրավունքը մարդկանց

միջև օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող իրավական հարաբերությունների համակարգ է, ո
րի հիմքում ընկած են արժեքների նկատմամբ մարդկանց հավասարությունն ու անհավա
սարությունը, դրանց անկաշկանդ տիրապետման ու օգտագործման հնարավորությունները 
և անձնական կյանքը ազատ և ինքնուրույն կազմակերպելու բոլոր պայմանները' վերը 
թվարկված սկզբունքների հիմքի վրա: Որպես այդպիսին, իրավունքը, իրոք, օրենքների հա
մակարգ է, որոնք ստեղծվում և պարտադիր իրականացվում են հրապարակային իշխա
նության կողմից: Բայց ի՞նչը կսաստի պետական իշխանությանը կամայականությունից, ե
թե օրենքները խախտում են իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, եթե դրանք խորաման
կորեն թաքցնում կամ նենգավախում են իրավունքի հիմնաբար սկզբունքները և մարդու ի- 
րավուրնքներն ու ազատությունները ներկայացնում են խմբակային շահերի տեսանկյունից: 
Ահա այստեղ է իրավական պետության ձևական, հակամարդկային էությունը: ՈՒստի, քա
ղաքացիական պետության կառուցման իրավական առաջին հիմքն ու սկզբունքը պետք է 
փնի մարդու իրավունքների ու ազատությունների անվերապահ հաստատումն ու պահպա
նումը: Այն բարձր է բոլոր օրենքներից, պետական հարկադրանքի բոլոր ձևերից: Օրենքը 
պետք է բացառի անհատական կամ խմբակային ցանկացած շահ: Իշխանավորների և իշ
խանության մարմինների կամայականությունները ոչ միայն պետք է սահմանափակվեն, 
այլև բացառվեն: Օրենքը պետք է բացարձակ գերակայություն ունենա: Անձի անձեռնմխե
լիությունը չպետք է փնի ինչ-որ կարգավիճակ ունեցող մարդկանց մենաշնորհը: Քաղաքա
ցիական հասարակության գոյությունը կապված է այնպիսի իրավակարգի ռեալ գոյության 
և իրականացման հետ, որտեղ հասարակության բոլոր անդամները բացարձակապես հա
վասար են օրենքի առջև և ապահովված են իրենց անձի անձեռնմխելիությամբ:

Սյս իրավիճակը գիտակցելու, հասկանալու և ճանաչելու գործում սկզբունքային նշանա
կություն ունի իրավագիտակցությունը, որպես մարդկանց իրավական հարաբերությունների 
արտացոլում և իրավունքի նկատմամբ էմպիրիկ և տեսական պատկերացումների ու հա
յացքների համակարգ: Իրավագիտակցությունը իրենց իրավունքների, պարտականություն
ների և ազատությունների տեսանկյունից մարդկանց վարքի ու գործելակերպի մասին գի
տեփքների չափն ու սահմանն է, օրինականի և անօրենի տարբերակման չափանիշի գի
տակցումը, ինչպես առօրյա-պրակտիկ մակարդակում, այնպես էլ տեսւսկան-գսւղսւփարա- 
խոսական մակարդակում: Իրավագիտակցությունը իրավունքի էության 1ւ ւ||ա1ււտման բաոր
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ձևերի ւ լ լ 11111111 լ < ւ м ւ ւ 111 ու ճանաչումն է ,  որոնք իրականացվում են մարդկանց ի|սսվսւկան գոր
ծուննա |.ւյաև յւնթսւցքումի դեմս պետության օրենսդիր, գործադիր ե դատական կառույցնե
րի: Իրավունքի փիլիսոփայությունը արտահայտում Է ոչ միայն տվյսղ հասարակության 
կողմից ընդունված իրավական օրենքների նկատմամբ մարդկանց հումանիստական դիրքո
րոշումները, այլև արժեքավորում ե գնահատում Է տվյալ իրավակարգը' օրինավորի ու անօ
րենի, արդարության ու անարդարության, մարդու իրավունքների ու իրական ազատություն
ների տեսանկյունից: Իրավունքի փիլիսոփայությունն Է իրավակարգը գնահատում և արժե
քավորում հասարակական կյանքի ամբողջական պրոցեսում նրա տեղն ու դերը ե ընդհան
րացնում, թե որ իրավակարգն Է ապահովում հասարակության ազատ ու ներդաշնակ զար
գացումը:

Իրավագիտակցության պարտադիր տարր Է այն իրողության ըմբռնումն ու գիտակցու
մը, որը վերաբերում Է իրավունքի կարգավորիչ դերին, իրավական հարաբերություններում 
մարդկանց վարքին ու արարքներին վերաբերող իրավական նորմերի պարտադիր-կատա- 
րողական լինելուն, դրանց խախտման դեպքում ստիպողական-հարկադրական գործողութ
յունների դիմելուն: Իրավագիտակցության մեջ են ամրագրվում օրինական իշխանության 
կողմից ընդունված օրենքների գործողության պահպանման, իսկ հակառակ պարագայում՜ 
ուժի ե հարկադրանքի կիրառման օրինականության կամ անօրինականության գաղափար
ները:

Իրավագիտակցությունը գործառնում Է երկու մակարդակում՜ առօրյա-կիրաոական ե 
տեսական-գաղափարական: Առաջին դեպքում իրավունքը և գործող օրենքները արժեքա
վորվում եե բարոյական պահանջներին համապատասխան ե բարոյագիտության դիրքե
րից, իսկ երկրորդ դեպքում, իրավական տեսական մտածողությունը գործող իրավական օ
րենքները դիտարկում Է սոցիալ-քաղաքակաե իմաստի տեսանկյունից, հասարակական- 
քաղաքական կյանքի օբյեկտիվ պայմաններին համապատասխան: Երկրորդ դեպքում ի
րավագիտակցությունը գոյություն ունի և գործառնում Է որպես իրավական տեսություններ 
ե իրավական գաղափարախոսություն: Երկու դեպքում Էլ իրավագիտակցոըթյունը մարդ
կանց հոգեոր-պրակտիկ ունակությունն Է հարգել իրավունքն ու օրենքը, կամավոր և պատ
շաճ կատարել իր պետական պարտականությունները'իր կյանքը կառուցելով առանց հան
ցանք կատարելու:

Իրավագիտակցությունը իրավական նորմերի ոչ թե արժեքայիե-բարոյական գիտակ
ցումն Է, այլ այն բանի գիտակցական ըմբռնումը, որ օրենքը հարկադրական ուժ ունի, և որ 
պարտքը, պարտականությունը և արդարությունը ամրակայված են պարտադիր կատար
ման ենթակա պետական օրենքների նեջ, որոնցից շեղումը ենթադրում Է համապատասխան 
պատժամիջոցի կիրառում:

Հասարակության իրավական վիճակի զարգացման իրական ցուցանիշ Է իրավագի
տակցության ինչպես առօրյա-գործեական, այնպես Էլ տեսական մակարդակների զար
գացման աստիճանը:

Գլուխ 9. Հասարակության հոգեոր կյանքը

«Մարդը ապրում Է ոչ միայն հացիվ, այլն, բանիվ»: ժողովրդական այս իմաստութ
յան փիլիսոփայական իմաստն այն Է, որ մարդիկ, ի տարբերություն կենդանիների, ապրում 
են և' նյութական, և' հոգեոր արժեքներով: Բնական Է, որ ինչպես նյութական, այնպես Էլ 
հոգևոր արժեքներ ստեղծելու համար նրանք պիտի զբաղվեն հոգևոր գործունեությամբ, 
մտնեն հոգևոր հարաբերությունների մեջ, արտադրեն, բաշխեն և փոխանակեն հոգևոր ար
ժեքներ՝ իրենց հոգեոր պահանջմունքները բավարարելու համար: Մարդկանց համակեցութ
յան այս բնագավառը սոցիալական փիփսոփայության կողմից առանձնացվում Է որպես հա
սարակական կյանքի հոգեոր ոլորտ կամ հոգևոր կեցություն: ՈԻրհմն, հասարակական 
կյանքի հոգևոր ոլորտը մարդկանց հասարակական կյանքի և կենսագործունեության այն
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բնագավառն է, որտեղ Վարդիկ զբաղված են հոգևոր գործունեությամբ, գտնվում եե 
հոգևոր հարաբերությունների մեջ, արտադրում են հոգևոր արժեքներ և բավա
րարում իրենց հոգևոր պահանջմունքները:

Հասարակական կյանքի հոգեոր ոլորտի սուբստանցիոնալ հիմքն ու համակսւր- 
զւսստեղծ գործոնը հոգևոր արտադրությունն է: Այն հոգևոր գործունեությունից տար
բերվում է նրանով, որ հոգևոր գործունեությունը ավելի լայն հասկացություն է ե իր մեջ բո
վանդակում է նաև «հոգևոր հաղորդակցումը» հասարակական կայնքի բոլոր ոլորտներում: 

Հոգևոր արտադրությունը մարդու և իրականության միջև երկակի հարաբերություն 
է' ճանաչողական և արժեքային: Աա բխում է նրանից, որ հոգևոր արտադյւության նպա
տակը հոգևոր արժեքների ստեղծումն է, հանուն մարդու հոգեոր պահանջմունքների բավա
րարման, իսկ դրանց արտադրությունը անհնար է, առանց իրականության իմացության: Իր 
ճանաչողական բովանդակությամբ հոգեոր արտադրությունը, ի դեմս գիտության, գաղա
փարախոսության և հասարակական գիտակցության ձևերի, իրականության արտացոլումն 
ու յուրացումն է: Որպես արժեքային հարաբերություն, հոգևոր արտադրությունը ստեղծում 
է զգացմունքային-հուզական, բարոյա-գեղարվեստական արժեքներ, որոնց միջոցով բացսւ- 
հայտվում է հոգևոր ոլորտի տեղն ու դերը հասարակական կյանքում:

Հոգևոր արտադրությունը ունի անձնային կամ խմբակային բնույթ: Այն հիմնականում 
իրականացվում է մարդկանց ընդգծված մասնագիտական սուբյեկտների կողմից: Բայց սա 
չի բացառում այե իրողությունը, որ յուրաքանչյուր ոք հասարակական գործունեության բո
լոր ոլորտներում ներառվի հոգեոր գործունեության մեջ: Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք 
հոգեոր գործունեության այն ձևի ու մակարդակի հետ, երբ այն հանդես է գալիս որպես գոր
ծունեության մյուս ձևերի ներքին, սուբյեկտիվ կողմ ու պայման: Չէ՞ որ մարդկանց նպա
տակները, շահերն ու պահանջմունքները, գաղափարներն ու իդեալները ոչ միայն գործու
նեության սուբյեկտիվ պայման են, այլև անմիջականորեն «արտադրվում են» հենց այդ 
կոնկրետ գործունեության ընթացքում ե այդ գործունեության հիմքի վրա:

Հոգեոր արտադրությունը ենթադրում Է հոգևոր արտադրողական ուժեր' նախորդ սե
րունդների կողմից ստեղծված և առարկայացված հոգեոր արժեքները և տվյալ սերնդի 
հոգևոր ունակությունները, ձեռք բերված գիտելիքներն ու արժեքները: Երկու դեպքում Էլ 
հոգևոր արտադրության «արտադրողականությունը» կախված Է այն հանգամանքից, թե ի՞նչ 
ծավալով ու խորությամբ են նախորդ սերնդի առարկայացված մտքերն ու գիտեփքները յու
րացվում և օգտագործվում, և ինչքանո՞վ եե տվյալ սերնդի հոգևոր ուժերն ու Էներգիան ներառ
վում հոգևոր արտադրության գործընթացների մեջ:

Հոգևոր արտադրության նպատակը հոգևոր արժեքների ստեղծումն Է և  սպառ
ման միջոցով մարդկանց հոգևոր պահանջմունքների բավարարումը: Բայց հոգևոր 
արժեքների սպառումը Էապես տարբերվում Է նյութական արժեքների սպառման գործըն
թացներից: Բանն այն Է, որ հոգևոր արժեքների մեծ մասը սպառվելով' չեն ոչնչանում: 
Դրանք օժտված են անընդհատ սպառման հատկություններով: Ոչ ոք չի կասկածում, որ ան
տիկ շրջանի ժողովուրդների հազարամյակների ընթացքում ստեղծած հոգևոր արժեքները' 
գիտությունն ու արվեստը, կրթական ու դաստիրակչական համակարգերն ու բարոյական 
նորմերը յուրացվել ու օգտագործվել են բազմաթիվ սերունդների կողմից և այսօր Էլ չեն 
կորցրել իրեեց իմացական-արժեքայիե բովանդակությունը: ճիշտ Է, դրանք ենթարկվում եե 
զանազան վտփոխությունների, կապված աեձնային շահերի ու պահանջմունքների անհրա
ժեշտության հետ, այնուամենայնիվ, համամարդկային տեսք ստացած հոգևոր արժեքները 
շարունակում եե ապրել, կրթել ու դաստիարակել մարդուե: Շնորհիվ հոգեոր արժեքների 
սպառման վերը ներկայացված առանձնահատկության, կարելի Է եզրակացնել, որ մարդ
կային պատմության զարգացմանը զուգընթաց կուտակվում և բազմապատկվում են 
հոգեոր արժեքները, որոնք ի վերջո, իրենցով են պայմանավորելու հասարակական կյանքի 
առաջադիմությունը և իդեալական ուղիներ բացելու մարդու ազատության թագավորութ
յան համար: Մարդը ապրելու Է ոչ այնքան «հացիվ», որքան «|ոււնխ|»: Ն|ա|.աւկան ար<]ե[յ ■
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նևլփ uiiMiu|iin|.ijiii!iy սոսկ հիմք ու միջոց են մարդու մևջ մարդկայինի հաստատման հսւմստ, 
իսկ ւ1նրջի1ւ|ա համատարած իշխանությունը ուղղակիորեն կապված է հոգեոր արժեքների 
հիմքը կազմող Բարոկ Գեղեցիկի, Արդարի ու ճշմարիտի իդեալների գերիշխանութ
յան հետ:

Ի՞նչն է գնահատվում հոգեոր արտադրության մեջ: Եթե այն համեմատենք նյութական 
արտադրության հետ, ապա ականատես կլինենք մի զարմանալի պարադոքսի: Նյութական 
արտադրության պարագայում արժեքային է ոչ թե նա, ով ստեղծում է նյութական արժեք
ները, այլ նա, ով տիրապետում է դրանց: Ընդհակառակը, հասարակության մեջ գնահատ
վում է ոչ թե հոգեոր արժեքների տիրապետողը, այլ դրանց ստեղծողները, ոչ թե նա, ով գե
րազանցապես տիրապետում է ե գիտի արվեստի գործերը, այլ նա, ով ստեղծել է այդ գոր
ծերը:

Հասարակության հոգեոր կաոուցվածքի հիմնական տարրերից են հոգէւոր հարաբե
րությունները: Եթե հասարակական համակարգը դիտարկենք կառուցվածքային այս տե
սանկյունից ե սսւհմանենք որպես հասարակական հարաբերությունների համակարգ, ապա 
նրա երկակի բնույթը /հասարակությունը իբրե սուբյեկտիվության ե օբյեկտիվության միաս
նություն/, մեզ թելադրում է հասարակական հարաբերությունները բաժանել նյութական, ե 
հոգեոր հարաբերությունների: Այս մեկնակետից, հասարակությունը իրենից ներկայաց
նում է որպես նյութական /օբյեկտիվ/ ե հոգեոր /սուբյեկտիվ/ հարաբերությունների միաս
նական համակարգ: Կ. Մարքսն ու Ֆ, էնգելսը հասարակական հարաբերրությունների հա
մակարգը բաժանել են երկու հիմնական ճհկբի'հյութական ե գաղափարական: Նյութա
կան հարաբեյաւթյունները չեն անցնում մարդկանց գիտակցության միջոցով և ձևավոևվում 
են նրանց կամքից ու գիտակցությունից անկախ, օբյեկտիվորեն, իսկ գաղափարախոսական 
հարաբերությունները նախապես անցնում են գիտակցության միջով, գիտակցված են և նա
խօրոք մշակված են որոշակի հայացքների ու տեսությունների ձեով: Մարքսիզմի դասա
կանների նման մոտեցումը արդարացվում է այն իրողությամբ, որ մարդկային հասարա
կությունը նրանք վերլուծել եե ֆորմացիոն սկզբունքով' նրա մեջ առանձնացնելով առաջնա
յին, բազիսային հասարակական հարաբերությունները, երկրորդային' վերնաշենքային / 
գաղափարախոսական/ հարաբերություններից:

Սակայն, ինչպես իրավացիորեն նկատված է ուսումնագիտական գրականության մեջ, 
հոգևոր հարաբերությունները ոչ թե հասարակական կեցության կառուցվածքային երկու 
կողմերից մեկն է, այլ նրա հոգևոր կեցության' հասարակական, կյանքի հոգևոր ոլոր
տի կաոուցվածքային տարր Է: Եթե գաղափարախոսական հարաբերությունների սւ- 
ռանձնացումը օգտագործելի է ամբողջական հասարակության համակարգային ուսումնա
սիրության համար, ապա «հոգևոր հարաբերություևներ» հասկացությունը կիրառելի է 
միայն հոգեոր ոլորտի իմացության գործում: Հարցի էությունն այն Է, որ մարդկանց և միայն 
մարդկանց միջև որևէ կոնկրետ հասարակական հարաբերություն օբյեկտիվորեն ձևավոր
վում է որևէ կոնկրետ հիմքի վրա: Ասենք, սեփականատիրական հասարակական հարա
բերությունները ոչ թե մարդ-արտադրություն կամ մարդ-արտսպրական արդյունք հարաբե
րություն է, այլ մարդ-մարդ /մարդկանց միջև/ ձևավորվող հարաբերություն է, որի հիմքում 
ընկած են արտադրության միջոցները կամ արդյունքները: Մարդկային կենսագործունեութ
յան ընթացքում ձևավորվող հարաբերությունները դետերմինավորված են որևէ միջանկյալ 
օղակով: Եթե այդ օղակները տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր կամ ըն
տանեկան եե, ապա մենք գործ կունենանք համապատասխանաբար ' տնտեսական, սո- 
ցիալ-քսւղաքական, հոգևոր կամ ընտանեկան հարաբերությունների հետ: Հոգևոր հարաբե
րությունները հոգևոր արտադրության պրոցեսում մարդկանց միջև ձևավորվող ու գործառ
նող հարաբերություններ են, որոնց հիմքում ընկած են, նախ, հոգևոր արժեքների ստեղծման 
օբյեկտիվ պայմաններն ու միջոցները ե, երկրորրդ, հենց հոգևոր արժեքները: Իսկ հոգեոր 
արժեքներ ասելով ի սկզբանե պետք է հասկանալ հոգևոր ամենատարբեր կազմավորումնե
րի' գաղափարների, նորմերի, կերպարների, դոգմաների ե իդեալների սոցիոմշակութային
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նշանակելիությունը: Հոգեոր մյուս արժեքների /գիտական, կրոնական, գեղարվեստական, 
կրթական-դաստիարակչակսւն, իրավական, բարոյական, աշխարհայացքային-գաղսւփա- 
րախոսակաե/ միջոցով մարդկությունը արտացոլում, արժեքավորում ե գնահատում է իր վե
րաբերմունքը իրական աշխարի ե իրականության նկատմամբ, հակադրում իր իդեալները 
այդ աշխարհին ե իրականությանը: Այդ իդեալները բովանդակում են իրականացվելիք 
նպատակներ, ձգտումներ, ցանկություններ ե հույսեր:

Ինչպիսի մեկնաբանություն էլ տրվի հասարակության հոգեոր կյանքին, միևնույն է, մենք 
նրա արմատները պետք է փնտրենք մարդու երկակի' նյութական և հոգևոր միասնական 
կեցության մեջ: Մարղու հոգևոր կեցությունը նրա միասնական կեցությունից դուրս 
և  անկախ գոյություն չունի և  չի էլ կսւրող ունենալ: Մարդու հոգևոր կեցությունը նրա 
բնական-կենդանական կեցության հարստացումն է; որը ծագում է պրակտիկ գործունեութ
յան անհրաժեշտությունից և նրա հիմքի վրա, որպես իրականության ճանաչողություն և լրա
ցուցիչ միջոց' կողմնորոշվելու այդ աշխարհում: Մտածողության մեջ մարդու արտաքին-ա- 
ռարկայական գործողությունները տեղափոխվում են սուբյեկտիվ- սիմվոլային, իդեալական 
աշխարհ: Մարդկայիյն մտածողությունը հենց այդ պրակտիկ գործունեությունն է, որը իրա
կանանում է ոչ թե ոեալ իրերի զգայությունների միջոցով, այլ դրանց իդեալական փոխարի
նողների' նշանների, սիմվոլների և կերպարների միջոցով: Զուտ սուբյեկտիվ հոգևոր գործու
նեություն գոյություն չունի: Որպես այդպիսին, մտածողությումն ուղեղի ֆունկցիա է, ինչպես, 
ասենք, սրտի կենսաբանական ֆունկցիան է և կարող է աշխատել միայն առողջ ոսլեղի 
պայմաններում: Եթե պրակտիկ գործունեությունը «կառուցվում է» օբյեկտիվ աշխարհի օ
րենքներով, ապա հոգևոր գործունեությունն էլ պիտի հետևի այդ աշխարհի օրենքներին: 
Այստեղ գործ ունենք նյութականի և իդեալականի, իրոք, նույնության հետ, բայց ոչ այդ 
նույնության բացարձակության հետ: Այդ նույնության էությունը սոցիալական փիլիսոփա
յության տեսանկյունից նյութականի և իդեալականի սկզբունքային միասնության մասին է, 
դրանց հիմնական, հանգուցային կողմերի հանընկնման մասին է: Ընդ որում, մարդու կող
մից ստեղծված հասկացությունների, կերպարների և մտքերի իդալական աշխարհը այնքան 
էլ իդեալական չէ: Այդ իդեալական աշխարհը օժտված է հարաբերական ինքնուրույնութ
յամբ, ենթարկվում է նյութականացման, կարող է հեռանալ, բայց փ կարող կտրվել իր նյու
թական հիմքից: Դրան խանգարում են, նախ, հոգեոր գործունեության նյութական ծագումը 
և հիմքերը, նյութական գործունեությունից ածանցյալ փնելը և այե, որ մտածողության հիմ
նական ֆունկցիան զուտ գաղափարներ ու իդեալներ արտադրելը չէ, այլ դրանց միջոցով աշ
խարհում կողմնորոշվելն է, մարդկանց սոցիալական կյանքի կազմակերպումն է:

Ուրեմն, հասարակության հոգևոր կյանքի արմատները գտնվում են հենց մար
դու բնական կեցության մեջ: Մարդկանց հոգևոր կյանքը այնքան հին է, որքան իրենք 
մարդիկ: Բայց մարդու հոգևոր կյանքը բնածին չէ, ինչպես նրա բնական-կենդանական, ֆի- 
զիկական-նյութական կյանքը: Վերացական-բանական մտածողությունը մարդու բնական 
ընդունակությունը չէ, այն գենետիկորեն չի ժառանգվում, այլ ձեռքբերովի է և մարդու մստ- 
մի մեջ ձևավորվում է նրա սոցիալիզացման պրոցեսում, ինչպես մարդու ծագման դարաշր
ջաններում, այնպես էլ այսօր'երեխայի կյանքի ընթացքում:

Մարդկային գիտակցությունը, որպես հոգևոր արտադրության արդյունք, ինքնին արժեք 
է: Որպեսզի մտածողության միջոցով ստեղծված արդյունքը' գիտակցությունը, դառնա հա
սարակական արժեք, ապա պետք է գիտակցության սուբյեկտիվ-մտածական սիմվոլիկ ձևե
րը' գաղափարները, մտքերն ու իդեալները և ընդհանրապես հոգևոր բոլոր կառույցները օբ- 
յեկտիվացվեն-առարկայացվեն զգայորեն ընկալեփ նշանների, ձայների, իմաստների ու բո
վանդակային ձևերի մեջ: Այստեղից էլ, հոգևոր արժեքները նյութական են, բայց իրեր և ա ֊ 
ոարկաներ չեն: Դրանք օբյեկտիվացված սուբյեկտիվություն են: Մարդիկ աստում են ե' 
բնական իրերի ու առարկաների աշխարհում, ե  իրենց կողմից ստեղծված և հասարակական 
հատկություններով օժտված «արհեստական » բնության իրերի ու երևույթների աշխարհում, 
ե՜ օբյեկտիվացված սուբյեկտիվության'զուտ հասարակական հոգևոր «իրերի ու առարկանե
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ր|ւ» աշխարհամ: Մարդու U հասարակության հոգևոր կեցությունը մարդկանց ամբողջական 
կյանյփ ու կևնսգործունեության կողմերից ե դրսևորումներից մեկն է, որի սուբստանցիոնալ 
հիմքը հոգևոր արտադրությունն է և նրա արդյունք օբյեկտիվացված սուբյեկտիվությունը, 
այն է եոգևոր արժեքների համակարգը: Մարդիկ իրենց հոգևոր կյանքը կառուցում են 
հոգեոր արժեքների արտադրության, բաշխման, ե սպառման գործընթացներում օբյեկտիվո
րեն ձևավորվող հասարակական հարաբերությունների հիմքի վրա:

1. Հասարակական գիտակցության էությունը 1ւ կաոուցվածքը

Հասրակական գիտակցության էությունը աոավել խոր ու գիտական ըմբոներս համար 
Ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք մի կարևոր հանգամանքի վրա: Հասարակությունը 
նյութականի և  հոգևորի անբաժանելի к  համադրված ռեալություն է: Հասարակութ
յանն այդ սւնբոդջական միաձույլ կեցությունը ուսուցողական տեսանկյունից, մենք երկատել 
ենք նյութական /օբյեկտիվ/ կեցության ե իդեակսւն-հոգեոր /սուբյեկտիվ/ կեցության: 
Հարցի էությունն այն է, որ մարդկանց հայացքները, գաղափարները, տեսությունները, ի- 
դեալեերն ու զգացմունքները, ավանդույթներն ու սովորույթները, որոնք կազմում են հասա
րակական գիտակցության բովանդակությունը ե դրսևորվում են որպես իդեական ռեա
լություններ լեզվի к  սոցիոմշակութային այլ արժեքների մեջ, հասարակության միա
ձույլ կեցության բաղկացուցիչ մասներն են: Բայցե չպետք է մոռանալ այդ միասնական 
«երկփեղկված» կեցության երկու ռեալությունների տարբերությունները միաձույլ ամբողջի 
մեջ: Մենք հստակ տարբերակում ենք նյութական կեցության արժեքները հոգևոր կյանքի 
արժեքներից, թե իրենց ընդգծված բովանդակության և թե մարդու կյանքում ունեցած 
արժեքային դերակատարության տեսանկյումից: Նշանակում է, նրանցից յուրաքանչյուրը 
օժտված է հարաբերական ինքնուրույնությամբ: Եթե տարակուսանքի ոչ մի առիթ չունենք 
հասարակության նյութական կյանքը դիտելու որպես ինքնուրույն օբյեկտիվ ռեալություն, 
ապա հասարակության հոգևոր ոլորտի համակարգաստեղծ գործոնի' հասարակական գի
տակցության, ինքնուրույնությանը նայում ենք ինչ-որ կասկածամտությամբ, մոռանալով, որ 
առանց հասարակական գիտակցության հասարակության նյութական կյանք չի կարող ա
ռաջանալ և գոյություն ունենալ: Ուստի, երբ հասարակական կյանքը դիտարկում ենք իր 
ամբողջականության մեջ, ապա անհնար է չտեսնել դրանց կապերի ու փոխազդեցություն
ների բազնազանությունը: Իսկ ամբողջի մեջ միմյանց վրա կարող են ազդել միմիայն հա
րաբերականորեն կայուն ինքնուրույնություն ունեցող մասերը: Այս հայեցակետից, հասա
րակական գիտակցությունը ևս օժտված է հարաբերական ինքնուրույնությամբ:

Հասարակական գիտակցության էությունը հասկանալու համար պետք է այն քննարկել 
կառուցվածքային իր ամբողջականության մեջ, բնութագրել նրա տարրերը և ձևերը:

Կւսոոպվածի տեսանկյունից, հասարակական գիտակցությունը բարդ ու համադրա
կան համակարգ է: Ուստի նրա տարրերի /«մասերի»/ առանձնացումը դժվար է, քանի որ 
դրանց տարբերակման համար գոյություն, չունի մեկ հիմք: Ուսումնական գրականության 
մեջ Դուք կհանդիպեք տարբեր հիմքերով հասարակական գիտակցության կառուցվածքա
յին բաժանվածության.

ա. Ոստ արտացոլման օբյեկտի;
բ. Ըստ արտացոլման սուբյեկտի և,
գ. Ըստ արտացոլման մակարդակների ու ձևերի:
Միակողմանիությունից խուսափելու համար դասընթացում հասարակական գիտակ

ցության կաոուցվածքը ներկայացված է ոչ միայն այդ մոտեցումների հայեցակետից, այլև 
ըստ գործունեության ոլորտի և հասարակական պահանջմունքի բնույթի, որոշակի «տուրք 
տալով» դրանց համադրական օգտագործման մեթոդաբանությանը:

Հասարակության հոգևոր կեցության համակարգում հասարակական գիտակցությունը 
«առանցքային» է, նրա էությունը կառուցողական է: Այսպիսի մոտեցմամբ հնարավոր կլինի
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հասկանալ մարդկանց անհատական և հասարակական հոգեոր կեցության հարուստ բո՝ 
վանդակությունը, նրանց հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը և անձի հոգեոր 
կյանքի կոնկրետ ոլորտները'կրոնական, իրավա-քաղսւքսւկան, բարոյա-գեղագիտական և 
գիտակաև-վփլիսոփայակաե: .

Հասարակական գիտակցության էության փիլիսոփայական ըմբռնման համար /ի տար
բերություն կենդանու բնազդային, անգիտակցական հոգեկանի/ պետք է ելակետ ունենալ 
այն սկզբունքը, որ մարդ կենդանին սոցիալիզացվել ու մարդ է դարձել շնորհիվ գիտակցութ
յան և նրա հիմքի վրա առաջացած տեսական գործունեության ակտիվության մեծացման: 
Գիտակցությունը մարդու հոգեկանի /հոգու/ բարձրագույն, մտածական-հասկացսւ- 
կսւև 6ն_ն ու մակարդակն է, որը աոարկայացվել-նյութականացվել է լեզվի մեջ, առանց ո
րի այն կմնար որպես զուտ սիմվոփկ մտսւհայեցողություն: Ընդհանրապես անլեզու, անն
յութական գիտակցություն գոյություն չունի: Մարդն իր ուղեղ օրգանի միջոցով «արտադ
րում» է գիտակցություն' միաժամանակ այն առարկայացնելով լեզվի մեջ: Լեզուն գիտակ
ցության գոյության նյութական ձևն է, նրա օբյեկտիվացումն է, որի միջոցով մարդիկ հայտ
նադործում են հաղորդակցման նոր համակարգ, որի հիմքերը իմացական-հասկացական, 
սիմվոլային-նշանային են:

Գաղտնիք չէ, որ գիտակցության արտադրողներն ու կրողները անհատ մարդիկ են: Սա
կայն սա չի նշանակում, որ հասարակական կյանքում գոյություն ունի և գործառնում է միայն 
անհատական գիտակցությունը: Գիտակցության մյուս տարրը կամ բնագավառը հա
սարակական, գիտակցությունն է, որը վեր-անձնային է: Հասարակական գիտակցության 
կրողները մարդկանց հավաքական սուբյեկտներն են'մարդկանց բնապատմական ընդհան
րությունները և սոցիալական հանրությունները: Անհատական գիտակցությունը բացառա
պես ձևավորվում է անձի անհատական շահերի ու պահանջմունքների և անհատական 
կյանքի պայմանների հիմքի վրա: Բայց հասարակությունը իրարից մեկուսացված, 
անհատական կյանք վարող մարդկանց հավաքածու չէ, այլ նրանց կոլեկտիվ, համա
տեղ և միասնական գործունեության արդյունք է: Հետևաբար, հասարակության մեջ անձ
նական շահերի, նպատակների ու պահանջմունքների «կողքին» գոյություն ունեն կոլեկ
տիվ շահեր ու պահանջմունքներ, կյանքի ու կենսագործունեության համընդհանուր 
պայմաններ, որոնց կրողները սոցիալական բազմաբնույթ մեծ ու փոքր հանրություններն 
եե: Հասարակության կոլեկտիվ սուբյեկտների գիտակցության մեջ արտացոլվածը վերանձ- 
նային է, անհատական գիտակցություններից վերառված ե համադրված էական, անհրա
ժեշտ, համընդհանուր և տիպական կողմերի արտահայտությունն է: Որպես այդպիսին, հա
սարակական գիտակցությունը սնվում է անհատական գիտակցությունից և կարող է գոյութ- 
յուև ունենալ ե գործառնել միմիայն անհատական գիտակցոըթյաև միջոցով: Նրանք կարող 
են և' «հաշտ ու խաղաղ» ապրել, ե' «ապստամբել» միմյանց դեմ:

Իմացաբանական տեսանկյունից, անհատական գիտակցությունը ավեփ հարուստ է հա
սարակական գիտակցությունից, քանի որ ինչպես դիպուկ նկատել է պրոֆ. Ա. Հովսեփյա
նը, անհատական գիտակցության մեջ խտացված արտացոլված են անձի «դարդն ու 
ցավերը», անհատական շահերից ու պահանջմունքներից բխող սւնկրկնելի-անհա- 
տական իրողությունները: Չնայած հասարակական գիտակցությունը այդ ամենից զա
տում և ընդհանրացնում է հասարակայնորեն կամ սոցիալական հանրությունների շահերից 
բխող կարևորսւգույև իրադարձությունները և դրանով իսկ «աղքատ է» անհատական գի
տակցությունից, բայց «հարուստ» է իմացության խորությամբ, քանզի գործ ունի այդ իրա
դարձությունների ոչ թե երևույթների, այլ ամենախորքային էությունների հետ:

Հասարակական գիտակցության բուն էությունը հասկանալու համար դեռևս բավարար 
չէ իմանալ, որ այն գոյություն ունի իր անհատական և հասարակական ձևերի մեջ, այն I.՝ 
կրող սուբյեկտների տեսանկյունից: Անհրաժեշտ է թափանցել նրա կառուցվածքային բազ
մաձևության աշխարհը, առանձնացնել նրա ներհամակարգային (|սււլւր1ւլւր, ոլորտներն ու 
մակարդակները:
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Ա'1ւ|,ւսւ|սւ|՚ւս(ւա1|սւ1ւ մոտեցմամբ, նախապես պետք է առանձնացնել հասարակական 
գիտակցության րմսւցւսբւսնական ն. գոյաբանական կողմերը: Նման մոտեցումը պայ
մանավորված է նրանով, որ հասարակական գիտակցությունը բնության ե սոցիալական ի
րականության արտացոլում ե իմացություն է գիտելիքների, հայացքների, գաղափարների 
ու տեսությունների ե հոգևոր այլ կազմավորումների մեջ և նրանց միջոցով: Այստեղ մենք 
գործ կունենանք իրականության արտացոլման մակարդակային կողմերի և ձեերի հետ և, 
բնական է, հասարակական գիտակցության մեջ հստակ կտարբերակենք երկու մակարդակ՝ 
էմպիրիկ և տեսական.: Առաջին դեպքում մենք գործ ունենք սոցիալական իրականության 
ու ճանաչման գիտակցական և հոգեբանական այնպիսի ձևերի ու կազմավորումների հետ, 
ինչպիսիք են առօրյա-կենցաղային չհամակարգված գիտեփքները, ամենօրյա գիտակցութ
յունը և հասարակական հոգեբանությունը:

Տեսական մակարդակում հասարակական գիտակցությունը իրենից ներկայացնում է 
գաղափարների, տեսությունների և գիտեփքների այնպիսի համակարգ, որտեղ դրանք են
թարկված են ստեղծագործական մշակման և բանական համակարգման: Հասարակական 
գիտակցությունը տեսական մակարդակում է ստեղծագործական մտածողությունը կառու
ցում սոցիալական կյանքի իդեալական պատկերը: Հասրակական գիտակցության կաոուց
վածքում իմացաբանական մոտեցմամբ են առանձնացվում հասարակական գիտակցութ
յան ձևերը, որպես հոգևոր որևէ պահանջմունք բավարարելու անհրաժեշտությունից առա
ջացած իմացական ձև:

Հասարակական գիտակցության կառուցվածքային գոյաբանական մոտեցման դեպքում 
հիմք է ընդունվում ոչ այնքան արտացոլման խորությունը, որքան հոգևոր գործունեության 
իմացական իդեալական արդյունքները'ի դեմս հասարակական հոգեբանության, սւոօր- 
յա-ամենօրյա գիտակցության և. գաղափարախոսության, ինչու չէ, նաև հասարակա
կան գիտակցության որոշ ձևերի օբյեկտիվացված վիճակները, ասենք, արվեստը, կրոնը, 
գիտությունը և այլն:

Վերոհիշյալ մոտեցումները տեսականորեն վիճահարույց են, բայցև միաժամանակ ըն
դունելի' մի վերապահությամբ: Դրանք չպիտի հակադրել միմյանց, դիտարկել սկզբունքո
րեն հակադիր կամ անընդունեփ մոտեցումներ, քանի որ դրանք միաձույլ են, ներթափանց
ված են միմիյանց մեջ: Այսպիսի մոտեցումները սոսկ ուսուցողական են և հետապնդում են 
մեկ նպատակ'հասկանալ հասարակական գիտակցության կառուցվածքային տարբերից ու 
կողմերից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, դրանց տեղն ու դերը հասարակա
կան կյանքի կազմակերպման ու կստուցման գործում: Այսպիսի ըմբռնումը մեզ հնարավո
րություն կտա հասարակական գիտակցության յուրաքանչյուր տարր, ոլորտ կամ ձև ներկա
յացնել իմացաբանական և գոյաբանական մեկ-միասնական մեթոդաբանությամբ:

2. Հասարակական հոգեբանություն

Հասարակական գիտակցության կաոուցվածքում հասարակական հոգեբանության 
տեղն ու դերը հասկանալու համար պետք է ելնել այն սկզբունքից, որ հասարակական հո
գեբանությունը իրականության արտացոլման ինքնուրույն և առանձնահատուկ ձև 
է: Արտացոլման հոգեբանական ձեի միջոցով մարդկային սուբյեկտները ե հանրություննե
րը ուղղակի և անմիջականորեն ֆիքսում եե հասարակական կյանքի առանցքային կողմե
րը, տիպական երևույթները և հասարակական հնչեղություն ունեցող իրադարձությունները 
զգացմունքների ու տրամադրությունների մեջ: Հասարակական հոգեբանությունը մարդ
կանց հարուստ հուզական-զզացմունքային աշխարհն է: Հասարակական հոգեբանության և 
սոցիալական իրականության միջև ոչ մի միջնորդ օղակ չկա:

Հասարակական հոգեբանության առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ իրա
կանության արտացոլումը ապրումային է ոյտվհետև այն վերաբերում է ոչ թե արտացոլ
վող օբյեկտների առարկայական-բովանդակային կողմերին ու հատկություններին, այլ
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սուբյեկտի համար դրանց իմաստի ու նշանակության բացահայտմանը: Մարդու հոգեկան 
ապրումները սոցիալական ապրումների ու զգացմունքների ձևով իմաստավորում են իրա
դարձությունների ու եղելությունների բովանդակությունը: Հոգեկան ապրումների մեջ զգաց- 
մունքային-հուզական տեսքով ձևավորվում են որոշակի հայացքներ, ձգտումներ, բարքեր և 
ավանդույթներ, բարոյական, կրոնական և գեղագիտական իդեալներ, ճաշակ և գնահա
տումներ, որոնց միջոցով մշակվում է սուբյեկտի /ների/ որոշակի հուզական-զգայական 
հստակ վերաբերմունք ու դիրքորոշում աշխարհի նկատմամբ:

Հասարակական հոգեբանությունը, որպես անձին, սոցիալական խավերին, 
ազգերին ու ժողովուրդներին հատուկ զգացմունքների, տրամադրությունների 
ավանդույթների ու սովորույթնենրի, նրանց ձգտումների և հոգեկաև-զգացմուն- 
քային այլ կազմավորումների ամբողջություն, ձևավորվում է կոնկրետ բնապատմա
կան և սոցիալական կյանքի անմիջական ազդեցության տակ: Բնական է, որ եթե ամենա
տարբեր սոցիալական հանրությունների համար սոցիալական միջավայրը տարբեր է, ապա 
նրանց հոգեբանությունը ևս տարբեր է: ժողովուրդների ու ազգերի շրջանակներում հասա
րակական հոգեբանությունը բնութագրվում է նաև ազգային հոգեբանությամբ, որի համար 
իրական հիմք են հանդիսանում երկրի սոցիալ-քաղաքական և պատմական առանձնահա
տուկ պայմանները, ազգային կյանքի և ապրելակերպի առանձնահատկությունները, սո- 
ցիոմշակութային արժեքներն ու բարոյական վարքն ու բարքը: Այս հայեցակետից, տեսա
կան ու գործնական կարևոր հնչեղություն է ձեռք բերում ազգային հոգեբանությունը:

Ազգային հոգեբանությունը միաձույլ և ամբողջական հոգեկան համակարգ է, որի 
հիմնական բաղադրիչներն են ազգային /ազգամիջյան/ զգացմունքները, ազգային 
տրամադրությունները և հոգևոր կհրտվածքը: Ազգային հոգեբանության գոյաբանա
կան հիմքը ազգային պատկանելիության զգացմունքն է: Այն իրենով է պայմանավորում 
ազգային հպարտության, արժանապատվության, ինչու չէ, նաե ազգային սնապարծության 
զգացմունքներ ու տրամադրություններ: Ազգային պատկանելիության զգացմունքը բովան
դակում է նրա պատմության, մշակույթի, անցյալի ու ներկայի և ազգային ճակատագրի հետ 
կապված ապրումների հոգեոր ամբողջ հարստությունը: Ազգային հպարտության և արժա
նապատվության զգացմունքները առարկայացնում են ազգային պատկանելիության զգա
ցումները և հանդես եե գալիս որպես տվյալ ազգի ու ժողովրդի կողմից ստեղծված մշակու
թային արժեքների նկատմամբ ձևավորված հոգեկան ապրումների համակարգ: Ազգային 
հպարտության զգացմունքները աոավեւ տեսանելի են ազգամիջյան զգացմունքների ու 
տրամադրությունների մեջ: Կողք կողքի ապրող և կյանքի համարյա բոլոր բնագավառնե
րում սերտ համագործակցության մեջ գտնվող ազգերի հոգեբանության մեջ ազգային 
զգացմունքները գոյություն ունեն կամ համակրանքի կամ հակակրանքի, ասել է թե'կամ բա
րեկամության, համերաշխության ու հարգանքի կամ էլ հակակրանքի, ատելության ու 
թշնամանքի սւպլաւմների ձևով21:

Ազգային զգացմունքներից պետք է տարբերել ազգային տրամադրությունները : 
Սրանք ազգային ապրումների այն ձևերն են, որոնք ձևավորվում են հասարակայնորեն 
կարևոր իրադարձությունների հուզական-զգացմունքային ապրումների միջոցով: Այդ ապ
րումները, ձեռք բերելով հոգեկան կայուն վիճակ, դրսևորվում են որպես լավատեսական, հո
ռետեսական կամ էլ անկումսւյին-նիհիլիստական ապրումներ և կարող եև երկար ժամանակ 
պահպանվել մարդու հոգեկանում: Այսպիսի տրամադրությունները, տիրապետելով զանգ
վածներին ե խառնվելով համակրանքի կամ հակակրանքի զգացմունքներին, սոցիալական 
հզոր ուժ են դառնում իրենց հնարավոր հետևանքներով:

Հասարակական հոգեբանության կառուցվածքում իր ուրույն տեղն ունի և իր կայունութ
յամբ «աչքի է ընկնում» ազգի հոգևոր կերտվածքը /բնավորությունը/: Ազգային բնավո
րությունը իր ամբողջականությամբ չի կարող մենաշնորհ ղրսնորել րուոր սուոյևկտների հո-

27 Ընդարձակ տես, U. U. Հովսեփյան, նշ. աշխ., էշ 151-162:
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(|1ւ1|ւս1աւմ, բայց նլաւ որևէ հատկություն կարող Լ արտահայտվել ընդգծված, տեսանելի և 
տիպական գծերով ազգի ճնշող մեծամասնության մոտ ե ցուցադրել տվյալ ազգի բնավո
րության առանձնահատուկ կողմերից մեկը:

Հասարակական հոգեբանության կրող սուբյեկտների հոգեբանության մեջ հաճախ ա- 
ռսւնձնանում է ամբոխի հոգեբանությունը: Ամբոխը մարդկանց պատահականորեն, եր
բեմն էլ որոշակի շարժառիթներով տարերայնորեն ձևավորված մարդկային զանգված կամ 
հավաքածու է: Անբոխը սոցիալական որևէ տարածության մեջ ձևավորվում է ժամանակա
վոր կամ անցողիկ շահերով' իր մեջ ներառելով տարբեր, երբեմն հակադիր շահեր ունեցող 
մարդկանց: Այն քաոսային ամբողջ է, զրկված է ներքին որևէ հստակ կազմակերպվածութ
յունից ե աչքի է ընկնում աղոտ, անորոշ ու թույլ արտահայտված խառնաշվտթ-խառնամիտ 
դիրքորոշումներով ու տարաբնույթ պահանջներով:

Սոցիալական հոգեբանության տեսանկյունից ամբոխը աչքի է ընկնում վարքի բանա
կան կառավարման և վերահսկման բացակայությամբ, որի հետևանքով, ծնվում են երբեմն 
անգիտակացական շահերից բխող կրքերի հուզական-կամային ալեկոծում ու փոթորկում: 
Ամբոխի հոգեբանությունը սովորաբար կազմավորվում է բռնկվող փոթորկածին տեղին 
կամ անտեղի տրամադրություններից և ենթակա է խարիզմատիկ առաջնորդի ուժեղ ազդե
ցությանը: Տվյալ պահին առաջնորդը արագ ե լավագույն ձևով որսում է ամբոխի հոգեկան 
ալեկոծումները'սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական տրամադրությունները, դրանց թաքն
ված շարժառիթները և պոռթկումների իրական պատճառները: Առաջնորդը ամբոխի տա
րերքը կարող է ուղղորդել կամ դեպի ազգային շահերից բխող նպատակների իրականաց
ման ուղի, կամ թե' այն ծառայեցնել իր անձնական ու խմբակային շահերին:

Ամբոխի հոգեբանության ձևավորումը նման է ուժեղ քամու ազդեցությամբ ուժեղացող 
և տարածվող հրդեհի, որը ընդունակ է կլանել ամեն ինչ: Ամբոխի բնավորությունը կարող է 
ծնել սոցիալական մի շարժում, որտեղ մարդկանց կրքերի լարվածությունը կարող է հասնել 
իր գագաթնակետին: Այս պարագայում ամբոխը կամ պատրաստ է ստրկամիտ ծառայութ
յան կամ էլ հպարտ իշխելու: Նա պատրաստ է ենթագիտակցականորեն մարդկանց մահ
վան դատապարտել, իսկ հետո զղջալ: Ամբոխի տարերքային հոգեբանության ստջև անզոր 
են իրավունքն ու բարոյականությունը:

Ամբոխի ժամանակավոր հոգեբանությունն ու դրանից ծնվող տարերքը դատապարտ
ված են անհետացման ու պարտության, քանի որ նրա հոգեբանության մեջ բացակայում են 
այդ տարերքների բանական-ստեղծագործական պոռթկումները, ազգային շահերի գի
տակցումը և կոնկրետ նպատակի իրականացման անհրաժեշտությունը:

3. Առօրյա /ա մենօրյա / գիտ ա կցություն

Հասարակական գիտակցության կառուցվածքում առօրյա գիտակցությունը մարդկանց 
ամենօրյա կյանքի ու կենցաղի, պրակտիկ գործունեության ե միջանձնային ու կենցաղային 
հարաբերությունների մասին չհամակարգված գիտեփքների, էմպիրիկ հայացքների ու 
պատկերացումների ամբողջություն է: Առօրյա գիտակցության արտացոլման ու ճանաչման 
օբյեկտները դուրս են գիտական իմացության ոլորտից:

Երբեմն փորձում եե ո՜րոնել ամենօրյա գիտակցության անհրաժեշտությունը, մո
ռանալով, որ գիտակցությունն ու լեզուն ծագել ու գործառել են որպես էմպիրիկ գիտեփք
ների համակարգ: Այն իմաստային-արժեքային ուղղվածություն ունի: Միփոնավոբ մարդիկ 
ապրում և գործում են' աոանց տեսական-գիտական գիտեփքների և երբևէ դրանց կարիքը 
չունեն: Առօրյա գիտակցությունը և դրա շրջանակներում գործառնող գիտեփքները մարդ
կանց ամենօրյա կյանքին առնչվող իրադարձությունների, մասսայակերպ գոյություն ունե
ցող, կենցաղում բազմիզս կրկնվող միջանձնային հարաբերությունների մասին գիտեփքներ 
են: Առօրյա գիտակցության հոգեբանականացված ուղղվածությունը չպիտի հիմք ե առիթ 
հանդիսանա այն նույնացնելու հասարակական հոգեբանությանը, որովհետև առօրյա գի-
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տսւկցությունը գիտեփքների ամբողջություն է, իսկ հասարակական հոգեբանությունը մար
տս հոգեկանի ապրումափն դրսևորումներ է: Նրա լեզուն համազգային հաղորդակցության 
իմացական-արժեքային և իմաստային լեզու է, այնինչ, հասարակական հոգեբանությունը 
«անլեզու» է, այն մարդու հոգեկան-զգացմուեքային աշխարհն է, մարդու զգայող սիրտն է: 
Հասարակական հոգեբանությունը սոսկ ինքնատիպ միջնորդ օղակ է իրականության ու ա- 
ոօրյա գիտակցության միջև, իսկ վերջինս իրականության ու հասարակական գիտակցութ
յան ձեերի միջև: Վերջին պարագայում հասարակական գիտակցության ձևերը և ղրանց 
կողմից ձևակերպած իդեալները բեկվում են առօրյա գիտակցությանը, ինչ-որ չավտվ հարս
տացնում այն:

4. Գաղափարախոսություն

Հասարակական գիտակցության կառուցվածքում գաղափարախոսությունը ունի իր ինք
նատիպ և ընդգծված տեղը: Սուբյեկտի տեսանկյունից գաղափարախոսության կրողները սո
ցիալական հանրություններն են" սոցիալական խավերն ու խմբերը, ղասերն ու կաստաները, 
դասակարգերն ու ազգերը, քաղաքական կուսակցությունները և քաղաքականացված հասա
րակական միություններն ու կազմավոյտւմները: Իսկ արտացոլման օբյեկտի տեսանկյունից' 
դրանց սոցիալ-տնտեսական դրությունը, հարաբերությունները, շահերն ու պահանջմունքները: 

Գաղափարախոսությունը մեծամասամբ մշակվում է գիտակցական-նպատակադիր 
քաղաքական գործունեության պրոցեսում: Որպես կանոն, գաղափարախոսությունը սո
ցիալական այս կամ այն հանրության արմատական շահերը գիտակցող անհատի կամ 
մարդկանց որոշակի խմբի քաղաքական տեսական գործունեության արգասիք է: Ընդ ո
րում, պարտադիր չէ, որ նրանք փնեն տվյալ հանրության ներկայացուցիչ: Արտացոլելով 
ազգերի, դասակարգերի և սոցիալական խավերի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 
կյանքի պայմանները, հարաբերությունները և տնտեսակարգը, գաղափարախոսությունը 
արդարացնում և հավերժացնում է, կամ մերժում և բացառում է հասարակական հարաբե
րությունների, տնտեսակարգի և քաղաքական կառուցվածքի ստկա ձևերը:

Գաղափարախոսության առանձնահատկությունն այն է, որ դա նախ և  առաջ 
ընտրովի վերաբերմունք է իրականության նկատմամբ: Նրա արտացոլման օբյեկտը 
իրականության այն բնագավառն է, որն անմիջականորեն առնչվում է սոցիալական որևէ 
հանրության արմատական շահերի ու պահանջմունքների հետ, համապատասխանում է 
նրա նպատակներին և էական իմաստ ու նշանակություն ունի իր համար: Այս իրողության 
վտանգավորությունն այն է, որ գաղափարախոսությունը կարող է բացարձակացվել և տա
րածվել ամբողջ համակարգի վրա:

Գաղափարախոսությունը ոչ միայն իմացություն է, այլև արժեքավորում: Սոցիալական 
սուբյեկտները բծախնդրորեն արժեքավորում են օբյեկտի հասարակական նշանակեփութ- 
յունը, բայց իմաստավորում են իրենց շահերի ու նպատակների տեսանկյունից: Նման մո
տեցմամբ, գաղափարախոսությունը չի կարեփ դիտարկել որպես գիտական համակարգ
ված իմացություն, որովհետև տվյալ պարագայում գաղափարախոսությանը վերագրվում է 
գիտությանը հատուկ չափանիշներ, մասնավորապես օբյեկտիվության և ճշմարտացիութ
յուն, իսկ հասարակական գիտակցության ձևերին' գաղափարախոսության հատկանիշներ: 
Իրականում հասարակական գիտակցության ձևերը կարող են ունենալ գսւղափարախոսա- 
կան ուղղվածություն, բայց չեն կարող փնել գաղափարախոսության ձևեր:

Գաղափարախոսության էությունը խորապես ըմբռնելու համար շատ կարևոր է հասկա
նալ գաղափարախոսության ե իրականության կապերը: Հարցի էությունն այն է, որ գաղա
փարախոսությունը սոցիալական այս կամ այն խավի կողմից իրականության ընդգծված 
շահեկան, արտացոլում U ճանաչողություն է: Որպես այդդպիսին, գաղափարախոսությու
նը մի խաբուսիկ պատրանք է, բայց կարող է իրական ուժ դառնալ, երբ այն ներկայացվում 
է իբրև հասարակության մեծամասնության կամ ազգային գւալավւարսփւււասկան կառ հա-
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յւա||)(ւ1տի 1ւտւ1ւււ1լա|ւ<| li ւյսաևամ 1. |սււլւ համոզմունք:
Մյուս կախից, գաղափարախոսության և նրա արտացոլման օբյնկտի միջև, որպես մի

ջակա օղակ, հանդես են գալիս հասարակական հոգեբանությունն ու ամենօրյա գիտակ
ցությունը: Այսպիսի մոտեցմամբ, գաղափարախոսությունը այլ բան չէ, քան դրանց «բյուրե
ղացված» արտահայտությունը, որովհետև այն իրականության և' իմաստավորում-արժե- 
քսւվորում է, և' ճանաչողություն: Եթե գաղափարախոսությունը փներ իրականության ուղ
ղակի և անմիջական տեսական ճանաչողություն, ապա անկախ շահեկան միտումների, 
ճշմարիտ կփևեր այն թեզը, ըստ որի գաղափարախոսությունը իրեն է ենթարկում և իրենով 
է պայմանավորում հասարակական գիտակցության բոլոր ձևերի և հոգևոր գործընթացնե
րի ուղղվածությունը, զարգացման ընթացքն ու բովանդակությունը և ձևավորում է դրանց 
աշխարհայացքային հիմքերը: Համաշխարհային պատմական պրոցեսում այդպիսի դեպ
քեր եղել են, կան, գուցեև կլինեն: Նման իրավիճակի առկայությունը պայմանավորված է 
այն իրողությամբ, երբ տիրապետող դասակարգերը կամ սոցիալական խավերը իրենց դա
սակարգային կամ խմբակային շահերը ներկայացնում են որպես համազգային-համաժո- 
ղովյւդսւկսւն շահեր, իսկ գաղափարախոսությունը՝ համազգային գաղափարախոսություն, 
կամ՜ իշխող կուսակցությունը իր գաղափարախոսությունը հռչակում է իբրև համազգային, 
համապետական հասարակական գաղափարախոսություն:

Այնուամենայնիվ, գաղափարախոսությունը կարող է հանդես գալ որպես հումանիստա
կան տեսություն և կուռ հայացքների համակարգ, երբ կազմավորվում և գործառնում է իբրև 
համազգային շահերն, արտահայտող ազգային միասնական գիտական-տեսական 
հայացքների համակարգ: Բայց այս պարագայում արդեն ազգային միասնական գաղա
փարախոսությունը իր հիմքում կունենա «գսւղափար-իդեալներ» հասկացությունների խ  
մաստային բովանդակությունը, որպես առաջնորդող և ղեկավարող հոգևոր-գիտակցա֊ 
կան ուժ և սկզբունք' ազգային միասնական կյանքի կառուցման համար, ի տարբերություն 
քաղաքական գաղափարների ու իդեալների, որոնք որևէ հասարակական խավի համար 
պարզապես ծառայում են քաղաքական իշխանության հասնելու միջոց: Ազգային գաղա
փարախոսությունը, որպես այդպիսին, ազգային ինքնագիտակցություն է արդեն, 
այն ազգային իդեալների տեսական ընդհանրացումն է, մի այնպիսի բացառիկ իրողություն 
է, երբ տվյալ ազգը գիտակցում է իր ազգային-համաժողովրդական արմատական շահերը, 
խորապես ճանաչում է իր պատմությունը, մշակույթը և իր ազգի տեղն ու դերը համաշխար
հային պատմական պրոցեսում: Ազգային գաղափարախոսության միջուկը իր պատմական 
ե առկա հայրենիքի գիտակցումն ու արժեվորումն է, նրա' աչքի լույսի պես պահպանելու 
անհրաժեշտության գիտակցումը, ազգային հպարտության ու արժանապատվության ան
շահ եկան հստակ ըմբռնումը:

Ընդհանրապես, ցանկացած գաղափարախոսության նման, ազգային գաղափարախո
սությունը մշակվում է խոշոր անհատների, հասարակական-քսւղաքական միությունների և 
ազգային կուսակցությունների կողմից: Այս հայեցակետից, բացառիկ կարևորություն է ձեռք 
բերում ազգային միասնական ճշմարիտ գաղափարախոսության մշակման հարցը: Այսպի
սի կոտ, միասնական և համազգային շահերն արտահայտող ազգային գաղափարախո
սության հիմունքները անհրաժեշտորեն պետք է լինեն ազգային ինքնության, ազգային ան
կախության, ազատության և ինքնիշխանության իդեալներն ու սկզբունքները և դրանց իրա
կանացման ճշմարիտ միջոցների, պայմանների ու գործոնների գիտական իմացությունը:

5 .  Հասարակական գիտակցության նւ հոգԼւոր կեցության 
մշակութային ձե-երը

Հասարակական գիտակցության ձևերի հիմնահարցը ոչ միայն ուսումնական, այլև մաս
նագիտական գրականության մեջ ամենախճճվածն է և դեռևս իր գիտական լուծումը չի 
ստացել: Հարցի էությունն այն է, որ հասարակական գիտակցության ձևերը չեն ներկայաց
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վում U քննարկվում որպես իրականության որևէ կողմի U գործունեության պորտի արտա
ցոլման ու ճանաչման հոգեոր ունակությունների բազմաձևության դրսևորուԱԱևր: Դրանք 
ավանդաբար դիտարկվել են որպես հոգեոր գործունեության մշակութային ձևեր, նույնաց
վել այդ ձևերի հետ' իրավական գիտակցությունը իրավունքի հետ, կրոնականը' կրոնի, բա
րոյականը' բարոյականության և գեղագիտականը' արվեստի հետ: Հաշվի չի առնված նաև 
այն հանգամանքը, որ հոգևոր արտադրության արդյունք չեն կարող փնել բարոյականութ
յունն ու իրավունքը, քաղաքականությունն ու կրոնը, որոնք հաստատվելուց հետո ենթարկ
վում են գաղափարական մշակման: Դրանք մարդկանց միջանձնային և հասարակական 
հարաբերությունների կարգավորման նորմատիվ-հասարակական և իրավա-քաղաքական 
համակարգեր են և արտացոլվում ու ճանաչվում են հասարակական գիտակցության համա
պատասխան ձևերի մեջ և միջոցով: Մյուս կողմից, հաշվի չեն առնված հոգևոր արժեքների 
առանձնահատկությունները, որոնք դրսևորվում են որպես հայացքներ, գաղափարներ, ի
դեալներ, սոցիալական զգացմունքների ու տրամադրությունների աշխարհ: Արդյունքում 
միախառնվել են հոգևոր սուբյեկտիվը և ապաւսռարկայացված հոգևոր օբյեկտիվը, որպես 
հոգևոր գործունեության արդյունք: Ուստի, հասարակական գիտակցության ձևերի առանձ
նացման և դրանց բովանդակային վերլուծության արդյունավետ վերլուծումը պիտի կապել 
հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերի հետ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ 
հասարակական գիտակցությունը իր ձևերով հոգևոր գործունեության սուբյեկտիվ պայման 
է:

Հասարակական գիտակցության ձևը գաղափարների և իդեալների համակարգ է, որը ձ
ևավորվում է մարդու որոշակի գործունեության և հասարակական որոշակի հարաբերութ
յունների հիմքերի վրա: Գիտակցության ձևերից յուրաքանչյուրը ծնվում է հասարակական 
կյանքի ազդեցությամբ: Այստեղից էլ, հասարակական գիտակցության ձևերի տարբերակ
մանը պետք է ցուցաբերել համալիր մոտեցում, միաժամանակ հաշվի առնելով այն իրական 
փաստը, որ նման մոտեցման դեպքում, անհրաժեշտորեն պետք է հենվել, վերջին հաշվով, 
մարդկանց գործունեության կոնկրետ ոլորտի և հասարակական հարաբերությունների 
կոնկրետ տեսակի վրա:

Հասարակական գիտակցությունը բազմաձև է: Այս մտքի իմաստն այն է, որ հասարա
կական գիտակցությունը միաշերտ, միասեռ և միատարր չէ: Հասարակական գիտակցութ
յան բազմաձևությունը պայմանավորված է աշխարհի, հասարակական կեցության և իրա
կանության բազնաձևությամբ: Մյուս կողմից, մարդիկ իրենց առջև դնում են բազմաթիվ 
նպատակներ, հարաբերվում են իրականության ամենատարբեր բնագավառների, ոլորտնե
րի և օբյեկտների հետ, որոնց ճանաչումն ու յուրացումը նպատակաոսլղվսւծ է որևէ պա
հանջմունքի բավարարման, իսկ պահանջմունքը անհատի պահանջարկն է օբյեկտիվ իրա
կանության նկատմամբ իր բնականոն ամբողջականության պահպանման համար: Պա
հանջմունքը , իբրև համակարգի վիճակի դրսևորում, արտահայտում է այնպիսի իրերի և 
պայմանների անհրաժեշտություն ու կարիք, որոնք ընդունակ եե պահպանելու համակարգի 
բնականոն գոյությունն ու կենսագործունեությունը:

Հասարակական գիտակցության ձևերի ծագման, տարբերակման, ձևավորման և գոր
ծառույթների հիմքը, դրդապատճառների ու դրդիչ-մդիչ ուժերի աղբյուրը հասարակա
կան պահանջմունքների բազմազանությունն է: Վերջին հաշվով, պահանջմունքն է 
անհրաժեշտաբար թելադրում գիտակցության տվյալ ձևի առաջացումը ե պայմանավորում 
նրա և՜ բնույթը, և' բովանդակությունը, և' հասարակական կյանքում նրա խաղացած դերը:

Այս մեկնակետից, հասարակության գիտակցության ձևերը միմյանցից տարբերվում եե.
1. իրենց արտացոլման օբյեկտով, առարկայով ե ձևով;
2. սոցիալական հիմքով, ծագման ու զարգացման ինքնատիպ առանձնահատկութ

յուններով:
3. հասարակական կյանքում իրենց գրաված տեղով ե խաղացած ւ|Լրւււ|:
Հասարակական գիտակցության ձևերը ծագում, զարգանում և գործառնում են սնրւր կա-
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Ա|1ւ|փ ա փւփաւ<|ւլ1ււ.|ւււ|.)յւսև մեջ: Նրանք փոխադարձաբար ազդում ևն մեկը մյուսի վրա և 
ազդվում մնկր մյուսի կողմից: Պատմական տարբեր դարաշրջաններում գիտակցության 
այս կամ այն ձեր կարող է լինել դոմինանտ' գերադաս մյուս ձևերի նկատմամբ և իրեն են
թարկել մյուսներր:

Ինչպիսին էլ լինի հասարակական գիտակցությունը իր ձևերով հանդերձ, միևնույն է, 
այն իրականության արտացոլում է, հետևաբար, ածանցյալ- երկրորդային է: Մարդկանց 
պատկերացումներն ու հայսւցքնեերը գոյություն ունեցող իրականության, որոշակի հասա
րակական հարաբերությունների և սոցիալական ռեալ իրողությունների նկատմամբ մարդ
կանց իմացական և արժեքային հարաբերությունների ծնունդ են: Այս մտքի լավագույն 
փաստարկը ազգային գիտակցության ռեալ գոյությունն է, որպես հասարակական գիտակ
ցության հարաբերականորեն կայուն ձև: Ազգային գիտակցության հիմքում ընկած են էթ- 
նոազգային միասնական կյանքն ու գործունեությունը և ազգային ապրելակերպը: Ազգային 
գիտակցության մեջ արտացոլվում են ազգային կյանքի ինքնատիպ պայմանների առանձ
նահատկությունները, մասնավորապես աշխստհաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 
պայմանները, ազգային զգացմունքները և շահերը, ազգային և սոցիոմշակութային պատ
կանելիության հստակ գիտակցումը:

Այնուամենայնիվ, արտացոլելով հասարակական կեցությունը, գիտակցությունը 
ստեղծում է իր սուբյեկտիվ կեցությունը: Նրա յուրաքանչյուր ձև, օբյեկտիվանալով, 
ձեռք է բերում հարաբերական ինքնուրույնություն: Որքան էլ վտփոխվի իրականությունը և 
իր փոփոխություններով դառնա հասարակական գիտակցության ձևերի փոփոխման հիմք 
և պատճառ, միևնույն է, չի կարելի հասարակական գիտակցության և նրա ձևերի մեջ տեւփ 
ունեցող փովւոխությունները ե ծնվող նոր իրողությունները միանշանակ կապել ն. բա
ցատրել իրականության կամ արտացոլման օբյեկտի փոփոխություններով: Ձեռք 
բերելով իրենց սուբյեկտիվ կեցությունը, հասարակական գիտակցությունն ու նրա ձևերը 
օժտվում են հարաբերական ինքնուրույնությամբ, այսինքն'

1. հասարակական գիտակցությունն ու իր ձևերը իրականության սոսկ պասիվ արտա
ցոլումները չեն: Գիտակցության յուրաքանչյուր ձև մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում, 
հակադարձ ազդեցություն գործում իրականության վրա: Մարդիկ հենց գիտակցութ
յան միջոցով են դնում որոշակի նպատակներ ե կոնկրետ գաղափարներով ու իդեալներով 
իրականացնում իրենց պրակտիկ գործունեությունը:

2. Հասարակական գիտակցությունը և նրա ձևերը առանձին-առանձին կարող են ետ 
մԱա[ կա՛մ աոաջ անցնել իրականությունից: Այս երևույթը առանձնապես տեսանելի է 
հատկապես անցումային հասարակություններում, երբ նոր գաղափարներն ու հասարակա
կան իդեալները արտահայտում են գալիք հասարակարգի բնույթն ու բովանդակությունը' 
կատաղի պայքար մղելով իր դարն ապրած և պատմական առաջընթացից ետ մնացող գա
ղափարների ու իդեալների դեմ: Մյուս կողմից, հասարակական գիտակցության ձևերը ի- 
րակաեության հետ գտնվելով հեռու-վերացարկված կամ մոտիկ- առարկայական կապերի 
մեջ, շատ արագ կամ շատ դանդաղ են արձագանքում իրականության փոփոխություննե
րին: Երկար ժամանակ մարդկանց գիտակցության մեջ կարող են ապրել զանազան հա
յացքներ, գաղափարներ ու իդեալներ, որոնց նյութական պայմանները կամ ծնող պատճառ
ները վաղուց անհետացել են պատմական թատերաբեմից:

3. Հասարակական գիտակցության ձևերի հարաբերական ինքնուրույնությունը արտա
հայտվում է այն իրողությամբ, որ դրանք օժտված եե ժառանգորդման ունակությամբ: 
Յուրաքանչյուր սերնդի գիտակցության օրգանական մաս են կազմում նախորդ սերունդնե
րի հայացքները, մարդկության կողմից մշակված ազգային ու համամարդկային հոգևոր ար
ժեքները, ավանդույթներն ու սովորույթները բարոյական նորմերն ու մտածելակերպը:

4. Հասարակական գիտակցության ձևերը ունեն զարգացման իրենց ներքին տրամա
բանությունն ու պատմությունը: Երբ հաշվի չի սւռնվումն կամ չեն գիտակցվում այս օրի
նաչափությունները, մարդիկ իրենց հոգևոր կյանքում տեղի ունեցող վտվախությունների
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պատճառները կամ փնտրում են իրականության մեջ կամ թե' հաշվի չեն առնում գիտակ
ցության ձևերի'իրականությունից կախվածության հանգամանքը:

5. Հասարակական գիտակցության ձևերի հարաբերական ինքնուրույնությունը արտա
հայտվում է նաև նրանց անհամաչափ զարգացման փաստով, նրանց ւիոխադարձ կախ
վածության և ակտիվ փոխազդեցությունների մեջ: Ոչ միայն իրականությունն է անհամա
չափ զարգանում, այլև գիտակցության ձևերը, որոնց անհամամասն զարգացման մակար
դակները չի կարելի բացատրել իրականության օբյեկտիվ հանգամանքներով: Հիշենք թե
կուզ անտիկ արվեստի, 5-6-րդ դարերի հայոց հոգևոր կյանքի, վերածննդի դարաշրջանի 
հոգևոր մշակույթի զարգացման մակարդակները, որոնք ոչ մի կանոնակարգի մեջ չեն տե- 
ղավորվում:Պատմության դասերից մեզ հայտեի են տարբեր դարաշրջաններում գիտակ
ցության այս կամ այն ձևի թռիչքաձև զարգացումները, որոնք պայմանավորված են գիտակ
ցության ինքնազարգացման անհրաժեշտությամբ:

6. Վերջապես, հասարակական գիտակցության յուրաքանչյուր ձև հասարակական 
կյանքում գրավում է որոշակի տեղ U խաղում է ինքնուրուն դեր: Դրանցից յուրաքանչյուրը 
ծագում է որևէ պսւհանջմուքի բավարարման անհրաժեշտությունից և բավարարում է հենց 
այդ պահանջմունքը:

Հասարակական գիտակցության ձևերը չի կարեփ նույնացնել հասարակական հոգևոր 
կյանքի մշակութային գործունեության արդյունքների կամ մարդկանց հոգևոր կեցության 
այս կամ այն ոլորտի հետ: Գիտակցության որևէ ձև հասարակության հոգևոր կյանքի հա
մապատասխան ոլորտի բաղադրատարրն է, աոանց որի հնարավոր չէ հոգևոր գործու
նեություն, բնականաբար' գիտություն, արվեստ,փիփսոփայության և այլն:

Ա. Կրոնական գիտակցություն, և կրոն

Կրոնական հայացքները և կրոնական գիտակցությունը աշխարհի նկատմամբ ե այդ 
աշխարհում մարդու տեղի ու դերի մասին մարդկության ամենավաղ պատկերացումներից 
ու ըմբռնումներից են: Կրոնական գիտակցությունը կրոնի կառուցվածքային տարրերից է 
/կրոնական գիտակցություն, կրոնական գործունեություն և  հարաբերություններ, 
կրոնական պաշտամունք, կրոնական կազմակերպություններ/:

Կրոնական գիտակցությունը ծագել է պատմական այն դարաշրջաններում, երբ մարդ
կային զզայական-ստարկայական մտածողությունն ու պարզունակ իմացությունը անզոր 
էին բացատրել և իմաստավորել այե աշխարհը, որտեղ ապրում էին, դեռևս ընդունակ չէին 
մեկնաբանել բնության տարերային ուժերի կողմից առաջացած երևույթները և չէին գտել 
սոցիալական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառները: Նախնադար
յան մարդիկ համոզված էին, որ այդ ուժերի կրողները գերբնական էակներ են, որոնք այն- 
կողմային, վերզգայական աշխարհում ոեալ գոյություն ունեն: Մարդիկ ոչ միայն համոզ
ված հավատում էին դրանց իրական գոյությանը, այլն, նրանց հետ մտնում էին 
զգայական-աոարկայական հարաբերությունների մեջ, նրանցից աղերսում բարեհա
ճություն և բարեգթություն: Հետագայում այդ հարաբերությունները կարգավորելու և իրա
կանացնելու համար ձևավորվում են կրոնական կազմակերպություններ, որոնք խորհրդա- 
վուբություննեբ և միստիկականություն են վերագրում այդ գերբնական ուժերին: Հասարա
կական կեցության մեջ ձևավորվում է մարդկանց հոգևոր կեցության մշակութային ոլորտը' 
կրոնական կյանքը:

Կրոնը լատինական ծագում ունեցող բսա է: Պատմական տարբեր դարաշրջանների 
կրոնական ուսմունքներում կրոնը արտահայտել է ամենատարբեր բովանդակություն:28 ժա 
մանակակից իմաստով ևս կրոնը բազմանշանակ է և բնութագրվում է որպես.

1.անհատական, խմբակային և հասարակական հոգևոր կյանքի ու վարքագծի ձև,

28 Ընդարձակ տե՛ս. Սւպպսյսւն U. Հ . , Մշակույթի տեսություն, bp, 2003,1.? 93 112:
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2. մարդու ե հասարակության կենսագործունեության որոշակի կողմ,
3. անձի ինքնաօտարման հաղթահարման փորձ
4. իրականության արտացոլում, ինքնատիպ ճանաչողություն ե մշակույթի տեսակ: 
Այսպիսի ըմբռնմամբ կրոնը մարդկանց միջև հոգևոր-պրսւկտիկ յուրատեսակ կապ է, ո

րի հիմքում ընկած է բարձրագույն արժեքների նկատմամբ ընդհանուր հավատը, որպես 
նրանց կյանքի հիմնական իմաստ: Կրոն բառի բառարանային իմաստը կորուսյալ կապերի 
վերականգնում է, մի կապ, որը առաջին մարդու մեղսագործության պատճառով կորել է: 
Հավատը29 կորցրած կապերի վերականգնման նկատմամբ, կրոնի և կրոնական գիտակ
ցության էությունն է: Բովանդակային իմաստով հավատը աշխարհայացքային ե հոգեբա
նական դիրքորոշում է, որը նպատակաոսլղված է բարձրագույն արժեքներին հաղորդակից 
լինելու հաստատ իրականացմանը: Հավատը ընդհանրապես, հոգևոր բացարձակ համոզ
վածություն է ցանկալի նպատակին հաստատ հասնելու իմաստով, իսկ կրոնի տեսանկյու
նից և կրոնական գիտակցության մեջ' հոգու փրկության, հարության և հավիտենական եր
ջանկության հասնելու համոզվածություն:

Նկատի ունենալով, որ կրթության բուհական համակարգերում այսօր դասավանդվում 
են «Կրոնագիտություն» և «Մշակութաբանություն» դասընթացները, մենք սահմանափակ
վում ենք կրոնական գիտակցության փիփսոփայությամբ:

Կրոնական գիտակցության բնորոշ գծերն են' զգայական տեսանելիությունը, երևակա
յական օբյեկտների ստեղծումը, իրականի և պատրանքայինի միավորումը, խորհրդավո
րությունն ու խորհրդանշանայնությունը ե զգայական֊հազական հագեցվածությունը: Կրո
նական գիտակցությունը պաշտամունքային գիտակցություն է: Նրա էությունը վերջնական 
անկեղծ ու անմնացորդ հավատն է գերբնական, բայցև անձնավորված էակների / աստված- 
եերի, սրբերի, ոգիների ու մարգարեների/ իրական գոյության, դրանց հետ հաղորդակցութ
յան ռեալականության և հանդիպման հնարավորության ընդունման մասին: Կրոնական գի
տակցությանը բնորոշ են նաև կրոնական պատկերացումների, դոգմաների ու հայացքների 
ե «Սուրբ գրքերի» բացարձակ ճշմարտացիության մեջ համոզվածությունը, անվերապահ 
հավատը հեղինակությունների նկատմամբ և հուզական հզոր ապրումները:

Կրոնական գիտակցության միջոցով նախնադարյան մարդիկ ստղծել եև աշխարհի 
կրոնական պատկերը: Աշխարհը դիցաբանական մտածողության մեջ միասնական մի 
ամբողջ էր ե որպես երևակայության արդյունք, բնականն ու գերբնականը, ֆանտաստիկն 
ու իրականը տարբերակված չէին: Կրոնական գիտակցության մեջ, մարդիկ հստակ տար
բերակել են երևակայականը, միստիկականն ու գերզգայականը իրականից և հավատացել 
դրանց ինքնուրույն գոյությանը:

Կրոնական գիտակցությունը հենց այդ հավատի ու համոզմունքի արտահայտությունն 
է: Փիլիսոփայական մոտեցմամբ, կրոնական հավատը ևս ինֆորմացիա և տեղեկություն է, 
գիտեփքի տեսակ է /կրոնական գիտեփք է/ և գիտեփքի մյուս տեսակներից տարբերվում է 
իր առանձնահատուկ բովանդակությամբ և այդ բովանդակությունը հասկանալու ինքնա
տիպ միջոցներով: Հավատն ու գիտելիքը իմացության պրոցե՜սում լրացնում են մեկը 
մյուսին: Հավատը ենթադրում է ամեն մի հավանականի ռեալ գոյություն և դրանց իրակա
նացման պատրաստակամություն: Հույսը հավատի վերջին սահմանն է և «վերջինն է մա
հանում»:

Կրոնական գիտեփքը աշխարհը երկատում է ՛բնական և գերբնական աշխարհների, 
որտեղ գլխավորն ու հավերժականը գերբնական աշխարհն է: Այդ աշխարհի կենտրոնում 
գտնվում է Աստվածը ե որոշում է նրա կառուցվածքը: Աստված նաև բնական-զգայական և 
անցողիկ աշխարհի արարիչն է: Այս հայեցակետից, Աստծո իմացությունը երկար ժամանակ

29 Հավատ բստի արմատդ գափս է հին իրանական հեռավոր «ՎԱՐ» արմատից, որը նախապես նշանակել է 
«ճշմարտություն» էւ «Հավատարմություն»: Հր. Աճաոյանը բերում Է պարսկերեն «ՎԱ Տ» արմատը /բաո, խոսք/: 
Հայերեն արմատական բառարան, հտ.Յ, Էջ 70:
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եղել է կրոնի նպատակը: Բայց աստվածիմացությունը կրոնական ցիտելիքի մի ձե. է, որով
հետև կրոնական գիտելիքը ավելին է, քան աստվածիմացությունը: Հեգելի մոտ կրոնի և վփ- 
լիսոփայության օբյեկտը նույնական է: Այդ օբյեկտի մասին «մտածում է» և'կրոնը, և' փիլի
սոփայությունը: Միայն թե դրանք մտածում են տարբեր միջոցներով' փիլիսոփայությունը 
հասկացություններով ու պատկերացումներով, իսկ կրոնը միայն պատկերացումներով 
/զգայական կոնկրետ պատկերներով/: Կրոնական պատկերացումները ևս, ըստ Հեգեփ, 
պարունակում եե գիտեփք, դատողականություն և բանականություն:

Կրոնական հավատը, իբրև հոգևոր ամբողջական կազմավորում, ինչ-որ չափով բովան
դակում է հավատի մյուս տեսակների, այն է' հեղինակության, հավատի, հավաստիութ- 
յաԽհասոզվածությաե հավատի և բարոյական, հավատի տարրերը: Սա նշանակում է, 
որ կրոնական հավատի մեջ ներթափանցված եե առօրյա, գիտական և բարոյական գիտե
լիքներում գոյություն ունեցող ինֆորմացիաներ, չէ" որ «Աստվածաբանությունը բանսւկա- 
նացված է», չնայած աստծո մասին պատկերացումների մեջ բացարձակապես գերազան
ցում են ոչ այնքան և ոչ թե բանականությունը, այլ զգացմունք-ապրումները և զգացմունք- 
հույզերը: Ուրեմն, կրոնական գիտեփքի հիմքում ընկած է հավատը, որը այնպիսի հոգեբա
նական դիրքորոշում և ապրումների հուզական աշխարհ է, երբ աստծո գոյությունը ընդուն
վում է մարդու հոգու' աստծո հետ շփվելու հիմքի վրա: Սա արդեն կրոնական վտրձ է, որի 
ընթացքում աստծո հետ միանալը ապրումների ոեալ աշխարհ է: Չնայած դա աստծո ռեալ 
գոյության մասին բանական գիտեփք չէ, այնուամենայնիվ, կրոնական հավատն էլ աստծո 
մասին անմիջական գիտեփք է, որը մարդիկ հուզական ապրումների միջոցով ստանում են 
աստծո հետ զգայական հանդիպումների ժանամակ: Աստված կրոնական վարձի մեջ ձուլ
վում է մարդու հոգեկան ապրումներին: Այդ փորձի մեջ է մարդը հաղորդակցվում այնկողմ
նային աշխարհներում թաքնված էությունների' սիմվոլների, ինքնին իրերում թաքնվածի 
հետ, տրանսցենդենտալ իրականության գաղտնիքների հետ: Կրոնական հավատը միստի
կական է, մարդկային հոգու թռիչքի մի ձև է, ոգու կենսական ուժերի լրիվության պահպան
ման և արտահայտման տեսակ է: Այն մարդու ներաշխարհի ու սրտի մրրկածուփ բռնկում է, 
որի ընթացքում հուզական, մտահայեցողական կապերով ընկալվում եե ամենախորքային 
թաքնված իդեալները, բարձրագույնն ու վեհը: ԵՎ այդ գերբնական աշխարհի յուրացումը 
կրոնական հավատի միջոցով մեզ համար իրականության ամեեավերջին, ամենաթաքն- 
ված, բարձրագույն և բացարձակ ռեալությունն է:

Կրոնական գիտակցության կարևոր գործոններից է «հոգին», որպես գգսւցմուն- 
քային-ապրումային հոգեկան երևույթ: Կրոնական գիտակցությամբ պարփակված 
մարդը իր սրտի մեջ կիզակետում է իր հոգևոր աշխարհը: Նրա միջոցով է նա շփվում մյուս 
մարդկանց, հասարակության, բնության և աստծո հետ: Սիրտը միստիկայի, պոեզիայի և 
կրոնի միջուկն է, նրա հուզական ֊զգացմունքային և երևակայական-ապրումային հոգևոր 
աշխարհն է: Այս աշխարհների մեջ սիրտը կատարում է գիտակցության բոլոր ֆունկցիանե
րը' մտածողությունը, կամային ակտերը, զգայումները, խղճի ու սիրո դրսևորումները: Սիր
տը մարդկության ֆիզիկական, հոգեկան և հոգևոր կյանքի կենտրոնն է, թաքնված ու խոր
քային կենտրոնը, ինչպես գիտակցական, այնպես էլ անգիտակցական, ինչպես հասանելի, 
այնպես էլ անհասանելի: Սրտին հասանեփ է այն ամենը, ինչ անհասանելի է բանականութ
յանը: Կրոնական գիտակցության սկիզբը թաքնվածի ու գաղտնիքի զգացումն է սրտի մի
ջոցով:

Կրոնական գիտակցության բնորոշ գծերից մեկը կրոնական ազատախոհություն, է: 
Սկսած հեթանոսական դարաշրջաններից, կրոնական ազատախոհությունը կրոնական գի
տակցության պարտադիր տարր է եղել: Ազատախոհության միջոցով դրսևորվել են որպես, 
աստծո գոյությունը մերժող կամ կասկածող մտածողություն, աստծո և չարի գոյության գա
ղափարի անհամատեղելիություն, հավատի ու բանականության, կրոնի ու գիտության, աշ
խարհիկ կյանքի ու ճգնավորության վտխազդեցությունների վերաբերյալ դիրքորոշումների 
քննադատություն և գիտական վերլուծություն: Այդպիսին եե եղել աստվածս)ifարտաթ-
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յ՚աԱր /ա1ւ1ւսւ1ււ|ւսլւ(1ւււլավսւն վերա|’1տմւււն]> աստծո ևկաւրմսւււլ՛ li |itl)<nui{niiլ.ւ)աէւ նրա դեմ/, 
կասկածամտությունը /կրոնական սկեպտիցիզմ/, հակակղերականությունը /եկեղե
ցու ղեկավար դերից ազատագրման գաղափարախոսությունը/, կրոնական նիհիլիզմն ու 
անտարբերությունը, դեիզմն ու պանթեիզմը: Կրոնական այլախոհության ամենա- 
մսւրտնչող, բարձրագույն ձևը աթեիզմն Է, որպես ոչ կրոնականություն, այլ ոչ թե անաստ
վածություն: Անկրոնականության գաղափարախոսությունը առաջադիմական մշակույթի 
դրսևորման կողմերից մեկն Է, որի տեսաբաններն ու կրողները պայքար են մղել կրոնի և 
կրոնական գաղափարախոսության դեմ հանուն մարդկանց խղճի ե խոսքի ազատության, 
հանուն աշխարհիկ և երկրային կյանքի հաստատման, մարդու' իրական, այսկողմնային 
կյանքում երջանիկ ապրելու համար:

Ի դեպ, Կ. Մարքսը, անդրադառնալով կրոնի սոցիալական Էությանն ու դերին, 
խիստ րացասական-քննադատական վերաբերմունք Է ցուցաբերել կրոնի ու կրոնա
կան գիտակցության նկատմամբ, գրելով, որ կրոնական թշվառությունը միաժամանակ 
իրական յտշվաաււթյան արտահայտություն Է և բողոք Է այդ իրական թշվառության դեմ: 
«Կրոնը ճնշված արարածի հառաչանքն Է, անխիղճ աշխարհի սիրտն Է...Կրոնը ժո
ղովրդի հաշիշն է»:

Հայ լուսավորական-դեմոկրատական շարժման մեջ աթեիստական, նույնիսկ մարտն
չող երանգներով, աթեիստական գաղափարախոսությունը ազգային ընդգծված բնույթ է ու
նեցել: Աթեիզմի գաղափարախոսներ են եղել Մ. Նալբանդյանն ու Րսւֆֆին, ՄՄսւմուր- 
յանն ու Գ.Կոստանդյանը: Այս մտածողներին բնորոշ է մատաղ սերնդի կրթության ու դաս
տիարակության գործում եկեղեցու տեղի ու դերի անողոք քննադատության, քրիստոնեութ
յան դոգմաների աթեիստական-գիտական վերլուծություն և, իհարկե, հայ աշխարհիկ կյան
քի, ազգային ազատագրական շարժման, լուսավորության տարածման ե ազգային ինք
նության ու ազգային գիտակցության վերաբերյալ տեսությունների և տեսակետների մշա
կում:

Բ. Բարոյական, գիտակցու՛թյուն ե բարոյականություն

Մարդկանց համակեցությունը անհրաժեշտաբար ենթադրում է միջանձնային ե միջխմ- 
բային հարաբերությունների անխուսափելի կարգավորում: ԵՎ մարդկությունը դեռևս իր 
ծագման արշալույսին ձևավորել է մարդկանց վարքի ու վարքագծի կարգավորման որոշա
կի նորմերի, կանոնների և սկզբունքների համակարգ և կոչել բարոյականություն: Այն կար
գավորում է մարդկանց վարքն ու վարվելակերպը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտնե
րում ու բնագավառներում: Անձնային տեսանկյունից բարոյականությունը սեփական Եսի 
վարքագծի ե արարքների վրա իշխելու կարողությունն է, այսինքն դրանց ազատ ընտրութ
յան միջոցով հասարակության մեջ ապրելու կարողությունը:

Բարոյականությունը մարդու վարքագծի մեջ մարդկայինի' բարու, առաքինության և 
ազնվության դրսևորումների պատմականորեն առաջին ձևերից մեկն է, մարդու մարդկայ
նացման ու սոցիափգացման սոցիալական գործոններից գուցե թե առաջինն ու ոյտշիչը: 
Մարդը իր բարոյականությամբ է սկսում իրեն տարբերել կենդանուց: Մարդը ոչ միայն բա
նական և գործուն էակ է, այլև բարոյական:

Հասարակական կյանքում բարոյականությունը առնչվում է մարդկային գործունեութ
յան և միջանձնային հարաբերությունների այն բոլոր կողմերի հետ, որոնք բնութագրվում են 
«Վարք» և. «Արարք» հասկացություններով: Դրանք բովանդակում են բարին կամ չարը, 
պարտքն ու պատասխանատվությունը, խիղճն ու ամոթը, արդարությունն ու առաքինին և 
այն ամենը, ինչը շոշավտւմ է մարդու արժանապատվությունը:

Բարոյական գիտակցությունը արտացոլում է բարոյական հարաբերությունները իրենց 
դրսևորման առարկայական բովանդակությամբ'վարքի ու արարքների դրսևորման ձևերով 
և պատասխանատվության գիտակցումը դրանց նկատմամբ: Հենց սրանց միջոցով են բա
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րոյական հարաբերությունները ձեոք բերում անձ նային իմաստ: Բայց բարոյական գիտակ
ցության արտացոլման օբյեկտը սրանով չի սահմանափակվում: Մարդկանց վարքն ու ա
րարքները կարգավորվում են պատմականորեն ավանդաբար ձևավորված բարոյական 
նորմերով ե սկզբունքներով, հետևաբար, սրանք ևս ներառված են բարոյական գիտակցութ
յան օբյեկտի մեջ:

Բարոյական գիտակցության առանձնահատկությունն այն է, որ նախ, արտացոլում է 
մարդկանց բարոյական հարաբերությունները առարկայացված վարքի ե արարքների մեջ, 
երկրորդ, կարգավորում է բարոյական նորմերի ու սկզբունքների համակարգը և, երբորդ, 
արժեվորում է դրանք: Բանն այն է, որ մարդկանց վարքն ու արարքները կարող են դրսևոր
վել ինչպես բարու և բարոյականի, այնպես էլ չարի ու անբարոյականի ձևերով: Արժեքավո
րելով բարոյական այդ նորմերը, բարոյական գիտակցությունը մարդուն դնում է երկընտ
րանքի մեջ, ստիպում է նրան ընտրություն կատարելու, ընտրելու կամ մերժելու 
վարքի կամ արարքի որոշակի ձև: Ընդ որում, հասարակական կարծիքն է արժեքավո
րում ու գնահատում այդ երկընտրանքը և հանդիսանամ է մարդկանց վարվելակերպի դա
տավորը: Ցավոք, բարոյական գիտակցությունը, հանձինս հասարակական կարծիքի, բազ
մաշերտ է: Նրա բազմաշերտությունը կամայական չէ: Այս իրողության հիմքերն ու պատ
ճառները թաքնված են հասարակության սոցիալական կառուցվածքի բազմաձևության 
խորքերում, սոցիալական արդարության և հավասարության հասարակական հարաբե
րությունների բնույթով: Սոցիալական տարբեր հանրություններ ապրում են իրենց սեփա
կան կյանքով և ապրելակերպով, բնականաբար, հասարակական իրադարձություններին ու 
արժեքներին հարաբերվում են'հիմք ունենալով անհատական և խմբակային սոցիալ-տնտե- 
սական և քաղաքական շահերը: Այս ելակետից դիտարկելով բարոյական գիտակցությունը, 
մեր աչքի առջև բացվում է նրա սոցիալական պայմանավորվածության գաղտնիքը: Ինչ 
տեղ են գրավում և ինչ գեր են խաղում սոցիալական խավերը հասարակական կյանքում, 
դրանով էլ պտշվում է բարոյական նորմերի նկատմամբ նրանց ունեցած տարբերություննե
րը և հասարակական կարծիքի հակասականությունը: Այսօր մենք ցայտուն տեսնում ենք 
այդ իրողությունները մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման մեջ և 
չպետք է զարմանալ բարոյական այս կամ իրողության նկատմամբ դրսևորվող իրարամերժ 
ընբռնումների գոյության փաստից:

Իհարկե, սա երբեք էլ չի նշանակում, որ բարոյական գիտակցությունը «թացը չորից» չի 
տարբերակում և չի տեսնում հասարակական կարծիքի հակասականությունը: Պարզապես, 
հասարակական կյանքն է օբյեկտիվորեն այդպիսին: Բարոյական հարաբերությունները 
հենց այնպես, վերացական չեն ձևավորվում: Դրանք խորապես դետերմինավորված են հա
սարակական հարաբերությունների բնույթով, հասարակության սոցիալական կառուցված
քի շերտսւդասավորվածությամբ և սոցիալական կոնկրետ խավի սոցիալ-տնտեսական ար
մատական շահերով: Մարդկանց վարքն ու արարքները կամայականորեն չեն դառնում այդ 
հարաբերությունների դրսևորման ձևեր: Մարդկությունը հազարամյակների ընթացքում 
ստեղծել է մարդկանց վարքի ու վարվելակերպի կայուն ձևեր գոյություն ունեցող, գործող և 
մեծամասնության կողմից ընդունելի հասարակական հարաբերությունների և ապրելակեր
պի պայմաններում ե մշակել մարդկանց վարքի ու արարքների գնահատման օբյեկտիվ չա
փանիշներ: Այդ չափանիշները նա ամրակայել է բարոյականի և անբարոյականի, բարու և 
չարի, ազնիվի ու անազնիվի և բարոյական այլ ըմբռնումների ու հասկացությունների մեջ:

Հանրահայտ է, որ արարքը խիստ անհատական է և որ մենք ապրում և գործում ենք ան
հատական վարքի շրջանակներում: Բնականաբար, հարց է ծագում, թե արդյոք, նման իրա
վիճակում գոյություն կարո ղ է ունենալ օբյեկտիվ չափանիշների մի համակարգ, որի շնոր
հիվ հնարավոր կլինի մարդկանց անհատական վարքն ու արարքները գնահատել և արժե
քավորել որպես բարոյական, բարի կամ էլ անբարոյական ու չար: Կասկած չկա, որ այդպի
սիք կան: Անձնային մոտեցմամբ, բարոյականի հիմքում ընկած է անձի արժանապատվութ
յունը, դրա նկատմամբ մյուս մարդկանց վերաբերմունքը: Իսկ հասարակական մակարդսւ-
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կամ, անկախ 1ւաէւ|ւայթսւյին տարաբնույթ ըմբռնումների, հասարակության բարոյական գի
տակցության մևջ աոկա են համամարդկային ընդունելի վարքի ու արարքների համակարգ, 
համազգային ե համսւհասարակական արժեքային կողմնորոշիչներ: Մարդկանց անհա
տական վարքն ու արարքները ինքնաբեր ու կամային չեն: Մարդկանց համատեղ կյանքն ու 
ապրելակերպը թելադրում են անհատական վարքի այնպիսի դրսևորումներ, որոնք կշոշա
փեն մյուս մարդկանց մարդկային էությունն ու արժանապատվությունը: Դա հասարակութ
յան կողմից պարտադրված բարոյական մի հրամայական է, որը պահանջում է «դիմացինի 
հետ վարվել այնպես, ինչպես կկամենայիր քեզ հետ վարվեին»: Բարոյականության փիփ
սոփայության մեջ Ւ. Կանտը աոաջին անգամ ձևակերպել է ինքնավար մարդու բա 
րոյական վարքի ծայրագոցն կանոնը'մաքսիման,* որը հռչակում է «վարվել այն
պես, որ քո անձնական վարքի կանոնը կարողանա վարքի կանոն դառնալ բոլորի համար»: 
Կանտի կողմից ձևակերպված բարոյականության կատեգորիկ հրամայականը տեսական- 
բանական և վերացարկված համընդհանուր պահանջ-օրենք է, որը բարձրանում և «բազ
մես!» է գործնական բարոյականության կանոնների, սորմերի և սկզբունքների վրա, այ
սինքն' դրանք պետք է համաձայնեցվեն ու ենթարկվեն այդ հրամայականներին: Բայց մար
դը իր ամենօրյա կյանքի ու գործունեության բարոյականության ոլորտում իր վարքը հար
մարեցնում U համապատասխանեցնում է ոչ թե բարոյականության վերացարկված կատե
գորիկ հրամայականներին, այլ բարոյական կոնկրետ նորմերին, որոնք պայմանավորված 
են սոցիալական կոնկրետ միջավայրով, հանգամանքներով ու շարժառիթներով և մարդուն 
մղում են որոշակի վարքի ու գործողությունների: Բարոյական U օրինապահ լինելու համար 
մարդը պետք է հետևի բարոյական իդեալին և արարքները կատարի բանական մարդու 
կամքի ազատ ընտրությամբ: Սակայն, բարոյական բանական օրենքներին /հրամայական
ներին/ ենթարկվելը դեռևս չի նշանակում, որ մարդը բարոյական է և օրինապահ: Բանն 
այն է, որ այս պարագայում բարոյական և օրինապահ մարդու չավտրոշիչներից դուրս է 
մնում ամեեագլխավորը' մարդու անհատական շահերից ու նպատակներից անհրաժեշտո
րեն բխող և կատարվող արարքների հետևանքները, քանի որ գործնական բարոյակաևույՅ- 
յան ոլորտում գործում են բազմաթիվ այլ սկզբունքներ: Արդյոք այդ սկզբունքներից որևէ մե
կը կարո՞ղ է հավակեել գործնական բարոյականության կամ վարքի համընդհանուր հրա
մայականի: Վերջապես, գործնական բարոյականության ոլորտում աշխատու՞մ, թե՞ չեն աշ
խատում այդ հրամայականները: Պարզվում է, որ իրական կյանքում ապրել ու գործել 
պարտքի գիտակցումով ե նրանից դրդված, դեռևս բոլորովին էլ չի նշանակում, որ մարդը 
կարող է ակնկալել գործնական հաջողություն և ապահովել իր երջանկությունը: ճիշտ է, 
մարդկանց բարոյական գիտակցության մեջ իշխում է այն համոզմունքը, որ արդար կլինի, 
եթե բարոյական, առաքինի արարքը հատուցվի մարդու գործնական հաջողությամբ, մար
դը գտնի իր երջանկությունը: Այնուամենայնիվ, գործնական կյանքում մարդու բարոյական 
վարքի ու երջանկության միջև համապատասխանություն չկա: Մարդկանց բարոյական 
գիտակցության մեջ իշխող բարոյական արդարության ու հավասարության ազնվության ու 
առաքինության գաղափարի ե երջանկության միջև «սարեր ու ձորեր» կան: Իրական կյան
քում հաջողությունն ու երջանկությունը երբեմն ուղեկցում են նրանց, ովքեր գործում են բա
րոյական անարդարությամբ: Արդարության հաղթանակի համար կա մի պայման, եթե 
մարդկանց գիտակցության մեջ իշխող բարոյական արդարությունը, որպես բարոյական 
հրամայական, դրվի իրավունքի հիմքում, դառնա բոլոր օրենքների համար պարտադիր ե
լակետային սկզբունք: Այս դեպքում արդեն բարոյական արդարությունը կմարմնավորվի օ
րենքների ողջ համակարգի մեջ, հանդես կգա իրավական արդարության ձևով, իսկ հասա
րակությունը միջոցներ կունենա կառավարելու մարդկանց վարքն ու արարքները' արդա
րության ու առաքինության ոգի առած իրավունքի կողմից: Բարոյական գիտակցության 
հզոլտւթյունը այն կփնի, որ կկարողանա վերահսկել հասարակության իրավա-քաղաքա-

*  Ծանոթ, մանրամասն տես սւււյն ձեռնարկի 129-132 էջերում՛ «Կանտի բարոյագիտությունը» գլխում:
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կան գիտակցության վրա: Այստեղ արդեն մենք աննկատ թևակոխում են ուտոպիայի բնա
գավառը: Մարդկության այդ երազանքի իրականացման մասին խոսելը դեո շատ վաղ է: 

Բարոյական գիտակցության օբյեկտների մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն բարոյական 
արժեքները: Հոգևոր արժեքների գանձարանում բարոյական արժեքները առանցքային են և 
բնութագրում են մարդու մեջ մարդկայինի հիմնական կողմերից մեկը: Բարոյական արժեք
ներից բարին, արդարը, պարտքն ու պատասխանատվությունը, սերն ու ազնվությունը, եր
ջանկությունն ու կյանքի իմաստը սկզբունքային և ելակետային արժեքներ եե: Դրանց 
նկատմամբ մարդկանց դիրքորոշումների գիտակցումը և դրանցով առաջնորդվելը բարոյա
կան գիտակցության գործառույթսւյին կողմերից գլխավորն է եղել մարդկային վարքի ու 
վարվելակերպի պատմական դրսևորման ձևերում: Դրանք բարոյական պահանջների հիմ
նավորման որոշակի սկզբունքներ են, որոնցով արժևորվել է բարոյական առաքինություննե
րի ողջ համակարգը:

Բարոյական արժեքային համակարգերի նկատմամբ աոաջին դիրքորոշումն ու գնահա
տումը եղել է հեդոնիզմը I հուն, bedone-հաճույք/: Հեդոնիզմը բարոյական պահանջների 
հիմնավորման մի սկզբունք է, որի համաձայն բարին այն է, որը բերում է հաճույք և ազա
տում է տառապանքներից: Հաճույքն ու վայելքները գիտակցվում և հռչակվում են կյանքի 
բարձրագույն բարիք և մարդկային վարքի չափանիշ: Անտիկ դարաշրջանում է ձևավորվել 
էվղեէէոևիստակահ բարոյագիտական մեթոդաբանական սկզբունքը /հուն- երանություն, 
երջանկություն/: էվդեմոնիզմը հեդոնիզմին մոտ բարոյագիտական տեսություն է, որի մեջ 
հիմնավորվում է մարդու վարքի գլխավոր չափանիշը երջանկության ձգտումը: Ցուրաքանչ- 
յոտ մարդու օգտակար գործունեության ու արարքի նպատակը երանության հասնելն է: Ե
թե հեդոնիզմը իբրև բարոյական պահանջների հիմնավորման սկզբունք, բարին դիտում է 
որպես հաճույք և տառապանքներից ազատում, իսկ դրա շարժիչ ուժ է հռչակում հաճույքը, 
ապա էվդեմոնիզմի մեջ առաջին պլանի վրա է երջանկության ձգտումը, որպես գործու
նեության նպատակ: Երանությունը տառապանքներից ազատ, երջանիկ մարդու բարոյա
կան գեղեցիկ ապրում է:

Հեդոնիզմը և  էվդեմոնիզմը բնական-օգտսւպաշտական, Երկրային կյանքում 
հաճույքների ձգտման 1ւ շահեկան գործունեության բարոյական պրակտիկ քարոզ
չական տեսություններ են, որոնք առ այսօր չեն կորցրել իրենց կենսունակությունը և 
հսկայական ազդեցություն են գործում մարդկանց զանգվածային բարոյական գիտակցութ
յան ձևավորման վրա:

ճգԱավորությահը /ասկետիզմ, հուն, askeo-վարժվում եմ/ ընդհակառակը, կյանքի 
բարոյական իդեալ և սկզբունք է հռչակում ցանկություններից, վայելքներից ու հաճույքնե
րից, կյանքի բարիքներից ու արտոնություններից կամովի հրաժարումը, ծայրաստիճան 
զսպվածությունը և տառապանքի պաշտամունքը: Ուտիլիտարիզմը /լատ.-օգուտ/ բարձ
րագույն արժեք և բարոյականության հիմք է հռչակում օգուտը, իսկ օգտակարությունը' 
մարդկանց վարքի և արարքների չափանիշ: Ուտիլիտարիստական տեսությունների մեջ որ
պես բարոյական գերագույն սկզբունք է ընդունվում օգտապաշտությունը և այն համարում 
բարոյական հոգևոր բավարարման հիմնական միջոց:

Միջնադարում, բնական է, ոչ միայն իշխող, այլև բացարձակ տիրապետող էին կրոնա
կան բարոյականության սկզբունքները, որոնք հստակ միավորված են կրոնական պատվի
րանների մեջ և աստվածատուր են, այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով:

17-18-րդ դարերի եվրոպական լուսավորական փիփսոփայության մեջ մշակվել է բա 
նական Էգոիզմի բարոյական տեսությունը, որի հիմքում ընկած են անհատական և հասա
րակական շահերի համապատասխանության սկզբունքից բխող բարոյական հրամայա
կանները: Բանական էգոիզմի տեսությունը սոցիալ-քսւղաքական մարտընչող բնույթ ուներ, 
ուղղված էր անհատական-ճգնավորական բարոյական ուսմունքների դեմ և հետապնդում 
էր մի նպատակ, օգնել բարձրացող բուրժուազիային' հասնելու քաղստտկւււ1ւ տիրապե
տության: Այս տեսությունը մշակվել է Հելվեցիուսի, Հոլբախի և >1ւոյ1ւո|՚սւիւ|ւ |>ւււ|ւււյագիտա-
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կաև ւււս(քւււ1ւ|)1ւ1ւ|սսմ, որոնք համոզված էին, որ հնարավոր է մասնավոր սեփականատիրա
կան 'շսւ1տ զուգակցել հասարակական շահերի հետ: Այս գաղափարները նրանք հիմնավո
րում էին այն իրողություններով, որ հասարակության բարեկեցությունը մեծապես կախված 
է անձնական նախաձեռնության ազատության աստիճանից, ձեռներեցության ինտենսի
վությունից ե բանական օրենքների հիմքի վրա անձնական ու հասարակական շահերի զու
գակցման ընդլայնումից: Այս տեսությունը նպաստել է վերընթաց զարգացում ապրող ան
հատապաշտական ե ազատական սոցիալ- քաղաքական ե բարոյական մշակույթի հիմնա
վորմանը, գործունեության ու ապրելակերպի բարոյական սկզբունքի հաստատմանը:

Բարոյական գիտակցության բարձրագույն արտահայտությունը բարոյական իդեալն 
է: Բարոյական իդեալը մարդկային վարքի U մարդ-մարդ հարաբերությունների համընդհա
նուր «մաքսիմ» է, որը արտահայտվում է մարդկային վարքի ե արարքների գիտակցման 
համամարդկային բարձրագույն մարդասիրական, իդեալական Տների մեջ, միմյանց 
նկատմամբ պարտքի ու պատասխանատվության, բարու և առաքինության, ազնվության ու 
արդարության իդեալական գիտակցման ե դրանցով իրենց անհատական ե հասարակա
կան կյանքի երջանիկ ե իմաստափց կազմակերպման մեջ: Բարոյական իդեալը պատաս
խան է տափս այն հարցերին, թե ինչպիսի՞ն պետք է փնի կյանքի իդեալական իմաստը, 
մարդկային իդեալական առաքինությունները ե ինչպիսի իդեալական վարքագիծ պետք է 
ունենան մարդիկ՝ երջանիկ ապրելու համար: Բարոյական իդեալը մարդկանց վարքի ու 
վարվելակերպի այնպիսի նմուշ ե. սահման է, որին ձգտում է մարդկությունը: Այսօրվա բար
ձունքից բարոյական իդեալը պտտվում է իդեալական այնպիսի հասարակության կառուց
ման հետ, որտեղ ամեն ինչ նպատակամղված կլինի ազատ, բազմակողմանի ե կատարյալ 
մարդու ձևավորման ու հաստատման համար:

Այսպիսով, բարոյական գիտակցությունը կարող է դրսևորվել բազմաթիվ ձևերով' և' 
վարքի ուղղակի ու անուղղակի նորմերով, բարոյական ամենատարբեր մշակութային ձևե
րով, և' բարոյական հայացքների ու տեսությունների մեջ, և' բարոյական սոցիսղ- հոգեբա
նական դիրքորոշումների դրսևորմամբ: Բարոյական պահանջները պարտադիր եե հասա
րակական կյանքի բոլոր ոլորտներում ե մարդկային գործունեության բոլոր բնագավառնե
րում: Բարոյականությունը կարիք չունի պետական-հասարակական կառույցի, այն ոչ կազ
մակերպող գործունեություն է և ո'չ էլ ենթակա է քաղաքական կառավարման:

Գ. Գեղագիտական գիտակցություն և արվեստ

Գեղագիտական գիտակցության ծագումը կապված չէ գեղագիտական հոգևոր գործու
նեության, արվեստի գոյության և գեղագիտական արժեքների առկայության հետ: Իրենց 
գոյապսւհպանման համար պրակտիկ կյանքի ու գործունեության ընթացքում մարդիկ աս
տիճանաբար տեսել և զգացել են բնության ներդաշնակությունն ու համաչսւվաւթյունը, ռիթ
միկականությունն ու կարգավորվածությունը, իրերի ու առարկաների կառուցվածքային կա
տարելությունն ու դրանց դասավորվածության և փոխազդեցությունների օրինակելի, հա- 
մաչափ կարգն ու կանոնը: Սրան զուգահեռ, մարդիկ իրենց սոցիալական կյանքը կառուցե- 
փս, ականատեսն ու վկան են եղել իրենց ընկերների անձնազոհություններին և խիզախում
ներին, ողբերգություններին և տառապանքներին: Այս ամենը մարդկանց մեջ ծնում է հոգե
կան ապրումների զգացմունքային մի յուրահատուկ աշխարհ: Հետզհետե մարդիկ սկսում են 
նախապատրաստվել հաջորդ օրվա գործունեության, որի հաջողության համար նրանք 
ժայռերի վրա վերարտադրում են այդ գործունեության օբյեկտների մասնավորոպես կեն
դանական աշխարհի բազմաձև պատկերները, կարգավորում ապագա գործողությունների 
ընթացքն ու հերթականությունը: Նրանք հոգեկան հրճվանքի ու բավականության ապրում
ներ են վայելում հաջող աշխատանքից հետո կամ էլ թախծում ու տառապում ընկերների 
կորստի պարագայում: Ի վերջո, հազարամյակների ընթացքում կուտակված ուրախության 
ու թախծի ապրումներին, հաջողություններից և ողբերգություններից ծնված հույզերին ու
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տրամադրություններին մարդիկ տալիս են առարկայ ակսւն-հոգե որ բովանդակություն: 
Երգն ու պարը այդ ապրումների հուզական-ռիթմիկ արտահայտությունն է: Մարդիկ հոգե
կան հաճույք ու բավականություն են ստանում ոչ միայն իրենց աշխատանքային գործու
նեությունից, այլև այդ գործունեության վերարտադրությունից: Աստիճանաբար նրանց մոտ 
ձևավորվում է հոգևոր պահանջմունքների նոր տեսակ' գեղագիտակաև պահանջմունքնե
րը, որոնց բավարարման համար այլևս աշխատանքային գործունեությունը չի բավարա
րում:

Շնորհիվ գեղագիտական պահանջմունքների ծագման ու ձևավորման, մարդիկ նորովի 
են նայում բնությանը: Բնության մեջ մարդը ոչ միայն նկատում է գեղեցիկը, այլն, 
սկսում է իր կյանքը կառուցել բնության կարգավորվսւծությսւն, իրերի ու երևույթ
ների շարժման ոիթմիկականության, չափի ն. ներդաշնակության, կառուցվածքա
յին համաչափության ե. անբողջականության, վեհության ե. նպատակահարմա
րության չափորոշիչներին համապատասխան: Մարդը ամենուր նմանակում է բնությա
նը, որի ընթացքում ևս մարդու հոգեկանը զգացմունքային-հուգական և ապրումայիև արձա
գանք է տափս: Ահա այս հանգամանքների բերումով և իրական գործընթացներում էլ մարդ
կանց հոգեկանում արմատավորվում է զգացմունքային-հուգական ապրումների մի համա
կարգ, որը հայտնի է որպես գեղագիտական-գեղարվեստական զգացմուքայնություն 
կամ աշխարհի գեղագիտական արտացոլում և, որպես այդպիսին' աշխարհի և նրա աոան
ձին կողմերի գեղեցկությամբ հմայված և դրանից հոգևոր վեհաշուք բավարարվածություն 
ստանալու հոգևոր ապրումների աշխարհ: Գեղագիտական զգացմունքային-հուզական 
ապրումները, վերածվելով հոգեկան ինքնատիպ էներգիայի, մարդկանց ստիպում են իրենց 
կյանքը կառուցել այնպես, որ այդ գործընթացները համահունչ փնեն բնական և սոցիալա
կան իրադարձությունների ներդաշնակությանն ու կատարելությանը և պատճառեն գեղա
գիտական հոգևոր հաճույք և բավականություն: Շատ կարևոր և սկզբունքային է այն բանի 
տարբերակումը, որ գեղագիտականը բնու՛թյան իրերի կամ սոցիալական կյանքի 
երևույթների ու իրադարձությունների օբյեկտիվ հատկություն չէ: Գեղագիտականը 
մարդու հոգեկան զգացմուքայնության մի ուրույն աշխարհ է, որը ծնվում է մարդու հոգեկա
նում, երբ նա հանդիպում է իրենից դուրս գտնվող աշխարհի գեղեցիկ հատկությունների և ի
րադարձությունների, որոնք ծնում են գեղագիտական զգացմունքներ, ստիպում նրան ապ
րելու գեղեցիկի, վեհի, կոմիկականի և ողբերգականի հուզական վիթխարի ապրումներ ու 
ցնցումներ, ստանում հոգեկան հզոր հաճույք ու բավականություն: Այս հայեցակետից միայն 
կարեփ է ընդունել, որ գեղեցիկը աշխարհի էության կողմերից մեկն է և, հանդիպելով նրան, 
մարդը վերապրում է այն: Գեղագիտականը մարդու և գեղեցիկի հանդիպումն ամենոտ, ո
րը մարդու մեջ ծնում է գեղագիտկան ապրումներ, զգացմունքային հաճեփ հոգեկան բավա- 
րարվածություն: Մարդու և բնության միջև ձևավորված գեղագիտական հարաբերություն
ները, առարկայանալով և նյութականանալով, վերածվում են մարդու գոյության և կեցութ
յան ամենակարևոր կողմերից մեկի:

Աշխարհի նկատմամբ գեղագիտական զգացմունքը և գեղագիտական գիտակցությունը 
համամարդկային զգացում ե գիտակցություն են: Զգացմուքայնությունը կապված է մարդ
կային կյանքի ու կենսագործունեության բոլոր ձևերի հետ և ուղեկցում է դրանց: Մարդիկ գե
ղագիտական հաճույք ու բավականություն և ատելություն և զզվանք են ստանում իրենց գոր
ծունեության, վարքի, արարքների և կյանքի կազմակերպման այն բոլոր ձևերից, որոնք 
նպաստում կամ խանգարում են երջանիկ կյանքի կառուցմանը: Գեղեցիկի ընկալումը գեղա
գիտական գիտակցության միջուկն է:

Գեղագիտական գիտակցությունը իր բոլոր դրսևորումներում ձևավորվում է գեղագի
տական գործունեության արդյունքում, որպես իրականության զգացմունքային- 
հուգական արտացոլում: Զզսւցմունքայնությամբ է պայմանավորված գեղարվես
տական ապրումների աշխարհը, որպես գեղեցիկի և  այլանդակի, ւ|նհի 1ւ ստորի, 
կոմիկականի ն. ողբերգականի յուրահատուկ ապրումննրր: Հոգևոր ւլգացմանբային
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այս |ւ|ւսւ(||ւճա1<սն[ււսմ սև մարդկանց միջև ձևավորվում դեղագիտական հարաբերություն
ներ ր ի|ւյւև գսղագիտական գործունեության ձև ու արդյունք:

Գեղագիտական գիտակցությունը օժտված Է բարդ, բայցև համալիր կաոուցվածքով: 
Նրա հիմնական բաղադրատարրերն են գեղագիտական պահանջմունքները, ըմբռնումներն 
ու պատկերացումները, զգացմունքներն ու ճաշակը, գեղեցիկի արժեքավորումն ու գնահա
տումը, գեղագիտական նորմերն ու իդեալները, ինչպես ե գեղագիտության կատեգորիալ 
համակարգի հասկացությունների ու օրենքների իմացությունը:

Աշխարհի այն իրերն ու առարկաները, ինչպես և հասարակական կյանքի այն բոլոր ի- 
րսւդարձությունները, մարդիկ և մարդկային գործերն ու արարքները, որոնք մարդկանց հո
գեկանում ծնում են գեղագիտական հոգեոր խորունկ հաճույք ու բավականություն, գեղա
գիտական, արժեքներ են,: Դրանք կոչված են բավարարելու մարդկանց գեղագիտական 
պահանջմունքները: Եթե մարդը չունի գեղագիտական պահանջմունք, վերոհիշյալ իրերն ու 
երևույթները նրա համար գեղագիտական արժեք լինել չեն կարող: Ըստ Էության, նման 
մարդկանց մոտ «բացակայում Է» գեղագիտական գիտակցությունը կամ լավագույն դեպ
քում դրսևորվում Է օգտակարության զգացումի և առարկայական հաճույքի բարոյական 
ապրումների ձևերով /հեդոնիզմ/:

Ինչպես նշեցինք վերը, գեղագիտական գիտակցությունը գեղարվեստական արժեքներ 
յուրացնողների և դրանց միջոցով իրենց կյանքը գեղեցիկի օրենքներով կազմակերպող 
մարդկանց զանգվածային գիտակցություն Է: Այն չպիտի նույնացնել արվեստի հետ ե, ինչ
պես իրավամբ ընդգծված Է ուսումնական գրականության մեջ, գեղագիտական գիտակ
ցությամբ օժտված մարդուն երբեք Էլ չի հետաքրքրում գեղագիտական այնպիսի հիմնախն- 
դիրներ, ինչպիսիք եե' ինչ Է գեղեցիկն ու գեղագիտականը, օբյեկտի՞վ, թե՛ սուբյեկտիվ են 
դրանք և բազմաթիվ նման հիմնախնդիրներ: Նրանց համար արվեստի գործերը ևս գեղա
գիտական արժեքներ են: Մարդիկ յուրացնում են արվեստի գործերը, բավարարում իր գե
ղագիտական պահանջմունքները և ձգտում եե դաստիարակվել ու գործել գեղեցիկի օրենք
ներով: Նրանք արվեստից վերցնում են գեղեցիկի ու վեհի իդեալներ և վարձում եե իրենց 
կյանքը կազմակերպել այդ իդեալներով:

Այնուամենայնիվ, աշխարհի գեղագիտական ընկալումը և դրա առարկայացումը գեղա
գիտական արժեքների ձևով, կապված Է արվեստագետների գեղագիտակաե-ստեղծագոր- 
ծական գործունեության հետ: Միայն գեղագետն Է տեսնում գեղեցիկի և դրա հետ կապված 
վեհի, կոմիկականի և ողբերգականի խորքային Էությունները: Այս իմաստով արվեստը գե
ղագիտական գործունեության արգասիք Է, որի անմիջական ուսումնասիրությամբ զբաղ
վում Է գեղագիտությունը /հուն, aistetikos-շոշափող, զգացող, զգայական/: Փիփսոփսւյութ- 
յունը և' ինքնուրույն, և' հենվելով գեղագիտության վրա, ուսումնասիրում Է արվեստի ա- 
ռանձնսւհատկությունը որպես այդպխփն, նրա վախազդեցություեները հոգևոր գործու
նեության մշակութային մյուս ձևերի' գիտության, գաղափարախոսության, կրոնի ե այլ ձևե
րի հետ: Փիլիսոփայությունն Է բացահայտում արվեստի տեղն ու դերը հասարակական 
կյանքում, ելակետ ունենալով այն կարգախոսը, որ «Գեղեցիկն Է փրկելու աշխարհը», /եթե, 
իհարկե, դա ճշմարիտ Է/: Սակայն, արվեստը գեղագիտական գիտակցություն չէ: Արվեստը 
մարդկանց հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերից մեկն է, գեղարվեստական մշա
կույթ է: Այն իրողությունը, որ փիփսոփայությունը գործ ունենալով արվեստի հետ, չի ներ
խուժում գեղագխւրությաև, իբրև արվեստի մասին գիտությյան, տիրույթ և չի հետազոտում 
արվեստի գործերը ստեղծող գեղագետների գործունեությունը գեղագիտության և գեղար
վեստականության տեսանկյունից, ինչպես և այդ գործունեության արդյունքի ու նրա ձևերի 
կոնկրետ յուրահատկությունները, զարգացման ներքին օրինաչավտւթյունները, արվեստի և 
իրականության հարաբերությունները, և զուտ գեղագիտական բնույթ ու բովանդակություն 
ունեցող այլ հիմնահարցեր, ապացուցում են, որ փիլիսոփայությունը արվեստը դի
տարկում է հասարակական համակարգում նրա տեղի ու դերի տեսանկյունից: Նրա 
հիմնական ֆունկցիան գեղագիտության և արվեստի ւիոխազդեցության պարզաբանումն է,
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այն բանի հիմնավորումը, թե ինչու տարբեր դարաշրջաններում արվեստը կարող է հա
կասության մեջ գտնվել այն իրականության հետ, որի ծնունդն է: Գեղագիտական 
գիտակցությունը, ինչպես նշվեց վերը, գեղարվեստական արժեքներ յուրացնողների զանգ
վածային գիտակցությունն է ե այն չպիտի նույնացնել արվեստի հետ: Բանն այն է, որ գե
ղագիտական գիտակցությամբ օժտված մարդկանց մեծ խմբավորումներին երբեք էլ չեն հե
տաքրքրում գեղագիտական այնպիսի հիմնախնդիրներ, թե ինչ է գեղեցիկը, արդյոք օբյեկ
տիվ, թե սուբյեկտիվ է այն, ինչ է գեղագիտականը, կամ թե'ինչպես է մարդը արվեստի մի
ջոցով ճանաչում աշխարհը:

Ահա այստեղ է, որ մենք բախվում ենք արվեստի հետ ե վարձում փիլիսոփայել այե' ներ
կայացնելու արվեստի ե գեղագիտական գիտակցության հարաբերակցության հիմնահար
ցը: Հանրահայտ ճշմարտություն է, որ արվեստը գեղագիտական բարձրակարգ զգացմու
քայնությամբ օժտված մարդկանց'գեղագետների ե արվեստագետների հոգեոր գեղարվես
տական գործունեության արգասիք է, գեղագիտական արժեքների մի համակարգ է, որի մեջ 
աշխարհն ու իրականությունը պատկերվում, արտացոլվում ե վերարտադրվում են գեղար
վեստորեն, ասել է, թե զգայականության ե զգացմունքային պատկերավոր մտածողության 
միջոցով: Գեղարվեստականության էությունն այն է, որ մարդիկ արվեստի միջոցով լայնաց
նում և խորացնում են իրենց զգացմունքային ներաշխարհը և իրենց կյանքն ու գործունութ
յունը կառուցում են գեղեցիկի ե գեղարվեստական իդեալներով, այսինքն'ոչ միայն գեղեցիկ 
եե գործում և ապրում, այլե գեղագիտական հոգեոր մեծ հաճույք ե բավականություն են 
ստանում դրանցից:

Արվեստը, որպես հոգեոր գեղագիտական գործունեության մշակութային ձե, ուսումնա
սիրության օբյեկտ է ե' գեղագիտության, ե' փիփսոփայության համար: Այս հարցում վփփ- 
սոփայությունը գեղագիտությունից տարբերվում է երանով , որ փ ներխուժում գեղագի
տության տիրույթ և ոչ մի հավակնություն չունի վտխարինելու նրան: Այս տեսանկյունից, 
փիփսոփայությունը գործ ունի գեղագիտական զանգվածային գիտակցության խորացման 
ու հարստացման մեջ արվեստի տեղի ու դերի, նրա կարգավիճակի հետ, կարգավիճակ, ո
րը չի կարեփ կապել հասարակության սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ և բացատրել նրա 
բարենպաստ կամ անբարենպաստ վիճակով: Գեղագիտական գիտակցությունը շոշավտւմ 
է հենց այս հարցը, քանզի, ինչպես իրավացիորեն նկատել է պրոֆ. ԱՀովսեփյանը «Արվես
տի հասարակական կարգավիճակի խնդիրը հանդիսանում է գեղագիտական գիտակցութ
յան միջուկը» հոգևոր դաշտում:

Արվեստը և  գեղագիտական գիտակցությունը երբեք չպիտի նույնացնել, աոա- 
վել 1ւս՝ արվեստը դիտարկել որպես գեղագիտական գիտակցություն: Արվեստը գե
ղագիտական բացառիկ գիտակցությամբ օժտված արվեստագետների գեղարվեստական 
գործունության արդյունքում ստեղծված հոգևոր գեղարվեստական արժեքների համա
կարգ է, արժեքների արժեք է, որի գերագույն-գլխավոր կոչումը մարդկանց գեղագիտա
կան պահանջմունքների բավարարումն է: Արվեստը իրականության և հասարակական 
կյանքի արտացոլման, ճանաչման ու յուրացման, պատկերման ու վերարտադրման 
հոգևոր-գեղարվեստական, զգացմունքային-հուգական մշակույթ է: Այս յուրահատկություն
ները հասկանալու համար բացառիկ կարևորություն է ձեռք բերում գեղարվեստական գոր
ծունեության փիփսոփայական մեկնաբանումը:

Մենք արդեն գիտենք, որ մարդկային ցանկացած գործունեություն անհրաժեշտաբար 
ենթադրում է գործունեության սուբյեկտ-գործունեության օբյեկտ ակտիվ վախազդեցութ- 
յուն: Սակայն, գեղարվեստական գործունեության օբյեկտը հենց այնպես, ինքնին գոյութ
յուն չունի: Այդպիսին կարող է դաոնալ ցանկացած դեպք կամ իրադարձություն, եթե դառ
նում է գեղագետի զգացմունքայնության ե ապրումների շարժառիթ ու պատճառ ե ձուլվում 
է դրանց: Դեռ ավելին, գեղագիտական գործունեության օբյեկտը հենց գեղագետի հոգևոր- 
գեղագիտական աշխարհն է, որի քուրայով անցնելուց ե սուբյեկտվորէն կշռադատվելուց 
հետո են դեպքերն ու իրադարձությունները վերածվում այդ գործու.1՚ւ1ւուլ<ւյտ1ւ օբյեկտի: ԵՎ

420



եթե illitip, գեղագիտության շրջանակներից ու չափանիշներից վեր բարձրանանք ե փիլիսո
փայության բարձունքից դիտարկեեք գեղարվեստական գործունեությունը, ապա պետք է 
հավուր պատշաճի նկատենք, որ գեղագիտական գիտակցության կառուցվածքային համա
կարգում իր ուրույն տեղն ունի բանականու՛թյանը-, ճշմարիտ է, զգացմուքայնությունը 
գեղագիտական գիտակցության մեջ ունի գերակա, սուբստաեցիոնալ նշանակություն ե որ 
առսւնց գեղագիտական զգացմունքների ու ապրումների ընդհանրապես գեղագիտական 
գործունեության մասին խոսելն ավելորդ է, այնուամենայնիվ, բայցհայնպես, առանց իրա
կանության ու սոցիալական կյանքի խորքային ու ճշմարտացի ճանաչողության, զգացմու
քայնությունը կմնա «աշուղային» մակարդակի:

Բանականության անմիջական մասնակցությունը գեղարվեստական ստեղծագործութ
յանը արտահայտվում է գեղագետի կողմից իրականության փիլիսոփայական իմացության 
մակարդակի չափորոշիչներին համապատասխան տիպական կերպարների կերտում: Եվ 
այս հարցում արվեստագետի աշխարհայացքային դիրքորոշումները բախտորոշ եե: 
Հանճարեղ արվեստագետները բնածին փիլիսոփաներ են, փիլիսոփա այն իմաստով, որ
քանով նրանք չեն կարող գեղեցիկն ու վեհը, այլանդակն ու ստորը, ողբերգականն ու կոմի
կականը խտացնել գեղարվեստական կերպարների մեջ, եթե խորապես չեն ճանաչում 
կյանքն ու իրականությունը 1ւ փիլիսոփայական իմաստասիրության ու բարոյա
կան սւրժևոբման չեն ենթարկում դրանք: Ասել է, թե գեղագետի ստեղծագործական 
մտածողությունը չի կարող ստեղծել ամբողջական գեղարվեստական կերպար, եթե չի հա
մադրում ճշմարիտն ու բարին գեղեցիկի հետ: Այս հայեցակետից, փիլիսոփայի և արվես
տագետի տարբերությունը հենց այն է, որ փիլիսոփան մարդուն փիլիսոփայելիս հենվում է 
բանականության վրա, իսկ արվեստագետը զգացմուքայնության: Բայց մեծագույն ար
վեստագետների մեծությունն էլ հենց այն է, որ մարդու մարդկային իդեալի ստեղծման պրո
ցեսում առաջնակարգ տեղ է տափս բնականացված զգացմունքային և զգացմունքայնաց- 
ված բանական մտածողությանը: Գեղարվեստական մտածողությունը մարդու մեջ մարդ
կայինն ու գեղեցիկը որոնում է ոչ թե հասարակական կյանքից ու իրականությունից վերա
ցարկված մարդու մեջ, այլ հենց այդ իրականության էությունն ու բնույթը արտահայտող ե 
տվյսղ սոցիալական միջավայրի տիպական գծերը կրող մարդու մեջ: Այս խնդիրների լուծ
ման ճանապարհին գեղագետը չի կարող շրջանցել իր աշխարհայացքային դիրքորոշումնե
րը, գոյություն ունեցող հասարակարգի նկատմամբ իր համակերպական ու հակասական 
վերաբերմունքը: Եթե կարեփ է ասել, մեծագույն արվեստագետների /Բայրոն, Հյուգո, Պուշ- 
կին, Չարենց ու Պ. Սևակ/ գեղարվեստական գլուխգործոցները և ընդհանրապես նրանց 
ստեղծագործությունները ծնվում են այն դարաշրջաններում, երբ իր դարաշրջանի հետ ար
վեստագետը գտնվում է անհաշտելի հակասությունների մեջ, տեսնում է այդ դարաշրջանի 
անմարդկային արատները, մարդկային իդեալների ու ազատությունների դաժան ոտնահա
րումը և իր ստեղծագործություններով գեղարվեստականացնում է ազատության, գեղեցիկի 
ու վեհի իդեալները: Իրականության հետ անհաշտելի հակասություններն են վաթորկում 
արվեստագետի հոգեկան աշխարհը, որը իր իսկ նախաձեռնությամբ գեղարվեստական 
կերպարի միջոցով տիպականացնում է իր հոգեկան ներքին ցնցումներն ու բախումները: 

Փիփսոփայության շնորհիվ է բացսւհայտվում զգայականության ու բանականության 
միասնությունը, հաստատվում այն ճշմարտությունը, որ առանց իրականության գիտական- 
փիլիսոփայսւկան իմացության, արվեստագետը չի կարող ստեղծել բարձրարժեք տիպա
կան գեղարվեստական կերպարներ: Արվեստագետը իր ստեղծագործական որոնումներում 
անհատական զգացմունքային-ինտոփտիվ, երբեմն անգիտակցական-ենթագիտակցական 
ապրումները անհրաժեշտաբար բարձրացնում է գիտակցական Ես-ի, բանականի մակար
դակին: Արվեստագետի ստեղծագործությունը իսկական գեղագիտական իմաստ ձեռք բե
րելու գործում անհրաժեշտ է, որ այդ իմաստը ներծծված լինի ժամանակաշրջանի իդեալնե
րով, կյանքի նկատմամբ ունեցած արվեստագետի ճշմարիտ հայացքներով: Այդ իդեալները 
պետք է լինեն որոշակի ուղղվածությամբ' աշխարհայացքային, կյանքի իմաստի, մարդկա

421



յին բարոյականության և երջանկության մասին համամարդկային, համաւաււ(սււփա|ււսկան 
իդեալներ:

Գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ իր ուրույն տեղն ունի նևրշնչանքը: 
Ներշնչանքը արվեստագետի ֆիզիկական ե հոգևոր ուժերի բարձրագույն լարվածություն է, 
հաստատակամության բարձր դրսևորում հ վիթխարի ակտիվություն է: Այն ինքնին արվես
տագետի մտքի պայծառացում ե պայծառատեսություն չէ, այլ իր նպատակին հասնելու ճա
նապարհին հսկայական նախապատրաստական աշխատանքի արգասիք է:

Գեղարվեստական ստեղծագործությունը փիլիսոփայորեն դիտարկեփս ինչ-որ պարա- 
դոքսալ գործընթացներ են նկատվում: Արվեստագետը միանգամայն ազատ չէ ստեղծագոր
ծական պրոցեսում, ինչպես գիտնականը: Նա չի լողում իրադարձություների ընթացքի մեջ, 
այլ նրան, փոթորկածին հեղեղի նման, իր մեջ է քաշում իրադարձությունների ընթացքը: Եվ 
եթե նկատի ունենանք այե, որ գեղարվեստական ստեղծագործությունը հոգեկան-զգացմուն- 
քային պրոցես է, որով էլ պայմանավորված է ինչ-որ տեսանկյունից արդարացնել գեղար
վեստական ստեղծագործությունների ուղղակի և անմիջական կապը արվեստագետի հոգե
կան աշխարհի հետ: Այս կապակցությամբ 20-րդ դարի խոշորագույն հոգեվերլուծաբան 
Կարլ Գուստավ Ցունգը, հետագոտելով Պիկասոյի գեղարվեստական ստեղծագործության 
առանձնահատկությունները, գրել է, որ ստեղծագործողի հոգեկան ապրումները այնպիսին 
են, ինչպիսին են հոգեկան հիվանդություններով տառապող հիվանդների ապրումները: Ընդ 
որում, Ցունգը Պիկասոյի ստեղծագործություններին բնորոշ է համարում տարիմաստությու
նը, անզգացմունքայնությունը ե այլանդակ-կոմիկական անվստահությունը: Սակայն, Պի
կասոյի գեղանկարչական գործի մեջ նա նկատում է թաքնվածի իմաստ, հոգեկան ապրում
ների մի շղթա, որը, թվում է, թե չունի որևէ օբյեկտ: Այնինչ, այդ «օբյեկտները» անգիտակ
ցականի խորքերում թաքնված մարդկային այն ապրումների իրական աշխարհն է, որը օ
տարվում և ճնշվում է գիտակցական Ես-ի հզոր ազդեցությամբ:

Մյուս կողմից, մենք բազմիցս նշել ենք, որ մարդկանց գործունեության են մղում հա
սարակական պահանջմունքները: Պահանջմունքների համակարգում իրենց ուրույն 
տեղն ունեն հոգևոր պահանջմունքները, իսկ դրանց մեջ առանձնահատուկ է գեղագիտա
կան պահանջմունքը: Չկա գեղագիտական պահանջմունք, չկա հ. չի կարող լինել գե
ղագիտական գիտակցություն, բնականաբար, հոգևոր ապրումներ արտացոլող գեղար
վեստական գիտակցություն: Մարդկանց որոշակի հատված կարող է դարերով ապրել, ան
տարբեր մնալով բնության գեղեցկությունների ե գեղագիտական արժեքների նկատմամբ: 
Հանճարեղ արվեստագետների, դերասանների, երգահանների, գրողների ու կինոգործիչնե
րի պատմական թատերաբեմում ի հայտ գալը անհրաժեշտաբար ենթադրում է 
բարձր  զարգացած գեղագիտական պահանջմունքների զանգվածային, առկայութ
յուն, այսպես կոչված արվեստասեր հոծ բազմության գոյություն: Իզուր են այսօր հայ 
արվեստագետները, գյտղներն ու գեղագիտական գործունեությունը կազմակերպող կա
ռույցների ղեկավարները ճչում այն մասին, որ արվեստի անմխիթար վիճակի պատճառը 
ժողովրդի հ. արվեստագետի սոցիալ-տնտեսական անմխիթար, ծանր վիճակն է: 
Հիշենք թեկուզ հայոց հոգևոր մշակույթի, մասնավորապես գրականության զարգացման 
մակարդակը 19-րդ դարի երկրորդ և 20-րդ դարի առաջին կեսերին: Հիշեցնենք, որ բացի Գ.- 
Սունդուկյսւնից, հայ գրողների ճնշող մեծամասնությունը ապրել և ստեղծագործել է սոցիա
լական ծանր պայմաններում /ողջույն, Պատրիկյան/: Արվեստի զարգացումը ուղիղ համե
մատական չէ հասարակության սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական զարգացման մակար
դակին: Արվեստն ունի զարգացման իր ուրույն պատմությունն ու տրամաբանութ
յունը: Այն ուղղակիորեն կապված է հասարակության հոգևոր կեցության, հոգևոր պա
հանջմունքների զարգացման բարձր մակարդակի, մասնավորապես գեղագիտական պա
հանջմունքների զարգացածության բարձր աստիճանի և աշխարհը գեղագիտորեն զգալու և 
ընկալելու հոգեոր վիթխարի կարողություններ ունեցող անհատականությունների հետ:
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Դասընթացի ներածականում, «Ինչ է փիլիսոփայությունը» թեմայի շարադրանքի մեջ 
հաեգամանորեհն խոսվել է փիփսոփայության էության, բովանդակության, բնույթի ե ա- 
ռսւնձնսւհատկությունների մասին: Այնտեղ արտսւհայտվեւ է նաև այն միտքը, որ փիլիսո
փայությունը հոգեոր գործունեության մշակութային ինքնուրույն ոլորտ է, հասա
րակական գիտակցության ձևերից մեկն է:

Փիլիսոփայական գիտակցությունը ծագել է կրոնադիցաբանական աշխարհայացքի 
ճգնաժամերի դարաշրջաններում և ձևավորվել է իբրև տեսական-քննադատակաե և իմաս
տասիրական նոր աշխարհայացք ե աշխարհըմբռնում աշխարհի նկատմամբ և այդ աշ
խարհում մարդու տեղի ու դերի մասին: Փիլիսոփայական մտածողությանն էր վճարկված 
իր ուսերին կրելու կրոնադիցաբանական գիտակցության աուսսպե[ւսզերծմսւե ծանր 
լուծը, աշխարհի ծագման հիմքերի ու նախասկգբների որոնման տիրույթը աստվածայինից 
ու գերբնականից զգայական-աոստկսւյական աշխարհ' բնություն, տեղաւիոխելու և բնութ
յունը փիլիսոփայության հիմնախնդիր դարձնելու պատմական առաքելությունը: Ուրեմն, 
հասարակական գիտակցության ձևերի մեջ փիլիսոփայական գիտակցությունը ա
ռանձնանում է իր աշխարհայացքային էությամբ, վերացարկված բանականութ
յամբ к  բանականացված տրամաբանությամբ: Որպես այդպիսին, փիլիսոփայական 
գիտակցությունն արտահայտվում է փիլիսոփայական ուսմունքների ե տրակտատեերի ձ- 
ևով: Այդ ուսմունքների մեջ փիլիսոփայական մտածողությունը որոնում է ճշմարտությունը, 
դրա միջոցով ճանաչելու աշխարհի ե այդ աշխարհում ապրող մարդու կյանքի իմաստը: Փի- 
փսոփայակսւն մտածողությունը իմաստասիրում և իմաստավորում է այն ամենը, ինչ 
գտնվում է իր տեսադաշտում, որի պատճառով փիփսոփայությունը կոչվում է նաև իմաս
տասիրություն /«Ֆիլոսոֆիսւ»/ , իսկ փիփսոփաեերը' իմաստուններ:

Փիլիսոփայական գիտակցությունը փիլիսոփայական ուսմունքների մեջ մշակում է փիլի
սոփայական գիտելիք, որը գիտելիքների համակարգում համա/իր ասեևաբաեակա֊ 
ևացված համընդհանուր տնսական-իմաստասիրական գիտելիք է: Փիլիսոփայա
կան այդ համալիր գիտեփքը օժտված է կոնկրետ գիտական գիտեփքներին հատուկ օբյեկ- 
տիվությամբ ու հավաստիությամբ, բայց կոնկրետ գիտական գիտելիք չէ. սուբյեկտիվութ
յամբ, բայց գեղագիտական չէ, պրակտիկ-արժեքային իմաստասիրական ուղղվածությամբ, 
բայց բարոյագիտական չէ: Այստեղ խոսքն այն մասին է, /կրկնում ենք, իսկ կրկնությունը գի
տության մայրն է/, որ փիլիսոփայությունը հոգեոր տեսական-քննադատական, 
ծայրաստիճան բանականացված к  իմաստասիրական գործունեության ձե է, որի 
արգասիքը փիլիսոփայական մշակույթն է: Այն ծագել և զարգացել է որպես համալիր 
տեսական գիտելիքների ամբողջություն, որը բնութագրվում է գիտական գիտեփքներին հա
տուկ օբյեկտիվությամբ, գեղագիտական գիտակցությանը բնորոշ սուբյելտիվությսւմբ, բա
րոյականության սկզբունքների նման կիրառական հաղորդակցականությամբ և կրոնական 
միստիկականությամբ ու մտահայեցողականությամբ /տրանսցենդենտալ մտածողությամբ/: 
Փիլիսոփայական մտածողության այս չորս մոտեցումները միավորվում և ընդհանրացնում 
են փիլիսոփայական գիտեփքի տարբերակիչ հատկությամբ, այն է'փիլիսոփայական գիտե
փքը համընդհանուր-ինտեգրալ գիտեւիք է, որի պատճառով փիփսոփայական իմա
ցության կատեգորիալ համակարգի յուրաքանչյուր ձև տարսւծելի է իմացության բոլոր ձևե
րի իմացության վրա ե «աշխատում է» կեցության կառուցվածքային բոլոր ոլորտները փիլի
սոփայորեն ճանաչելու և իմաստավորելու գործընթացներում: Դեռ ավեփն, փիփսոփայա
կան գիտելիքի բովանդակության մեջ ներառված եե մարդկության հոգևոր մշակույթի բոլոր 
ձևերի գիտելիքների տեսակներն ու հիմունքները: Այս հայեցակետից, փիլիսոայությունը 
կարծես թե ներկայանում է որպես «մետալեգու» ե «մետագիտելիք, մետամտածողություն և 
մետաճանաչողություն, որի միջուկը ամենավերացարկված ռացիոնալականությունն է:

Փիփսոփայական գիտակցության և բնականաբար, փիփսոփայական գիտեփքի համա-

1]. Վփփսոփայական գիտակցություն, և փիլիսոփայություն
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լիր բովանդակության մեջ գիտելիքի բոլոր տեսակները ինտեգրված ա միահյուսված են ե 
կառուցում են փիլիսոփայական գիտեփքի ներքին բովանդակությունը: Այստեղ վերա
ցարկվում 1ւ նոր, միասնական սւնրողջությսւն են վերածվում գիտականությունը, ի
մաստասիրականը, արժեքսւյինր և  մտահասանելին: Այս իրողությունը պայմանավոր
ված է նրանով, որ մարդը փիփսոփայական գիտակցության միջոցով ճանաչում ե իմաստա
վորում է մարդ-աշխարհ հարաբերությոփնների լայնածավալ դաշտում մարդու էության ե 
կյանքի իմաստի հետ կապված ամեն ինչ: Սրանից չի հետևում, որ փիփսոփայությունը գի
տակցության տեսադաշտում գտնվող այդ «ամեն ինչը» ենթակա է փիփսոփայական ճա
նաչման և իմաստասիրման: Փիփսոփայական գիտակցությունը այդ ամենի նկատմամբ ու
նի բանական, աշխարհայացքային-արժեքայիե դիրքորոշում և մշակում է մարդու կենսա
գործունեության չավտրոշիչներ: Փիփսոփայական գիտակցությունը սոսկ իմաստություն չէ: 
Այն րանականացված աշխարհայացքային և արժեքային իմաստություն է, որտեղ աոաջին 
պլանի վրա են գտնվում սուբյեկտիվությունն ու դարաշրջանային և ազգային կյանքում ծա
գած հիմնահարցերը փիփսոփայական մակարդակով լուծելու անհրաժեշտությունը:

Գիտակցություն և բանականացված մտածողություն ձեոք բերելուց հետո մարդիկ 
սկսում են խորհել ու դատել աշխարհի ու այդ աշխարհում իրենց տեղի ու դերի մասին: Այս 
տեսանկյունից, ցանկացած մարդ խորհող ու դատող էակ է: Ողջախոհության մակարդա
կում բոլոր մարդիկ փիփսոփայում են, ինչ-որ մակարդակում իմաստասիրում են' որոնելով ի
րենց կյանքի, իրադարձությունների և արարքների իմաստներն ու պատճառները, փորձում 
են թափանցել իրադարձությունների ամբողջական էության խորքերը ե տրամաբանել 
դրանք: Բայց փիլիսոփայական բուն գիտակցությունը է/իտար գիտակցություն է./«Ռթու 
թան չէ, ամեն մարդու բան չէ»/ : Փիփսոփայական գիտակցությունը բանականացված ուս- 
մունքային, տեսական գիտակցություն է, իսկ փիփսոփայական հոգևոր գործունեությունը 
փիփսոփայական տեսություններ ե ուսմունքներ ստեղծող ամենաբանակւսնացված մտա
ծողությամբ օժտված մարդկանց բացառիկ մենաշնորհն է:

Փիփսոփայության սույն դասընթացը փիփսոփայական մտածողության ու գիտակցութ
յան և փիփսոփայական մշակույթի օրինաչափությունների և էության մասին գիտեփքների 
համադրական շարադրանք է: Այս դասընթացում մենք Ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրինք 
այն հիմնախնդրի վրա, որ փիփսոփայությունը իր բոլոր դրսևորումների մեջ որոնում է 
ճշմարտությունը և, հայտնագործելով այն, իմաստասիրում է մարդուն: Իսկ այդ իմաստասի
րումը սոսկ ինքնանպատակ ճանաչողական և իմաստասիրական չէ, այլ մարդու երջանիկ ա
պագայի և կյանքը իմաստափց ու երջանիկ կառուցելու ուղիների որոնման իմաստասիրութ
յուն է: Փիփսոփայական գիտակցության ու մշակույթի միջոցով է մարդը վերաիմաստավո
րում իր անցյալի արժեքային դիրքորոշումները, կողմնորոշվում ներկայի խճճված-խաբուսիկ 
իրադարձությունների մեջ և նախագծում համամարդկային արժեքային միասնական այնպի
սի դիրքորոշումներ, որոնք մարդկության առջև կբացեն ամեմսւհումանիստական հասարա
կարգի կառուցման դարպասները: Փորձեք հիմնովին ե ամբողջական յուրացնել սույն դա
սընթացում շարադրված նյութը և Դուք հանգամանորեն կճանաչեք փիփսոփայական գի
տակցության առանձնահատկությունը և դրա տեղն ու դերը Ձեր հոգևոր աշխարհում:

Ե. Գիտակահ-ոացիոևալիստակահ գիտակցություն, և գիտություն

Իմացաբանության մեջ մենք արդեն հանգամանորեն խոսել ենք գիտական ճանաչո
ղության առանձնահատկությունների և գիտության մասին: Հասարակական գիտակցութ
յան ձևերի փիփսոփայական իմաստասիրման այս բաժնում, անդրադառնալով հասարա
կական գիտակցության գիտակսւն-ոացիոնալիստական ձևին, նպատակամիտում ենք 
առավել տեսանելի դարձնել գիտակցության ձևերի աոանձնսւհսւտկություն1ւե|ւր իրակա
նության արտացոլման ու ճանաչման կտրվածքով:

Մենք արդեն գիտենք, որ մարգը բաևակաև Էակ Է, իսկ րաււսւ1լսւ1աւ|.>|ւււէւ|1 սրհատեի
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սոսկ մւրսւօտկտն պատկերը չէ: Այն իմացակսւն-գիտելիքայիե է: Գիտելիքն ու բանականը 
մարդու իմացական գործունեության մեջ հոմանիշներ են: Մարդկանց բանական-գիտելի- 
քային գործունեության արդյունքը գիտելիքն է: Սկսած անտիկ աշխարհից իրականության 
գիտսւկան-ռացիոնալիստական ճանաչողության միջոցով է աստիճանաբար ձևա
վորվել աշխարհի գիտական մոդելն ու պատկերը, այդ աշխարհը ճանաչվել և վերար
տադրվել մտածողության վերացարկված տրամաբանական ձևերի'հասկացությունների, 
դատողությունների ե  օրենքների մեջ:

Գիտական-ռացիոնալիստակսն մտածողությունն ու գիտակցությունը մարդկության ա- 
մեևահարձակողակաև զենքն է: Գիտակցության այս ձևի միջոցով է մարդը հավասարը 
հավասարի պես խոսում աշխարհի հետ, արմատապես վախում բնության իրերի տրամաբա
նությունը, ստեղծում նոր, սոցիալական իրեր' դրանց մեջ առարկայացնելով իր հոգևոր աշ
խարհը, իր մտածողությունն ու տրամաբանությունը, պահանջմունքներն ու նպատակները: 
Իբրև գործուևեություև, գիտական գիտակցությունը դրսևորվում է գիտությաև ձևով, գիտութ- 
յուև, որը արդեն մարդ-բնություն հարաբերությունների անհանգիստ,հեղափոխական, ձև է, 
բնությունը մարդուն հարմարեցնելու և իրեն ենթարկելու առարկայական ձև է: Գիտությունը 
աշխարհի ոչ թե հայեցողական-մտահասանելի արտացոլում է, այլ նրա նկատմամբ հարձա- 
կողական-ագրեսիվ է իր ճանաչողական-վերափոխիչ բնույթի պատճառով: Գիտական գի
տակցությունը այդ գործընթացում բնական անհրաժեշտությունից և բնության իրերի տրա
մաբանությունից ընտրում և առանձնացնում է իրերի այն էությունները, փաստերն ու կայուն, 
կրկնվող հարաբերությունները, ինչպիսին դրանք կան ե օգտակար են մարդուն և դրանց 
տափս է հասկացությունների, դատողությունների և օրենքների տեսք ու կարգավիճակ: 

Հասարակական գիտակցության գիտական (Տեփ բացառիկ էությունը գիտակա
նությունն է' օբյեկտիվությաևը /իրերի ճանաչումը սւյնպխփն, ինչպիսին դրանք կան 
ինքնին/, բանական հիմնավորումը, որի դատավորը ճշմարտությունն է,- ե որը իրերի 
էության ու ներքին օրինաչափության ուղղվածությանը, ապացուցեփությանն ու ստուգե- 
լիությանը տափս է գիտական-տեսական և գործնական հիմնավորում:

Վերը թվարկված չափանիշների և ընդհանրապես գիտակցության գիտական ձևի 
թագն, ու պսակը բանական հիմնավորվածությունն է /ռացիոնալականությունը, լատ. ratio 
- բանական, ըմբռնում, հասկացում, հասկանալու կարողություն, խելք/: Ռացիոնալակա- 
նությունր /բանականացվածությունը/ մտածողության ձե է, կանոնների, սկզբունք
ների, նորմերի ն. նմուշների հարաբերականորեն կայուն ամբողջություն է, տեսական 
և գործնական ճշմարիտ գործունեություն է: Բանական հիմնավորվածությունը մտածելա
կերպ է, որին հատուկ են վերացարկվածության բարձր աստիճանը, համընդհանրությունը, 
արտապատմականությունն ու վերգիտականը: Դա մարդու այն բացառիկ հոգևոր ընդունա
կությունն է, երբ նա մտածում և գործում է բանական նորմերի և սկզբունքների հիմքերով: 
Գիտական-ռացիոնափստական մտածողության մեջ իմացության բովանդակությունը հա
մապատասխանում է օբյեկտի բովանդակությանը: Դեռ ավեփն, ստեղծելով աշխարհի գի
տական պատկերը, գիտական-բանական մտածողությունը դրանց հիմքի վրա կատարում է 
նորանոր հայտնագործություններ գիտական հիպոթեզների և կանխատեսումների ձևե
րով, որոնք հիմնավորվում, ապացուցվում և ստուգվում եև պրակտիկայով:

Գիտակաև գիտակցությանը հատուկ է մտածողության իր ոճը, իր ինքնատիպ մտա
ծելակերպը, որոնք բյուրեղանում են բնական ե հասարակական գիտությունների մեջ: Դե- 
տերմինացիոե կապերի հայտնադործմանն ուղղված մտածելակերպն ու ոճը բնագիտական 
հետազոտությունների գլխավոր մեթոդաբանություն է, որի արդյունքում մշակվել են համա
կարգված, ակնհայտ դետերմինավորված գիտական տեսություններ: 20-րդ դարի գիտոտ- 
յունը իր հետ բերեց գիտական մտածողության նոր ոճ ե մեթոդաբանություն' կապված գի
տական հիմնախնդիրների արմատական վտվտխման և գիտական գիտելիքների համադր
ման անհրաժեշտության հետ: Այն թելադրված է գիտական հետազոտությունների նպա
տակային բարդությունների և արժեքային կողմնորոշունմերի, գիտական իմացության լեզ
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վի անկատարելիության գիտակցման անհրաժեշտությունից, ինչպես և մոտեցումների մե
թոդաբանական բազմատիպության հրամայականներից:

Հասարակական գիտակցության գիտական ձեի, առավել քան որևէ այլ ձևի մեջ, իրենց 
արտահայտությունն ենէ գտնում գիտական գիտելիքի երկու մակարդակները էմպիրիկ և 
տեսական: Այս մասին Դուք արդեն գիտեք: Այստեղ ուզում ենք շեշտել գիտական գիտակ
ցության երկու կարևոր համընդհանուր առանձնահատկություն' գիտակցական գիտակցութ
յունը մշտապես վերացարկված բանական, տեսական գիտակցություն է և, որպես այդպի
սին, մեթոդաբանություն է: Գիտական գիտակցության մեջ էմպիրիկ փաստերը և վարձի մի
ջոցով ստացված գիտեփքները վերացարկվում, ընդհանրացվում և ամրակայում են էականը, 
անհրաժեշտը, կրկնվողն ու կայունը ե համակարգվում որպես օրենքներ: Այս տեսանկյունից, 
գիտական գիտակցությունը համակարգված տեսություն է, որը զբաղվում է հավաքված 
փաստերի ընդհանրացմամբ ե մեկնաբանմամբ, տեսություն, որը հենվում է արդեն իդեալա
կանացված օբյեկտների վրա: Բնական է, որ դրանց նկատմամբ գիտական գիտակցությունը 
ցուցաբերելու է հետազոտման տարբեր մոտեցումներ, ասել է թե' օգտագործելու է տարաբ
նույթ մեթոդներ: Եթե էմպիրիկ հետազոտության ժամանակ տիրապետող եե դիտարկումը, 
նկարագրությունը, համեմատումը, նմանակումը ե փորձը, ապա գիտակցության տեսական 
մակարդակում ձևավորված տեսությունը առաջնորդվում է աքսիոմատիկ-տրամաբանական, 
հիպոթետիկ-դեդուկտիվ, վերացականից կոնկրետին անցման, համակարգակսւոուցվածքա- 
յին և կաոուցվածքային-ֆունկցիոնալ վերլուծությունների մեթոդաբանությամբ:

20-րդ դարում գիտական գիտակցության և գիտությունների աննախադեպ, թռիչքային 
ե պարսւդոքսալ զարգացումը ի հայտ բերեց գիտեփքների զարգացման նոր, մտ ատեսա
կան մակարդակ: Մետատեսություևը գործ ունի գոյություն ունեցող վերացարկված գի
տեփքների և տեսությունների, որպես հետազոտության օբյեկտների, հետ: Ամերիկացի փի
լիսոփա և գիտության պատմաբան Ռոմաս Կունը, քննադատելով գիտության զարգացման 
պոպերյան տեսությունն ու մեթոդաբանությունը, գիտությունների զարգացման գործում հա
տուկ ընդգծում է գիտնականների համագործության պարագաս: Կունը մշակեց «Պա- 
րադիգմա» /հարացույց/ հասկացությունը, որի միջոցով բացահայտեց գիտության հետագա 
զարգացման նոր նախադրյալներ: Գիտական գիտեփքի զարգացմանը այլևս չեն նպաս
տում տեսական մեթոդաբանության և տրամաբանության նորմերն ու սկզբունքները: Որո
շիչ դեր ու նշանակություն են ձեռք բերում պարադիգմաները' գիտնականների համա
գործակցությամբ ընդունված և գիտական ավանդույթները պահպանող համոզ
մունքների, արժեքների և տեխնիկական միջոցների ու տեխնոլգիաների ամբող
ջությունը, որպես պարսպիգմա: Եթե գիտությունների նախորդ զարգացման հիմք և նա
խադրյալ էին համարվում գիտահետազոտական ծրագրերը, ապա պարսպիգմաները ավե
լի լայն ընդգրկումներ ունեն: Պարադիգմական տեսությունները նախնական պայմաններ ե 
նախադրյալներ են նոր տեսությունների կառուցման և հիմնավորման համար:

Ըստ fi-ոմաս Կունի, գիտական հեղավտխությունների էությունը հին պարադիգմաների 
փլուզում և նոր, ավեփ լայն պարադիգմաների ստեղծում է: Արմատապես կախվում են գի
տության մեջ գերիշխող տեսությունները, դրանց ստեղծման մեթոդաբանությունը ե հաս
տատվում են նոր տեսություններ: Գիտական հեղափոխությունները, ըստ Կունի, բոլորի 
կողմից ընդունված հարացույցների /պարադիգմաների/ հեղափոխական հերթավտխման օ
րինաչափ պրոցես է: Դասական մեխանիկայի փլուզման, բայցե նրա հիմքի վրա ստեղծվեց 
էյնշտեյնյան ֆիզիկան: Կունի համոզմամբ, գիտական տեսությունները կարող են ստեղծվել 
բոլոր ուղղություններով և անկանխատեսեփ են: Գիտության ցանկացած ճգնաժամ այլ բան 
չէ, քան հին ե նոր պարադիգմաների դաժան մրցակցություն, որը ապահովում է մրցակցութ
յան իրական դաշտի առկայություն, առանց որի գիտության զարգացման մասին խոսելն ա
վելորդ է: Իսկ սիներգետիկայի գոյությունն ու գործառնությունը այս մտքերի փաստական 
ապացույցն է:
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1. Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնման հիմնահարցը

Փիփսոփայական մտածողության համար մարդու հիմնախնդիրը մշտապես եղել է կենտ
րոնական, առանցքային հիմնահարց; Ի%չ է մարդը, ո՜րև է Արա էությունը, կյանքի խ  
մաստը, տեղն ու դերը անսահման տիեզերքում: Այս հարցերը, մասնավորապես, 
մարդու էության անհասկանալի թվացող առեղծվածը հազարամյակների խորքերից զբա
ղեցրել են մարդկության մեծագույն մտածողների մտքերն ու զգացմունքները:

Մարդու բնույթն (բնությունը) ու էությունը հասկանար» համար անհրաժեշտ է մարդուն 
դիտարկել ե իմաստասիրել իր ամբողջության մեջ, ասել է թե' ծագման դարաշրջաններից 
մինչե այսօր: Այս խնդիրը ոչ մի գիտություն միայնակ իրականացնել չի կարող: 
Պատահական չէ, որ մարդու մասին գիտությունները (բնական, հասարակագիտական, 
հումանիտար) ե հոգևոր մշակութային մի շարք ձևեր (դիցաբանություն, կրոն, արվեստ, 
փիփսոփայության) փորձում են միասնաբար լուծել մարդու առեղծվածը' բնության 
ամենախորհրդավոր գաղտնիքներից մեկը:

Նման վիթխարածավալ խնդիրներ լուծեփս' մարդաբանությունը իր բոլոր ճյուղերով 
պետք է լուծի երեք հիմնական խնդիր:

Աոաջինը վերաբերում է մարդու' որպես կենդանական աշխարհի ներկայացուցչի 
հարցին, ով կամ ինչ է մարդը կենդանական աշխարհում:

Երկրորդ մոտեցումը պետք է ընդգրկի կենդանական աշխարհից մարդու անջատման 
հիմնախնդիրը. մարդու սոցիալիզացման, մստգ այ նաց ման հարցը, այն է խմբակային, 
սոցիալական կենդանու' Homo Sapiens-ի առաջացումը: Վերջապես, երրորդ մոտեցման 
դեպքում մարդը դիտարկվում է որպես հասարակական էակ, որի էությունը բնութագրվում է 
բացառապես նոր ատրիբուտով' մարդկայինի հատկություններով, ճշմարտության, բարու 
ե գեղեցիկի միասնական դրսևորումներով: Այս հատկություները զուտ սոցիսղակսւն- 
հասարակական են: Բնության ոչ մի իր, երևույթ կամ կենդանի օժտված չէ այս 
հատկություններով:

Մարդը կենդանական աշխարհում, այս հիմնահարցի պատասխանը թերես 
ամենադժվարն ու վիճաբանականն է: Մինչև մոլեկուլյստ կենսաբանության ձևավորումը 
տիրապետող էր այն կարծիքը, որ մարդիկ երկրագնդի վրա երևան են եկել մոտ մեկ միլիոն 
տարի առաջ: Հնէաբանները գտնում էին, որ այդպիսի մարդիկ գոյություն են ունեցել 
Աֆրիկայի հստավ-արևելյան մասերում և տարածվել դեպի արևելք: Սակայն մոլեկուլյար 
կենսաբանության նվաճումների լույսի ներքո մարդու ծագման հիմնահարցը արմատապես 
փոխվում է: Դա հասկանալու համար Ձեզ ենք ներկայացնում «Մարդաբանություն» 
գիտության մեջ ներկայացվող հետևյալ պատկերը, որը վերաբերում է «բանական մարդ 
տեսակի տեղը կենդանական համկարգում»:

Գլուխ 12. Մարդը փիլիսոփայության համակարգում

Կարգաբանական համակարգ

Տիպ ՛Քորդավորներ
Ենթատիպ' Գանգավորներ
Դաս' Կաթնասուններ
Կարգ' Պրիմատներ
Ենթակարգ' Մարդանման կապիկներ
Ընտանիք' Հոմի նիդՍեր
Ցեղ' Մարդ
Տեսակ' Բանական մարդ

(Աղյուսակը' ըստ վ .  Պսւպոյանի Դասախոսություններ մարդաբանությունից: էտ., 2004, էջ 17)
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Ոստ նորագույն նվաճումների, մարդաբանները համոզվել են, որ դեպի մարդանման 
կապիկներ ե Homo Sapiens տանող ուղին պետք է սկսվեր մեկ ելակետից, ասել է թե' պետք 
է ունենար ընդհանուր արմատ: Ենթադրվում է, որ այդ վարկածային նախնին ապրել է ոչ 
ավելի, ոչ պակաս' 15-20 միլիոն տարի առաջ: Այժմյան մարդանման կապիկների արյան 
սպիտակուցների և ժամանակակից մարդու համապատասխան տարրերի համեմատության 
արդյունքում պարզվել է գստմանալի նմանություն, աոաջինների և մարդու անջատումը մեկ 
արմատից սկսվել է 4-6 մլն. տարի սաաջ: Աֆրիկայի արևելքում պեղած մարդու ոսկորների 
հետազոտությունից պարզվել է, որ 4,4 միլիոն տարի առաջ ապրող մարդիկ և կապիկները 
ծագել եե մեկ, ավելի հին նախնիից: Հնագիտական և մարդաբանական փաստացի 
հարուստ նյութի վրա մարդու կենդանական էվոլուցիան ստացել է հետևյալ տեսքը ըստ 
գոյության ժամանակի. Homo habilis- հմուտ մարդ, Homo ցեղի աոաջին երկոտանի էակն 
է, հասակը 120-140 սմ, գանգուղեղի միջին ծավալը 643uiF: Homo habilis մարդիկ ապրել են 
2-1.5 մլն տարի առաջ:

Homo erectus (ուղիդ քայլող մարդ), ապրել է 1.5 մլն տարի առաջ (հասակը' 140-150 սմ, 
ծավալը 750-1250 սմ3): Homo erektus-ից առաջացել է Homo Sapiens-ը:

Homo Sapiens (ժամանակակից մարդ, ձևավորվել է 50-60 հազար տարի առաջ: Այս 
տեսակի մարդիկ արդեն ապրում էին իրենց պատրաստած տներում, մշակում էին 
մորթիներ, պատրաստում կերակուրներ, ընտելացնում վայրի կենդանիներ ե գբաղվում 
հողագործությամբ): Այս դարաշրջանից սկսվում է մարդու մարդկայնացման 
(սոցիալիզացմսւն, հումանիզացման) գործընթացը, ձևավորվում է մարդկային 
հասարակությունը: Այստեղ կարող ենք ավելացնել մարդաբանների կողմից մարդու 
ծագման անթրոպոգենեգի (antropo -մարդ, genes-ծսւգում) երկու հեղինակավոր 
վարկածները: Այդ վարկածներն են' մոնոցենտրիզմի к  պոլիցենտրիգմի 
տեսությունները: Ոստ մոնոցենտրիզմի, ժամանկակից մարդը ծագել է աշխարհագրական 
մեկ տարածքում (Արևելյան Միջերկրականում և Ասիայում): Այն հիմնավորվել է տվյալ 
տարածքներում հայտնաբերված նեանդրթալցիների և կրոմանյոնցիների ոսկորների 
մանրազնին հետազոտությամբ: Ոստ պոփցենտրիստական մոտեցման, ժամանակակից 
մարդն առաջացել է աշխարհագրական տարբեր տարածքներում' Հարավարևելյան Ասիա, 
Արևելյան Ասիա, Հարավային Աֆրիկա և Հարավարևմտյան Ասիա:

Այսօր կարծես թե ընդունելի վարկած է մարդու կենդանական էվոլուցիայի ընթացքը 
մինչև Homo Sapiens: Այդ ուղին սկսվում է 15-20 մլն տարի առաջ ժամանակակից 
մարդանման կապիկների և մարդու մեկ ընդհանուր արմատներից, իսկ մոտ 4-6 մլն. տարի 
առաջ տեղի է ունեցել մարդ կենդանու արմատական անջատումը մարդանման կապիկների 
ենթակարգից: Ձևավորվել է հոմինիդների ընտանիքը, որից էլ սերել է մարդկային 
ժամանակակից ցեղը և նրա ներկայացուցիչ բանական մարդը:

Մարդու փիփսոփայական ըմբռնման երկրորդ մոտեցումը վերաբերում է մարդու 
սոցիսւլիզսւցմաե գործընթացների հետազոտմանն ու իմացությանը, մարդու 
բնության (բնույթի) մեկնաբանությանը: (Այս գործընթացի մասին տես ձեռնարկի 2-րդ 
գլխում' «Մարդու և հասարակությաև ծագման ու բնույթի փիփսոփայության»): Մարդը 
ինչպիսի՞ էակ է' կենսաբանական, կենսսւբանական-հասարսւկակսւն, թ ե՜ 
սոցիալական-հասարակական (սոցիալ-մշակութային):

Ոստ փիփսոփայական (սոցիալական) մարդաբանության փիփսոփայական մտքի 
պատմության մեջ մարդու բնույթ ասելով հասկացել եե. մարդը կեևսաբաևակաև էակ է, 
մարդը հասարակական, էակ է և մարդը կեևսաբաԱակահ-հասարակակաև էակ է: Ար
դեն իսկ անտիկ փիլիսոփաներ Պլատոնն ու Արիստոտելը մարդուն դիտարկել են որպես հո
գու և մարմնի զուգակցություն: Պլատոնի տեսանկյաուեից, հոգին պատկանում է գաղափար- 
էյդոսների աշխարհին, որի համար էլ մարդը վերանձնային ոգու կրող է: Արիստոտելի տե
սանկյունից, մարդը հոգու և մարմնի անխզեփ միասնություն է, որի մեջ հոգին պատկանում է 
մարմնին ե որից դուրս հոգի չկա : Մարմնի մահով մահանում է նաև 1ւո<փ1ւ: Մւսյււլր րսւղա-
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քակահ Ասկ է /հասկանալ նաև հասարակական/, որովհետև Արիստոտելի համար պետութ
յունն ու հասարակությունը նույնական են/:

Հելլենիզմի դարաշրջանում առաջին պլան են մղվում անձի բարոյական հատկանիշնե
րը, իսկ միջնադարյան փիփսոփայությունը վերադառնում է մարդու պլատոնյան ըմբռնմա
նը: Ավելին, միջնադարյան աստվածաբանական փիլիսոփայությունը ավեփ է խորացնում և 
տարանջատում մարմինը հոգուց: Մարդը երրորդությունների / իպոստասների/' Վարսս.}Հ 
հոգու և ոգու միասնություն է: Հոգին արտահայտվում է Հույս, Հավատ և Սեր զգացմունք
ների միջոցով: Մարդը Աստծո նմանակն է զգայական-առարկայական աշխարհում ե նրա 
հետ միասին ստարչագործվել է աստծո կողմից:

Նոր ժամանակների փիփսոփայության մեջ մարդու բնույթի գերագույն չափանիշը 
մտածողությունն է: «Մտածում եմ, հետևաբար' գոյություն ունեմ»: Դեկարտի համոզմամբ, 
մարդը բանական էակ է: Մարդու մարմինը ընդհանուր ոչինչ չունի իր հոգու հետ: Մարմինն 
իր ՜սոբստանցիոնալսւկանությամբ սոսկ տարածական է, իսկ մարդը «մտածող» մարմին է, 
նրա սուբստանցիան մտածողությունն է: Եթե մարմինը փ մտածում, ապա մարդու մասին 
խոսելն ավելորդ է: Հոգու մտածողության շնորհիվ է այդ բնական-տարածական մարմինը 
վերածվում մարդու:

Ի. Կանտի փիփսոփայության մեջ մարդը զերազույն-զլխավոր առարկան է ե ինքնան
պատակ է: Ես ի՞նչ կարող եմ անել, ես ի՞՛նչ պիտի անեմ և ինչի՞ վրա կարող եմ հույս դնել: 
Մարդուն ճանաչելու համար պետք է թափանցել նրա հոգու երեք ունակությունների մեջ' ի
մացական, զգայական և ցանկասիրական, որոնք իրենց հերթին որոշվում են տրանսցեն
դենտալ սիզբունքներով, գեղագիտական դատողություններով ե պարտքի բարոյականութ
յամբ:

19-րղ դարի երկրորդ կեսում Կ. Մարքսը ստեղծեց մարդու բնույթի աշխատանքային- 
գործունեական տեսությունը: Մարդու բնույթը պայմանավորված է նրա հասարակական 
կեցությամբ' նյութական-արտադրական գործունեությամբ ու տնտեսական հարաբերութ
յուններով: Գիտակցությունը այդ կեցության արտացոլումն է ե երկրորդային-ածանցյալ է: 
Այն որոշվում է հասարակական կեցությամբ, ինչպիսին մարդկանց հասարակական կեցութ
յունն է, այնպիսին էլ նրանց գիտակցությունն է: Մարդը, ըստ Կ.Մարքսի, հասարակական 
հարաբերությունների ամբողջություն է. նա հասարակական էակ է:

Նույն ժամանակահատվածում են ձևավորվում մարդու բնույթի իռացիոնալիստական 
ըմբռնումները և Նիցշեի գերմարդու գաղափարը: Մարդու բնույթը բանականությամբ կամ 
թե տնտեսական-արտադրական գործունեությամբ ու հարաբերություններով չի որոշվում: 
Բանականությունը, ըստ Նիցշեի, մոլորեցնում ե հիվանդացնում է մարդուն, իսկ եվրոպա
կան մշակույթը ստրկացնում է նրան: Մարդու բնույթը պետք է որոշվի հին արժեքների վե- 
րաարժեվորման ե նոր արժեքների հիմքի վրա: Նիցշեն առաջին պլանի վրա է մղում ուժը, 
կիրքը, իշխելու կամքը:

Մարդու բնույթի վերաբերյալ ինքնատիպ մոտեցում ունի էկզիստենցիալիզմը:* Մար
դու էությունն այն է, ինչ յուրաքանչյուր մարդու մարդ է դարձնում ե որոշում է նրա կյանքը և 
էքգիստենցիան /անհատական գոյությունը/: Մարդն աշխարհում մի եզակի իևքևոտյուև 
է, որի գոյությունը նախորդում է էությանը: Մարդը ինքն է իր էքգիստենցիայի արարիչը, նա 
ինքն իրեն արարում է ամեն օր, իր էությունը շարունակապես կերտում է մինչե մահ: Այդ ա
րարումը լոկ մի նախագիծ է, որը պետք է կերտվի: Հետևաբար, այդպիսի էությունը շարու
նակական է, անընդհատ կառուցվող է և միայն իր վերջեագծում է մարդը իմաստավորում, 
որ ավարտուն և ինքնին էություն փ ունեցել: Նրան հետապնդող վախն ու սարսափը իր ողջ 
կյանքի ընթացքում ստիպում են մտածել անձնական գոյության մասին, քանի որ շարունա
կաբար կերտվող էությունը ոչ մի դետերմինանտ էլ չունի, նա ազատ է: Մարդը հենց ազա
տություն է:

*  Տես «էբզիստենցխպիզմիա», գլուխը'էջ 223-228:
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20-րդ դարի փիփսոփայությունը մարդու բնույթի իր որոնումներում «հայտնադործում» 
է մարդու բնույթի սուբստանցիոնալ նորանոր գաղտնիքներ: Հուսեռլը մարդու բնույթը տես
նում է գիտակցության ֆենոմենոլոգիական փորձում, հերմենետիկան' /մեկնարվեստը/ աշ
խարհում մարդու գոյության ու իրերի թաքնված բովանդակության ճանաչման ե հաղթա
հարման հոգեոր ունակությունների մեջ: Հոգեվերլուծաբանները մարդուն համարում եե իր 
օգտակարապաշտական ունակությունները կենսագործող էակ, իսկ լեզվաբանական փիլի
սոփայությունը մարդու էությունը համարում է լեզվական սիմվոլիկ նշանային կեցություն: 
Նորանոր գործոններ են առաջ քաշվում հետմոդեռնիստական փիփսոփայական ուղղութ
յուններում:

Վերը շարադրված մոտեցումներն ու տեսակետները Դուք կարող եք յուրացնել անդրա
դառնալով դասընթացի «Փիփսոփայության պատմություն» բաժնի համապատասխան 
գլուխներին:

փ *  *

Մարդու փիփսոփայական ըմբռնումը ձևավորվում է նրա բնույթի վերը հիշատակված ե
րեք մոտեցումների համադրումից: Այդ մոտեցումներից յուրաքանչյուրը «դատարկ տեղը» չի 
առաջացել, այլ հենվել է ծանրակշիռ, իր դարաշրջանի իմացական հնարավորությունների 
շրջանակներում գոյություն ունեցող ըմբռնումների, փաստարկների ու տվյալների վրա:

1. « Մարդը կԼևսաբաևակաս էակ է» տեսության հիմքում ընկած է այն իրողության 
ընդունումը, որ մարդը բնության էվոլյուցիայի արդյունք է, կենդանական աշխարհի ներկա
յացուցիչ է: Մարդը իր պորտալարով կապված է այդ աշխարհի ու բնական կեցության մյուս 
ձևերի հետ, ենթարկվում է / և ապրում/ ինչպես բնական կեցության, այնպես էլ կենդանա
կան աշխարհի վերջավոր օրգանիզմների ու մարմինների շարժման ու զարգացման օրինա- 
չավտւթյուններին, ծնվում և մահանում է այդ աշխարհի օրենքներին համապատասխան: 
Հետևաբար, մարդը ի սկզբաևե գոյություն ունի որպես օրգանիզմ-մարմին /կենսաբանական 
համակարգ/: Այդ մարմինը այն նյութական-ստարկայական հիմքն է, որը ապահովում է 
մարդու կեցության մյուս բոլոր ձևերի գոյությունն ու գործառնությունը, կյանքի կենսակա
նությունն ու ակտիվությունը, սուբյեկտիվությունն ու օբյեկտիվությունը: Բնական-մարմնսւ- 
կան այդ կեցությունը իր մեջ ապահովում է մի կեցության գոյություն ևս, որով մարդը տար
բերվում է կենսաբանական-կենդանական բոլոր կարգի օրգանիզմներից ու արարածներից: 
Այդ մարմին-օրգանիգմին «պատկանող» սուբյեկտիվ կեցությունը օժտված է մտածելու և 
ճաևաչելու ունակությամբ ու հնարավորություններով' մարդկային հոգեկանով, զգացմունք
ներով ու կրքերով, մտածողությամբ ու լեզվով, գաղափարներով ու իդեաներով: Բայց այդ 
սուբյեկտիվ կեցությունը մարդու մարմնից դուրս չի կարող առաջանալ և հեևց այդ մարմնի 
հոգևոր ներաշխարհն է: ճշմարիտ է, մարդը օբյեկտիվ-մարմնականի և սուբյեկտիվ-հոգե- 
կանի միասնություն է, բայց նրա գոյության հիմքում ընկած են կենսաբանական գործոննե
րը, այդ գործոններն են որոշում մարդ արարածի ֆիզիկական գոյությունը և հիմք հանդիսա
նում նրա էության ծագմանը:

Այս միտքը առնչվում է այն ռեալ իրողության հետ, որ իր մարմնական կառուցվածքի հի
մունքներով և կյանքով մարդը բնական-կենսաբանական էակ է: Նա ենթակա է կենսաբա
նական օրենքների գործողությանը' նյութափոխանակության օրինաչափություններին, իր 
օրգանիզմի ամբողջականությունն ու առողջությունը պահպանում է կենսաբանական պա
հանջմունքների բավարարման նույնական օրենքների գործողությամբ: Եթե չկա բնական 
առողջ և ամբողջական մարմին, ապա մարդու հասարակական էության մասին խոսելը, ի
րոք, ավելորդ է: Դեկարտի վերոևշյալ հանրահռչակ միտքը դեռևս չի նշանակում, որ մարդու 
մտածողությունը մարմնից անկախ և ինքնին գոյություն ունեցող և մարմնի կենսաբանական 
գործառույթների պայման է: Ակնհայտ է հակառակը, մտածելու համար անհրաժեշտ է մար
դու մարմնի բնական-կենսաբանական, մարմնի առողջ և մտածեյու ոնւյանւււկ որզւսն, ուղեղ 
և նրա «անխափան» աշխատանքը:
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I Mu|<ւ մարդու կյսւնլտ ընթանում Է ոչ թե բնական, կենսարանական-կենդանսւ- 
կւսն, այ[ սոցիալական-հասարակական դաշտում: Իսկ այդ դաշտը մարդկանց համա
տեղ, կոլեկտիվ ե միասնական գործունեության արդյունք Է: Այդ գործունեության ընթաց
քում մարդիկ մտնում են որոշակի կապերի ու հարաբերությունների մեջ, ստեղծում միջսւնձ- 
նային ե կոլեկտիվ հարաբերությունների մի համակարգ, որը մինչ այդ բնությունը չի ունե
ցել: Սրա պատճառն այն Է, որ մարդու կենսաբանական պահանջմունքների բավարարումը 
ինչ-ինչ պատճառներով անհնարին Է դարձել: Նա պետք Է ստեղծի գոյության իր միջոցնե
րը, վերամշակի բնության իրերը կազմակերպելով նյութական բարիքների արտադրություն: 
Իսկ դա, ինչպես վկայում Է պատմությունը, հնարավոր Է միայն մարդկանց համատեղ գոր
ծունեությամբ: Նյութական բարիքների արտադրությունը ծնում Է կեցության նոր ձև՝սոցիսւ- 
լականություն: Սոցքւալակահոտյուևը մարդկանց համատեղ գործելու к այդ հիմ
քի վրա իրենց անհատական կյանքը համատեղ կազմակերպելու ունակություն, 
պայման к միջավայր է: Սոցիալականության առարկայացումը հասարակական կյանքն 
Է: Այն միջոցներն ու մեխանիզմները, որոնց շնորհիվ իրականացվում Է սոցիալականությու- 
նը, արդեն սոցիալական-հասարակական են: Սոցիալականն այն Է, ինչ իր մեջ բնակա
նից ոչինչ չի պարունակում, բացի նյութերից: Մարդը հասարակականի կրող Է, նրա Էութ
յունը հասարակական Է՝ մարդը հասարակական էակ է: Մարդու մեջ հասարակականի 
առանձնահատկություններից մեկն Էլ այն Է, որ մարդկային թե կենսաբանական ե թե հա
սարակական պահանջմունքները գիտակցված են, ընտրովի ու նպատակադիր են և գերա
զանցապես հասարակական պայմանավորվածություն ունեն: Մասնավորապես, հոգևոր 
սոցիալական պահանջմունքները մարդկայնացնում են մարդու բնությունը:

Այնուամենայնիվ, վերոհիշյալ երկու մոտեցումները միակողմանի եե ե, բնականաբար, 
չեն արտացոլում մարդու ամբողջական բնությունը: Սրանցից յուրաքանչյուրը բացարձա- 
կանացնում Է մարդու կամ բնական կամ հասարակական կողմը, թերագնահատում կամ ան
տեսում Է այն իրողությունը, որ բնականը կամ հասարակականը մարդու բնույթի մեջ ինք
նին գոյություն չունեն և չեն Էլ կարող գոյություն ունենալ: Մարդը բիոսոցիալակահ, 
կենսարանական-հասարակական էակ է: Այսպիսի մոտեցման փիլիսոփայական բո
վանդակությունն այն Է, որ կենսաբանականը մարդու միասնական կեցության մեջ զուտ 
կենսաբանական-ֆիզոլոգիական չէ: Մարդու անատոմիական կառուցվածքը և բնազդային 
հոգեկանը, զգացմունքներն ու իմացական կարողությունները երկարատև սոցիալիզացման 
արդյունք եե: ճիշտ Է, մարդու կենդանական-կենսաբանական տեսակային զարգացումը ա
վարտված է, բայց սա չի նշանակում, որ դրա կատարելագործումը հասել Է իր վերջնագծին: 
Ինչ էլ փնի, այդ կատարելագործումը մնում է Homo sapiens-ի շրջանակներում, այլապես 
մենք գործ կունենայինք մարդու նոր տեսակի առաջացման փաստի հետ: Մյուս կողմից, 
մարդու կենսաբանական պահանջմունքները ծագումնաբանորեն կենսաբանական են, սա
կայն դրանց բավարարման միջոցներն ու գործընթացները սոցիալական եե:

Փիփսոփայությունը տարբերակում է մարդու բնույթը նրա էությունից: Այսօր ոչ ոք 
չի ժխտում, որ մարդը բիոսոցիալական միասնական ինքնություն է: Բայց այդ ինք
նությունը կարող է լինել բարոյական կամ անբաբոյական, բարի ու չար, գեղեցիկ ն. 
տգեղ, վեհ ու ստոր, արդար 1ւ անարդար, ճշմարիտ կամ սուտ, ի վերջո4 մարդկային 
կամ անմարդկային: Որտե՛ղ պետք է փետրենք մարդսւկային էության այս դրսևորումնե
րը: Պարզ է, միայն միջանձնային, անձի ու սոցիալական մյուս գործոնների միջև գոյություն 
ունեցող հասարակական ռեալ հարաբերությունների մեջ, մարդկանց կյանքի ու կենսագոր
ծունեության դաշտում, անձնայիե ու խմբակային վարքի ու արարքների մեջ: Այլապես մար
դու էության գաղտնիքների ճանաչումը հնարավոր չէ իրականացնել՝ սահմանափակվելով 
բիոսոցիալական միասնություն կոչվող մարդ օբյեկտի ինքնին վերլուծությամբ: Մարդու 
անհատական, էքզիստենցյալ ինքնության մեջ մենք, իրոք, ֆիքսում-ամրակայում ենք այն 
ճշմարիտ միտքը, որ նա բիոսոցիալական էակ է: Այս դատողության իմաստը լոկ այն է, որ 
դրանով մարդուն տարբերակում ենք կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից: Մսւր-
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դու բիոաւցիսւլւսկսւնությունը զուտ տեսակային հատկանիշ է: Բանն այն է, որ տեսա
կային այդ հատկանիշը մարդը ձեռք է բերել իր նմանների հետ համատեղ կյանքի ե միաս
նական գործունեության արդյունքում, իր հասարակական կյանքը կառուցելիս: Հասարա
կությունից դուրս մստդը իրոք, կենդանի է: Մարդու բիոսոցիալակաեությունը հասարակա
կան է, հասարակական այն ինաստով, որ ինչպես նշեցինք, միայն մյուս մարդկանց հետ հա
մատեղ գործունեության, համատեղ կյանքի և փոխադարձ շփումների ու հարսւբեյաւթյուն- 
ների մեջ է նա ՄԱՐԴ կոչվում: Հետևաբար, մարդու փիփսոփայական ըմբռնումը պետք է 
դուրս գա նրա կոնկրետ գիտական և մարդաբանական փիլիսոփայության շրջանակներից 
և նրանց միջանձնային, բացառապես մաբդ-մւսբդ հարաբերությունների մեջ 
փնտրի մարդկային Էությունը: ԵՎ եթե մարդու էությունը հնարավոր չէ ճանաչել նրա 
բիոսոցիալական ինքնին միասնության մեջ, ապա հարցի լուծումը պետք է տեղափոխել 
մարդու և հասարակության ե միջանձնային /մստդ-մստդ/ վտխազդեցությունների դաշտ: 
Այդ հարթության վրա ոչ հասարակության և ոչ կ  մարդու էությունները հնարավոր չէ պար- 
գել կամ մարդուց դեպի հասարակություն կամ հասարակությունից դեպի մարդ գնալով: Ոչ 
մարդու մասին ամբողջական գիտելիքներով կարող ենք ճանաչել հասարակության էությու
նը, ոչ էլ հասարակության մասին պատկերացումներով' մարդու էությունը: Բանն այն է, որ 
հասարակության էության մեջ բնական, կենսաբանական ոչինչ չկա, իսկ մարդու բիոսոցիա- 
լական ինքնության մեջ հասարակականը չի հանգում բնական-կենսաբանականին: Այստե
ղից կ  մարդու էությունը պետք է որոնել մարդ-հասարակության փոխազդեցության դաշտե
րում: ճանաչելով այդ փոխազդեցությունների բովանդակությունը, մեր առջև ճանապարհ 
կբացվի մարդու էության ըմբռնման /հասկացման/ համար:

Եթե մարդու էությունից գնում ենք հասարակության ճանաչում, ապա նախ, կենսաբսւնա- 
յան օրենքները տարածում ենք մարդու վրա, այնուհետև մարդու միջոցով վարձում ենք ճա
նաչել հասարակության էությունը: Հասարակակության ճանաչման այդպիսի ուղղություններ 
են սոցիալ-դարվինիզմը, օրգանական տեսությունները սոցիոլոգիայում, «սոցիալական 
բնազդների» և «ընդօրինակման մասին» տեսություններն ու ուսմունքները /հիշենք Ֆ. Նիցշեի 
բեղմնավորող և բեղմնավորվող ազգերի ու ժողովուրդների մասին հռետորական մտքերը/: 
Մարդու կենսաբանական էության մասին առավել ընդգծված մոտեցումներ մենք գտնում ենք 
ֆրոյդիզմի մեջ: Մարդը, ըստ Ֆրոյդի, կենսաբանական էակ է, որովհետև էրոտիկ հոգեկաևի 
չբավարարված ցանկասիրական էներգիան կամ այլափոխվելով ու այլակերպվելով ար
տամղվում է գիտակցականի տիրույթ և դառնում գիտական-գեղարվեստական գործունեութ
յան հզորագույն խթան կամ, կուտակվելով, մթագնում է գիտակցականը, ճանապարհ բացում 
անգիտակցական կրքերի պոռթկման համար' դառնում հոգեծին հիվանդությունների առա
ջացման, մարդու չարության և ագրեսիվության պատճառ և ձևավորում է մազոխիստական- 
սադիստական անհատներ: Իսկ եթե հասարակության իմացությունից ենք գնում դեպի մար
դու ճանաչում, ապա հանգում ենք գռեհիկ սոցիոլոգիզմի, մոռանալով, որ մարդը բիոսոցիա- 
լական էակ է: Հասարակական իմացությունից մարդու իմացության մեթոդաբանությունը 
մշակել և իրականացրել է Կ. Մարքսը, որի արդյունքում նա մարդուն սսւհմանել է որպես հա
սարակական հարաբերությունների ամբողջություն:

*  * *

Այժմ հակիրճ Ձեզ համար ընդհանրացնենք վերոհիշյալ պարզաբանումները: Մարդու 
անջատումը կենդանական աշխարհից և սոցիափզացումը բնապատմական երկարատև 
պլացես է: Սրանով սկսվում և ձևավորվում է մարդու մարդկային էությունը' որպես բնության 
մեջ նոր հատկությամբ օժտված կենդանի, իր հիմքում ունենալով կենսաբանական կեցութ
յան մակարդակը, որի հետ մարդը գենետիկորեն կապված է իր ողջ կյանքի ընթացքում:

Սոցիալական փիփսոփայությունը ելնում է մարդու բնույթի երկակիության վատտից' 
կենսաբանականի և հասարակականի միասնականությունից: Գիտական սաումով տ)վար 
խնդիր է մարդու էության ճանաչումը, քանի որ մարդը միաժամանակ ապրում I հ' բէւակւսն-
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կև1ւսւււ|՚էււ1ւտ1|սւււ, և 'սոցիա լա կա ն դաշտերում:
Որպևս բնական, կենսաբանական Էակ, մարդը պսւտկամում Է «Homo sapiens> '«բանա

կան մարդ» կոչվող տեսակին /Էթնոցեղային հազարավոր ենթատեսակներով/: Բանական 
մարդը դասի ամենավերին ե վերջին տեսակն է' ոասսայակսւն իր տարատեսակներով: 
Նյութափոխանակությունը, բազմացումը, մարմնի օրգանական-կենսաբանական կաոուց
վածքը ե նրա օրգանների ֆունկցիոնալ կախվածությունները բացարձակապես կենսաբա
նական բովանդակություն ունեն:

Բայց մարդու էությունը կազմող տեսակային տարբերակիչ հատկությունները սոցիա
լական. ծագում ունեն: Դրանք ձեռքբերովի են ե մարդու սոցիալիզացման արդյունք են: 
Զգայական-սւոարկայական գործունեությունն ու աշխատելու ունակությունը, գիտակցութ
յունն ու լեզուն, հաղորդակցության հոդաբաշխ-ինֆորմատիվ, բարոյա-իրավական ե սո- 
ցիոմշակութային արժեքային համակարգերի ստեղծման ունակությունները մարդու տեսա
կային այն նոր հատկություններն են, որոնք բնությունից ժառանգված չեն, այլ զուտ սո
ցիալական. ես:

Ուրեմն, մարդը գործառնում է ե՜ կենսաբանական, ե' սոցիալական դաշտերում միաժա
մանակ: Որտե ղ պիտի փնտրել մարդու էությունը: Այս հարցի լուծումը ընթացել է երկու հիմ
նական ըմբռնումների' մարդու կենսաբանականացման ե հասարակականացման տեսութ
յունների սուր վիճաբանությունների ուղիներով: Առաջին տեսությունը մարդու էությունը ո
րոնում ե գտնում է կենսաբանական դաշտոււք նրա բնական-կենսաբանական հատկություն
ները համարելով տիրապետող, գերադաս, որոշիչ և առաջնորդող: Բացարձակացնելով 
կենսաբանականի դերը մարդու էության սահմանման հարցում, կենսաբանականները / այդ 
թվում իռացիոնալ, ոչ դասական փիլիսոփայական ուղղություններերում նկատվող/ ստեղ
ծել են համապատասխան տեսություններ' ռասիստական, սոցիալ-դարվինիստական, ինչ
պես ե սոցիալ֊հոգեբանական: Ոասիստական տեսությունների արտահայտություն են 
«բարձր ե ցածր» ռասաների, «արիական» ժողովուրդների գոյությունը հիմնավորող ուս
մունքները: Սոցիալ-դարվինիզմը U նրա տարատեսակները, հենվելով տեսակների առա
ջացման բնական ընտրության ե գոյության կռվի սկզբունքների վրա, մարդու էությունը բա
ցատրում են կենդանական աշխարհի օենքներով. հասարակական կյանքը ես գոյության 
կռիվ է: Մի շարք հոգեբանական ուղղվածություն ունեցող տեսություններ մարդուն ի ծնե վե
րագրում են չարություն, բնածին հարձակողական, իր տեսակին անխնա ոչնչացնող ագրե
սիվության հատկանիշներ:

Երկրորդ դեպքում մարդու էությունը հանգեցվում է զուտ սոցիալականին' արժեզրկելով 
ե նսեմացնելով մարդու կենսաբանական կողմը: Մարդուն անհարիր է այն ամենը, ինչ բնա
կան, կենդանական-կենսաբանական է: Այս տեսակետի ակունքները գալիս են դասական 
բանականացված փիփսոփայական համակարգերից ե մարդու էության վերացարկված 
համընդհանուր մարքսիստական տեսությունից:

Սոցիալական փիփսոփայության այսօրվա նվաճումների հենակետից, մարդը, իրոք, 
բիոսոցիալական էակ է ե ապրում է իբրև այդպիսին: Կենսաբանականը մարդու մեջ սոցիա- 
լիզսւցված է, իսկ հասարակականը'կենսաբանականացված: Նույնիսկ մարդու բնական մի
ջավայրը'կենսոլորտը, սոսկ կուսական-բնական միջավայր չէ, այլ նոոսֆերա /բանական ո- 
լորտ/ է: Մարդը իր բանական ակտիվ գործունեությամբ վերավտխել է այն, դարձնելով սո
ցիալական միջավայր: Նա ոչ թե կենսոլարտի գերին է ե ձուլված է նրան, այլ իր ակտիվ 
գործունեությամբ վերավտխել է այն, դարձրել սոցիալական և սոցիոմշակութային միջա
վայր: Նա ոչ միայն հարմարվում է կենսոլորտին, այլ այն հարմարեցնում է իրեն: Հարմար
վելն ու հարմարեցնելը անկախ գործընթացներ չեն: Մարդը հարմարվում է հարմարեցնելով, 
իսկ հարմարեցնելով'հարմարվում:

Մարդու ներդաշնակ զարգացումը պայմանավորված է կենսաբանականի և սոցիալա
կանի բնականոն փոխազդեցությամբ: Բայց հարմարվելով բնությանը, մարդը հաճախ 
խախտում է իր կենսաբանական գոյության նորմալ հիմքերը: Շրջապատող բնական միջա-
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վայրի այլանդակ կեղտոտումը, բնական հարստությունների վայրենի, գիշատչական և թա
լանչիական օգտագործումը, միջուկային էներգիայի արտանետումները U օդային ու ջրային 
ավազանների սարսսւփեփ աղտոտումները անդառնալիորեն խախտել են մարդու օրգա
նիզմի բջջային-կենսաբանական կաոուցվածքն ու գործունեությունը, դարձել մահածին ֆի
զիոլոգիական և հոգեծին հիվանդությունների առաջացման պատճառներ: Այսպիսի պայ
մաններում ի՞նչ խոսք կարող է գնալ մարդու նորմալ սոցիալական կյանքի մասին: Նշանա
կում է, մարդու հասարակական գործունեությունը ազդելով բնության վրա, նրա միջոցով նե
րազդում է մարդու կենսաբանական գործոնների վրա: Ախտելով մարդու կենսաբանականը, 
մարդը զրկվում է սոցիալական դաշտում նորմալ կենսագործունեության հնարավորություն
ներից: Կենսաբանականն ու սոցիալականը պետք է ներդաշնակվեն մարդու բիոսոցիալա- 
կան միասնության մեջ, ձգտեն կատարելության ե իդեալականության:

*  *  *
Մարդու բիոսոցիալական ամբողջականության մասին խոսելիս, կարևոր ենք համարում 

անդրադառնալ մի կարևոր իրողության: Ոչ ոք այսօր չի կասկածում, որ մարդու ամբողջա
կան էության ձևավորման վրա որոշակի ազդեցություն ունեն կենսաբանական գործոնները: 
Սակայն, սոցիալ-հոգեբանական և իրավագիտական /դատափորձագիտական/ տեսութ
յունների մեջ ւիորձում են հիմնավորել ռասայական տարբերությանների կենսաբանական 
պայմանավորվածությունը, ագրեսիվության գենետիկական կոդերի միջամտությունը մար
դու մարդկային էության ձևավորմաև գործում հայտարարելով, որ հանցագործը յուրահա
տուկ տիպ է և տարբերվում է մյուս մարդկանցից:

Սի դեպքում ընդունում և հիմնավորում են ստորին և բարձր ռասաների գոյության փաս
տը և վարձում են դա հիմնավորել մարդաբանական կառուցվածքային տարբերություններով' 
սկսած գլխի ու դեմքի կառուցվածքային տարբերություններից մինչև մտավոր ունակություն
ները, իբր սևամորթ և սպիտակամորթ ռասաների մտավոր զարգացման գործակիցների 
տարբերությունը ահռելի է: Այս կապակցությամբ պետք է նկատենք, որ նման ռասիստական 
տեսություննեերի երևան գալը սոսկ քաղաքական պատվերի արգասիք է: Գեները չեն, որ 
պայմանավորում են մարդու մտավոր զարգացման արագությունն ու մակարդակը:

Երկրորդ դեպքում, իրավագիտությունը վարձում է կապ հաստատել հանցագործության 
և մարդու կենսաբանական բնույթի միջև: Իտալացի հայտնի իրավաբան-քրեագետ Չ. 
Լամբրոզոն այս կապակցությամբ փորձում է ապացուցել, որ գոյություն ունի մարդու մի տե
սակ' հանցագործ մարդկանց մի տիպ, որոնք էապես տարբերվում են մյուս մարդկանցից: 
Սարդկանց այդ տեսակը իբր հանցագործություն է կատարում իր մարդաբանական կա
ռուցվածքի բազմաթիվ հատկությունների և առանձնահատկությունների հետ կապված 
կենսաբանական ուժերի առկայության պատճառով: Ուստիև, ըստ նրա, հանցագործույտ- 
յունները ունեն բնական բնույթ և հիմնավորում առանձնացնելով մարդկանց «հանցագործ 
տիպը», իսկ հետագայում նաև «բնածին հանցագործ» տեսակը: Բարեբախտաբար, ի վեր
ջո հասարակությունը այս տեսության վրա «տաբու» դրեց, իսկ հետագա քննադատական 
տեսություններում հանցագործությունը դիտարկվեց իբրև հասարակական երևույթ, դրա 
պատճառները սկսեցին փնտրել կյանքի սոցիալ-տնտեսական այլակերպումների մեջ: Այս 
առնչությամբ է  Դյուրկհեյմը հիմնավորել, որ մարդը երբեք կ  հակահասարակական էակ չէ 
ե ոչ էլ մակաբույծ ու ձրիակեր: Հանցագործությունն ու պորտաբուծությունը հասարակա
կան երևույթներ են և հասարակության ծնունդ են, իսկ է. Ֆրոմը այն միտքն է արտահայտել, 
որ մարդը մյուս կենդանիներից տարբերվում է նրանով, որ մարդասպան է և որ աոանց կեն
սաբանական և տնտեսական պատճառների, սպանում է իր նմաններին և նույնիսկ դրանից 
հաճույք ստանում:

Այնուամենայնիվ, այսօր, գենային ինժեներիան շարունակվում է մարդկային գեների մեջ 
որոնել չարի, հանցագործության և մարդուն անհարիր վայրի-գազանային գհներ' «հանցագոր
ծության գեներ» և գիտական ւիորձեր կատարում վերադասավորելու] դևնային |յ|ամււսոմև1ւրի
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I'fiuil|uili գատախրվածոգոյան կարգը, ի չիք դարձնելու իբր հանցագործ մարդկանց ծնունդը:

փ փ *

Փիփսոփայական միտքը իր ծագման օրվանից մարդու էությունը որոնելիս, այն որո
նում է մարդու մեջ մարդկայինի, այն է4 գեղեցիկի, բարու և  ճշմարիտի կատարե
լության ն. իդեալականության չսւփորոշիչներով, մշակում դրան հասնելու ուղիները: 
Մարդու մարդկային էության ներդաշնակության, իդեսգի և կատարելության փիփսոփայա
կան որոնումները գափս են դարերի խորքերից: Սոցիալական փիլիսոփայությանը մշտա
պես հետաքրքրել է ոչ միայն մարդու ամբողջական բնույթի ե էության հիմնահարցերը ամե
նատարբեր մշակութային համակարգերում, այլև կատարյալ, իդեալական մարդու մասին 
պատկերացումների և ըմբռնումների էվոլյուցիան:

Ոչ ոք, իհարկե, չի կասկածում, որ ընդհանրապես կատարյալ, իդեալական ոչինչ չկա 
կատարյալ տիեզերքում: Այնուամենայնիվ, կատարյալ իրերի ե կատարյալ մարդու մասին 
պատկերացումներ, գաղափարներ և իդեալներ մշտապես մշակվել են տարբեր մշակութա
յին, մասնավորապես, փիփսոփայական համակարգերում:

Իդեալ և իդեա բառերը սերում են հին հունարենի նույն արմատից և հունական անտիկ 
մշակույթի մեջ նշանակել ե եվրոպական մշակույթ են թափանցել, իմաստավորվել ու գոր
ծածվել են որպես կերպար, ևմուշ և հորս՝. Իդեան բովանդակել է ոչ միայն իրի էությունը, 
այլև այդ իրը իդեալականության, ասել է թե' կատարելության և ներդաշնակության տե
սանկյունից, իբրև դրա իդեալական նմուշ: Իսկ մարդու իդեալականության և կատարելութ
յան փիփսոփայական առաջին պատկերացումների հիմունքները տիեգերակենտրոն են: 
Հին հունական մտածողությունը գերազանցապես զգայակաե-ստարկայական է: Մարդը 
տիեզերական մարմին է, ապրում է իրերով ե իրերի մեջ: Պատահական չէ, որ միլեթյան 
դպրոցի առաջին բնափիլիսոփաները և նրանց հաջորդները ամբողջական տիեզերքի հիմ
քում դրել են նյութական տարերքները' ջուրը, օդը, կրակն ու հալը, որոնք պայմանավորել են 
տիեզերքի ամբողջական կատարելությունն ու ներդաշնակությունը:

Անտիկ մտածողությունը չի հաղթահարել իր զգայական-առարկայական բովանդա
կությունը նույնիսկ այն դարաշրջաններում, երբ փիփսոփայական միտքը մշակել է համընդ
հանուր գաղափարներ: Պլատոնյան գսւղափար-էյդոսները իրերի տիպարներ ու նմուշներ 
եե, դրանց թաքնված, մտահասանելի նյութականության կրողներ են և նույնքան ոեալ գո
յություն ունեն, որքան զգայական աշխարհի անցողիկ իրերը: Նույնիսկ հոգու մեջ երանք 
տեսել եե մարմնական ինչ-որ բան, որը թաքնված է իրերի մեջ և շարժման մեջ է դնում այդ 
իրերը: Հոգով օժտված է ոչ միայն ողջ տիեզերքը, այլև նրա յուրաքանչյուր իր: Այդ իրերը և 
մարդիկ մտածում եե ոչ թե հոգով, այլ ամբողջ մարմնով: Այդ պատճառով էլ լավ ու կատար
յալ մտածելու համար պետք է կատարելապես մարզել մարմինը, փնել լավագույն մարզա
վիճակում: Կատարյալ մտածող մարմին ստեղծող ուժը հոգին է, բնականաբար, կատարյալ 
մարդու իդեալը ուղղակիորեն առնչվում է հոգու կատարելության հետ: ԵՎ քանի որ անտիկ 
մշակույթի ե փիփսոփայության մեջ իդեալական, կատարյալ մարդու պատկերացումներն 
ու իդեալները տիեգերակենտրոն են, ապա մարմնի կատարելության չափանիշը մնում է 
տիեզերական Լոգոսը' /Միտքը/ գոյի հետ միասնական մտքի տիեզերական ապրումների 
աշխարհը: Այդպիսին են դիցաբանական հերոսները, որոնց մարմինները նշանավորում են 
կատարյալ մարդու իդեալները: Հունական արվեստը, մասնավորապես արձանագործութ
յունն ու քանդակագործությունը զբաղված էին կատարյալ մարմնի ստեղծագործական գոր
ծունեությամբ, կատարյալ մարմին, որը տիեզերական անհաղթահարելի տարերքների ար
տահայտություն է և ոչինչ չի ասում իր հոգու կատարելության մասին:

Միջնադարյան մտածողության մեջ մարդու իդեալը աստվածակենտրոն է: 
Մարդը չի հավատում իրեն: Նրա հավատը աստվածն է, իբրև բացարձակ կատարելություն 
և իդեալ: Մարդու հայացքները ուղղված եե գեպի երկինք, այնկողմնային աշխարհին և առ 
աստված, որը բացարձակ կատարելություն և սրբության սրբոց է: Այն մարդն է կատարելա
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գործում, ով ձգտում է դեպի աստված, ձգտում է ձուլվել այն ամենհն. ի1ւ$ սալւլ< I.: Հետևա
բար, մարդու կատարելությունը սկսվում է այն պահից, երբ նա շարժվում I. ղԼպի աստված: 
Մարղու կատարելության միակ չափանիշը հնարավորին չափ աստծուն մոտ գտնվելն Լ՜: 
Իսկ այդպիսին կարող են փեել ոչ թե սովորական մահկանացուները, այլ նրանք, ովքեր ա- 
ռսւջնորդում են մարդկային հոտը առ աստված: Այդ մարդիկ կատարելության շղթայի օ
ղակներից մեկի կրողներն են, որի վերջին օղակը, հետևաբար, աստծուն ամենամոտիկները 
արդեն սրբացած մարդիկ են' նախ աստծու անունից հանդես եկող մարգարեները, այնու
հետև կաթողիկոսներն ու պապերը:

Այսկողմևային աշխարհում կատարյալ մարդ չկա: Նրանք մեղքի կրողներ եե, մեղսա
գործներ են: Նրանց մարմինն ու հոգին հակադրություններ են, հոգին անմահ է, իսկ մարմի
նը մահկանացու: Աստված մարմնի հետ գործ չունի: Աստված կատարելագործում է մարդու 
հոգին, իսկ այդ գործընթացը բացարձակապես կապված է աստվածային հայտնության 
հետ: Միայն աստծուն է վիճակված մեղսագերծել մարդու մարմինը և նրա հոգին դրախտ 
ուղարկել' այն էլ մի պայմանով: Մարդը պետք է ապրի աստվածային նախախնամություն
ներով, հայտնության ճշմարտություններով և միայն մտածի և ուղիներ որոնի իր հոգու 
փրկության համար, նույնիսկ «մարմնին ցավ պատճստելու և խոցելու» պայմանով:

Նոր ժամանակաշրջանում, որի էությունն ու բնույթը մարդու աշխարհականացումն 
է, ձևավորվում է աշխարհիկ մարդու կերպարը և, բնականաբար, նոր չափանիշներ կա
տարյալ և իդեալական մարդու մասին: Մարդու կերպարը մարդակենտրոն է: Նոր դարաշր
ջանի փիփսոփայությունը և լուսավորական գաղափարախոսությունն ու մարտնչող ա- 
թեիգմը Աստծուն «գցում են գահից», մարդուն երկնքից իջեցնում են գետին. «Աստծո տեղը 
բազմում է մարդ-սւստվածը»: Մարդը սովորական իր-արարած չէ, նա «մտածող իր է»: 
Մարդու կերպարը բնութագրելիս պետք է թափանցել նրա հոգեոր-բանական աշխարհը: 
Նրա կատարելությունը պետք է փնտրել բանականության զարգացվածության ու կատա
րելության աստիճանի մեջ, նրա սուբյեկտիվության և իմացական կարողությունների զստ- 
գացվածության մեջ: Աստծո վւոխարեև աշխարհը կառավարում են բանականության օ- 
րենքները: Ուստի առաջին պլան են մղվում մարդու դաստիարակության և լուսավորության 
խնդիրները: «Գիտությունը ուժ է», իսկ բնությանը ենթակա է մարդուն: Մարդու իդեալական 
կերպարը գիտնականի, լուսավորյալ անհատի կերպարն է: Մարդու և հասարակության 
կատարելության ուղին ոչ թե առ աստված է և դեպի «աստվածային թագավորություն» է, 
այլ աշխարհականացված է, առաջադիմության ուղի է: Բուրժուսւկան ազատականությունը 
ե պրոլետարական կոլեկտիվիզմը մարդու կատարելության գլխավոր պայմաններն եե: 

Մարդը, մնալով ինքն իր և իրերի դեմ-դիմաց ու միայնակ, սկսում է գիտակցել ինքն ի- 
րեն: Նա գիտակցում է իրեն որպես ակտիվ, գործունյա էակ: Նախ բանականությունն ու 
սուբյեկտիվությունը' զուտ մտածական գործունեությունը, խորհրդանշում է մարդու և հասա
րակության կատարելությունը, դրանով իսկ' պատմական առաջադիմությունը, իսկ այնու
հետև այն առարկայացնում է' մարդու գործելու ընդունակությունը ւիոխարկելով իրերի 
հատկությունների: Մարդու կատարելության չափանիշը իրերի մեջ առարկայացված բա
նականության խորությունն ու ծավալումն է: Մարդը ապրում է այդ իրերի աշխարհում իբրև 
բանական մարդ, իրեր, որոնք ունեն իրենց ոչ միայն բնական տրամաբանությունը, այլև 
ձեռք են բերել սոցիալականությանը հատուկ տրամաբանություն: Մարդը իր կյանքը կառու
ցում է այդ բարդ, հսկայական դիմադրողականություն ձեռք բերած հասարակական իրերի 
աշխարհում: Նա արդեն սոսկ բնական իրերին ընկեր էակ չէ, այլ հասարակական-առարկա- 
յական աշխարհի էակ է: Մարդը «արտադրում է» հասարակություն, իսկ հասարակությունը' 
«մարդուն»: Մարդու կատարելությունը դուրս է գափս իր ինքնությունից և պայմանավոր
վում է հասարակության առաջադիմությամբ: Հասարակության մեօ է նա սոցիալիզացվում, 
կերտում ինքն իրեն, ամբողջացնում իր բիոսոցիալական էությունը և կատսւրերսզործում ոչ 
միայն իր մարմինն ու հոգին, այլև սոցիափզացնում է իր զգայական ա?խսւ|ւհ|ւ, ձևավորում 
կամք, սիրո և մայրության զգացմունքներ: Մարմնի կատստ1ւ|ւալւտծսււ(|լ անհնարին I. ա-
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■ 11 ւ 11 к I Inn 11 и կաւրար1ւլագււ|ւծման, իսկ հալա կաւրսւ|ւ1գւսգործման նյութական պայմանը 
մարմնի կատարելագործումն է: Կատարյալ ե իգեալւսկան մարդու ձնավորման պայմաննե
րը տեղափոխվում են սոցիոմշակութային տիրույթներ: Մշակվում են կատարյալ, իդեալա
կան մարդու նոր դաւլափարներ' ազատության, ճշմարիտի, բարոյականի ե գեղեցիկի ի
դեալները, որոնք էլ դառնում են կատարյալ և իդեալական մարդու չավտրոշիչները:

£նդհսւնրսւցնելով կարող ենք եզրակացնել, որ մարդու մարդկային էությունը, 
կյանքի իմաստն ու երջանկությունը նրա բարոյական ե  գեղարվեստական մաքա
ռումն է «Մարդ» դառնալու ե. ամբողջ կյանքում «ՄԱՐԴ» մնալու համար:

* *  *

Մարդու անձնական կյանքն ընթանում է սոցիալական կեցության երկու դաշտերոսք 
անհատական նւ հասարակական: Եթե մարդը հասարակական էակ է ե նրա սոցիալի- 
զացումը անհնարին է առանց համատեղ-միասնական կյանքի ու գործունեության, ապա 
պետք է առաջնորդվենք նրանով, որ մարդու հասարակական էությունը այն միակ «կաղա
պարն է», որի շրջանակներում նրա անհատական կեցության բազմակերպությունը անհա
տականացվում է մեկ ամբողջության մեջ: Այս իրողությունը պայմանավորված է նրանով, 
որ լույս աշխարհ գալով, յուրաքանչյուր ոք ե յուրաքանչյուր սերունդ պատրաստի գտնում է 
հասարակական հարաբերությունների որոշակի համակարգ, հասարակական կառույցներ, 
սոցիալական կառուցվածք, ազգային մշակույթ, ավանդական, բարոյական, սոցիալական և 
իրավաքաղաքական նորմերի ու սկզբունքների գործող կայուն համակարգեր հասարա
կության առկա կեցության միասնական համակարգ, ասել է, թե կյանքի օբյեկտիվ պայման
ներ: Մարդը սոցիալիզացվում ե անհատականություն է ձեռք բերում հասարակական կե
ցության այդ ձեերի գործող դաշտերում, ապրում է դրանց մեջ, յուրացնում է դրանք ե ղեկա
վարվում է դրանցով: Մարդու անհատական կեցությունը ընթանում է հասարակական կե
ցության հրամայականների թելադրանքով: Ընդգծելով մարդու հասարակական էակ լինե
լու հանգամանքը, նորկանտական Կասիրերը մարդկային գործունեության աշխարհին բնո
րոշ է համարում խորհրդանիշային /սիմվոլիկ/ ձեեր, որոնցով հասարակական կյանքը 
մարմնավորվում ե արտահայտվում է մշակույթի մեջ: Որպես հասարակական էակ, մարդը, 
ըստ Կասիրերի, չունի որևէ առանձնակի էություն: Նա ապրում է հասարակական կյանքի 
մեծ ձևերի մեջ, այն է'լեզվի, կրոնի, արվեստի, քաղաքական հաստատությունների աշխար
հում, ստեղծում է «լեզվական, կրոնական խորհրդանիշեր, առասպելական և գեղարվեստա
կան խորհրդապատկերներ ե հենց այդ խորհրդանիշերի ու խորհրդապատկերների ամբող
ջության ու համակարգի միջոցով է, որ ի վիճակի է դառնում ապրելու հասարակական կյան
քով, այսինքն' կարողանում է հաղորդակցվել ուրիշ մարդկանց հետ և հասկանալի դառնալ 
ուրիշների համար»:

Ապրելով հասարակական կեցության հրամայականների թելադրանքով, այնուամենայ
նիվ, մարդը կառուցում է իր անհատական աշխարհը, իր անձնական կեցությունը: Այս «անձ- 
նական-ինտիմ» աշխարհի ձևավորումը սկզբնավորվում է հենց այն պահից, երբ հասարա
կական կեցության դաշտում մարդը սկսում է գիտակցել իր պատկանելիությունը ընտանիքին, 
սոցիալական որևէ խավին, էթնոսին ու ազգին, պետությանն ու կրոնին: Այս իրողություննե
րի մեջ նա ձգտում է հաստատել իր անհատականությունն ու ինքնությունը, իր «Եսը»: Հասա
րակական կեցության ցանկացած ձև ու կառույց դառնում են նրա զգացմունքների առարկան, 
զգացմունքներ, որոնք կեցության բոլոր ձեերի նկատմամբ մարդու անհատական վերաբեր
մունքի առարկան են: Զգացմունքների ու ապրումների գիտակցման միջոցով են ձևավորվում 
մարդու անձնական-անհատական դիրքորոշումները աոկա կեցության ձևերի ու հրամայա
կանների նկատմամբ և որոշվում անհատական գործունեության բնույթը: Ներառվելով հա
սարակական կեցության ձևերի ու հրամայականների ոլորտը, մարդը ամեն ինչ արժևորում է 
իր «Եսի» տեսանկյունից ու շահերի թելադրանքով, որոնք կարող են արտահայտվել դրական 
ու բացասական վարքագծի ե արարքների ձևով, ապրումներով և վերապրումներով: Եթե նա
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չի կարող ապրել ու հաշտվել և իր անհատական կյանքը կառուցել հասարակական կեցաթ- 
յան հրամայականների թելադրանքներով, նա օտարվում է հասարակությունից, չնայած դրա 
հիմքներն ու պատճառները կարող են լինել նաև խիստ անձնական բնույթի:

Այևուամենայևիվ, մարգը չի կարող ապրել հասարակական կեցությունից դուրս, 
ապրել հասարակության մեջ և  դրանից անկախ ու ագատ լինել, իևչպես վարձում եև 
հիմնավորել էքգխպւենցիալիստները: Նրանց «արտաքին կեցությունը» /նկատի ունեն հա
սարակական կեցությունը/, մարդու ներաշխարհի' նրա անմիջական անձնական կեցության 
հիմքն ու նշանակալից մասն է կազմում: ԵՎ այն ամենը, ինչը կազմում է մարդու կյանքի ի
մաստի և երջանկության էությունը, չի կարող ձեոք բերվել անհատական կեցության անվե
րապահ մաս կազմող հասարակական կեցությունից օտարված իրավիճակներում: £նդհսւ- 
կաոակը, մարդու ազատությունը ե ազատ ըևտյաւթյունն ու գործունեությունը արմատապես 
կախված են հասարակական ու անհատական կեցությունների ևերդաշնակության աստի
ճանի հետ, այն դրական հանգամանքների և իրողությունների հետ, թե հասարակակաե կե
ցությունը որչափով է պայմաններ ստեղծում և նպաստում անհատական կեցության լավա
գույն դրսևորման ու զարգացման գործընթացներին: Արդի աշխարհում տեղի ունեցող հա ֊ 
մաշխարայնացման /գլոբալիզացմսւն/ գործընթացների նպատակներից մեկն էլ հենց այն է, 
որ մարդկությունը ձգտում է ստեղծել հասարակական կեցության համամարդկային այնպի
սի ձևեր և սոցիոմշակութային ու քաղաքակրթական այնպիսի հրամայականներ, որոնք ա- 
ոավելազույն օբյեկտիվ պայմաններ կստեղծեն անհատական ազատ ու ներդաշնակ կե
ցության համար, առանց որի մարդը ի վիճակի չէ և չի կարող իրականացնել իր իդեալները 
և կյանքը դարձնել իմաստալից ու երջանիկ: Միայն հասարակական կեցության մեջ է մար
դը ստեղծում իր անհատական կեցությունը, իր ներաշխարհը: Այդ աշխարհի ներդաշնսւ- 
կությունն ու գեղեցկությունը պայմանավորված է հասարակական կեցության գեղեցկտթ- 
յամբ ու ներդաշնակությամբ, իսկ քաղաքացիական հասարակության կառուցման գերա
գույն նպատակը մարդկային համակեցության այնպիսի ձևերի կառուցումն է, որտեղ թա
գավորելու է մարդու անհատական ու հասարակական կեցությունների ներդաշնակությունը:

2. Մարդու էության փիլիսոփայություն 
/ Մարդ, ինդիէքիէ), անհատ, աԱհատակաԱությաԱ, անձ/.

Մարդու էության փիփսոփայական ըմբռնումը չի սահմանափակվում նրա բիոսոցիալա- 
կան բնույթի իմացությամբ: Մարդու բիոսոցիալական միասնության մեջ ո՜չ կենսաբանակա
նի ու սոցիալականի առանձնահատկությունների իմացությունը, և' ոչ էլ մարդու և հասարա
կության վտխազդեցությունների ճանաչումը վերջնական գիտելիքներ չեն տափս այն մա
սին, թե ո՞վ է մարդը ե ո՞րն է նրա էությունը:

Այս հիմնախնդրի լուծման համար սոցիալական փիփսոփայությունը «Մարդ» հասկա
ցությանը զուգահեռ մշակել ե շրջանառության մեջ է դրել «Ինդիվիդ», «Անհատ», «Անհա
տականություն» և «Անձ» հասկացությունները:

«Մարդ» հասկացությունը սեռատեսակային համընդհանուր վերացարկված փիփսո
փայական հասկացություն է: Որպես այդպիսին, տարբեր դարաշրջանի փիփսոփայական 
մտքի մեջ մարդը սահմանվել է «բանական», «աշխատող», «քաղաքական», «ակտիվ և 
գործունյա» ե «ասուն» հատկանիշներով, որոնք շեշտում են մարդ-կենդանու տարբերակիչ 
հատկությունները կենդանական աշխարհի մյուս արարածներից: Բայց այս և նմանատիպ 
տեսակային հատկությունները սոսկ բնութագրական, երևույթազրակաև արժեք ունեն և չեն 
շոշավտւմ մարդու արմատական, խորքային էաթենսւկան հատկանիշները:

«Մարդ» հասկացության բովանդակության հետագա խորացման արտահայտություն է 
«Ինդիվիդ» հասկացությունը: Այն նշանակում է կոնկրետ, եզակի մարդ, նրա ներկայա
ցուցիչ ծննդյան օրվանից մինչի մահ: Այս հասկացության միջոցով բնութագրվում են մստ- 
ւ)ու եզակի-ինդուվիդուալ հատկությունները, որով այդ եզակի արւսրածր |ւ1ւ՚|1աւ1ւլաալևս ա-
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iiuiliAliiiilniiil I. իր նմաններից'երեխաները, պատանիները, երիտասարդները, հասուն մար
դիկ ն ծերունիները միմյանցից: Սրանցից յուրաքանչյուրը, իբրև եզակի մարդ, սոցիսղիգաց- 
վում ե ներառվում է հասարակական հարաբերությունների մեջ, պահպանելով իր բիոսո- 
ցիալական միասնության անկրկնելի դրսեւտումները, այսպես կոչված ինդիվիդուալիզմը: 
Այդ բիոսոցիալական ինդիվիդուալիզմը յուրաքանչյուր կոնկրետ բիոսոցիալական մարդու' 
ինդիվիդի մեջ առանձնացնում է անկրկնելի կենսաբանական-մարդաբանական ամբողջա
կանություն, հոգեկան սւնրկնեփ ինքնքտիպ կազնակերպվածություն, ակտիվություն, յուրա
հատուկ մտածելակերպ, ինքնուրույն դիրքորոշում իրադարձությունների շղթայում ե բնա
վորության անկրկնելիություն:

Հենց այս մարդ-ինդիվիդի մասին դարերից եկած իմաստասիրությունն է հանգել այն 
եզրակացությանը, որ մարդր «տիեզերք է տիեզերքի մեջ» ն_ նրա մեջ են թաքնված 
տիեզերքի գաղտնիքները, ե որ մարդն է տիեզերքի գլխավոր գաղտնիքը: Պատսւհա- 
կպ՞ն է, որ Պրոտագորասը մարդուն սահմանել է որպես «բոլոր իրերի չափանիշ», Դ. Դիդ- 
րոն' բարձրագույն արժեքը, տիեզերքի բնական կենտրոնը, իսկ աշխարհահռչակ Վ. Շեքս- 
պիրը մարդուն անվանել է տիեզերքի գեղեցկությունն ու զարդը և կենդանական աշխարհի 
թագն ու պսակը:

Այս ամենը վերաբերում է մարդու էությանը: Այդ էության բացահայտումը սկսվում է 
«Ինդիվիդ» հասկացության իմացությամբ: Լույս աշխարհ գալով, մարդը յուրահատուկ ձ- 
եով է մտնում բնական ե հասարակական կեցության մեջ: Մարդը իր ծննդյան օրվանից կեն- 
սաբանայան-սոցիալական էակ է, այլ ոչ թե կենդանական Tabula raza: Նա գենետիկորեն 
ժառանգում է սոցիալական հատկություններ: Բայց դրանք կարող են գործել միայն սոցիա
լական միջավայրում: Տարգաններն ու Մսւուգլիները, չնայած լույս աշխարհ են գափս որ
պես մարդու հնարավորություն, բայց մարդ չեն: Սոցիալական միջավայրում է մարդու հնա
րավորության գենետիկական կոդավորումը վտխակերպվում սոցիալական կոդավորման: 
Միայն մարդկանց միջավայրում, մարդ-մարդ հարաբերությունների համատեղ դաշտում է 
ձևավորվում մարդու էությունը: Երեխայի սոցիափզացումը, ասել է թե նրա մարդկային 
էության ձևավորումը սոցիափզացման երկարատև պրոցես է: Երեխան ծնվում է իբրե մարդ 
արարած, բայց սա դեռևս չի նշանակում, որ նա մարդ-ինդիվիդ է, բիոսոցիալական միաս
նություն է: Մարդ դառնալու համար այդ էակը պետք է ներառվի միջանձնային և հասարա
կական հարաբերությունների մեջ, շփվի, հաղորդակցվի իր նմանների հետ, ընդօրինակի 
նրանց, ուրախանա ու թախծի նրանց հետ, ձեռք բերի սոցիալականության ունակություն
ներ: Նա պետք է ձևավոևվի իբրև անհատ: Ինդիվիդը պետք է մյուսներից տարբերվի ոչ 
միայն իր բիոսոցիալական առանձնահատկություններով և անկրկնելիությամբ, այլև հիմ
նավորապես ձեռք բերի սոցիալական-հասարակական ունակություններ: Մարդ-ինդիվիդի 
սոցիափզացման այդ երկարատև պրոցեսի այն մակարդակում, երբ մարդը իրեն առանձ
նացնում է մյուս մարդկանցից և գիտակցում իրեն որպես ինքնուրույն մարդ, սկսում է նրա 
մարդկային էության ձևավոևումը: Անհատի մեջ առաջին պլան են մղվում սոցիալական 
գործոնները: Մարդկային էության մեջ ընդգծվում են աշխարհայացքային, իմացական, բա
րոյական, իրավաքաղաքական ե գեղագիտական կողմերի ինքնատիպությունը և ամրա
կայվում: Մարդը հանդես է գափս որպես հասարակական որոշակի հարաբերությունների 
կրող և գործունեության սուբյեկտ:

Անհատը բնութագրվում է ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման և արժեքային կողմ- 
նորոշման ունակությամբ ե հոգևոր աշխարհի հարստությամբ: Անհատը խորապես հասկա
նում է իր սոցիալական տիպական ֆումկցիաները հասարակական կյանքի բոլոր բնագա
վառներում: Նա ընդունակ է իմաստավորելու իրեն իբրև իր անհատական և հասարակա
կան կյանքը կերտողի: Նրան հատուկ են ոչ միայն ինքնագիտակցման ե իրնքնաարժեքա- 
վորման բարձր գիտակցումը, այլև դրանցից վեր կանգնելու ունակություններն ու կամքը:

«Անհատ» հասկացության միջոցով փիփսոփայությունը տարբերակում է մարդկանց 
ոչ միայն ֆորմսւցիոն-դարաշրջանային ու սոցիոմշակութային, այլև դասակարգային ու դա-
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սսւյին, ազգային ու հանրոցթային ընդհանոտ֊տիպական գծերը: Անհատը սոցիալական 
այս կամ այն խավի տիպական գծերի ու հոգեբանության կրողն է: Թվում է, թե այդտեղ 
գործ ունենք անհատականության հետ, բայց այսպիսի ըմբռնումը առօրեական, երևութա
բանական մոտեցում է: Աևհատի էությունը կազմավորվում է պատմական կոնկրետ դա
րաշրջանի, սոցիալական որևէ խավի և սոցիալական կոնկրետ ժամանակի ու տարածութ
յան տիպական գծերի ընդհանրացման ձևով:: Գեղարվեստական մշակույթի մեջ այս իրո
ղությունը առավել տեսանելի է ցուցադրվում: Գեղարվեստական կերպարը վաո անհատա
կանություն է անուն-ազգանուն ունեցող կոնկրետ մարդու տեսքով, բայց այգ կոնկրետ անձ
նավորության մեջ տիպականացված են դարաշրջանային մարդկանց կամ սոցիալական 
որևէ խավի ներկայացուցիչ մարդու տիպական գծերը: Անհատականացված կերպարները' 
Պեպոն ու Զիմզիմովը, Միկիտան Սաքոն ու Մարկոս աղա Ալիմյանը ոչ թե կոնկրետ մար
դիկ են, այլ տվյալ դարաշրջանի սոցիալական խավերի շահերն ու պահանջմունքները կրող, 
նրան հատուկ տիպական բնավորության , վարք ու բարքերի կրողներ են:

Այսպիսով, յուրաքանչյուր անհատ մարդ ինդիվիդ է, բայց ամ՜են մարդ-ինդիվիդ 
ղնոևս անհատ չէ: Անհատի մեջ ավարտվում է կենսաբանականի և սոցիալականի միավո
րումը, բայց չի վերջանում դրանով: Անհատի սոցիալիգացման հետագա գործընթացներում 
ընդլայնվում և խորանում է մարդու տիպակամացումը: Այդ պրոցեսում անհատի մեջ ընդար
ձակվում է դարաշրջանի աշխարհայացքն ու աշխարհըմբռնումը, նորովի են արժեքավորվում 
բարոյական նորմերն ու քաղաքական կացությունը, անհատական ու հասարակական շա
հերն ու պահանջմունքները, ընտանեկան-ամուսնական հարաբերություններն ու կենցաղա
յին բարքերը, վեբաարժեքավոտվում հոգևոր մշակույթի հ քաղաքակրթական արժեքները: 

Մարդկության միասնական պատմության շրջանակներում տեսանելի են անհատի նույ- 
նական-համընդհանոտ տիպեր: Դրանք կապված եե նույնատիպ հասարակական հարաբե
րությունների, կրկնվող սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ու սոցիոմշակութային գոր
ծոնների համընդհանուր օրինաչափությունների հետ: Տիպականացումը ընդգրկում է ոչ 
միայն ազգային-էթնիկական, այլև սոցիալական կոնկրետ, կրկնվող միջավայրի կայուն 
հատկանիշները: Մենք հստակ տարբերակում ենք, ասենք, միջնադարյան անհատին Վե- 
րածնեդի դարաշրջանի կամ թե'20-րդ դարի անհատներից: Միմյանցից խստորեն տարբեր
վում են սոցիալական տարբեր խավերի, հարուստների ու աղքատների դասերին պատկա
նող անհատները: Երբ «Անհատ» հասկացության մեջ սոցիալական փիլիսոփայությունը 
ֆիքսում է տիպականացված մարդու անհատականությունը, շրջանառության մեջ է դրվում 
«Անձ» հասկացությունը: Անձը անհատի մեջ արտահայտում է զուտ սոցիալականը' բացա
ռում է բնածին ու բնական որևէ գործոն: «Անձ» հասկացույունը «աշխատում» է արդեն որ
պես միջանձնային, մարդ-մարդ հարաբերությունների տիրույթում: Անհատ-անձը բացառա
պես բնութագրվում է սոցիալական և բարոյա-արժեքային գործոններով: Բացի վերոհիշյալ 
բնութագրումներից, անձը, հոգեբանական մոտեցմամբ, անձնավորություն է: «Անձնավո
րություն» հասկացությամբ, հատկապես սոցիալական հոգեբանները և սոցիոլոգները մար
դու մեջ աոաջին պլան են մղում նրա հոգեկանի և բնավորության տիպական գծերը: Այս
պես, «Դերային տեսության» մեջ անձը ներկայացվում է որպես «որոշակի սոցիալական ղե
րերի ամբողջություն», դրանց կրող և իրացնող: Անձի սոցիալական դերակատարումը իր ե
զակի, անկրկնելի դրսևորումներով հանդերձ, ևս տիպականության արտահայտություն է և՜ 
անձնային-անհատական է, և' հասարակական-տիպական է: Եթե ամեն մի դերակատա
րություն ենթադրում է վարքի ընդունված կանոններ /«խաղի կանոններ»/, ապա դերակա
տարումը ազատ գործունեություն չէ /խաղ չէ/:

Մարքսիստական փիլիսոփայության մեջ անհատ-անձը հասարակական հարաբե
րությունների ամբողջություն է, շեշտելով, սակայն, որ այս վերացարկված և վերացա- 
կանացված «բովանդակազուրկ» սահմանումը իր մեջ ընդգրկում է այն միտումը, որ Կ. 
Մարքսի մոտ խոսքը վերաբերում է հասարակական հարաբերությունների պատմական 
կոնկրետ տիպերին և դրանց կոնկրետ բնագավառներին:
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IJIiiHinp uiliAp, որսան 1.լ կևնսազործանևաթյւսև ի|ւ բոլոր բնագավւաւնևրում տիպակւս- 
ևալ.)|ւււ1ւ կրող լինի, այնուամենայնիվ, արտահայտում է անկրկնելի ու ինքնատիպ հատ
կությունների ամբողջություն: Անհատականությունը անձի կյանքի ու գործունեության, վար
քի ու արարքների, նրա դերակատարումների անկրկնելիությունն ու ինքնատիպությունն է: 
Անձը անհատականություն է ձեռք բերում անհատականացման գործընթացներով: «Անհա
տականացում», հասկացությունը սոցիալական փիփսոփայության կարևորագույն հասկա
ցությունն է: Այն բովանդակում է մարդու էությունը, որպես միջանձնային, հասարակական 
հարաբերությունների հ արժեքների անդեմ, վերացական կրողից անմիջական, ուղղակի և 
իրական կրողի:

Անհատականացման միջոցով է անհատի հատուկ տիպական և անհատական վերա
ցարկված հատկությունները վերածվում դրսևորման կոնկրետ ձևերի: Անհատականացումը 
տիպականից շեղվելու գործըբթաց է: Որքան անձը հեռանում է տիպականից, որքան մեծ են 
շեղումներն ու հեռավորությունը գործունեության կայուն ձևերից, այնքան մեծ է անձի ան
հատականությունը:

Անհատականության իսպառ բացակայություն կենդանական աշխարհում բացառվում է, 
ինչպես որ բնության մեջ չկան նույնություններ: Առավել ևս հասարակական կյանքում: 
Բայց փիփսոփայության մեջ փորձ է կատարվում միաչափության սկզբունքի հիմքի վրա 
հիմնավորել միաչափ մարդու և միաչափ հասարակության գոյության փաստը: /Այս մասին 
կխոսվի մարդու օտարման հիմնախնդրի առնչությամբ:/

Անհատականացումը մարդու էությունից բխող բոլոր ուժերի անկրկնելիութ
յունն է նրա կյանքի ու գործունեության բոլոր բնագավառներում: Այն մեծապես 
կախված է անհատի ֆիզիկական ու հոգևոր ընդունակությունների ու կարողությունների 
ծավալից ու խորությունից և իրականության իմացության աստիճանից, դրանց օգտագործ
ման ինտենսիվությունից: Անհատականացումը անձի ազատության աստիճանի հայեյին է: 
Որքան մարդ ազատ է իր սոցիալական դերի մեջ, որքան նրա սոցիալական ակտիվության 
իրականացման համար ստեղծված են սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական հումանիստա
կան օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պայմաններ, այնքան խոր և բազմակողմանի կդրսևորվի նրա 
անհատականությունը:

Մարդ անհատը իր սոցիալիզացխսյի ընթացքում ձևավորվելով որպես անձ /անձնավո
րություն/, նախ և առաջ գիտակցում է, թե ով է իևքը, այսինքն' իր պատկանելիությունը սո
ցիալական խմբին կամ հանրությանը, ընտանիքին ու էթնոսին, ազգին ու պետությանը, կրո
նին ու մշակույթին: Այնուհետև, նա սկսում է իրեն առանձնացնել դրանցից և հաստատել իր 
անհատականությունն ու ինքնությունը, իր Եսը' ինքնուրույնությունը դրանց մեջ: ՈԻրեմն, 
անձի սոցիալականացմաե /սոցիափզացիայի/ պրոցեսը միաժամանակ ընթանում է անհա
տական ու հասարակական կեցության շրջանակներում, հասարակական այն իմաստով, որ 
մարդու անմիջական իրական կյանքն ու գործունեությունը ընթանում է սոցիալական որևէ 
հանրույթի, ընտանիքի, հասարակական որևէ կառույցի շրջանակներում: Որքան էլ ընդգծ
ված լինի նրա ինքնությունը և անհատական վերաբերմունքը սոցիոմշակութային հասարա
կական արժեքների նկատմամբ, միևնույն է, մարդը հասարակական էակ է ե ապրում է հա
սարակական այդ արժեքների թելադրանքով' այդ հաստատությունների ու հանրություննե
րի վարքագծի կանոններով, զոշծող իրավա-քաղաքական նորմերով, գաղափարներով ու ի- 
դեալներով: Մարդը սոցխպիզացվում է, ներառվելով գործունեության ու գոյություն ունեցող 
հասարակական հարաբեությունների և կոնկրետ հասարակական կեցության շրջանակնե
րում գործառնող արժեքների մեջ: Մարդու անհատական կեցությունը' նրա անհատսւկան- 
անձնային կյանքն ու ներաշխարհը իր կողմից կերտած անձնական աշխարհն է, նրա անմի
ջական անձնային կեցությունն է, որտեղ նա անհատապես սոցիալիզացվում է իբրև անհա
տականություն և անկրկնելի անձնավորություն: Մարդու զգացմունքների ու ապրումների, 
դրանց արտահայտման ձևերի տարբերությունները, թեկուզև միևնույն իրադրությունների 
մեջ, ըևթանում են նրա հասարակական կեցության տիրույթում և նրա կաղապարների մեջ:
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Այսպիսով, մարդու անհատական կեցության ձևավորումը, ասել է, թե անձնական սո- 
ցխպիզսւցումը սկսվում է այն իրողությունից, որ նա աշխարհ է մտնում, պատրաստի գտնե
լով որոշակի հասարակական հարաբերությունների համակարգ, գործող հասարակական 
կսաույցներ ու հաստատություններ, կայուն սոցիալական խմբեր ու հանրույթներ իրեենց 
արժեքային համակարգերով և կազմակերպված գործառույթներով: Մարդու անհատական 
սոցիալիգացումը սկսվում է նրանից, որ նա, նախ հաղորդակից է դաոնում դրանց արժեքա
յին համակարգերին, յուրացնում է դրանք, օգտվում դրանց պատրաստի գիտելիքներից ու 
վարձից, բարոյական ու գեղագիտական իդեալներից, այնուհետև, ներառվելով դրանց մեջ, 
իր անհատականությունը ձևավորում է'շեղվելով դրանցից:

Վերջապես, եթե տիպականացման հիմնական ե գլխավոր գործոնները օբյեկտիվ են ե 
կախված են հասարակական կյանքի օբյեկտիվ պայմաններից, ապա անհատականացումը 
ենթադրում է սուբյեկտիվ գործոնների ընդգծված առկայություն, այն է' կամքի հզոր ուժ, 
մասնագիտական և քսւղաքակրթվածության բարձր աստիճան, հստակ աշխարհըմբոնում, 
նպատակի վեհություն ե բարոյական մաքրություն: Անհատականացման շարժիչ ուժը ան
հատի Ես-ն է, նրա հոգևոր աշխարհի առողջ միասնականությունն ու հումանիգացված 
բարձր մակարդակը ե բարոյական բարձր առաքինությամբ օժտվածությունը: Միևնույն տի
պի անհատների մոտ անհատականությունը ամրակայում է նրանց հոգևոր աշխարհի 
անկրկնելիությունն ու եզակիությունը, զգացմունքների անհատականությունն ու ստեղծա
գործական պաթոսը:

Անհատականությունը, վերջին հաշվով, յուրաքանչյուր մարդու եզակի, անկրկնելի 
դեմքն է:

3. Անձի նեբառվսւծությունը գործունեության 1ւ հասարակական 
հարաբերությունների մեջ

Մենք արդեն գիտենք, որ մարդու ծագման և մարդկայնացման հիմքում ընկած է մարդ
կային գործունեությունը: Այդ գործունեությամբ ձևավորվում է կեցության նոր տեսակ' հա
սարակական կյանքը, որը բովանդակում է հասարակական, սոցիալական հարաբերութ
յունների միասնական մի բարդ համակարգ: Այդ հարաբերությունները բնական կապերից ու 
հարաբերություններից տարբերվում են նրանով, որ իրենցից ներկայացնում են մարդկանց, 
իրերի ու գաղափարների հարաբերություններ:

Սոցիալական փիփսոփայության տեսանկյունից մարդկանց, իրերի և գաղափարների 
վտխազդեցությունների ընթացքը դիտարկվում է իբրե սոցիալական գործընթացներ, որի 
մեջ ներառվելով, մարդիկ կառուցում են իրենց անհատական և հասարակական կյանքը և 
հյուսում հասարակության պատմությունը:

Մարդիկ պատմական պրոցեսի շարժիչ ուժերս են: Մարդկանց գործունեության մղող 
ուժերը անհատական ե հասարակական պահանջմունքներն ու շահերն են, առանց որի, 
մարդիկ չեն կարող վերածվել պատմական պրոցեսի շարժիչ ուժերի: Նրանք ղեկավարվում 
եե որոշակի գաղափարներով, դևում եե կոնկրետ նպատակներ, ընտրում գործունեության ո
րոշակի ձև, ներառվում այդ գործունեության մեջ և իրականացնում իրենց նպատակները' 
հանուն անձնական և հասարակական պահանջմունքների բավարարման:

Իր անհատական ե հասարակական կյանքը կառուցելիս մարդու դեմ-դիմաց կանգնած 
եե իրերը: Մարդու' իրերի հետ հարաբերությունների հիմքի վրա են ձևավորվում մարդ- 
մարդ, միջանձնային և հասարակական հարաբերությունները: Ի տարբերություն կենդանի
ների, որոնք առարկայապես հարաբերվում են միմյանց ե բնական իրերի հետ, մարդը սո- 
ցիալիզսւցվել և ՄԱՐԴ է դարձել նախ, վերափոխելով և հարստացնելով բնական իրերը ե, 
երկրորդ, ստեղծելով բնության մեջ երբևէ գոյություն չունեցող իրեր: Ուրեմն, մարդը իր անձ
նական ե հասարակական կյանքը կառուցելիս հարաբերվում է երեք կարգի իրերի' բնա
կան, սոցիալիզացված և զուտ սոցիալականոհասարակակահ իրե բխ  Այգ երեր կստ-
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<||i |i[ili|i[i էւ1ւ[ւսւււվում նն մարդկային կյանքի ու գործունեության մեջ, բայց նրա համար կեն
սական իրեր եե դաոնում /վերածվում են արժեքների/, եթե ունակ են բավարարելու մարդ
կային որևէ պահանջմունք:

Զարմանալի հատկությամբ ու տրամաբանությամբ30 են օժտված այդ իրերից յուրա
քանչյուրը: Բնական իրերը մարդուց դուրս և նրանից անկախ ունեն իրենց ինքնին գոյությու
նը և ինքնակարգավորման օրենքներն ու եղանակները, այն է'իրենց ամբողջությունը պսւհ- 
պանելու ունակությունը: Բնական իրերի բնական հատկությունը այդ իրերի կառուցված
քայնությունն է, նրանց ներքին կապերի ու հարաբերությունների կայուն միասնությունն է: 

Մարդու սոցիալիգացումը, դրանով իսկ' նրա ներսւռվածությունը գործունեության մեջ, 
սկսվում է իրերի բնական հատկությունների ե կառուցվածքայնության արմատական վտ- 
վտխման գործընթացներից: Այս գործընթացը հեշտ ու հասարակ պրոցես չէ: Իրերը «կա
տաղի» դիմադրություն են ցույց տափս մարդկանց: Միայն այդ դիմադրության բանական 
հաղթահարման արդյունքում են բնական իրերը ձեօք բերում նոր' սոցիալական հատկութ
յուններ ու կառուցվածքայնություն:

Ուրեմն, անձի ներսւռվածությունը գործունեության մեջ նշանավորվում է նրանով, որ նա 
սկսում է փոխակերպել իրերի բնական հատկությունները, կառուցվածքը, գոյության եղա
նակը, կայունության սահմանները, օգտակարության աստիճանը: Արդյունքում ստացված 
իրերը արդեն սոցիալիզացվսւծիրեր էЛ'օժտված նոր, սոցիալական հատկությամբ: Սո
ցիալական, հատկությունն այն է, որ իրերի նոր էությունները ինքնին չեն կարող արտա
հայտվել: Այն ձևավորվում է մարդու պահանջմունքների բավարարման անհրաժեշտությու
նից և դրսևորվում է որևէ պահանջմունք բավարարելու կապերի մեջ: Ուրեմն, սոցիալակա- 
ևացված իրերի էությունը չի կարող ձևավորվել ինքնին, մարդու գործունեությունից դուրս: 
Իրերի բնական հատկությունների վերափոխման պրոցեսում մարդը բնականին ավելաց
նում է իր սուբյեկտիվությունը' հոգևոր ունակությունները, ֆրգիկական ուժերը և ծրագրա
վորված նպատակները: Այդ գործունեության ընթացքում մարդիկ ստեղծում են իրենց երկ
րորդ բնությունը, որի ընթացքում, ինչպես նշվեց վերը, մարդը պետք է հաղթահարի իրերի 
բնական դիմադրողականությունը, ազատագրվի դրանց ճնշումներից, նրա բնական հատ
կություններին տա օգտակարության հատկանիշներ կամ վերափոխի օգտակարության: 
Անձի սոցիալական ակտիվության շնորհիվ ստեղծված «արհեստական բնությունը»' սոցիա- 
լիզսւցված իրերի աշխարհը, ոչ միայն պահանջմունք բավարարող ինքնին իրերի աշխարհ 
է, այլև հասարակական կյանքի մեջ ներառված և նրա պարտադիր բաղադրամասը կազ
մող աշխարհ: Մարդ-սոցխպիզացված իրեր կապերի մեջ իրերը, բնական իրերի նման, 
մարդու գերին չեն և հլու հնազանդ չեն ծառայում նրան: Սոցիալիզացված իրերը պահան
ջում են իրենց հետ վարվել մարդավարի, անընդմեջ վերարտադրել իրենց:

Սոցիալիզացված իրերը, ինչպես ընդունված է ասել, մարդուց «օտարված» մարդն է: 
Դրանք արդեն արժեքավորված իրեր են, իրեր, որոնք բացի բնական օգտակարությունից, 
շնորհիվ մարդու սուբյեկտիվության աոարկայացման, օժտվում են սոցիալականին հատուկ 
հզոր ուժերով: Երկրորդ բնության ուժերը, մասնավորապես տեխնիկական, սկսում են աստի
ճանաբար ճնշել մարդուն, դարձնել իր կցորդը: Մարդու և սոցիալիզացված իրերի միասնութ
յան ներսում մղվում է ներքին կատաղի պայքար, մի կողմից մարդը ձգտում է ազատագրվել 
սոցիալիզացված իրերի ահագնացող ներգործությունից, մյուս կողմից, դրանք ներառել իր 
սոցիալական համակարգի մեջ' որպես մարդկային կյանքի բարեկեցության սոցիոմշակու- 
թային արժեքների համակարգ:

Իրերի երրորդ խումբը զուտ սոցիալական, հասարակական «իրերն» են: Զուտ 
սոցիալական «իրերը»'կրոն, արվեստ, իրավունք, բարոյականություն, պետություն, ոչ այն
քան անմիջական պահանջմունք բավարարող իրեր են, որքան սոցիոմշակութային ար
ժեքներ են, որոնց հիմնական կոչումը, դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքն ու կեեսա-

30 Ընդարձակ տհս. էդ. Հարությունյան, «Անցումային հասարակությունը...» , Եր. 2000, էջ 87-102:

443



գործունեությունը կազմակերպող և կոնկրետ գործունեության մղող հիմունքներ լի
նելն է: Դրանք սոցիալ-բարոյական, ավանդույթայիե, գիտական-գեղարվեստական ե ի- 
րավաքսսլաքակւսն նորմերի, գաղափարների ե իդեալների համակարգ են, կյանքի մշա
կույթ են: Դրանց միջոցով մարդիկ դնում են որոշակի նպատակներ, նպատակամղվում ո
րոշակի գործունեության, ստեղծում են նյութական ու հոգևոր արժեքներ' բավարարելու ի
րենց բազմաբնույթ պահանջմունքները:

Մարդ-իրեր հարաբերությունների ծագման, հետագա ակտիվացման և ծավալման 
«դրդիչ-մղիչ» ուժերը, ինչպես նշվեց վերը, հասարակական պահանջմունքներն են: Պա
հանջմունքների բավարարման անհրաժեշտությունից է մարդը սոցիալիգացնում բնական ի
րերը ե վերածում իրեն «ծառայող» իրերի: Պահանջմունքներն իրենք, որևէ համակարգի, այդ 
թվում մարդու և հասարակության, «պոտենցիալ» շարժիչ ուժեր են, դեոևս «չպայթեցված սւ- 
կան» են: Համակարգերը պահանջմունքի միջամտության կարիք չունեն, եթե դրա ամբողջա
կանությանը ե բնականոն գոյությանն ու զարգացմանը վտանգ չի սպաոնում: Այստեղ գոր
ծում եե համակարգի զարգացման ու կատարելագործման անհրաժեշտոիթյան պահանջ
մունքները: Միայն չբավարարված պահանջմունքն է մարդուն մղում այնպիսի գործունեութ
յան, «որի շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի բավարարել պահանջմունքները»: Չբավարար
ված պահանջմունքներն ինքնին չեն կարող մարդկանց մղել գործունեության: Դրանք պետք 
է գիտակցվեն, վերածվեն գործունեության մղումների'շահերի: Շահը օրգանապես կապված 
է պահանջմունքի հետ U հանդես է գալիս որպես գիտակցված պահանջմունք ե դրա բավա
րարման մղում, և գործունեության նպատակամղվածությունը ուղղորդող շարժիչ ուժ: Ոչ թե 
անմիջական չբավարված պահանջմունքի, այլ դրա բավարարման մղումների' գիտակցված 
շահերի միջոցով է մարդը ներառվում գործունեության մեջ, ընտրում գործունեության ձեը, ե
ղանակը, իրականացման միջոցները: Շահն է մարդուն ուղղորդում նպատակադիր գործու
նեության, ուղղություն տալիս և «առաջնորդում» այդ գործունեությունը:

Մարդու կապը բոլոր տեսակի իրերի հետ գերազանցապես սոցիալական-հասարս*- 
կական է: Նույնիսկ բնական հատկություններով բնական իրերի հետ օգտակարական հա
րաբերությունները մարդկայնացված եե: «Մարդը չի արածում», կամ թե «Մագիլներով չի ու
տում»: Նույնիսկ չվախելով անգամ, ասենք, բույսերի բնական հատկությունները, մարդը 
դրանց հետ հարաբերվում ե դրանք օգտագործում է մարդկայնորեն:

Բայց այն հանգամանքը, որ բնական իրերի առյուծի բաժինը իրենց բնական հատկութ
յուններով չեն բավարարում մարդու կենսաբանական պահանջմունքները, մարդը ակտիվ, 
վերաւիոխիչ կապերի մեջ է մտնում նրանց հետ: Այդ հարաբերությունը մարդկանց համա- 
տեղ-կոլեկտիվ միջնորդավորված հարաբերություն է, գործունեություն է: Հետևաբար, մար
դը անհրաժեշտորեն ներառվում է գործունեության մեջ, մասնակցում իրերի սոցիափզաց
ման գործընթացներին, ներառվում հասարակական հարաբերությունների մեջ, դրանով իսկ 
մասնակցում իր անձնական և հասարակական կյանքի արտագրության ու վերարտադրութ
յան պրոցեսներին:

* *  *
Մարդու ներառվածություեը գործունեության ու հասարակական հարաբերությունների 

մեջ փիփսոփայական ավեփ խոր բովանդակություն ունի, քան ներկայացվեց վերը: Այդ գոր
ծընթացներում է ձևավորվում և կառուցվում սոցիալական վւոխազդեցությունների համա
կարգը, փոխազդեցություններ, որոնք արտահայտում են մարդկային հասարա
կության էությունը, բնույթը և  իմաստը: Այս հայեցակետից, գործունեությունը ձեռք է բե
րում գործառնական, գործառութային իմաստ ու բովանդակություն: Մարդիկ են այդ փո
խազդեցությունների' գործառնական ու գործառութային տեսք ստացած սոցիալական կա
պերի սուբյեկտն ու դերակատարը, նրանք են, որ ներառվելով սոցիալական այդ փոխազդե
ցությունների մեջ, մտնում եե անմիջական ու միջնորդավորված միջանձնային կապերի ու 
հարաբերությունների մեջ, դրանց միջոցով ու հիմքի վրա կառուցում իրենց անհատական
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lyintipt?: Հասարակությանը միշտ էլ միջանձնային վւոխսւգգեցությունւարի համակարգ է, 
աեկախ այն բանից, թև մարդիկ հասարակական կյանքի ո՜ր ոլորտում, ենթահամակարգում 
կամ բնագավառում են գործում: Բայց սա երբեք էլ չի նշանակում, որ միջանձնային փոխսւգ- 
դեցություեները անդեմ են ու անկանոն, կամային ու վերացական սոցիալական կապեր են: 
Հասարակական համակարգում մարդկանց ներառվածությունը ենթսւհամակարգային կամ 
պորտային է, հասարակական որեէ կառույցի կամ ինստիուտի գործառնության մեջ ներստ- 
վածություն է, որոնց միջոցով էլ տեղի է ունենում մարդկանց անմիջական ե միջնորդավոր
ված միջանձնային հարաբերությունները: Այլապես հնարավոր չէր փնի բացատրել ե իմաս
տավորել կոնկրետ մարդկանց փոխազդեցությունները սոցիալական ամենատարբեր տա
րածաժամանակային կոորդինատներում ապրող և երբեք միմյանց չհանդիպող մարդկանց 
ներառվածությունը համաշխարհային միասնական պատմական պրոցեսի մեջ: Մարդիկ, ի 
դեմս համահասարակական բնույթ ունեցող գործունեության, ներառվում են հասարակական 
կյանքի որևէ կոնկրետ ոլորտի մեջ, հասարակական որևէ հանրության, կառույցի կամ ինս- 
տիուտի մեջ, պատկանում են որևէ ազգի կամ պետության և դրանց միջոցով են հարաբեր
վում ուրիշների հետ:

ԵՎ եթե մենք վերանանք վերոհիշյալ վերացարկված և համընդհանուր օրինաչափութ
յուններից և պատմության փիփսոփայության դիրքերից դիտարկենք մարդու ներառվսւ- 
ծությունը կոնկրետ հասարակական համակարգի և պատմական պրոցեսի մեջ, ապա 
պետք է պարզաբանենք, թե դրանց մեջ ինչպւսի՞ն են ներհամակարգային փոխազդեցութ
յունները: Հարցի էությունն այն է, որ սոցիալական փոխազդեցությունների մեջ մարդու նե
րառվածության բնույթն ու իմաստը որոշվում են նաև հասարակական ամբողջը կազմող են
թահամակարգերի ու բնագավառների, սոցիալական խավերի ու խմբերի միջև գոյություն ու
նեցող և գործող փոխազդեցությունների և հարաբերությունների բնույթով ու իմաստով:

Այստեղ, արդեն, գործ կունենանք ներհամակարգային փոխազդեցությունների երեք ձևե
րի հետ, այն է' կոորդիհացիոն /հորիզոնական/, սուբորդիԱէսցիոԱ /ենթաստորադաս/ և 
կոբելյացիոհ /ծայրամասային, երբեմն է մարգինալ/ փոխազդեցությունների հետ:

Գործառնական կամ գործառութային այս երեք կարգի փոխազդեցությունները ֆիքսում 
են հասարակական համակարգի սոցիալական տարածաժամանակային դասավորվածութ
յան կարգը ըստ դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի բնույթի: Հենց կապերի էությունն է 
ընկած դրա հիմքում և որոշում տարրերի միջև եղած վախազդեցության բովանդակությունը: 
Ուստի, այս հայեցակետից, կոորդինացիոն փոխազդեցությունները արտահայտում են 
հասարակական կյանքի միևնույն մակադակի վրա գտնվող, իրարից անմիջական և 
ուղղակի կախում չունեցող, իրար նկատմամբ համադաս, հավասարազոր և անկախ 
կառույցների կամ բնագավառների առկայություն ու ինքնին գործառնություն: Այդպիսիքն են, 
ասենք, հորիզոնական միևնույն մակարդակի վրա գտնվող ժողովրդավարական պետութ
յան իշխանության օրենսդիր, վարչական և դատական մարմինները, հասարակական կյան
քի տնտեսական ոլորտի որևէ բնագավառի կամ ճյուղի նույնաբնույթ արտադրական միավո
րումները, հոգևոր գործունեության մշակութային տարբեր ձևերը, հասարակական համար
ժեք կառույցները /բուհեր, համալսարաններ/, սոցիալական որևէ խավի սուբյեկտներ: Կոոր
դինացիոն փոխազդեցությունները ֆիքսում են այդ կառույցների միջև հարկադրանքի և 
ճնշման բացակայություն, հավասարության և անկախ գործունեության առկայություն, միմ
յանց գործերին չմիջամտելու իրադրություն: Այնուամենայնիվ սրանք երբեք էլ չեն բացառում 
նրանց միջև ակտիվ և գործարար վախազդեցության և կախվածություն, բայց դրանք արդեն 
գործառնական, միևնույն նպատակին հասնելու բարեկամական փոխադարձ կախվածութ
յուններ են: Դրանք, հանուն ընդհանուր շահերի իրականացման, պայամանացրային, հա
մագործակցության և փոխադարձ պատասխանատվության կախվածություն են: 
Միայն թե այստեղ աչքաթող չպետք է անել այն դաժան ճշմարտությունը, թե ինչպիսի՞ հա
սարակության մեջ են դրսևորվում նման փոխազդեցությունները և ինչպիսի՞ն են դրանց հետ 
միաժամանակ գործառնող սուբորդինացիոն և կորելյացիոն վտխազդեցությունները:

445



Սուբորղինացիոև վտխազդեցությունները արմատապես տարբերվում են կոորդինսւ- 
ցիոն վտխազդեցություններից: Այս պարագայում գործ ունենք համակարգի տարբեր մա
կարդակներում գործառնող, տարասեռ կառույցների ուղղահայաց դասավորվածությաե 
կոորդինատային դաշտերի հետ: Սուբորդինացիոն վտխազդեցությունների դաշտը ենթաս
տորադաս կախվածությունների տիրույթ է, որտեղ գործառնական կախվածությունները 
կանոնակարգվում են իրավական, վարչա՜հրամայական նորմերով ե նորմատիվ-անձնսւ- 
կան բույթ ունեն: Այս հանգամանքը տոտալիտար կառավարման համակարգ ունեցող հա
սարակարգերում լայնացնում է կոորդինացիոն փոխազդեցությունների դաշտը, որը իր մեջ 
«կլանում» է սուբորդինացիոն վտխազդեցությունների ֆունկցիան, ի չիք դարձնում համա
դասությունն ու անկախությունը: Նման պարագայում վարչական կառավարումը հռչակվում 
է գերադաս գործոն ե հասարակական կյանքի կազմակերպումն ու կառավարումը ձեռք է 
բերում վերին աստիճանի սուբյեկտիվ, անձնական, կամային տոտալիտար բնույթ:

Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սուբորդինացիոն կախվածությունը հասարակական կյանքի 
գործառնության ե զարգացման արգելակիչ փոխազդեցություններ են: Ընդհակառակը, դրանք, 
ցանկացած հասարակարգի գոյության ու գործառնության բնական վւոխազդեցությռւններ են: 
Պարզապես, հասարակարգի բնույթով պայմանավորված սուբորդինացիոն փոխազդեցութ
յունները կարող են փնել կամ խոչընդոտող կամ խթանող: ժողովրդավարական ազատ հասա
րակարգերում սուբորդինացիոն վտխազդեցությունները «չեն դավաճանում» իրենց կոչմանը, 
չեն դրսևորվում որպես մյուս ոլորտները և մասնավորապես հորիզոնական կախվածության 
մեջ գտնվող կառույցները անձնական, կամային և սուբյեկտիվ կառավարման գործոնները: 

Վերջապես, եթե հասարակական կյանքի ամբողջական պրոցեսի շարժումն ու զարգա
ցումը դիտարկեփս նկատի ունենաք համակարգաստեղծ և դրանց ընթացքին մասնակ
ցող այլ գործոնների' այսպես կոչված «մարգինալ կամ ծայրամասային» կառույցների միջև 
գոյություն ունեցող փոխազդեցությունները, ապա հեշտ է նկատել, որ կորեչյացիոս փո
խազդեցությունները նս էական դեր ունեն հասարակական կյանքի բնականոն կազ
մակերպման ու զարգացման գործում:

Մարգինալ կամ ծայրամասային են կոչվում այն կառույցները, որոնք կամ գափս են նա
խորդ հասարակարգերից ե դեռևս չեն կորցրել իրենց ստեղծագործական ունակություննե
րը կամ էլ նոթ նոր են ձևավորվում հ ազդեցության մեծ ուժերով դեռևս չեն օժտված: Այս 
երկու գործոնների պատճառով այդ կառույցները մարգինալ են, դրանցով չի պայմանավոր
ված նոր հասարակարգի կառուցումն ու զարգացումը, սակայն այդ կառույցները գտնվում 
են «կորելյացիայի» մեջ համակարգաստեղծ կառույցների հետ և դրակաե կամ բացասա
կան տեղ ու դեր ունեն նրանց գործառնական գործընթացներում:

Հասարակական համակարգի ներհամակարգային վտխազդեցությունների կրողը, սուբ
յեկտը և շարժիչ ուժերը մարդիկ են: Հետևաբար խոսքը վերաբերում է ոչ թե հասարակութ
յան բազմաբնույթ բաղադրատարրերի ու կառույցների միջև ինքնին կապերի մասին, այլ 
մարդկանց միջոցով անձնավորված և դրանց մեջ ներառված մարդկանց միջանձնային կա
պերի ու հարաբերությունների մասին, որոնք ձևավորվում են մարդկանց միջև իրենց համա
տեղ գործունեության պրոցեսում: Հասարակական կյանքում մարդիկ են գտնվում հավասա
րության և իրարից անմիջական կախում չունեցող կամ ենթաստորադաս ու մարգինալ կա
պերի ու վտխազդեցությունների մեջ:

Մարդկանց միջև պատմականորեն ձևավորվող կապերն ու հարաբերությունները, որոնց 
մեջ նրանք ներառվում են, ուղղակի և. անմիջական չեն: Դրանք միջնորդավորված են սո
ցիալական իրերով ու արժեքներով. Եվ եթե նկատի ունենանք այն կարևորագույն հան
գամանքը, որ սոցիալական իրերն ու արժեքները բազմաբնույթ ու բազմատեսակ են' նյութա
կան, սոցիալ-քաղաքական ու հոգևոր և, համապատասխանաբար, ստեղծվում են գործու
նեության տարբեր ձևերի արդյունքում, ապա միջանձնային հարաբերությունները ևս կլինեն 
տարբեր հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում և բնագավառներում: Բայց միջանձ
նային հարաբերությունները որտեղ էլ ձևավորվեն, միևույն է, ամբու|օսւ1|սւն բնույթ ոաևև, ին-

446



i|>lu||uu| են: Սոցիալական վախազդևցություսԱևրի էությունը միջանձնային կախվածության 
ե վախսւգարձ պայմանավորվածություն է: Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 
դրանք լինում են տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, к հոգևոր, որոնց հիմ
քում ընկած են համապատասխան սոցիալական իրերն ու արժեքները: Տնտեսական 
կախվածությունն ու փոխպայմանավորվածությունը որոշվում է արտադրության միջոցների 
սեփականության բնույթով, սոցիալական ոլորտներում նյութական բարիքների բաշխման ու 
սպառման բնույթով, իսկ քաղաքական ոլորտում՜ իշխանության հումանիստական կամ հա- 
կահումանիստական օգտագործման գործոններով: Եվ եթե նկատի ունաեենաք այն ոեալ ի
րողությունը, որ հասարակական համակարգում միջանձնային փոխազդեցությունների հիմ
քում ընկած են տնտեական ու քաղաքական համակարգաստեղծ-սուբստանցիոնալ գործոն
ները, ապա միջանձնային հարաբերությունների էությունը ե պատմական բնույթը ուղղա
կիորեն որոշվում են տնտեսական ե քաղաքական գործոններով:

4. Մարդու ազատության 1ւ օտարման հիմնախնդիրը

«Ազատություն» հասկացության ամբողջական բովանդակությունը բաղադրում է երկու 
գործոններ ազատու՛թյուն ինչից ե ազատություն հանուն ինչի /ինչի համար/: Աոաջին 
դատողության փիփսոփայական իմաստը իմացաբանական է: Ազատություն ձեոք բերելու 
նախապայմանը անհրաժեշտության ճանաչումն է /ազատությունը գիտակցված անհրա
ժեշտություն է/: Անհրաժեշտության իմացությունը ազատության նախադրյալ, օբյեկտիվ 
գործոն է ե տանում է դեպի ազատություն, բայց դեոես ազատություն չէ: Ազատությունը 
գործիմացությամբ որոշում ընդունելու ազատ հնարավորության առկայություն է, բանիմա
ցությամբ ընտրություն ե որոշում կայացնելու ընդունակություն է:

Ինչից ազատությունը ազատության օբյեկտի գիտակցումն է, որը դեոես ճանապարհի 
կեսն է: Ազատության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչի հասար է անհ
րաժեշտության գիտակցումը: Այս հայեցակետից, ազատությունը պետք է հասկանալ 
որպես մարդու բնական «էութենական ուժերի», ընդունակությունների բացահայտման ու 
ծավալման ունակություն ե ստեղծագործական կուլտուրա:

ճիշտ է, նման վերացարկված մոտեցումը դեռևս ոչինչ չի ասում, բայց դրա մեջ ամփոփ
ված է ազատության փիլիսոփայական ըմբռնման գլխավոր սկզբունքը, ազատությունը 
մարդու ընդունակությունն է'գործել իր հպատակներին ու շահերիս, համապա
տասխան' օբյեկտիվ անհրաժեշտության ճանաչման հիմքի վրա: Ազատություն 
երբևէ չկա և չի կարող լինել, երբ մարդը հարկադրաբար գործում է իր համոզմունքներին ու 
նպատակներին հակառակ: Սուբստանցիոնալ այսպիսի մոտեցման հայեցակետից, մարդու 
ազատ գործունեությունը հանդես է գայիս որպես գործունեության նպատակների, այդ 
նպատակներին հասնելու միջոցների կամային ազատ ընտրություն: «Ազատություն կա 
այնտեղ, որտեղ կա ազատ ընտրություն»:

Սակայն, օբյեկտիվ հնարավորությունների ռեալ գոյությունը դեռևս ազատություն չէ, այլ 
դրա անհրաժեշտ նախադրյալն է: Ազատ գործունեությունը առնչվում է որոշակի այլընտրանքի 
ընտրության և դրա իրականացման ու մարդու նպատակային դիրքորոշումների հետ: Իր հեր
թին, ազատ վարքի այլընտրանքները որոշվում եե պրակտիկ գործունեության բնույթով և գի
տեփքների այն չափերով ու ծավալով, որոնց տիրապետում է նա: ԵՎ եթե մարդու ազատութ
յան չափանիշներից մեկը շրջապատող իրականության ազատ վերափոխումն է, այսինքն 
բնության տվածին ինչ-որ նոր բան ավելացնելն է, ապա ազատությունը ստեղծագործություն է: 

Ազատությունը նպատակադիր գործունեության իրականացման հնարավորություն ե 
այդ նպատակին հասնելու գործիմացության ընդունակություն է: Ազատությունը կարող է 
փարժեք իրականացվել այնտեղ և այն դեպքերում, երբ ընտրված նպատակը և դրան հաս
նելու միջոցները համապատասխանում են օբյեկտիվ պայմաններին: Ուրեմն, հասարակա
կան կյանքի որ ոլորտում կ  գործի մարդը, նրա ազատ գործունեությունը հանդես կգա որ
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պես վարքի այլընտրանքային ձևերի ընտրություն: Ընտրության բացակայության դեպքում 
ազատության մասին խոսելն ավելորդ է: Իսկ կամքի ազատ ընտրությունը իր բնույթով հա
մալիր է և արտահայտվում է որպես.

Ա. գործունեության նպատակների ընտրություն;
Բ. այդ նպատակներին հասնելու ընտրություն;
Գ. կոնկրետ իրավիճակներում արարքների ընտրություն;
Դ. օբյեկտիվ հնարավորությունների շղթայից իրական հնարավորության ընտրություն; 
Ե. այդ հնարավորություններից ելնելով' սուբյեկտիվ ազդեցությունների չափերի ընտ

րություն ե, վերջապես, իրադրության ընտրություն:
Սրանից հետևում է, որ ազատ ընտրության գործընթացը ենթադրում է վարքի որո

շակի այնպիսի այլընտրանքային ընդհանրություն, որը որոշվում է մարդու նպատակա
յին գործունեության բնույթով և գիտելիքների այն պաշարով, որին տիրապետում է: Եթե ընդ- 
հանրացևենք վերոհիշյալ մտքերը, հնարավոր կլինի առանձնացնել վարքի ընտրության և 
կարգավորման վրա ազդեցության երեք տարբերակներ, ըստ վարքի կարգավորման սւրտսւ- 
քիև միջոցների ազդեցության; ըստ ներքին, միջոցների թելադրանքի և ըստ այդ երկուսի 
ներդաշնակության: յԸեդ որում, վարքի ազատ ընտրություն չկա թե’ առաջին և թե’ երկրորդ 
ընտրության ժամանակ, որովհետև դրանց դեպքում մարդը կախված է իրար հետ հակասութ
յան մեջ գտնվող որոշակի հրամայականներից: Իսկ ազատ ընտրություն հևարավոր է, եթե 
արտաքին և ևերքին գործոնների միջև գործում է ևերդաշնակություն և համամասնություն: 

Ազատ վարքի ընտրության արտաքին գործոնները վերաբերում եե մարդու և հասարա
կության վտխազդեցություններին: Այս պարագայում մարդու ազատությունը ուղղակիորեն 
կապված է հասարակության բնույթի հետ: Հասարակությունը որքան դեմոկրատական ու ա
զատ է, մարդու ազատության աստիճանը բարձր է: Տոտալիտար հասարակարգերում խոսք 
չի կարող գևալ մարդու ազատության մասին: Ինչ վերաբերում է ներքին ազատությանը և 
դրա ընտրության պայմաններին, ապա այն ունի էքզիստենցյալ բնույթ և դրսևորվում է այդ 
պայմանների ընտրության աեձնային ակտիվության ձևով: Այս հայեցակետից, տիպական ե 
ուսանելի է ազատության էքգիստենցիաւիարսւկաև ըմբռնումը: էքզիստենցիալիզմը ազա
տությունը դիտում է մարդու բնույթով պայմանավորված բնական հատկություն: Արտաքին 
գործոնները /հասարակական կեցությունը/, չեև կարող ազդել մարդու ազատության վրա, 
քանի որ մարդը բնածին ազատ է և դա նրա էքգիստենցիալ էությունն է: Մարդը արտաքին 
հանգամանքների հետ հաշվի նստելու կարիք չունի: Մարդը ակտիվ ընտրություն է կատա
րում, իր համար կարնորելով կամ ներքին ազատությունը կամ հանգամանքներին ենթարկ- 
վածությունը: էքգիստենցիալիզմի հայեցակետից, մարդու ազատությունը բռնադատված է, 
եթե նա ներառված է հասարակական հարաբերությունների մեջ: Բնական է, որ նա դառնում 
է արտաքին հանգամանքների գերին և զոհը: Մարդը կորցնում է իր եսը, անհատականութ
յունը, ընտրության ակտիվ հնարավորությունը և վերածվում հլու-հնազանդ դերակատարի: 

«Ազատություն» հասկացությունը արտացոլում է մարդու կամքի և գործունեության 
դրսևորման իրական աստիճանը հասարակական կյանքում, մարդու' հասարակությունից 
կախվածության չափը: Ազւմ՚տ է մարդը ինքնին և կամայակա՞ն է իրեև դրսևորում իբրև հա
սարակության անդամ, թե՞ նրա ազատությունն ու կամքի ազատ ընտրությունը դետերմի- 
նավորված են հասարակական կյանքի կոնկրետ գործոններով:

Փիփսոփայական մտքի պատմության մեջ ազատության և անհրաժեշտության կապե
րի ու ւիոխազդեցության վերաբերյալ դրսևորվել է երեք մոտեցում.

Ա. Անհրաժեշտություն գոյություն չունի: Այն ուրվական ու տեսիլք է, «ոչ թե փաստ 
և իրողություն է, այլ մեկնաբանություն է», «Մեդուզայի առասպելական գլուխ է», «Քարե 
պատի գաղափար է»:

Բ. Անհրաժեշտությունը որոշակի հեռավորություն ն  հեռվություն է, որը հնարա
վոր չէ շրջանցել: Այս մոտեցմաև համաձայն, ազատությաև ոլորտը գոյություն ունի անհրա
ժեշտության ոլորտի սահմաններից դուրս, նրանց վտխհարաբևրությունո հ|\շէս|Ոու.մ Է ջրի և
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յադի |սսււ)1ւարւ]: Կ. Մարքսի պատմության փիլիսոփայության մեջ «Ազատության թագա
վորությունը»'կււմունիզմի հաղթանակը, շատ հեռու է «Անհրաժեշտության թագավորությու
նից», այն է' մարդկության պատմությունը սոսկ երկու դարաշրջանների ռեալ պատմություն 
է' մարդկության, նախապատմության և իսկական պատմության:

Գ. Ազատության ն  անհրաժեշտության միջև գոյություն ունի էական, շոշափելի 
կապ: Այս հայեցակետը գալիս է Սպինոզայից ն հիմնավորապես մեկնաբանվել է գերմա
նական դասական փիլիսոփայության մեջ. «Ազտությունը գիտակցված անհրաժեշտություն 
է»: Ըստ Շելլինգի, «Ազատությունը անհրաժեշտություն է, իսկ անհրաժեշտությունը' ազա
տություն» Դրանց մեկը մյուսին փոխակերպման ուղին իմացությունն է:

Կույր անհրաժեշտությունը անկախ այն բանից, դա բնական է, թե սոցիալական, եթե չի 
գիտակցվում, առավել ես' չի արժեքավորվում, իր հետ բերում է բնական ու սոցիալական ա
հավոր աղետներ: Առաջինի դեպքում մարդիկ դառնում եե բնական տարերքների զոհը, իսկ 
երկրորդի ժամանակ ապրում են ստրկության մեջ: Ազատ գործունեության համար անհրա
ժեշտության իմացությունը գլխավոր պայմանն է:

Մենք արդեն գիտենք, որ մարդը հասարակական էակ է: Նրա անձնական ազատութ
յունը դրսևորվում է սոցիալական ակտիվության ձևով, որի աստիճանը որոշվում է հասարա
կական հարաբերությունների բնույթով և հասարակական կյանքի օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ 
պայմաններով: Դրանցից առաջինը և որոշիչը տնտեսական գործոնն է: Մարդու տնտե
սական ակտիվությունը և ազատությունը կախված են այն բանից, թե որքանով է գոյություն 
ունեցող տնտեսակարգը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններ ստեղծում տնտեսական ա
զատ գործունեության համար: Արդյոք, տետեսական-արտադրական հարաբերությունները 
նպաստու՞մ, թՄ խոչնդոտում են անհատի տնտեսական գործունեությանը, արդյո՞ք, գոյութ
յուն ունեցող սեփականատիրական հարաբերությունները ստեղծում են օբյեկտիվ պայման
ներ գործունեության իր ցանկացած ձևի ընտրության, արդյունքի ազատ տնօրինման և ինք
նուրույն որոշումների կայացման համար: Նույն օրինաչավտւթյունները գործում են հասա
րակական կյանքի քաղաքական և հոգևոր ոլորտներում:

Ազատ ընտրության գործընթացը, որպես ազատության սուբստանցիոնալ հիմք 
ն . էություն, բխում է մարդու ոչ միայն կենսաբանական-հասարակական, այլն. 
պատմական էակ լինելուց: Նա ապրում է հասարակական-պատմական պրոցեսի և ա
ռաջադիմության մեջ, իրենից դուրս և անկախ պատմական զարգացման օբյեկտիվ գործոն
ների ու պայմանների մեջ: Նրա գործունեության բնույթը որոշում են'իր կամքից ու գիտակ
ցությունից դուրս, օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող ու գործող բնական-աշխարհացրա- 
կան միջավայրը, տիրապետող սոցիալ-տնտեսական ե քաղաքական հարաբե
րությունները, արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակը, արտադրա
կան հարաբերությունների բնույթը, քաղաքականությունն ու սոցիոմշակութային 
միջավայրը՛. Իսկ գործունեության ազատ ընտրությունը առնչվում է սուբյեկտիվ գործոն
ների և որոշակի սուբյեկտների հետ, որպես ոչ միայն կոնկրետ մարդու, այլև սոցիալական 
խավերի ու խմբերի և այլ կարգի գործունեության, սուբյեկտներ, որոնք գործում են իրենց 
շահերի ու պահանջմունքների համապատասխան: Մարդը ներառնվելով գործունեության 
ու հասարակական հարաբերությունների մեջ, չի կարող իր ազատ գործունեությունը ընտ
րել, հաշվի չնստելով սոցիալական մյուս խավերի գործունեության հետ: Մարդու հասարա
կական էության կարևորագույն կողմն էլ հենց այն է, որ նա չի կարող ապրել հասարակութ
յան մեջ և նրանից բացարձակ ազատ ու անկախ լինել: Մարդու ազատությունը նրա կամ
քի ազատ ընտրություն է, իսկ այդ կամքը ակամա չի ձևավորվում:

Վերը շարադրվածից հետևում է, որ վերացական, անարխիստական ազատություն գո
յություն չունի: Այդպիսին կենդանու բնական կյանքն է: Նրանք ապրում և «գործում» են 
բնության անհրաժեշտությամբ, մասնակցում են այդ անհրաժեշտության գործընթացներին, 
ստեղծում իրենց ներհամակարգային անհրաժեշտությունը' գոյության կովի օրինաչափութ
յունները, առաջնորդվելով ուժեղի օրենքներով:
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Մարդկային ազատությունը հասարակակաևազա\ըութ]ո\ն է, որի էությունն այն է, մե
կի ազատությունը երբեք չպիտի խոչնդոտի, աոավել ես, բացառի մյուսների ազատությունը: 
Այսպիսի մոտեցմամբ, մարդու ազատությունը անհրաժեշտորեն ենթադրում է պատասխա
նատվություն իր գործունեության U արարքների նկատմամբ: ճիշտ է, ազատությունը գերսւր- 
ժեք է, ինչպես կասեր Սարտրը «բացարձակ արժեք» է, իսկ դրա հաստատումը մարդկության 
գերխնդիրն է, այնուամենայնիվ, որպես այդպիսին, այն հարաբերական արժեք է: Նախ, գոր
ծունեության սուբյեկտը պատասխանատու է և պատասխանատվություն է կրում իր գործու
նության ու արարքների համար: Նա պետք է U պարտավոր է հստակ կանխատեսել իր սւ- 
րարքների հետևանքները: Նա պետք է և պարտավոր է իր խղճի և մյուս մարդկանց առջև 
պատասխան տա իր արարքների համար: Երկրորդ, անձի պատասխանատվությունը հա
սարակական կյանքում զուտ ռոբինզոնական չէ: Մարդը որևէ կոլեկտիվի կամ մարդկային 
այս կամ այն հանրույթի անդամ է ե ցանկացած հանրույթի շրջանակներում նրա գործու
նեության ու արարքների ազատ ընտրությունը ենթակա է տվյալ հանրույթի շահերից բխող 
գործունեությանը: Այս պարագայում անձի պատասխանատվությունը բեկվում է տվյալ հան
րույթի պատասխանատվությանը, որի դեպքում արդեն կոլեկտիվի պատասխանատվությու
նը շրջանցում է նրա ազատությանը և ստիպում մարդուն իր ազատությունն ու պատասխա
նատվությունը ստորադասել կոլեկտիվի շահերից բխող ազատությանը:

20-րդ դարը մարդու ազատությունների և  պատասխանատվության խոր ճգնա- 
ժսւմերի 1ւ աղետների դար է: Դրա հիմքում ընկած է ազատ գործունեության հետևանք
ների նկատմամբ պատասխաևատվոտյաԱ իսպառ բացակայումը: Գիտնականներն 
ու գիտությունը գերազանցապես անտարբեր են իրենց հայտնագործությունների սոցիալա
կան հետևանքների նկատմամբ: Ինչի՞ համար եե կատարելագործվում ամենակատարյալ 
ռազմական զենքերը, չէ՞ որ դրանք օգտագործվում են մարդկանց զանգվածաբար ոչնչաց
նելու նպատակով: Մարդիկ «իրար միս եե ուտում», մեկը մյուսի «արյան ծարավ» է: Ու՞մ և 
ինչի՞ համար են սանձազերծվել երկու համաշխարհային պատերազմները: ԵՎ եթե պատե
րազմների հանցագործները կանգնել են ժողովուրդների դատաստանի սւոջև և ստացել ի- 
րեեց արժանի պատիժը, ապա ինչու՞ այսօր հեղվում է տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց 
անմեղ արյունը, անխնա ոչնչացվում հսկայածավալ արժեքներ: Մի՞ թե ազատ գործու
նեության գերագույն դատավորը նորին գերազանցություն ՊԱՏ1ա1սԱՆԱՏՎՈԻՌՅՈՒՆՈ 
չպիտի լինի: Ովքեր են պատասխանատու և ովքեր պետք է պատասխան տան համաշխար
հային մակարդակով այսօրվա ազգամիջյան կործանարար թշնամությունների հրահրման 
ե հաստատման համար:

փ * *

Մարդու ազատությանը ստվերի պես հետևում է նրա օտարումը: Մարդը ոչ միայն ա
զատ է գործունեության ընտրության և սոցիալական ակտիվության գործընթացներում, 
այլև «դատապարտված» է օտարվածության: Մարդու ազատությունը և օտարվածությու- 
նը հակադիր երկվորյակներ են: Հասարակական կյանքի հազարամյակների ընթացքում 
մարդը աստիճանաբար հասնում է մի վիճակի, երբ նրա գործունեությունը և նրա արդյունք
ները վերածվում են իրեն օտար, ինքնուրույն ուժերի և սկսում են իշխել իր վրա: Այս իրավի
ճակում մարդը աննկատ հետզհետե կորցնում է իր ակտիվությունը և, սկսած բոտժուական 
մեքենայական արտադրության և դրամատիրական-շուկայական հարաբերությունների 
հաստատումից, նա վերածվում է մեքենայի կցորդի: Խախտվում է գործունեության օբյեկ
տիվ պայմանների և գործունեության սուբյեկտի միջև եղած բնական հարաբերությունների 
համակարգը: Մարդու փոխարեն գործում և «մտածում է» մեքենան: Ոչ թե մարդն է աշխա
տեցնում մեքենան, այլ մեքենան մարդուն: Մեքենան մարդուց անողոքաբար խլում է ամե- 
նամարդկայինը մտածելու բանական-հոգևոր ընդունակությունը ե ակտիվ գործելու իրա
վունքը: Նա դառնում է իր կողմից ստեղծված մեքենայի պատանգն ու գերին: Մսւրդք աս
տիճանաբար դուրս է մղվում իր մշակութային դաշտից: Տնտեաս-ւ|ւււ]ս1ալւււլ|ււս1|սւ1ւ ոտար-
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վտծութ|ունլւ |.աււ|ւա1ս|ում I. մարդու հասարակական ս. անհատական կյանքի բոլոր ծալքե
րը: Օտարված ինքն իրն Արց և հասարակությունից, մարդը իր կյանքի իմաստը փորձում է 
կառուցել, հագուրդ տալով իր սպառողական պահանջմունքներին, իր կյանքի իմաստը 
գտնել հաճույքների աշխարհում: Աշխատանքի բաժանման հետագա խորացումները ե տե- 
ղեկատվական-տեխնոլոգիական հեղավախությունները մարդու գործունեությունը ե նրա 
անձնականը մղում են անիմաստ կյանքի վերացականության հորձանուտը: Մարդը օտար
վում է ոչ միայն հասարակությունից, այլն, ինքն իրենից: Ինքնօտարումը 20-րդ դարի հիվան
դություն է: Փորձելով լուծել մարդու օտարման ե ինքնօտարման հիմնախնդիրները, փիլիսո
փաները մշակում են զանազան սկզբունքներ U տեսություններ: Հետաքրքրական է Մստկու- 
զեի տեսակետը: Նա մշակել է -ռեալականության սկզբունքը' կապված մարդկային պա
հանջմունքների արդյունավետ բավարարման հետ: Մարդկային պահանջմունքները հա
մակարգային են, հետևաբար, պետք է առաջնորդվել ռեալականության սկզբունքով, ա
ռանձնացնելով այև պահանջմունքների բավարարման անհրաժեշտությունը, որոնք գերա
դաս են, բխում են կոլեկտիվի ու հասարակական շահերից: Մարդու օտարման հիմնավոր
ման և դրա հաղթահարման վերաբերյալ Մարկուզեն իր «Միաչափ մարդը» աշխատության 
մեջ մշակել է միաչափ մտածողության, սկզբունքը: Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ 
միաչափ են և' մարդը, և' նրա մտածողությունը, և' հասարակությունը: Քևդ որում, միաչա- 
փությաև հիմքում ընկած է միաչափ մտածողությունը: Միաչափ մարդը և միաչափ հա
սարակությունը միաչափ մտածողության արդյունք են:

Հասարակության զարգացման արդի վաղում, ըստ Մարկուզեի, միաչափ մտածողությու
նը անձնականից վերածվում է զանգվածային, հասարակական մտածողության, միաչափ 
մարդիկ կառուցում են միաչափ հասարակություն: Միաչափ մտածողությունը այլ բան չէ, 
քան մարդու օտարում, ակտիվության ու նախաձեռնության կորուստ, կույր հավատ տոտա- 
փտար գաղափարների և կառավարման ռեժիմների ճշմարտացիության նկատմամբ: Սա
կայն, քանի որ միաչափությունը, որպես այդպիսին /ինչպես որ բացարձակ նույնություն/, 
բացառվում է և այդ միաչավաւթյան ընդերքում ոսկու պես փայլփլում է «միաչափ» մարդու 
անկրկնելի անհատականությունը, ուստի բացարձակ օտարվածություն ևս բացառվում է:

5. Կյանքի իմաստ: Մահվան ն. անմահության հիմնահարցերը

Ինչ պետք է հասկանալ կայնքի իմաստ ասելով: Մարդիկ, արդյոք, աշխարհ են գալիս 
հենց այսպե՛ս, ապրում և հեռանում եև այդ աշխարհից ակամա՞, գիտակցելով, որ իրենք 
մահկանացու են: Այս հարցի պատասխանը, իրոք, շատ դժվար է գտնել:

Ոչ միայն կյանքի ու մահվան սահմանագծում, այլև կյանքի ինքնուրույն ճանապարհ 
բռնող մարդիկ խորհրդածում են իրենց կյանքի մասին: Մասնավորապես այս աշխարհի 
մայրամուտին նրանք մի անգամ ևս, խորհում են այն մասին, թե արդյոք, իմաստալի՜ց, 
թ ե՞ անիմաստ են ապրել, քանզի վրա է հասնում մահը ն  դաժանորեն կտրում է 
նրանց կյանքի թելը՝ անվերջ ապրելու անհագուրդ ձգտումը:

Այսպիսի մտայնությամբ ապրել և ապրում է մարդկության մեծամասնությունը: Տիրա
պետող ամենօրյա գիտակցության բարձունքից դիտարկելով իր անհատական կյանքը և 
գիտակցելով աշխարհը թողնելու անհրաժեշտությունը, մարդը ինքնին եզրակացրել է, որ իր 
կյանքը ոչ մի արժեք էլ չի ունեցել, անիմաստ է եղել: Իրոք բնության հավիտենականության 
մեջ մարդու կյանքը մի ակնթարթ է, որը աներկբա հասկանում է ամեն ոք և հաստատ հա
մոզված է իր անցողիկության ու մահվան անխուսափելության մեջ: Կարծես թե մահվան 
սպառնալիքը ստվերի պես հետևում է նրան: Մաբդը զգում և հասկանում էիր անզո
րությունը ամենազոր մահվան նկատմամբ:

Սոցիալական փիփսոփայությունը, իմաստավորելով այս ամենը, մշակել է կյանքի ի
մաստի մասին լավատեսական ուսմունք: Սոցիալական փիլիսոփայությունը ելնում է այն 
սկզբունքից, որ բնության և հասարակության մեջ անիմաստ ու անհեթեթ ոչինչ գոյություն
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չունի: Դրա ապացույցն այն է, որ բնության ներդաշնակության և հասարակական կյանքի 
հումանիստական միասնականության մեջ ոչ մի ատոմ կամ մարդ ավելորդ չեն և որ այդ 
ներդաշնակության ու միասնության ապահովումը ուղղակիորեն կապված է յուրաքանչյուր 
միավորի տեղից ու դերից: Եթե յուրաքանչյուր մարդու կյանքը անիմաստ լիներ, ապա ի՞նչ 
հասարակության ե դրա ներդաշնակության համար պայքարի մասին պիտի խոսեին ու կա
ռուցելու մասին խորհեին մարդիկ: Փիլիսոփայությունը ապացուցում է, որ ամեն ինչ իմաս
տավորված է համընդհանուր կապերի ու փոխազդեցությունների մեջ, ե որ աշխարհում սւ- 
նիմաստ, իրոք ոչինչ չկա, որովհետև վերջավորը անվերջի գոյության անհրաժեշտ պայ
մանն է, անվերջը վերջավորի ամբողջական շղթա է:

Կյանքի իմաստի փիփսոփայական ըմբռնման հիմքում ընկած է այն ճշմարիտ իրողութ
յունը, որ յուրաքանչյուր մարդ, ներառվելով գործունեության, հասարակական հարաբե
րությունների ու կյանքի մեջ, իր առջև դնում է իր կյանքի նպատակը. Ի՞նչի համար է ապրե
լու, ի՛նչ նպատակներ է իրականացնելու: Այս մեկնակետից, սոցիալական փիլիսոփայութ
յունը կյանքի իմաստի լուծման բանալին որոնում է այն մոտեցման մեջ, որ մարդու գործու
նեությունը ծագել է և գոյություն ունի որպես նպատակադիր գործունեություն: Բառի բուն ի
մաստով, մարդը երբեք էլ «ջուր չի ծեծում»: Իսկ եթե նա, այնուամենայնիվ, իր ողջ կյանքում 
«ծեծում» է, ապա նրա կյանքը անհեթեթ, անիմաստ է:

Ուրեմն, կյանքի իմաստը մատնացույց է անում այդ նպատակը: Մարդը իր կյանքը ի 
սկզբանե իմաստավորող էակ է: Մարդկության ճնշող մեծամասնությունը գիտի, թե ինչ 
պետք է անի, ինչպես պետք է ապրի ու հանուն ինչի պիտի ապրի: Եթե որևէ մեկը դրանք 
չգիտի և իր առջև իմաստավորված նպատակներ չի դնում, նա հոգեպես առողջ չէ, նրա 
մարմինը հիվանդ է: Մարդը կործանված է, եթե չի հասկանում, թե ինչի համար պետք է ապ
րի, առավել ևս, եթե նա կորցրել է հավատը ապագայի նկատմամբ:

Կյանքի իմաստի հարցը մարդու դերի, կոչման և նշանակելիության հարց է, ոչ թե ին
չու, այլ իկի համար ապրել՝. Ալբեր Կամյուն իր «Սիզիփոսի առասպելը» էսսեում հիմ
նավորել է այն թեզը, որ կյանքի իմաստի հիմնահարցը փիփսոփայության միակ արմատա
կան, հիմնարար հարցն է: Կյանքը մինչե. իր վերջը4 մահը, ունի, թե" չունի որևէ տրա
մաբանություն և  իմաստ: Կյանքի իմաստը իրոք պետք է փնտրել կյանքի մեջ, նրա
նից դարս, թե այն ստեղծվում է հենց մարդու կողմից:

Դարեր շարունակ մարդիկ մտածել են, որ իրենց կյանքը իմաստավորված է այնքանով, 
որ իրենք մասնակցում են Աստծո կողմից արարչագործված և իմաստավորված աշխարհի 
գործերին: Գոյություն ունի Աստծո գործը, պետք է դրան հավատալ և մասնակցել Աստծո 
կողմից դրված նպատակի իրականցմանը. չլինել մեղսագործ' այնկողմնային աշխարհում 
դրախտի հաճույքները հավերժ վայելելու և երջանկության մեջ ապրելու համար:

Մարդիկ համոզված են, որ իրենք ընդունակ են աշխարհը վերակառուցել բարու և ար
դարության սկզբունքներով: Այդ գործընթացը նպատակային բնույթ ունի, իսկ նպատակը 
մարդու կյանքը իմաստավորում է: Սերնդե սերունդ մարդիկ հուսադրում են իրենց, որ կա
ռուցելու են պայծառ ապագա. «Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք»: Կյանքը ինքնին 
ոչ մի իմաստ էլ չունի, ինքնին ոչ մի նպատակ էլ չի պարունակում: Մարդը ինքը, գիտակցա
բար, թե տարերայնորեն, կամա թե ակամա կյանքին տափս է որոշակի իմաստ' ապրելու, 
ստեղծագործելու, ինչ-որ բան թողնելու համար: Ապրելու անխուսափելի բնական տարբե
րակն ընտրելիս, մարդը իր աոջև դնում է կոնկրետ նպատակ' «հանուն ինչի» և ինչպես է 
ապրելու: Ուրեմն կյանքի իմասատը ձևավորվում է այն նպատակներից, որ իր առջև դնում 
է մարդը' ինչի" ենք ձգտում, ի՞նչ ենք ստեղծում, ի՞նչ ենք թողնում մեր ժառանգներին, սե
րունդներին, ազգին ու մարդկությանը: Մարդը աշխարհ գալով «անկլավային» կյանք փ 
վարում: Նա մարդկային ցեղի ու տեսակի ներկայացուցիչ է և «պարտավոր է» հոգալ իր տե
սակի վերարտադրության «հոգսերը»: Սերունդ արտադրելու պատվավոր գործընթացում, 
մարդը վերարտադրում է իրեն ոչ որպես կենսաբանական էակ: Իր կյանքի ընթացքում մար
դը, ստեղծելով նյութական ու հոգևոր արժեքներ, ավանդույթներ ու սովորույթներ, գիտա-
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կահ (||ււ|ւհ||ւ[)ևևլ), բարոյական ե գեղարվեստական իդեալներ, դրանք սուբյեկտիվացված ձ- 
եու| թալնա մ է գալիք սորանդներին, որոնք այդ արժեքները գտնում են պատրաստի վիճա
կում իրենց կյանքը սկսելու համար: Մարդու կյանքի ու գործունեության արդյունքների ան
մահության /«գործն է անմահ»/ փաստն է իմաստավորում նրա կյանքը:

Մարդու կյանքի իմաստը բյուրեղանում է այն իրողությամբ, որ իրենց նպատակները 
մարդիկ իրականացնում են մյուս մարդկանց հետ համատեղ կյանքի ու գործունեության 
մեջ, մյուս մարդկանց ու կոլեկտիվների շահերին ու նպատակներին համահունչ ու զուգակց
ված: Հասարակական կյանքի մեջ իրականցնելով իր նպատակները, մարդը անհրաժեշտա
բար ապրում է գոյություն ունեցող բարոյական նորմերով: Ուստի անհատի կյանքի իմաստը 
թելադրվում, նախապես ծրագրավորվում ե իրականցվում է հասարակայնորեն: Մարդը ի
րականացնում է նաե հասարակական նպատակներ: Իր անհատական կյանքի ընթացքում 
մարդը ցուցաբերում է ստեղծագործական ակտիվություն, պայքարում է ստեղծելու այնպի
սի արժեքներ, որոնք կունենան հասարակական հնչեղություն U բարձր կգնահատվեն հա
սարակության կողմից: Հենց այստեղ է թաքնված մարդու կյանքի լիարժեք իմաստը:

Մարդու անհատական կյանքի իմաստը, այսպիսով, ձևավորվում, արժեքավորվում և 
գնահատվում է ոչ թե նրա վերջավոր, անցողիկ անհատական կյանքով ու գործունեությամբ, 
այլ այն բանի գիտակցումով, որ նրա կյանքն ու գործունեությունը իմաստավորվում ե արժե
քավորվում է հասարակայնորեն: Մարդու ֆիգիկակւսն-կենսարանական կամ սոցիա
լական մահով չի ավարտվում նրա կյանքը: Այն շարունակվում է: Նախ' գենետիկորեն 
փոխանցվելով սերնդե՜սերունդ, անմահացնելով ցեղային ու ազգային գենոֆոնդը և երկ
րորդ, մարդկային ցեղի անընդհատության շնորհիվ' ձուլվելով մարդկային պատմությանը: 
Այս ռեալ իրողությունների շրջանակներում մարդը իմաստավորում է իրեն ու իր կյանքը, իր 
արարքներն ու գործունեությունը, այն, թե որքանով է ինքն ապրել իր մերձավորների, հա
րազատների, արյունակիցների, իր ժողովրդի ու ազգի, մյուս մարդկանց ու հայրենիքի բա
րօրության և երջանկության համար: Մարդկային ցեղի գոյության մեջ շարունակվում են 
մարդկային անհատական կյանքերը, որպես վերջավոր անվերջի մեջ, որպես այդ անվեր
ջության մի մասնիկ, համաշխարհային պատմությունը կերտող մի անհատականություն: 
Մարդիկ անմահանում են այս հավիտենական հոսքի մեջ, որպես ժամանակակիցների ու 
սերունդների համար պատմության կերտողներ:

Մահվան ու անմահության վտխհարաբերության հիմնահարցի մեջ մահը արտահայ
տում է մարդու կենսաբանական կյանքի վերջավորթյունը և անցողիկությունը, իսկ անմա
հությունը' նրա հասարակական էության հավերժությունը: Այսօր մեզ հետ ապրում են հայ 
ժողովրդի անցած սերունդները, որոնք նյութական և հոգևոր արժեքներ դարձած, խոսում են 
մեզ հետ, պատմում իրենց կյանքի ու ապրելակերպի, ստեղծագործական թռիչքների մա
սին: Գաոնին ու Գեղարդը, Զվարթնոցն ու հարյոտ-հազարավոր ճարտարապետական կո
թողներ, գյուղեր ու քաղաքներ մեզ են վտխանցել դրանք արարող մարդկանց իմաստալից 
կյանքի էությունը: Այսօրվա մարդկային հիշողության մեջ ապրում են հնագույն քաղա
քակրթությունները կերտած բազմաթիվ ազգեր ու ժողովոտդներ, նյութական և հոգևոր գոր
ծունեության մեջ առավել ներդրում ունեցած անթիվ խոշորագույն անհատականություններ, 
իրենց ազգի, ժողովրդի ու հայրենիքի ազատության և անկախության համար մղվող մար
տիկներ ու առաջնորդներ: Քանի դեռ ֆիզիկապես գոյություն ունի հայ ժողովուրդը, նրա 
ապրող սերնդի հետ քայլում և նրանց առաջնորդում եե Հայկ Նահապետն ու Մովսես Խո- 
րենացին, Արշակ թագավորն ու Վարդան Մամիկոնյանը, Խաչատուր Աբովյանն ու Հով
հաննես Թումանյսւնը, իսկ հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի միջոցով'հայ ժողո
վուրդը, իբրև իր պատմության կերտողի:

Մարդու անմահությունը սաավել տեսանելի է գեղարվեստական մտքի պատմության, 
գիտության և արվեստի ստեղծագործությունների մեջ: Գրանցում ընդհանրացվում են կյան
քի անմահության հիմնական, բնորոշ գծերն ու հատկությունները, գաղափարներն ու իդեալ
ները' բարոյականն ու գեղարվեստականը, մարդկային տիպականացված կոնկրետ կեր-
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պսւրների միջոցով:
Իսկ եթե փորձենք մարդկային կյանքի իմաստի մեջ բաղդատել նրա երկու կողմերը ֆի

զիկապես վերջավոր լինելը նւ մարդկային պատմության մեջ նրա անմահությունը, 
ապա ակնհայտ է, որ կյանքի իմաստը խտանում է անմահության մեջ, այն բանի 
մեջ, np մարդն անմահ է հենց իր գործերով ու արարքներովդ բարոյական ն. գեղա
գիտական վարքագծով: Այս հայեցակետից գիտակցելով իր կյանքի իմաստը ե պայքա
րելով լավագույն կյանքի համար, մարդն իրեն զգում է երջանիկ: Երջանկությունը հենց ի- 
մաստսւլից կյանքով ապրելն է ե դրա գիտակցումը հոգեոր ապրումների միջոցով, այն բա
նի գիտակցումն ու իրականացումն է, որ ապրում է ուրիշներին երջանկացնելու համար, նույ
նիսկ սեփական ողբերգությունների Ա կյանքի գնով: Վերջին հաշվով, կյանքի իմաստը եր
ջանկությանը ձգտելու ներքին անհրաժեշտության իրականացման մեջ է, որը զուգակցվում 
է երջանկության զգացմունքային գեղեցիկ և ազնիվ ապրումներով ու վերապրումներով:

Այս մտքերից ակնհայտորեն բխում է, որ մստդու հասարակական էությունը պետք է 
փնտրել ոչ միայն իր մեջ, այլ հասարակական կապերի ու հարաբություեների մեջ, որտեղ 
նա ապրում է: Այստեղ ես արտահայտվում է մարդու էության ե կյանքի իմաստի դրսևոր
ման երկակիությունը: Մի կողմից, այդ էությունն իր մեջ է, որքանով ինքն է կերտում իր 
կյանքի իմաստն ու էությունը, ինքն է իր կյանքի իմաստի, երջանկության և անմահության 
սուբյեկտն ու կերտողը: Մյուս կողմից, այդ էությունը և կյանքի իմաստը իրենից դուրս է, ո
րովհետև դրանք կարող են իրականանալ միայն մյուս մարդկանց հետ շփման, համատեղ 
գործունեության ու կյանքի պայմաններում: Ռոբինզոնությունը բացառվում է այն պարզ 
պատճառով, որ մարդկային կյանք, որպես այդպիսին, գոյություն չունի:

Մարդը կարող է մահանալ իր իմաստալից բնական մահով, բայցև ապրել ու իր ֆիզիկա
կան գոյությունը «քարշ տալ» սոցիալապես մահացած վիճակում: Սոցիալական մահը սկսվում 
է այն պահից, երբ մարդը ինչ-ինչ պատճառներով /բացի վաստակած, հանրօգուտ հանգստի 
տարիների, որտեղ վայելում է իր իմաստալից կյանքի պտուղները/ օտարվում է ինքն իրենից 
և հասարակական կյանքից, չի գիտակցում իր կյանքի իմաստը, ընդունակ չէ դնելու հանրօ
գուտ նպատակներ և զբաղվելու հասարակական ակտիվ ստեղծագործ գործունեությամբ:

Գլուխ 12. .Ընտանիքի, ամուսնության ե  սիրո փիփսոփայության

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքում ընտանիքը իր ուրույն տեղն ունի: Ըն
տանիքը չի կարեփ առանձնացնել և դիտարկել որպես հասարակական կյանքի աոանձին 
ոլորտ: Ընտանիքը հասարակական կյանքում մարդկանց գոյության և կենսագործունեութ
յան ինքնատիպ ձև է, որի հիմքում ընկած եև ընտանեական-ամուսնական հարաբերություն
ները: Ընտանիքին հատուկ է հասարակությանը բնորոշ հիմնական հատկությունները ի
րենց համընդհանուր բնույթով, բայցև անկրկնելիությամբ: Ընտանիքը «փոքրիկ» հասարա
կություն է, հասարակության «բջիջն է»: Ուրեմն, ամենաընդհանուր մոտեցմամբ, ընտանիքը 
իրոք,մի փոքրիկ հասարակություն է, որը գործառնում է հասարակական կյանքի բոլոր ո
լորտների օրինաչափություններով' տնտեսական, սոցիալ-«քաղաքական» և հոգևոր: Ըն
տանիքը հասարակական կյանքի այն հիմնական բնագավառն է, որտեղ արտադրվում ե 
վերարտադրվում է մարդկությունը, կազմակերպվում նրա կենցաղը: Ընտանիքը մարդու 
գոյությունը հասցնում է նրա ամբողջական էությանը, սոցիափզացնում նրան և հասարա
կությանը «մատակարարում» ինքնուրույն անհատներ:

Ընտանիքը մարդկանց հասարակական կեցության կարևորագույն ձևերից մեկն է, ազ
գի ու պետության հիմնքն ու բազիսը, որը միավորում է ամուսիններին ե նրանց ժառանգնե
րին: Իբրև հասարակական ինքնատիպ և բարդ հանրություն, նրա կյանքը ձևավորում է ա
մուսինների ինտիմ անանձնական հարաբերություններից, աշխատանքի սեոակսւն և տարի
քային բաժանվածությունից, կենցաղում մարդկանց փոխադարձ օգնության, նոր սերնդի ար
տադրության ու դաստիարակության գործոններից: Ընտանիրր uilift|i ձ1ւսւվւտմս16 անփո-
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ի ււ 111 ■ 11111ւ լ լ ւ ե կսւ[ւ1ւււ[ւսյ«_լույէյ բնագավառն I., գաստիարսւկության, կյւսևքի փորձի վախանակ- 
մսւե, ապրելակերպի իմաստության, արժեքների ու վարքի նորմերի յուրացման ե մտածելա
կերպի ձևավորման հզորագույն դպրոցն Է: Տղամարդու և կնոջ փարժեք ամուսնական հա
րաբերությունները անհրաժեշտորեն ենթադրում եե կողմերի անձնական բաժանվածություն 
և ինքնուրույնություն: Բայց ամուսնական կապերն այնպիսին են, որ դրանց ներքին հզորութ
յունը ոչ թե բացառում, այլ վտխադարձաբար ենթադրում Է մեկը մյուսին: Ամուսինները մեկը 
մյուսի մեջ գտնում են իրենց սեփական ֆիզիկական կյանքի լիարժեքությունը, հոգևոր գե
ղեցկությունն ու անձնական կյանքի իմաստը: Նման պարագայում միայն կարեփ Է խոսել ա
մուսինների համատեղելիության մասին: Ամուսինների անհամատեղելիությունը նրբագույն, 
բայց և բարդ հիմնախնդիր Է: Համատեղելիությունը ամուսնական գործունեության և ամուս
նական կյանքի ընթացքում ամուսինների փոխադարձ ընդունումն Է, որի հիմքում ընկած Է 
անձի սոցիալ-բարոյական դիրքորոշումների, արժեքային կողմնորոշումների, ճաշակների, 
բնավորությունների ու խառնվածքների, հուզական ե ինտելեկտուալ մակարդակների, տրա
մադրությունների և աշխարհընկալումների հարաբերականորեն կայուն և էւսկան համընկ
նումն ու համակցումը: Ամուսնական կյանքում բացառիկ տեղ Է գրավում սեռական /Էրո
տիկ/ համատեղելիությունը, սեքսուալ փարժեք փոխադարձ բավարարվածւււթյունը: Դրա 
Էությունը այն Է, թե ամուսինները ընդունակ եե անմնացորդ տրվել մեկը մյուսին, բավարարել 
միմյանց Էրոտիկ-զգացմունքային բնական պահանջմունքները, թեք կցուցաբերեն եսասիրա
կան մոտեցում՜ արհամարհելով ընկերոջը ե ցուցադրելով թաքնված անտարբեր ու անհոգի 
վերաբերմունք: Սիրո քաղցրությունը, երկարատևությունը, հետևաբար, ընտանիքի ամրութ
յունն ու գեղեցկությունը մեծապես կախված են վերջին գործոններից:

Ամուսնությունը, այսպիսով, հասարակական երևույթ է և արմատապես տարբերվում 
է կենդանական աշխարհի' տեսակի արտադրության ու վերարտադրության պրոցեսում սե
ռերի կենսաբանական-ֆիգխղոգիական փոխազդեցությունից: Այն տղամարդու և կնոջ 
միջև հասարակայնորեն կազմակերպված, ավանդական ու բարոյական նորմերով, ազգա
յին կյանքի մշակույթով և իրավաբանորեն ձևավորված հարաբերությունների մի բարդ հա
մակարգ է: Մարդկային պատմության մեջ ամուսնական հարաբերությունների գոյության, 
կազմակերպման ու գործառնության հիմնական ձևը, առայժմ, ընտանիքն է:

Ամուսնական հարաբերությունների միջոցով մարդիկ, նախ բավարարում են իրենց 
բնական-կենսաբանական պահանջմունքներն ու ֆիզիոլոգիական զգացմունքները, որոնք 
պայմանավորված են նրանց օրգանիզմի կենսաբանական կառուցվածքով: Երկրորդ ա
մուսնությունը մարդկանց գիտակցական գործունեության մի բնագավառ է, որով մարդիկ 
կազմակերպում են սերնդի արտադրությունն ու վերարտադրությունը ինչպես ընտանեկան, 
այնպես էլ երանից դուրս:

Ամուսնական հարաբերությունների հիմքում ընկած է սերը'որպես ամուսնության հուզա- 
կան-հոգեբանական և բարոյական-գեղագիտական ապրումների համակարգ, չնայած, ա
մեն ամուսնություն չէ, որ կառուցվում է սիրո զգացմունքի վրա, իսկ սերը կարող է ծագել նաև 
ընտանիքից դուրս և դրանից անկախ:

Սերը մարդու հոգևոր զգացմունքների գրսնորման ամենահգոր ձևերից մեկն է, 
տրեզերական կատարելության ու ներդաշնակության խտացումը մարդու, մասնավորապես 
կնոջ կերպարում: Սերն արտահայտվում է խոր, կայուն, աստվածային-տիեզերական ան
սահման ապրումներով, դեպի սիրած էակը մտքերի ու գործերի մշտական ուղղվածությամբ, 
ինքնամոռաց ու անանձնական ձգտմամբ: Սիրո բարոյական և գեղագիտական էությունը 
սոսկ սեռական գեղեցիկի ձգտումը չէ մյուս սեռի էակի նկատմամբ, այլ մի այնպիսի ձգտում, 
որը անձնական անմիջական հրապուրանքը փոխարկում է ինքնադրսևավորման և ինքնա- 
հաստատման գործոնի, առաջ բերում ներքին, կենսական ուժերի զարմանալի վերելք ու 
թռիչք, երևակայության խաղ, հիացմունքի և ուրախության հզոր զգացմունք, ինչպես նաև 
կասկածի տանջանքներ, թախծի ու տառապանքի հուզական-հոռետեսական ապրումների- 
րենց ավերիչ հետևանքներով:
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Ամերիկյան հայտնի հոգեվերլուծսւբան, փիլիսոփա ե սոցիոլոգ էրիխ Ֆրոմը անցյալ դա
րի 50-ական թվականներին մշակել է սիրո իր տեսությունը: Նա գտնում է, որ սիրելու ընդու
նակությամբ օժտված են ոչ բոլորը: Այն հազվագյուտ պարգև է և արվեստներից ասե- 
նաարժեքավորը: Սերը ակտիվ գործողություն է, անչափելի մարդկային ակտիվություն, 
այլ ոչ թե զգայական ընկալում է: Սիրել,- ըստ Ֆրոմի, նշանակում է տալ, այչ ոչ թե վերց
նել: Մարդը իր սիրած էակին տալիս է առավել արժեքավորը, իր կյանքի կեսը զգացմունք
ները, գիտելիքները, ապրումները, իր հոգեոր էության ամեեաթանկագին հուզական աշ
խարհը: Եվ դրանք նա տափս է ոչ այնքան ետ ստանալու համար: Այդ գործընթացը սիրո
ղի համար նրբագույն ե գեղեցիկ բավարարվածություն ու հաճույք է: Սերը կառուցվում է հո
գատարության, պատասխանատվության, հարգանքի և գիտեփքի վրա:

Սերը, շարունակում է Ֆրոմը, սիրած էակի այնպիսի ճանաչումն ու ըմբռնում է, որի ըն
թացքում կարծես թե տեղի է ունենում համաձուլում նրա հետ: Այդ ինքնատրման մեջ մար
դը հայտնադործում U ճանաչում է իրեն, դրանով իսկ'մյուսին' «Ես ճանաչում եմ մարդուն»: 
Սերը, նրա համոզմամբ, պայմանավորված է անհատական բարիքներով, բայցե մոլորութ
յուն է, իբր այլ մարդկանց նկատմամբ այն ծնում է անտարբերություն: Սերը ամեն ինչ 
ընդգրկող համընդհանուր ակտիվություն է: Եթե մեկը իսկապես սիրում է մեկ ուրիշի, ապա 
նա սիրում է ողջ աշխարհը ե կյանքը ընդհանրապես:

փ *  փ

Սերը, փնելով գեղեցիկի անհատական-ընտրողական զգացմունք, անհրաժեշտորեն են
թադրում է երկու կողմ, որոնց ինքնամոռաց, անշահախնդիր ե ազատ հարաբերությունները 
դուետ են կազմում: Սերը մոնո լինել չի կարող: Տվյալ դեպքում գործ ունենք սիրահսւրվա- 
ծությսւն հետ, երբ սուբյեկտի մոտ ծնվում ե ապրում է սիրո զգացմունքները որևէ մեկի նկատ
մամբ, որը, սակայն, կամ անտարբեր է նրա նկատմամբ, կամ դեռևս նույն զգացմունքը փ տա
ծում սիրահարվածի հանդեպ: Սերը փոխադարձ բացարձակ սիրահարվածություն է, որի է
րոտիկ /սեքսուալ/ պաթոսը ձգտումն է մարմնական ձուլման, անմնացորդ փոխադարձ 
տրման: Այդ ընթացքում և դրա հիմքի վրա անհատական, բնական ու հոգևոր տարբելւութ- 
յունները կազմում են մեկ միասնություն: Այս միասնության մեջ կողմերը ոչ միայն անմնացորդ 
հավատում են միմյանց, այլև մեկը մյուսի մեջ տեսնում են ամեԱաարժեքավորին, ршдш- 
ոիկ արժանիքներով օժտվածին'անկրկնե/ի ու անփոխարինելի էակին: Այդ գեղեցիկ 
միասնությունը կողմերի մեջ ծնում է գեղեցիկ զգացմունքի և հոգևոր ուժերի զարմանալի վե
րելք, հիացմունքի թռիչք և ուրախության զգացմունքների անկրկնեփ, անսահման աշխարհ:

Վերադառնալով Ֆրոմին, անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել նրա հետևյալ մտքերը: Ի
րական կյանքում, ըստ նրա, բացառություններ կամ անսահման օվկիանոսի կղզյակներ են 
կազմում սիրահար ամուսինները: Ամուսնությունը ծնում է մի շարք «կործանարար» ուժեր: 
Ամուսնության ընթացքում տեղի է ունենում սիրո (սիրահարվածություն) կործանում: Դա տե
ղի է ունենում, ըստ Ֆրոմի, այն պահին, երբ ամուսինները սիրո իմաստնության ծսւոից պո
կում և անուշահոտում եե քաղցր պտուղը, վայելում են միմյանց: Երբ զուգընկերները կորց
նում են «հրապուրանքի» պահանջմունքը, միմյանց նկատմամբ հետաքրքրվածությունը ե 
դադարում են փնել ակտիվ ու գործունյա, այդ պահից սկսած նրանց սերը «մարում է» ե փո
խարկվում ամուսնական կյանքով ապրող զույգերի փոխադարձ մարդկային մի նոր, մինչ 
այդ անիմանալի գեղեցկության, ամուր բարեկամության և ընկերակցության, որի արդ
յունքում լույս աշխարհ է գափս կյանքի ծաղիկը արժեքների արժեքը'ԵՐԵԽԱՆ: Նրանից յու
րաքանչյուրի ամեն մի փորձ' փոխել միասնական ամուսնական կյանքը մի այլ կյանքով, այլ 
բան չէ, քան, ըստ Ֆրոմի, փախուստ իսկական սիրո դժվարություններից, չէ՞ որ եթե մեկին 
բախտ է վիճակվել հանդիպել «իր կեսին» ե «սիրո պարգևին», նա ոչ մի կարիք չունի մեկ 
ուրիշ զուգընկերոջ և լիովին տեղավորվում է նրա սիրո աշխարհում, բավարարվում նրանով: 

Րնտանեկան-ամուսնական հարաբերությունների ոլորտում է ձնաւխրփււմ մարդկանց 
կենցաղը'այն յուրահատուկ սոցիալական միջավայրը, որի մեջ Ահթսւէւամ I նրանց կ|ա)ւ;փ
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մեծ մասը, երբ նրանք զբաղված չեն հասարակական ու արտադրական գործունեությամբ ե 
որտեղ բավարարում եե իրենց նյութական ու կուլտուրական պահանջմունքները:

Ամուսնությունը, սերը և ընտանիքը միաժամանակյա ծագում չունեն: Դրանք երևան են 
եկել ու զարգացել մարդու և հասարակության ծագմանն ու ձևավորմանը զուգընթաց, երբ 
հնադարում սերնդի վերարտադրության սեռական հարաբերությունները անկանոն բնույթ 
ունեին, ընտանիք գոյություն չուներ: Յուրաքանչյուր կին պատկանում էր յուրաքանչյուր 
տղամարդու և հակառակը:

Տոհմացեղային հանրության մեջ ծագում է խմբամուսնությունը, այնուհետև արգելվում 
է ներտոհմային ամուսնությունը էնդոգամիան: Ամուսնությունը տեղի է ունենում գլխավորա
պես տարբեր տոհմերի տղամարդկանց ու կանանց միջև, ձևավորվում էկզոգամիան: Այս 
դարաշրջաններում կնոջ աշխատանքը ավելի արդյունավետ էր. կինը գերիշխում էր հասա
րակական նյութական կյանքի բնագավառում, տղամարդն ապրում է կնոջ տոհմում, երե
խաները ճանաչվում էին կնոջ կողմից: Տիրապետողը մայրիշխանությունն էր:

Հողագործության մեջ տեղի ունեցող վտվտխություններն ու աշխատանքի բարդացումը 
և մասնավորապես սեփականության ծագումը ծնում են մենամուսնական ընտանիքն ու 
հայրիշխանությունը: Աստիճանաբար ու աննկատելիորեն տեղի է ունենում կնոջ ենթար
կումը տղամարդուն, որն ամրակայվում է պետական օրենքներով, բարոյական նորմերով և 
կրոնական պատվիրաններով, որոնց միջոցով վճռականորեն արգելվում է կնոջ ամուսնա
լուծությունը: Ձևավորվում են վտխհատուցման, փրկագնման սկզբունքները և առաջանում է 
օժիտի պրոբլեմը: Բայց այս բացասական կողմերին զուգընթաց, զգալի չափով ուժեղանում 
է ծնողների պատասխանատվությունը սերնդի դաստիարակության ու ճակատագրի նկատ
մամբ, ձևավորվում են բարոյական մի շարք սկզբունքներ ամուսինների փոխադարձ 
պարտք ու պատասխանատվություն, առաքինություն, ընտանեկան պարտքի ու արժանա
պատվության զգացում: Դասական ստրկությունը, խորացնելով տղամարդու իշխանությու
նը կնոջ նկատմամբ, անխուսափելիորեն ծնում է արտաընտանեկան ամուսնական կապերի 
բազմաձևություն, բազմակնություն և անառակություն:

Հասարակության սոցիալ-տնտեսական ե հոգեոր կյանքի զարգացմանը համընթաց, 
խորապես վավտխվում են ընտանեկան-ամուսնական հարաբերությունների և ընտանիքի 
էությունն ու բնույթը: Աստիճանաբար կինը ձեոք է բերում տնտեսական անկախություն ու 
ինքնուրույնություն' տնտեսությունը վարելու և երեխաներին դաստիարակելու գործում: 
Կնոջ սոցիալական ակտիվության մեծացումը և տղամարդուց նյութական կախվածության 
թուլացումը իրական պայմաններ են ստեղծում հումանիստական ամուսնության համար, ա
ռաջին պլան են մղում սիրո և ապագա երջանկության գործոնները, ամուսնական հավա
տարմությունն ու ծնողական սերը:

Ամուսնաընտսւնեկան հարաբերությունները բաժանվում են երկու մեծ խմբերի' 
բեական-կենսաբւսեսւկան ն զուտ հասարակական: Բնական-կենսաբանական կամ սե
ռական հարաբերությունները տղամարդու և կնոջ միջև ֆիզիոլոգիական մերձեցման միջո
ցով օրգանիզմի բնական պահանջմունքների բավարարման գործունեություն է և ընտանիքի 
կառուցման զգացմունքային-սաարկայական հիմք է: Այս հարաբերությունների իրականաց
ման պրոցեսում միմյանց դեմ կանգնում եե տղամարդն ու կինը, որպես անհատականություն
ներ' իրենց ֆիզիկական կարողություններով, հոգևոր ունակությունների յուրահատուկ աշ
խարհով, կյանքի նկատմամբ ունեցած բարոյական ու գեղագիտական ըմբռնումներով ու 
զարգացման մակարդակով և այլն: Այս գործոնների ներդաշնակության և համապատաս
խանության աստիճանից է մեծապես կախված մոնոգամ ամուսնության տևողությանը և ըն
տանիքի ամրությունը:

Տղամարդու և կնոջ ամուսնական կյանքում ամուսինները փոխադարձաբար ենթադրում 
ու պայմանավորում են միմյանց: Պահելով իրենց անհատականությունը այդ հարաբերութ
յունների մեջ, այնուամենայնիվ, ամուսինները անձնապես պետք է փնեն համատեղեփ' մե
կը մյուսի մեջ գտնելու իր էությունը ե կյանքի իմաստը: Ամուսնական համատեղելիությունը
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ունի երկու կողմ՜ սեռական ե հոգևոր: Այն ենթադրում է, մի կողմից, ֆիզիկական-սեոակաև 
հատկությունների և արժեքի համապատասխանություն, էրոտիկ զգացմունքների փոխա
դարձ լիարժեք բավարարում և ամուսնական խառնվածքի միաժամանակություն ու ներդաշ
նակ զուգորդում: Հոգևոր համատեղելիությունը ենթադրում է կյանքի ե արժեքների նկատ
մամբ նույնական կամ ընդունելի դիրքորոշում, հոգևոր զարգացման մարդկային համապա
տասխանություն, բարիքի, բարոյական ու գեղագիտական նորմերի միասնական ըմբռնում
ներ, նույնատիպ դաստիարակություն, աշխստհըմբոնում և այլն: Այս հանգամանքները մե
ծապես նպաստում են սեռական և հոգևոր փոխադարձ բավարարմանը, բացառում ամու
սինների եսասիրական ձգտումները' փոխադարձ անհատական բավարարվածության մի
տումները: Արդյոք, ընդունա՞կ են նրանք հոգեբանական այնպիսի նրբություն, երբ ձգտելով 
մեկը մյուսին, բավարարեն միմյանց մաքսիմում պահանջմունքները: Չէ՞ որ հենց այս հան
գամանքից է մեծապես կախված ներանձնային ամուսնական հարաբերությունների ամ
րությունը, հետևաբար' փոխադարձ սերն ու նրա տևողությունը:

Այնուամենայնիվ, ամուսնությունը հասարակական երևույթ է բարոյական ու գեղագի
տական բովանդակությամբ ե կառուցվում է սիրո ու վստահության սկզբունքներով: «Տար
բեր սեոի երկու անձանց կապը, որը կոչվում է ամուսնություն, պարզապես բնական, կենդա
նական կապ չէ, ոչ էլ հասարակական դաշինք,֊գրել է Հեգելը,֊այլ ամենից առաջ բարոյա
կան միություն, որը ծագում է փոխադարձ սիրո ու վստահության հիմքի վրա, ամուսիններին 
վերագրելով մի անձի»:

Հասարակական համակարգի մեջ ընտանիքը նրա կեցության ձևերից մՆկն է, այն 
առաջնային «բջիջը», որը միավորելով ամուսիններին և նրանց սերունդը, դառնում է անձի 
անհատական ձևավորման ու սոցիալիզացիայի ամենահուսալի կառույցը; Ընտանիքում է 
արտադրվում և վերարտադրվում հասարակության լիարժեք ապագա սուբյեկտը, առաջին 
անգամ ներառնվում հասարակական կյանքի մեջ, ճանաչում ու յուրացնում նրա արժեքնե
րը, ձևավորում վարքի իր նորմերը և տիրապետում լեզվին: Այստեղից էլ, ընտանիքում դրս
ևորվում և իրականացվում են ինչպես բնական-կենսաբանական ու սոցիալական, այնպես 
էլ անհատական ու հասարակական անհրաժեշտության ձևերը: Սրանց փոխազդեցությունն 
այնպիսին է, որ տղամարդու և կնոջ ընտանեկան-ամուսնական բնապատմական անհրա
ժեշտության բնույթն ու բովանդակությունը մեծապես կախված են հասարակական գործոն
ներից, որոնց ներդաշնակությունն ու բավարարվածությունը, ինչպես նաև տղամարդու և 
կնոջ հումանիստական, բարոյական-գեղագիտական կուլտուրայի զարգացման մակարդա
կը սեռական հարաբերությունները փոխակերպում են հոգևոր միասնության, սեռերի ֆիզիո
լոգիական մերձեցման ամբողջ համակարգը «մոռացվում է» և ձուլվում հասարակական հա
րաբերությունների մեջ: Տեղի է ունենում սեռական հարաբերությունների համապարփակ 
մարդկայնացում և սոցիալացում, որի հետագա խորացումը սոցիալական գործոնների և մի
ջավայրի բարենպաստ ազդեցության շնորհիվ հարստացնում է անհատի հոգևոր աշխար
հը, հարստացնելով հենց սեռական հարաբերությունները, դրանք բարձրացնում է մինչև սի
րո մակարդակը: Սեռական հարաբերությունների սոցիալացման մյուս կողմն արտահայտ
վում է տղամարդու և կնոջ հոգևոր-գեղագիտական պահանջմունքների, հայրության և մայ
րության վեհ զգացմունքների և հասարակության համար արժանի քաղաքացի դաստիարա- 
կելու մարդասիրական ձգտումների իրականացման ու բավարարման ձևով:

Այնուամենայնիվ, սեռական հարաբերությունների էությունը և սեռական պահանջմունք
ների բավարարման ձևերն ու բովանդակությունը չեն տեղավորվում ժամանակակից ընտա
նիքի շրջանակներում այն պատճառով, որ նրա վրա դեռևս ուժեղ է տնտեսական գոր
ծոնների ու պայմանների ազդեցությունը: Այս հանգամանքները և այլ եսասիրական 
գործոններ ստվեր են գցում սիրո հիմքի վրա ընտանիքի ձևավորման, հետևապես, նրա 
էության վրա և ծնում աեցանկալի հետևանքներ:

Ազատ սեռական սիրո իրական հիմքը տղամարդու և կնոջ սոցիսւՏրնտեւաւկաև բա
ցարձակ հավասարությունն է, և դարերի խորքից եկած, ամուր տփսնդու цл դարձած, րարո-
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յահոգհրսւնակաե խոր արմատներ գցած տղամարդու, որպես ընտանիքի գլխավորի, իշխա
նության տապալումն ու անհետացումը: Չնայած արդի հասարակարգն ստեղծել է տնտե
սական իրական պայմաններ կնոջ' տղամարդուց անկախ գոյության համար, սակայն 
դեռես ընտանիքում կինը շարունակում է մնալ ծայրաստիճան ծանրաբեռնված ընտանե
կան կենցաղի, երեխաների դաստիարակության ե ընտանեկան այլ հոգսերով, ժամանակ 
չունենալով տղամարդուն հավասար սեռական կյանքին լիարժեք նախապատրաստվելուն: 

Ազատ սեոական սիրո վրա մեծապես ազդում են նաև ժողովրդագրական բազմաթիվ 
գործոններ' ժողովուրդների տեղահանությունը, միգրացիոն պրոցեսները, պատերազմներն 
ու ազգամիջյան հակասությունները, տղամարդկանց ու կանանց քանակական շոշոփելի 
անհավասարությունը: Այս հանգամանքները մեծապես խանգարում եե ընտանիքի միջոցով 
ազգաբնակչության նորմալ արտադրությանն ու վերարտադրությանը, մեծացնում սւր- 
տաընտանեկան ձևով մանկարտադրությունը, նվազեցնում երեխաների թվաքանակն ըն
տանիքում: Սրան զուգահեռ, սրընթաց աճում է դեռես չամուսնացած, բայց ամուսնական 
տարիքում գտնվող մարդկանց քանակը, էապես նվազում ամուսնալուծությունից հետո 
կրկին ամուսնացողների թիվը:

Սոցիալական փիլիսոփայությունը հասարակության ընտանեկան կյանքը դիտարկում ե 
վերլուծում է որպես հասարակական կյանքի գործառնող, արտադրվող ու վերարտադրվող 
ինքնուրույն ենթահամակարգ և բացահայտում նրա տեղն ու ղերը հասարակության մեջ: 
Լինելով հասարակական կյանքի հարաբերական կայուն ինքնուրույնություն ունեցող բնա
գավառ, ընտանիքը գործառնում ե զարգանում է'կախված տնտեսակարգի բնույթից ե նրա 
օրենքներից: Բայց նրա ներքին օրենքները մարդկային գործոնի, ժողովրդագրական պրո
ցեսների' ազգաբնակչության արտադրության ու վերարտադրության ֆիզիկական (քանա
կական) և հասարակական (որակական) կողմերի ե դրանց հարաբերակցության օրենքներ 
եե: Ազգաբնակչության բնական-ֆիգիկական ե սեռատարիքային վերարտադրության օ
րենքները (ծնունդ, մահ, ամուսնություն, բնակչության խտություն, աճման տեմպեր, ընտա
նիքի կաոուցվածք ու տիպեր) ուղղակիորեն կախված են նրա սոցիալական վերարտադ
րության օրենքներից (աշխատուժի ե աշխատանքային ռեզերվների վերարտադրություն, 
կրթական-որակաորման մասնագիտական մակարդակ, բնակչության առողջություն և սո
ցիալական ապահովածություն, և այլն, և այլն):

Հասարակության ընտանեկան-ամուսնական կյանքն ակտիվ փոխազդեցության մեջ է 
գտնվում հասարակական կյանքի մյուս բոլոր ոլորտների, կողմերի ու երևույթների հետ, ազ
գում է դրանց վրա և կախված է դրանց զարգացման օրենքներից: Ամուսնական-ընտանե- 
կան հարաբերությունների վրա մեծապես ազդում են տնտեսական օրենքները և տնտեսա
կարգը: Այդ ազդեցությունն անմիջական և ուղղակի է, քանի որ նյութականը ընտանիքի գո
յության բնական հիմքն է: Տնտեսական-նյութական գործոնների միջոցով ընտանեկան 
կյանքի վրա միջնորդավորված ձևով ազդում են նաև քաղաքականությունն ու իրավունքը, 
կրոնն ու բարոյականությունը, արվեստը, կրթության ու լուսավորության մակարդակը ե հա
սարակական այլևայլ գործոններ:

Ամուսնաընտանեկաե հարաբերությունների և ընտանիքի նորմալ, ներդաշնակ ե հումա
նիստական զարգացումը, արտադրությունն ու վերարտադրությունը պայմանավորված են 
անհատական ու հասարակական շահերի ներդաշնակությամբ և հասարակական հարաբե
րությունների այնպիսի բովանդակությամբ, որտեղ յուրաքանչյուրի ազատ զարգացումը 
մյուսի կյանքի իմաստն է, գործունեության նպատակը և ինքնսւհաստատման պայմանը: 
Նման պարագաններում մարդկային գործոնի ե ազգաբնակչության արտադրության և վե
րարտադրության խնդիրն ամբողջությամբ դառնում է հասարակության գործը, որը և իդեա
լական պայմաններ է ստեղծում ազատ սեռական սիրո, մարդկանց ինտիմ կյանքի ներդաշ
նակ, հումանիստական զարգացման համար:
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Գլուխ 13. Պատմության իմաստի, հասարակական 
առաջադիմության ե ապագայի փիփսոփայության

1. Պատմության իմաստը

«Աշխարհը բեմ է, մարդը դերասան»: Պատմությունը մարդկության սոցիալական 
թատերաբեմն է, որտեղ սերունդները «խաղում են» իրենց դերերը ե հեռանում այդ թատե
րաբեմից: Ապրող սերունդների համար պատմությունը իրենց նախնիների դերակատարում
ների միասնական համակարգն է, ասել է, թե' նրանց կյանքի ու գործունեության շարունա
կական կենսագրությունն է սոցիալական ժամանակի ե տարածության մեջ:

Յուրաքանչյուր սերունդ պատմության ասպարեզից անհետ չի հեռացել: Կառուցելով ի
րենց անհատական ու հասարակական կյանքը, սերունդները վերարտադրել են իրենք ի
րենց, ստեղծել նյութական ե հոզեոր արժեքների որոշակի հարստություն: Ապրող սերունդ
ները գենետիկական ե սոցիալական կոդերով ժառանգում են իրենց նախնիների այդ «ու
նեցվածքը»: Նյութական ե հոգևոր արժեքների այդ հարստությունը ապրող և գալիք սե
րունդների կյանքի ու գործունեության անհրաժեշտ սոցիալական օբյեկտիվ պայմաններն 
են: Այս հայեցակետից, պատմության իմացությունը յուրաքանչյուր սերնդի սուրբ պարտա
կանությունն է, որովհետև պատմությունը «Ամենասուրբ» գիրքն է, որը կարդալով, մարդիկ 
խորասուզվում են իրենց անցյալի խորքերը ե գտնում են այն իդեալներն ու գաղափարները, 
որոնցով ապրել են իրենց «ապուպապերը» ե պատմական ասպարեզը թողած իրենց նախ
նիները: Պատմությունը մի հայելի է, որի մեջ մարդիկ տեսնում եե իրենց նախնիների կյան
քի ու կենսագործունեության ե ապրելակերպի ձևերն ու եղանակները դրանց ամբողջ բազ
մազանության մեջ. և’ հերոսություններն ու ստորությունները, և’ բարին ու չարը, ե ’ գեղե
ցիկն ու այլանդակը: Պատմական հայելու մեջ բախվում են ներկայի ու անցյալի իդեալները 
և դրանք կյանքի կոչելու միջոցներն ու մեխանիզմները: Ապրող սերունդը մարտնչում է իր 
նախնիների հետ' մերժելու նրա անհեթեթություններն ու սխալները ե ժառանգելու ու յուրաց
նելու ճշմարիտը, բարին ու գեղեցիկը: Պատմությունը սոցիալական այն հայեփն է, որտեղ 
սերունդների աչքի առջև բացվում է մի զարմանալի հրաշագեղ աշխարհ, որտեղ անցած սե
րունդների կյանքն ու ապրելակերպը, նրանց վարքն ու արարքները ե’ հուզում եե, և’ վշտաց
նում, և՛ զարմացնում են, և’ հիացնում նրանց:

Ուրեմն, պատմությունը ապրող սերունդների համար մեռած, անպտուղ, անիմաստ ու 
անհեթեթ անցյալ չէ: Պատմությունը վիթխարի իմաստ ու խորհուրդ ունի: Այն իր մեջ համա
մարդկային զարմանահրաշ գաղտնիքներ է թաքցնում: Պատմության թատերաբեմից հեռա
ցած սերունդների կյանքը վերառված արժեքների ու իդեալների ձևով շարունակվում է ապ
րող սերունդների և կապրի գալիք սերունդների մեջ: Դրանց պատճառները այն իրողության 
մեջ են, որ մարդիկ ավեփ շատ սոցիալ-պատմական արժեքների կրողներ եե, քան իրենց իսկ 
ստեղծածի: Մարդը ոչ միայն հասարակական էակ է, այլև պատմական: Յութաքանչյոտ ժո
ղովրդի կյանքում պատմությունն է իր հրամայականներով թելադրում ներկայի ու գալիքի բո
վանդակության կառուցման գաղափարներն ու իդեալները, միջոցներն ու ձևերը:

Մարդիկ ներառված են պատմական ժամանակի հոսքի մեջ: Նրանց պատմական ճակա
տագիրը ձուվում է անցյալի, ներկայի և գալիքի խսւչմելւուկներում: Պատմությունը մարդու ա- 
մենահեղինակավոր ակադեմիական համալսարանն է, նրա դասերը բովանդակում են բացար
ձակին ձգտող ճշմարտություններ ինչպես բարու, գերեցիկի և ճշմարիտի, այնպես էլ չարի ու 
ստորի մասին: Ահա թե որտեղ և ինչի մեջ պետք է փետրել պատմության իմաստը: Այն ազ
գերն ու ժողովուրդները, որոնք պատմության դասերը կամ չեն սովորել ե իմաստավորել ե չեն 
առաջնոդվում դրանց ճշմարտություններով, ի վերջո, դատապարտվում են գալիք սերուեդմե- 
րի կողմից, կամ կ  անտանեփ ու անդարձ ողբերգություններ են ծնում իրենք իրենց համար: 

Պատմությունն այս իմաստով մարդկանց առկա կեցության անբաժսւհեփ |՚աւլաւլլփչ1ւ է: 
Սա անվերապահորեն նշանակում է, որ առանց այդ բաղադրիչի յուրացման ա սւ|ւ<1էււխ|ւմսւն,
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համարյա թև անհնարին է. իմաստալից նևրկսւյի կառուցումը և մշուշապատ Է ապագան: 
Պատմությունը այս տեսսւնկյունրց' ճշմարիտի, բարու և գեղեցիկի ընդօրինակման գանձա
րանն Է, մարդկային խղճի կշտամբանքը, մեղքերի թողության կանչն Է, ինչպես և հերոսութ
յան ու ինքնակատարելագործման կոչն Է: Անկախ պատմության սխալներից ու անհեթե
թություններից, իոացիոնափզմից ու անիմաստություններից, պատմությունը գերազանցա
պես բովանդակում Է հանճարեղություն և հումանիստական բարձրագույն իդեալներ:

Պատմության իմաստը չի հանգում մեկընդմիշտ տրված նյութական և հոգևոր արժեք
ների ամբողջությանը: Յուրաքանչյուր սերունդ իր ավանդն Է դնում այդ արժեքների մեջ: 
Պատմությունը սլանում Է ստաջ' գալիք սերունդների համար կերտելով նորանոր արժեքներ 
ե մշակելով հումանիստական նոր իդեալներ, աոանց որի, ինչպես ներկան, այնպես Էլ ա
պագան դժվար թե հնարավոր լինի աոավել մարդկային դարձնել: Այսպիսի մոտեցմամբ, 
պատմության իմացությունը այն բացառիկ պայմանն ու միջոցն Է, առանց որի մարդկությու
նը չի կարող ազատագրվել քաղաքացիական հասարակություն կառուցելուն խոչնդոտող 
սոցիալական բոլոր չաիրքներից:

2. Հասարակական առաջադիմություն

Հասարակական կյանքը մեկընդմիշտ տրված և ավարտուն համակարգ չէ: Նրա պատ
մությունը, անկախ դարաշրջանային վայրիվերումների, վերընթաց բնույթ ունի: Առաջադի
մության հինմահարցը հասարակական կյանքում զուտ տեսական հարց չէ, այլ կենսական 
հարց է'կապված մարդու ե մարդկային հասարակության բախտի ու ճակատագրի հետ: 

Ի"նչ պետք է հասկանալ հասարակական առաջադիմություն /զարգացում/ ասե
լով և. ի՜նչ չափանիշներով պետք է առաջնորդվել այն բնութագրելու համար: Արդ
յո՞ք, հասարակական զարգացումը և առաջընթացը պետք է հասկանալ որպես մի շարժում, 
որի ընթացքում մարդկությունը իր ձևավորմաև դարաշրջաններից ձգտում է հասնել մի սահ
մանի կամ «պայծառ ապագայի», թ՞ե հասարակությունը «ոչ մի տեղ» էլ չի գնալու, այլ ինք- 
սա-կատարելագործվում է ե /ւ&քսա-զարգացում է ապրում:

Այս հարցերին պատասխանելու համար պետք է թափանցենք պատմության խորքերը, 
տեսնենք, թե ինչպես և ինչի համար են ապրել մարդկային սերունդները, ազգերն ու ժողո
վուրդները: Արդյոք նրանք գտե՛լ եե իրենց կյանքի իմաստն ու երջանկությունը, բավարար
վե՛լ եե այն հասարակարգով, որի մեջ ապրել են: Արդյոք, հաջորդ սերունդները պարզապես 
ապրել եե նախորդ սերունդների արժեքներո՞վ ու ստեղծած հասարակարգով, թ՞ե ինչ-որ 
բան վտխել կամ ավելացրել են: Խոսքը գնալու է հասարակական համակարգի բնույթի ու 
բովանդակության, արժեքային համակարգերի մասին, հասարակության կազմակերպվա
ծության մակարդակին, քաղաքացիական այնպիսի հասարակարգի որոնմանն ու բնու
թագրմանը, որտեղ մարդիկ գտել են իրենց ազատությունն ու երջանկությունը: Մենք պետք 
է համեմատության մեջ դնենք տարբեր դարաշրջաններում ապրող սերունդների կյանքի 
մակարդակները, դրանց մեջ փետրենք այն նորը և առաջադիմականը, որոնցով ոչ միայն 
տարբերվում են սերունդները միմյանցից, այլև յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ իրեն համա
րում է առավել ազատ, երջանիկ և բախտավոր, քան նախորդ սերունդն էր:

Եկեք հետադարձ հայացք ձգենք համաշխարհային պատմական պրոցեսի զարգացման 
վրա և համստոտակի ընդհանրացնենք մարդկության ձեռքբերումները վերջին 4-5 հազա
րամյակների ընթացքում: Ակնարկային դիտարկումներն անգամ վկայում են, որ մարդկութ
յունը վիթխարի առաջընթաց ու զարգացում է ապրել, քարե գործիքներից մարդը հասել է ա ֊ 
տոմային էներգիային ե ստեղծել վիթխարածավալ տնտեսական ու հոգևոր արտադրութ
յուն, մարդկային համատեղ կյանքի ու կենսագործունեության վայրենի ու կոպիտ կազմա
կերպման մակարդակից, ստրկությունից ու ճորտությունից'բարձր զարգացած քաղաքակր
թության, պարզագույն մտածողությունից և առօրյա գիտելիքներից'գիտության ու մշակույ
թի այսօրվա բարձունքներին: Յուրաքանչյուր սերունդ, ազգ ու ժողովուրդ ապրել, ոտախսւ-
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ցել ե թախծել է, աշխարհսւկործան պատերազմներ մղել31, ավնրնլ է ու արարել մի նպատա
կի համար'առավել բարձր ապրելակերպ ստեղծելու վեհ նպատակներով: ԵՎ որքան էլ դա
ժան ու ողբերգական էջեր գտնենք պատմության քառուղիներում, միևնույն է, հասարակութ
յունը, ի վերջո , առաջադիմել է: Նույնիսկ անտիկ դարաշրջանը իր հոյակապ քաղաքակր
թությամբ, զիջում է միջնադարին, իսկ Վերածննդի դարաշրջանն ու Նոր ժամանակների 
հասարակական կարգերը, իրենց առաջադիմությամբ, չի կարելի անգամ համեմատել նա
խորդ և ոչ մի դարաշրջանի հասարակական կարգերի հետ:

Ի՞եչ են նկատի ունենեցել և ի՞նչ գործոններով են հիմնավորել այդ առաջընթացը: 16-18- 
րդ դարերի մտածողները / Վիկո, Վոլտեր, Ռուսո, Կոնդորսե/ հասարակական առաջընթա
ցը բնութագրել եե որպես մի վերընթաց զարգացում, որի բովանդակությունը մարդկային 
բանականության աճող կատարելագործումն է, գիտական ե տեխնիկական առաջընթացը: 
Լուսավորական փիփսոփայության մեջ առաջադիմության չափանիշներ են համարվել

1 .ազգերի միջև անհավասարության, վերացումը,
2  տարրեր դասակարգերի միջե հավասարության աոաջադիմումը ե,
3. ամենագլխավորը մարդու իրական կատարելության մակարդակը:
Ի. Կանտը առաջաղրել է ինը դրույթ' պատմության նպատակների իրականացման ճա

նապարհին, որը տանում է դեպի «համընդհանուր իրավական քաղաքացիական հասարա
կության» կառուցման, որպես «համաշխարհային քաղաքացիական վիճակ /կարգ/» : Կան
տի դրույթների մեջ կարևորագույններից են'

\.քաղաքացու աոավելագույն ազատությունը,
2  պետությունների միջև օրինավոր արտաքին հարաբերությունների հաստսս- 

տումը ե
3. մարդկանց բոլոր հակումների կատարելագործումը:
Հասարակական առաջադիմության ինքնուրույն տեսություններ են ստեղծել Հերդերը և 

Հեգելը / պատմական մեթոդը/, Շպենգլերն ու Թ-ոյնբին / մշակութա-քաղաքակրթական մե
թոդը/, Կ. Մարքսն ու Ֆ. էնգելսը/ ֆորմացիոն և պատմության մատերիափստական ըմբռն
ման մեթոդները/, Յասպերսը ե Սարտրը / էքգիստենցիափստական մեթոդը/, Կ, Պոպպերը 
/հակապատմական մեթոդը/: 20-րդ դարում մեկը մյուսի հետևից ստեղծվում են համաշխար
հային պատմական պրոցեսի մոդեռնիստական ե հակամոդեռնիստական բազմաթիվ 
տեսություններ'հետինդուստրիալ և ինֆորմացիոն հասարակությունների մասին: Այսպիսի 
տարաբնույթ տեսությունների ու մոտեցումների մեջ հիմնականում կարմիր թելի պես անց
նում է այն միտքը, որ հասարակական կյանքը, անկախ իր խոր հակասականությունների, 
այնուամենայնիվ, հսկայական քայլերով շարժվում է առաջ:

Եթե դժվար է հասարակական առաջընթաց տեսնել հասարակական կյանքի ամբողջա
կանության տեսանկյունից, ապա այն հեշտությամբ նկատեփ է հասարակական կյանքի ա
ռանձին բնագավառների ու ոլորտների շրջանակներում, հասարակական հարաբերություննե
րի աննկատ, բայցեայնպես տեսանելի կատարելագործման մեջ: Ո՞վ կարող է ժխտել Անտիկ, 
Վերածննդի և Նոր ժամանակների հոգևոր մշակույթի' արվեստի, գիտության ե տեխնիկայի 
զարգացման բարձր մակարդակները նախորդ համապատասխան դարաշրջանների նկատ
մամբ, տնտեսության ե իրավաքաղաքական ու բարոյական հարաբերությունների զարգաց
ման /մարդկայնացման/ ու կատարելագործման մակարդակային հսկայական վերընթացն ու 
առաջադիմությունը կապիտալիզմի պայմաններում, վերջապես, հասարակական կյանքի ա
ռանձին բնագավառների թռիչքաձև զարգացումը արդի դարաշրջանում:

Սկսած 16-17-րդ դարերից մարդիկ հիացել և հպարտացել են գիտության, տեխնիկայի և 
դրանցով պայմանավորված տնտեսության վերընթաց զարգացմամբ, իսկ 20-րդ դարում գի
տատեխնիկական հեղավտխությունները մարդուն թևեր է տվել տիեզերք թռչելու, այն ճա
նաչելու և յուրացնելու և իր շահերին ծառայեցնելու համար: Այնուամենայնիվ սրընթաց ա

31 Պատմաբանները հաշվարկել են, որ 6000 տարվա ընթացքում երկրի վրա մղվել է 20 հսպար պատերազմ, իսկ 
վերջին 3600 տարվա ընթսւցբում մարդկությունը ապրել է սոսկ 292 խաղաղ տարի:
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ճող տեխնիկան հ տեխնոլոգիական հեղափոխությունները իրենց հետ բերեցին նաե մի 
շարք հիմնսւխնդիրներ: Գիտատեխնիկական զարգացումների այսօրվա մակարդակները 
արդեն անցանկսւլի են դարձել մարդու համար: Այն արդեն դուրս է զալիս մարդու վերահս
կողությունից: Մարդը աստիճանաբար ստրկական կախվածության մեջ է ընկնում տեխնի
կայից, դաոնում է հոգեզուրկ, բարոյալքված ու բարոյազուրկ:

Բայց հասարակական առաջադիմության փիփսոփայական ըմբռնումը երբեք էլ չի հան
գում այս փաստերի արձանագրմանը ե դրա մեջ £է, որ փնտրում է հասարակական առաջա
դիմությունը: Փիփսոփայական մոտեցումը դրանց մեջ տեսնում է հասարակական առաջա
դիմության օբյեկտիվ պայմաններ ու գործոններ, որովհետև նրա իսկական էությունն ու չա
փանիշները դրանցից դուրս են և կապվում են քաղաքացիական այնպիսի հասարակության 
կառուցման հետ, որտեղ մարդիկ կգտնեն իրենց կյանքի իմաստը և կապրեն ազատ ու եր
ջանիկ: Հարցի էությունն այստեղ այն է, թե, արդյոք, համաշխարհային պատմական պրո
ցեսի որևէ դարաշրջանում մարդիկ կամ որևէ ազգ ու ժողովուրդ կառուցել է այդպիսի հա
սարակություն: Ուրեմն, խոսքը վերաբերում է ոչ թե նյութական ու հոգևոր արժեքների ավե
լացման ու զարգացման մասին, այլ դրանց միջոցով կառուցված հումանիստական հասա
րակարգի մասին, որտեղ թագավորում է ազատությունը' կառուցված բարու, գեղեցիկի ու 
ճշմարտության իդեալներով: Եթե մինչ այսօր մարդկությունը չի ստեղծել այդպիսի հասա
րակարգ, ապա որտե՜ղ է հասարակությունը «կանգ առնելու» կամ դեպի «ու՜ր է սլա
նում»: Այս հռետորական հարցերի պատասխանը ես հռետորական է. Հասարակությու
նը մշտապես «կանգնած է» ե  «ոչ մի տեղ չի շտապում»: Խոսքը վերաբերում է հենց այդ
պիսի հասարակական համակարգի կառուցմանը, հասարակարգ, որտեղ «մարդը կշեչի ա
զատ», կգործի այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում: Բայց քանի որ մարդը մենակ չի 
«շնչում» և ինքը չի կարող ապրել և իր նպատակներն ու ցանկությունները իրականացնել 
հասարակությունից դուրս և մեկուսի, ուստի նրա ազատ ու երջանիկ կյանքի կառուցումը իր 
ցանկություններից ու կամքից չի կախված: Մարդու ազատությունն ու երջանկությունը ա
ծանցված են հասարակության ազատությունից և երջանկությունից: Այսպիսի մոտեցմամբ, 
յուրաքանչյուր սերունդ ոչ մի տեղ կ  չի կարող գնալ, քանզի ինքը ապրելու է պատմության 
մեջ իրեն «հատկացված» սոցիալական ժամանակում: Բնականաբար, նա է իր կյանքի ու 
երջանկության կառուցողը, այն «ժամանակավոր» ու անցողիկ հասարակարգի կառուցողը, 
որի մեջ նա պետք է ապրի: Ուրեմն, նրանից է կախված այնպիսի հասարակության կառու
ցումը, որը կապահովի նրա ազատ ե երջանիկ կյանքը:

Մարդն ու հասարակությունը /ւ&ք&ա-զստգացող համակարգեր են: Նշանակում է, 
նրանց զարգացումն ու կատարելագործումը վերաբերում է նրանց /ւսք&աՎյատարելսւգործ- 
մանը: Պատմական առաջադիմությունը այս պարագայում արտահայտվում է այն իրողութ
յան մեջ, որ ապրող սերունդները անհրաժեշտորեն կատարելագործում են իրենց ժառան
գություն հասած հասարակարգը, եթե ոչ իր ամբողջության մեջ, ապա հասարակական 
կյանքի որևէ ոլորտ կամ բնագավառ:

Հասարակական առաջադիմությունը, ահա, վերաբերում է հենց այս ռեալ իրողություն
ներին ե բովանդակում է երկու կողմ. 1. իրային, առարկայական-հոգևոր /նյութական հարս
տության և հոգևոր արժեքևերի ավելացում/ և 2. հումանիստական, քաղաքացիական հա
սարակության հետզհետե կառուցում:

Զարգացման իրային և հոգևոր կողմին են վերաբերում մարդու և հասարակական հա
մակարգի գոյության ու գործառնության նյութական ու հոգևոր արժեքների ու պայմանների 
աճն ու կատարելագործումը: Սրանց միջոցով մարդիկ բավարարում են իրենց նյութական ու 
հոգևոր պահանջմունքները: Առանց նյութական և հոգևոր բավարար հարստության, անհ
նարին է կառուցել հումանիստական քաղաքացիական հասարակարգ: Միայն այսպիսի 
կատարյալ հասարակարգի ռեալ գոյությունը կդաոնա հասարակական առաջադիմության 
գլխավոր չափանիշի'մարդու ազատ, բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացման գլխավոր 
ե ամփոփիչ չափանիշը, որպես մարդու երջանկության գուցե թե միակ պայմանը:
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Եթե մարդկությունը պատմական որոշակի ժամանակի ու տարածության մեջ կառուցի 
այդպիսի կատարյալ հումանիստական հասարակարգ, դա երբևէ էլ չի նշանակի, որ նա հա
սել է իր ևպատակին և վերջ: Պատմական պրոցեսում այդպիսի հասարակարգը գործառնե
լու է ազգային ու համազգային արժեքների վտխւրացեող իդեալներով ու նորմերով, երբ մե
կի կամ մեկ ազգի երջանկությունը մյուսների ազատության ու երջաեկությաև երսւշիփքև են, 
երբ մարդիկ կցուցաբերեն փոխադարձ համերաշխություն և հարգանք, օգնություն և հոգա
տարություն և կապրեն բարու, գեղեցիկի և ճշմարտության համամարդկային իդեալներով: 
Այդ իդեալների մեջ գերագույն-գլխավոր արժեք պիտի հռչակվի մարդը, որպես բոլոր կար
գի արժեքների արժեք: Այսպիսի հասարակարգում պատմական առաջադիմությունը կվե
րածվի մարդկային արժեքի ինքնակատարելագործման անվերջանւպի գործընթացի:

3. Ապագայի փիլիսոփայություն

Դեպի ոտ է ընթանում հասարակությունը, և ինչպիսի հասարակարգ պիտի կառուցել եր
ջանիկ լինելու համար, մեզ համար կարծես թե պարզ է: Պարզ է նաև մի բան, որ այսօրվա և 
ապագա մի քանի, գուցե թե տասնյակ սերունդներ այդ ճանապարհի վրա են: Մարդկութ
յունը վաղ թե ուշ, կառուցելու է ազատ ու երջանիկ հասարակարգ, եթե...

Միևնույն ժամանակ մենք պետք է նկատի ունենանք, որ մինչև այժմ այս հարցերի մասին 
խոսում էինք տեսության մակարդակում և խորհում համաշխարհային պատմական պրոցեսի 
մասին ընդհանրապես: Իրական պատմության մեջ համաշխարհային այդ միասնական կոչ
վող պատմական պրոցեսը այնքան կ  միասնական, բարեհամբույր ու միասեռ չէ, հարթ ու հա- 
մաչափ չի ընթանում: Տարբեր ժողովոտդներ ու ազգեր ոչ միայն գտնվում են սոցիալ-տնտե- 
սական և հոգևոր զարգացման տարբեր մակարդակների վրա, այլև ապրում են սոցիոմշսւկու- 
թայիև ամենատարբեր, երբեմն հակադիր արժեքներով ու իդեալներով, ավանդութներով ու 
սովորույթներով: Մարդկությունը դեռևս շատ հեռու է միասնական քաղաքակրթությամբ և 
համամարդկային միասնական արժեքներով և իդեալներով ապրելու հնարավորությունից:

Ապագան փիլիսոփայելու համար անհրաժեշտ է փիլիսոփայել ևերկսւև: Եթե Կ. Ցաս- 
պերսի պատմության պարբերացմաև մոտեցման' «առանցքային ժամանակի» սկզբունքով 
խոսենք, ապա 20-րդ դարը, մասնավորապես նրա երկրորդ կեսը ներկան, նշմարվում է 
որպես «Նոր աոաևցքայիև ժասաևսւկ»: Համաշխարհային պատմական պրոցեսը արմա
տապես տրաևսֆորմացվում է: Մարդկությունը 21-րդ դար է թհակոխել, չունենսղով ոչ 
միայն միասնական քաղաքակրթական մոդել, այլե. տարբեր քաղաքակրթություննե
րի կատաղի պայքարի պայմաններում: Այսօր մարդկությունը, իրոք, ապրում է սահմանա
յին մի իրավիճակում, որից դուրս գալու լավատեսական շատ աննշան բան է նշմարվում:

Ներկա մարդկությունը ապրում է սոցիալ-տնտեսական, ոազմա-քաղաքական և սո- 
ցիոմշակութային խայտաբղետ, հակասական, ներքնապես թշնամական ե անհամաչափ 
զարգացման կյանքով: Տարբեր ազգեր ու ժողովուրդներ գտնվում են հակադիր բևեոևերում, 
իրակաևացնում են տարբեր նպատակներ: Նրանք զբաղված են սեփական կամ խմբակա
յին հիմախնդիրներ լուծելով: Ամբողջ 20-րդ դարը ազգերի ու պետությունների և դրանց 
խմբավորումների խոշորամասշտաբ և տարածքային պատերազնմերի ու թշնամանքի դար 
էր, իսկ այդ դարը իր բովանդակությամբ առավել կատսպի շարունակվում է: Ներկայի փի
լիսոփայությունը փաստել է ահավոր իրավիճակ, մահացու բախվում են ազգային-պետա- 
կաև տնտեսությունները, աշխարհիկ ե կրոնական, սոցիոմշակութային արժեքները, միմ
յանց դեմ կատսպի մարտնչում են տարբեր քաղաքակրթություններ: Այս ֆոնի վրա աշխար
հը կարծես թե հրդեհվել է, քարուքանդ է և սաստիկ վախեցած: Տնտեսագետներն ու քաղա
քագետները, աշխարհի մեծագույն հումանիստները միաբերան եզրակացնում եե, որ վրա է 
հասել ժամանակակից համաշխարհային քաղաքակրթության համընդհանուր ահազանգող 
ճգնաժամը: 20-րդ դարի 80-ական թվականների վերջերին մարդկության աոօև հույսի շող 
բացվեց: Պատմական թատերաբեմից անհետացավ կապխրալիզմ-ււոցխպիզմ մահացու

464



հակամարտությունը, վերացավ «սառը պատերազմի վտանգը»: Բայց իրական վտանգը 
չվերացավ, այլ փոխեց իր ձևը: Արդյունքում աշխարհը բսւժանվէց «Հյուսիս-Հարավ» մասե
րի, ձևավորվեց նոր, ավելի խոր հակասություն: Հարուստ, մի շարք բարձր զարգացած, կա
յուն քաղաքակրթությամբ և բարեկեցության բարձրագույն մակարդակում գտնվող երկրնե- 
րը' «Հյուսիսը»32 իր կամքը սկսեց թելսւդրել զանգվածային աղքատությամբ, ազգաբնակ
չությամբ գերծանրաբեռնված, հինգ և ավեփ միլիարդ բնակչություն ունեցող աշխարհի 
մնացած երկրներին: Այսօր մահու ե կենաց ճակատամարտ է մղվում հասարակական կյան
քի բոլոր ոլորտներում «հարուստ հյուսիսի» և «աղքատ հարավի» միջև:

Մարդկության ներկա սերունդը ապրում է անսանձ աշխարհում, որը բերնեբերան փքն 
է մահացու վտանգներով: Այս աշխարհի մարդը տագնապահար է' փնի հարուստ, թե աղ
քատ: Նա հստակ տեսնում է սպսռնացող մահացու վտանգները և սարսափում է դրանցից: 
Այդ սպառնալիքները այսօրվա մարդկության առօրյա ուղեկիցներն են, դրանց մեջ ինքը 
ապրում է և մարմնով ու հոգով զգում է դրանք:

Արդի մարդկությանը սպաոնացող ամենասարսափելի վտանգը միջակայիս պատե
րազմի վտանգն է: Միայն ԱՄՆ-ում ե Ռուսաստանի Դաշնությունում 1995 թվականի 
տվյալներով «մարտական հերթապահության» են կանգնած ավեփ քան 25000 միջուկային 
մարտագլխիկներ: Իսկ ատոմային զենք ունեցող երկրների թիվը տասնյակից ավեփն է: Ազգա
յին անվտանգությունը ստիպում է շատ երկրների' ստեղծել միջուկային զենք: Բայց սա դեռևս 
վտանգի մի կողմն է: Իսկ որքսքն նյութական հարստություն ոչ միայն հօդս է ցնդում, այլև ուղղ
ված է մարդու բնական գոյության դեմ՜ միլիարդավոր մարդկանց մղելով սովամահության: 

Մարդկության գփւին կախված երկրորդ մահացու սպառնալիքը բնա պ ա հպ ա նա 
կան է: Մարդկության միակ օրրան «խեղճ ու կրակ» երկրագունդը ահագնացող վտանգի մեջ 
է: Այսօր մարդկությունը ոչ միայն զգուշացնում, այլև ճչում է մթնոլորտում թթվածնի պաշար- 
ների վտագավոր կրճատման, ջրային ավազանների ահավոր թունավորման և աննկատ մա
հացման մասին, խմելու ջրի պաշարների կտրուկ նվազման, մեկ օրում բուսական և կենդանա
կան աշխարհի 150 տեսակի անհետացման մասին:

Աղետալի վիճակում են գտնվում երկրագնդի մակերևույթային հողա-հումուսային շերտե
րը: Մի կողմից գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացման համար կիրառվող քիմիական 
պարարտանյութերի ու թունաքիմիկատների կիրառությունները, մյուս կողմից բերրի, մշակվող 
հողատարածքների զանգվածային խլումները տեխնիկական նպատակների, ասֆալտապատ 
ճանապարհների ե համանման կառույցների համար կտրուկ նվազեցնում են մարդու բնական 
սննդի արտադրության ծավալները: Վերջին տասնամյակում հացահատիկային կուլտուրանե
րի բերքատվությունը աճել է սոսկ 1 տոկոսով, և 2 անգամ զիջում է ազգաբնակչության աճին: 
Աշխարհի ժողովրդագրական վիճակը աոավել տագնապափց և ահագնացող է: Գիտնական
ները հաշվարկել են, որ երկրագնդի ազգաբնակչությունը 7000 տարի առաջ կազմել է մոտ 30 
միլիոն մարդ, նոր թվարկության սկզբում՜250 միլիոն, իսկ այսօր' 6 միլիարդից ավեփ:

Այսօր իր վերջնսւգծին են հասել մարդ-բնություն հարաբերությունները: Բնական վիճակում 
նրանց միջև գործող համապատասխանության ե ներդաշնակության օրենքը վերածվել է հակա
դիր կոշտ բախումների օրենքի: Բնությունից վերցրածը մարդը փ վերադարձնում և եթե այսպես 
շարունակվի, ապա բնությունը մի ապտակով կոչնչացնի իր չար զավակին'մարդկությանը: 

Բնապահպանական աղետը իր հետ բերել է մարդու մարմնի էկոլոգիական ճգնա
ժամ: Մարդու «արտաքին»' բնական էկոլոգիական ճգնաժամը հանգեցրել է «ներքին»' 
մարմնական ճգնաժամի: ժամանակակից կենսաբանները, գենետիկները ե բժիշկները անլ
ռելի շեփորահարում են մարդու եզակի տեսակի ոչնչացման սպաոնացող իրական վտանգի 
մասին: Արդի համաշխարհային ե տարածաշրջանային էկոլոգիական ա տ  ճգնաժամերի 
հետևանքով շեշտակի ավելացել են սրտանոթային, չարորակ ուռուցքաբանական հիվան

32 U jq  հակաւլրւււթյունը երբեմն ներկայացվում է «Հ1սկե միլիարդ»- մնացած աշխարհ' «հինգ միլիարդ» 
հարաբերությամբ: Վերջին տասնամյակում ավելի գարցացած երկրների 20 տոկոսը ստացել է համաշխարհային 
եկեմտի 85 տոկոսը:
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դությունները, պաթոլոգխսկան հետևանքներով ծննդաբերությունների քանակը, նկատելի 
են մարդու հոգեկանի զանգվածային խախտումներ, նյարդային համակարգի ձևսւխեղում- 
ներ: Հոգեվերլուծաբանները ժամանակակից մարդկությանը բնութագրում են որպես հոգե
կան հիվանդների: Հասարակական առաջադիմության մասին խոսելը անիմաստ է, եթե հա
սարակությունը չի կենսագործում «ստոդջ մարմնի մեջ առողջ հոգի» կարգախոսը:

Հասարակական առաջադիմության գլխավոր ցուցանիշը' մարդու ազատության աստի
ճանը ե երջանիկ կյանքով ապրելու հարատևությունը վերացական ինչ-որ բան չէ: Ապագա
յի ազատ և երջանիկ մարդու էությունը' մարդկայինը, որպես մարդկանց միջև սւմենաի- 
դեալական հումանիստական հարաբերություն և շվտւմ, բովանդակում է Բարին, Գեղեցիկը 
և ճշմարիտը: Արդյո ք ներկա սերունդը մտածում է այս իդեալներով կառուցել իր հասարա
կարգը և ժառանգություն թողնել իր հաջորդներին:

Բնական է, որ ազատ, երջանիկ և մարդավայել ապրել ցանկանում է յուրաքանչյուր սե
րունդ, ազգ ու ժողովուրդ: ճշմարիտ է, յուրաքանչյուր սերնդի կյանքի նպատակը գերազան
ցապես ինքնքնպատակ է: Բայցևայնպես այն իր մեջ բովանդակում է նաև իր անմահության 
գաղափարը' իր շարունակական գոյության իդեալները: Ապագայի փիփսոփայությունը 
գործ ունի նաև ապրող սերնդի այս մտահոգության հետ: Այս տեսանկյունից, ապրող սե
րունդը կռվում է երկու ճակատով: Նախ, ծնել և դաստիարակել հոգով և մարմնով առողջ սե
րունդ և, երկրորդ, ստեղծել ապագա հումանիստական-քաղսւքացիական հասարակության 
կառուցման սոցիալ-տնտեսական և հոգեոր արժեքների բավարար հարստություն: Արդյո ք 
այսօրվա մարդկությունը այնքան բարեհոգի է, որ իր կյանքի իմաստի շրջանակներում խո
րապես մտահոգվի գափք սերունդներին ժառանգություն թողնել նյութական հարստություն 
և քաղաքացիական հասարակություն

Ցավոք սրտի, ապրող սերնդի պատմությունը թերևս ամենադաժանն է: Մարդ
կությունն այսօր ապրում է ազգային-էթնիկական, պետական-քաղաքական և սոցիոմշսւ- 
կութային թշնամական բաժանվածության մեջ: Այս թշնամական հարաբերությունները ու
ղեկցվում են ռազմական կատաղի ընթարումներով և ավերիչ պատերազմներով: Անխնա և 
անողոք ոչնչացվում են ոչ միայն դարերի ընթացքում ստեղծված նյութական ե հոգևոր ար
ժեքները, այլև արժեքների արժեքը' մարդուն: Անձի ֆիզիսւկական անձեռնմխելիությունը 
զրոյական է: Այսօրվա մարդը քաջ գիտակցում է, որ ոչ մի հուսալի պաշտպան չունի: ԵՎ նա 
զինվում է օրինական և անօրինական ճանապարհներով: Իսկ զենքի կիրառումը այնքան էլ 
չի ենթարկվում գիտակցական Ես-ին: Այսօր ազգամիջյան հակակրանքը վերածվում է ան
հանդուրժողականության և թշնամանքի: Ազգային-պետական գիտակցությունը, գաղա
փարախոսությունը ե հոգեբանությունը բացարձակ գերակա են համամարդկային իդեալնե
րի ու արժեքների նկատմամբ: Պատմականորեն արդարացի և անարդարացի ձևավորված 
ազգային պետությունների ազգային շահերը բացառում են համամարդկային համերաշ
խության միասնական սկզբունքների գոյություն և գործառնություն: Մարդկության մեծա
մասնությունը ներկայումս ձգտում է քաղաքացիական հումանիստական հասարակության, 
բայց աշխարհի հզորները դրա հիմքում դրել են երկու իրարամերժ, իրար բացառող և հա
կադիր սկզբունք' «տարածքային ամբողջականության» և «ազգային ինքնորոշման» անհա
մատեղելի սկզբունքներ:

Բայց սա ներկայի փիփսոփայության մի կողմն է, որը հենվում է փաստերի, աշխարհում 
տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ազ
գերի ու ժողովուրդների վախհարաբերությունների բնագավառում: Սակայն, ներկա սերուն
դը ապրում է նաև այլ հոգսերով' գալիքի ու ապագայի հոգսերով: ճիշտ է, այդ հոգսերը գե
րազանցապես անհատական-խմբակային են, իսկ լավագույն դեպքում՜ ազգային-պետա- 
կան,այնուամենայնիվ, մարդկությունը խորապես մտահոգված է Երկիր մոլորակի և մարդ
կության ճակատագրով: Սա արդեն վերաբերում է գալիքի կանխատեսումներին:

Կանխատեսումը ապագայի նկատմամբ գիտական մոտավոր տեսություն է սւյն մասին, 
ինչը դեռևս չկա, բայց նրա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանները, հիմրերէւ ու նախադրյալ
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նևրո տոկա նն: Ապագայի կանխատեսման տեսական նախադրյալներն ու վարձը պատ
մության դասերն են' անցյալի ու ներկայի դասերը:

Մարդկային հասարակությունը բաց համակարգ է: Արդեն իսկ այս հանգամանքը ստիպում 
է ընդունել, որ նրա գոյությունը վերջավոր է ե կախված է Երկիր մոլորակի «բնական» վիճակի 
պահպանումից: Բավական է, ասենք, այն իրական փաստի ընդունումը, որ երկրագունդը տիե
զերական շարժման ընթացքում կարող է վթարի ենթարկվել, հնարավոր է տիեզերական ամեն 
մի անակնկալ: Սա մարդկության ապագայի այն հարցն է, որը կախված չէ մարդկությունից, 
կամ էլ պայմանավորված է հասարակական առաջադիմության այն մակարդակից, երբ հասա
րակությունը իր խելագար միջամտությամբ արագացնի նրա կործանումը կամ ընդհակառակը, 
գիտատեխնիկական առաջադիմության շնորհիվ կսւնխարգելի այդ պրոցեսները:

Մեր պարագայում խոսքը վերաբերում է մարդկության ապագայի կանխատեսմանը 
Երկիր մոլորակի տիեզերական նորմալ վիճակում: Խոսքը նաե այն մասին չէ, թե մարդկութ
յունը կարո՞ղ է հավերժ կերակրել իրեն: Հարցի էությունն այն է, թե մարդկությունը ի վիճա
կի՞ է կառուցելու այնպիսի հասարակարգ, որի գլխավոր հոգսը փնի մարդու իրական ազա
տության ապահովումը ե երջանիկ կյանքի կառուցումը:

փ փ փ

Մարդկությունը մշտապես մի գերագույն երազանք ունի: Դարերի խորքերից մարդիկ ե- 
րազել են ապրել խաղաղ, համերաշխ, ազատ ու երջանիկ կյանքով: Այդ երազանքի նյութա
կան հիմքերը մարդկությունն այսօր կառուցել է: Իր գործունեությամբ նա ստեղծել է բավա
րար նյութական հարստություն և մարդկային-հումանիստական հասարակարգ կառուցելու 
հումանիստական մշակութային-քաղաքակբթական հիմունքներ: ԵՎ եթե ներկա ե գալիք 
սերունդները կարողանան դրանք հումանիստորեն ե արդար օգտագործել, ապա մոտ ա
պագայում կարող է իրականանալ մարդկության դարավոր երազանքը: Բայց այսօր ե մոտ 
ապագայում մարդավայել ապրելու համար մարդկությունը մահու և կենաց ճակատամարտ 
է մղում ե դեո այդ կռիվը երկար ժամանակ կշարունակվի' մարդավայել հասարակարգ 
ստեղծելու համար: Այս հարցում մարդկությունը հոռետես չէ: Այսօր, ինչպիսին էլ փնի հա
մաշխարհային պատմական պրոցեսի բովանդակությունն ու շարժման հակասականությու
նը, որքան էլ երկարատև ընթանա Արևելք-Արեմուտք մշակութա-քսւղաքակրթական հակա
մարտությունները, համաշխարհային պատմական պրոցեսը , միևնույն է, գտնելու է իր 
մարդկային զարգացման ուղին: Վերջին հաշվով, ինչպիսին էլ դժվարին լինի պատմական 
պրոցեսի այդ հակասական ընթացքը33, մարդկությունն սկսել է իրականացնել համամարդ
կային շահերից բխող տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական, էկոլոգիական ե ազգամիջյան 
հակասությունները հաղթահարող համսւհումանիստական քաղաքականություն: Մարդ
կության գփփն կախված դամոկլյան սուրը ստիպում է նրան ոչ միայն հաղթահարելու իր 
իսկ կողմից ստեղծած սպառնսւցող վտանգը, այլև գալիք սերունդներին ոգեկոչելու' կառու
ցել մաբդկությաև երազանք ՐաԱակաԱ, ճշմարիտ, Բարի ու Գեղեցիկ քաղաքացիա
կան հասարակություն: Դա ճանապարհի այն վերջնագիծը չէ, որին պիտի հասնի մարդ
կությունը: Ապագան մարդկության անցած և անցնելիք պատմական ուղիների այն խաչմե
րուկն է, որտեղ պիտի կառուցվի մարդկության երազանք համսւհումանիստական քաղա
քացիական հասարակարգ: Ամեն ինչ իր ժամանակին: Մարդկությունը, չգիտես ինչու, 
դեռևս չի շտապում: Նա դեռևս չի գիտակցում, որ ինքը երբևէ այնքան էգոիստ չի եղել, ինչ
պես այսօր և փովին պատրաստ չէ նման խիզախումների: Բայց պահը այնքան էլ հեռու չէ: 
Մարդկությունը կհասնի այդ ինքնագիտակցության:

36 Մարդկության քաղաքացիական, գիտատեխնիկական ե  ռազմաքաղաքական հզոր արգսւցումներն ու աոաջըեթսւցները 
հնարավոր է, որ ընթանան երկու ուղղությամբ' դրա կա ն և  բա ցա ս ա կա ն: Աոաջին դեպքում մարդկությունը ունակ է կանխատեսել 
հասարակական արդ զարգացումների հետ ևա նքները ե  իրեն փրկել ջերմամիջուկային, էկոլոգիական ն սոցիալական 
կործանարար աղետներից հ հումանիստորեն օգտագործել ձեռք բերած նվաճումները' ի շահ հասարակության քաղաքացիական 
զարգացման ե  հանուն մարդու բարօրության: Երկրորդ դեպքում, կանխագուշակվում է մարդկության ողբերգական ապագա:
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(Սկեպտիցիզմ - 63, էպիկուրականություն - 65, Ստոիցիզմ - 67, 
Նորպլատոնականություն - 70)
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Վիլյամ Օկկամ - 88)
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բնափիփսոփայությունը - 98, Ռեֆորմացիան /կրոնական 
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4. Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները 305

ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

Սոցիալական փիփսոփայության 309
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«Ովքեր գեթ մեկ անգամ փիլիսոփայության խոսք են 
տենչում և պատեհ առիթ են ունենում լոկ մատի ծայրով 
ճաշակել նրա քաղցրությունը, նրանք, բոլոր երկրավոր 
հոգսերին «մնաս բարյավ» ասելով, ողջախոհ մի մոլորու
թյամբ անձնատուր են լինում նրան... Փիլիսոփայությունը 
բոլոր գործերից ամենագեղեցիկն է ու ամենապատվավորը: 
Փիլիսոփայությունն է Աստծո ամենամեծ պարգևը մարդուն, 
քանզի փիլիսոփայության կոչումը մարդուն կատարելության 
հասցնելու ձևերի ու մեթոդների մշակման և իրականացման 
մեջ է... Փիլիսոփայությունը հենց այն բանի համար է, որ 
ազնվացնի և գեղեցկացնի մարդկային հոգին և փոխադրի 
այն նյութական ու մառախլապատ կյանքից դեպի աստվա
ծայինն ու աննյութականը»:

Դավիթ Անհաղթ


