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Երրորդ հրատարակության առաջաբանը

Այս դասագիրքը կարճ ժամանակամիջոցում ունեցավ երկու հրատարակու 
թյուն ե տարածվեց ավելի քան 50 հազար օրինակ տպաքանակով: Ընթերցող
ների և առաջին հերթին ուսանողների, ասպիրանտների ու բարձրագույն ու
սումնական հաստատությունների դասախոսների կողմից'նրա բարյացակամ 
ընդունումը հեղհնակին դրդեցին նոր հրատարակության նախապատրաստմա
նը, որտեղ զարգացվել են փիլիսուհայւսկան դասագրքի նկատնամբ այն մոտե
ցումները, որոնք, ինչպես ինձ է թվում, արտացոլում են XXI դարը կանխագծող 
հոգևոր մթնոլորտի բնորոշ գծերը:

Ուսանողական լսարանի հետ ամենօրյա շփումները հեղինակին համոզե
ցին, որ մեր օրերի երիտասարդ ինտելեկտուալնեոո նախապատվությունը տա
լիս են ոչ թե մանրուքներով և մեկնաբանություններով լեցուն հաստափոր ու
սումնական ձեռնարկներին, այլ գործի էությունը հստակորեն լուսաբանող սեղմ 
գրքերին: Այդ նկատառումներով էլ ներկա դասագրքում հսպիրճ ե միաժամա
նակ պետական կրթական չաւհոոոշիչներին համապատասխան շարադրված են 
փիլիսոփայության պատմությունը ե փիլիսոփայության սհստեմատհկ դասըն
թացը:

Այս դասագրքի սոր հրատարակության մեջ, ի տարբերություն որևէ մեկ հա
վատի փիլիսոփայական դավանանք առաջարկող գրքերի, փորձ է արվում ըն
թերցողին հասցնել փիլիսոփայական գաղափաոների, մոտեցումների ու դիրքո-, 
րոշումների իրական բազմազանությունը. Հեղինակը ենթադրում է, որ դա ոչ թե 
կդժկարացնի, այլ, ընդհակառակը, կնպաստի փիլիսոփայական կուլտուրայի 
ձևավորմանը և ապագա մասնագետների ինքնուրույն մտածողության զարգաց
մանը:

Վերջապես, չանտեսելով անցյալի ժառանգությունը, հեղինակը իր ուշադ
րությունը կենտրոնացրել է փիլիսոփայական առավել արդիական ուղղություն
ների պարզաբանման վրա դրանց թվում իրենց նշանակությամբ առանձնացնե
լով ֆենոմենոլոգիան, հերմենևտիկւսն, վերլուծական ւհիլիսոփայությունը և փի
լիսոփայական պոստմոդեռնիզմը: Բանն այն է որ հենց այւ՛ ուղղությունների 
հունում է կուտակված ււյն հոգևոր փորձը, որն առավել անհրաժեշտ է մարդկու
թյանը և յուրաքանչյուր մտածող մարդուն, որպեսոի արժանատատվորեն ընդու
նի նոր հարյուրամյակի և նրա հետ հասունացող նոր պատմական դարաշրջանի 
ւ՚՚ար՚ոաԻրավերները, փորձություններն ու հրամայականները:

Հեղինակը երախտապարտ կլրնի սույն դասագրքի արձագանքների, նրա 
բովանդակությունը բարելավելու առաջարկների և կարծիքների համար, որոնք 
խնդրվում է ուղարկել հրատարակչության հասցեով:

Մոսկվա 
1994, հուլիս
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Փիլիսոփայության ինքնուրույնությունը 
և ինքնատիպությունը

Ինչու՞ Է մարդը փիլիսոփայում: Ո՞րն Է փիլիսոփայելու յուրահատկությու
նը: Այս հարցերին բավարար որոշակիությամբ պատասխանելու համար ավե
լի լավ կլինի դիմել փիլիսոփայելու իրական օրինակների, առանց որի մեր 
խոսակցությունը կընթանա դատարկ հունով:

Եվ այսպեև սկզբից օրինակներ, ապա եզրակացություններ:
Իհարկե, օրինակները կապված են մեծ փիլիսոփաների ստեղծագործու

թյան հետ, քանի որ փիլիսոփայելը նախ և առաջ հենց այն Է, ինչով զբաղվել 
և զբաղվում են փիլիսոփաները:

Առաջին օրինա կը վերաբերում է Սոկրաւոեսի և Պլատոնի կողմից ի- 
դեաների ուսմունքի մշակմանը: Գաղափարները մարդուն Իանդիպող բոլոր 
երևույթների իմաստն են: Իդեաների ուսմունքը ուներ մեծագույն, իրապեւ՛ 
դարաշրջանային նշանակություն: Այն խթանեց գիտության և արվեստի զար
գացմանը. Վերջին հաշվով, հենց իդեաների անտիկ ուսմունքն Է, որ այժմ 
գնաԻատվում Է որպես ժամանակակից հետինդուստրիալ քաղաքակրթու
թյան իմաստաստեղծ հիմք:

Այժմ կարելի Է առաջադրել մեր թեմայի համար խիստ Էական հարցը, ին
չու՞ Է իդեաների ուսմունքը իր բնույթով փիլիսոփայական և ոչ, օրինակ, մա- 
թեմաւոիկական: Բանն այն Է, որ իր փիլիսոփայական բովանդակությամբ ի- 
դեաների ուսմունքը հարաբերակցվում Է ցանկացած գաղափարների և ոչ 
միայն մաթեմատիկական կամ տնտեսագիտական գաղափարների հետ. դա 
առաջին, Երկրորդ՝ իդեաների ուսմունքը առավելապես գործնական Է. այն 
ներթափանցում Է մարդու կեցության բոլոր ոլորտները, կյանքի Է կոչում անձ
նական և Իասարակական կյանքի, քաղաքականության, կրթության բնագա
վառներին առնչվող ոչ թե մեկ, այլ մի ամբողջ շարք կարևորագույն Իարցեր, 
փիլիսոփայական' նշանակում Է առավելագույնս համապարփակ, համընդգր- 
կուն, հիմնավոր, արմատական, Էական:

Ե րկ րո րդ  օրի ն ա կ ը պակաս ուսանելի չէ,քան առաջինը: Խոսքը վեր
ջին երկու տասնամյակներում ամերիկացի և արևմտաեվրոպացի մի խումբ 
մտածողների կողմից զարգացրած պատասխանատվության կոնցեպցիայի 
մասին է: Պատասխանատվության մասին գիտեին վաղուց, սակայն փիլիսո
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փայական ուսմունքի աստիճանի այն բարձրացվեց միայն վերջերս: Պատաս
խանատվության կոնցեպցիան կոչված Է արգելապատնեշ դնել տարբեր 
բնույթի Էգոիստների և ծայրահեղականների գործունեության առջև, բոլոր 
նրանց, ովքեր պատասխանատվության դիմակի տակ' ի հեճուկս մյուսների 
շահերի, հետապնդում են իրենց շահամոլ նպատակները այլ կերպ ասած' 
հասարակության նկատմամբ իրենց անպատասխանատու են պահում: Միայն 
այժմ XX դարի վերջերին է բացահայտվել, որ պետք է պատասխանատու լի
նել բոլոր գործերում գիտության, արվեստի, արտադրության մեջ, հասարա
կական և անհատական կյանքում: Բայց դա նաև նշանակում է, որ պատաս
խանատվության կոնցեպցիան ձեռք է բերել փիլիսոփայական նշանակու
թյուն:

Բերված երկու օրինակնեոը ցույց են տալիս, որ փիլիսոփայությունը տե
ղում չի դոփում, այն ունեցել է իր ստեղծողները և՜ երկու հազար տարի առաջ, 
և՛ այժմ: Փիլիսոփայությունը , ինչպես մարդկանց կյանքում արժեքավոր ա- 
մեն մի բան, խանդավառների ինքնամոռաց աշխատանքի արդյունք է: Ի 
տարբերություն աստղագիտականի' փիլիսոփայական աստղերը մարդիկ են, 
նրանք գտնվում են մեր շրջապատում, մեզ լուսավորում են փիլիսոփայելու 
լույսով՜.

Եվ այսպես' ի՞նչ է փիլիսոփւսյություՕյ: Պյութագորասի կողմից առաջին 
անգամ շրջանառության մեջ մտցրած հունարեն «ֆիլոսոֆիա» բառը տառա
ցիորեն նշանակում է սեր իմաստության նկատմամբ, իմաստասիրություն: 
ԲացաԻայտու՞մ են արդյոք մեր պարզաբանումները փիլիսոփայության յու- 
րաԻատկությունները: Միայն մասամբ, իմաստության ձգտումը բնորոշ է ոչ 
միայն փիլիսոփաներին, այլև գիտնականներին, բանաստեղծներին, հոգևո
րականներին: Փիլիսոփայական իմաստության յուրահատկությունը դեպի ա- 
ռավել ընդգրկուն (ընդհանուր, սահմանային, ամբողջական) և դրա հետ մեկ
տեղ արմատական նշանակալիության իմաստները ունեցած նրա նպատա- 
կաուղղվածության մեջ է: Հասկանալի է, որ այս կարգի իմաստները մարդ
կանց համար ունեն հիմնորոշ նշանակություն, դրանցից հրաժարումը հավա
սարազոր է խենթության, ինչու հրաժարվել այն բանից, ինչը մեր բարձրա
գույն մտավոր ձեռքբերումն է, իսկ շատ հարցերում' գործնական կյանքի ու- 
ղեցույցը:

Այսպիսով' փիլիսոփայությունը մարդու կողմից իր կեցության գլխավոր 
հարցերի որոնումն ու դրանց պատասխանելն է (առավել էական, արմատա
կան, համընդգրկուն, բացառություններ չպարունակող, մարդկանց կյանքը 
մի միասնական ամբողջի մեջ միավորող, որոնց գործունեության դաշտի մեջ 
է մտնում ամեն մի մարդ): Փիլիսոփայությունը ունի ոչ միայն յուրահատկու
թյուն, այլև' ինքնուրույնություն: Դա նշանակում է, որ այլ մասնագետները չեն 
կարող կատարել փիլիսոփայի աշխատանքը, յուրաքանչյուրը զբաղվում է իր 
գործով, բայց այն վերաբերվում է բոլորին:

Մինչ այժմ մենք դիտարկում էինք փիլիսոփայությունը իր ամբողջության



մեջ' չանդրադառնալով նրա կառուցվածքին, բաղադրամասերին: Բայց ամեն 
մի ամբողջ միալիցք չէ, այլ բաղկացած է մասերից: Փիլիսոփայության մասե
րը շատ են, դիտարկենք ւիիլիսոփայության ինքնատիպությունը ավելի ցայ
տուն ընդգծող մասերը: Փիլիսոփայությունը կեցության գլխավոր հարցերի 
պատասխանների որոնումն է: Հատկապես ո՞ր Իարցերի:

Ինչպես գտնում է փիլիսոփաների բացարձակ մեծամասնությունը, հան
ճարեղ Իմանուիլ ԿաՕտը կարողացավ դրանք ձևակերպել խիստ արտահայ
տիչ և կարճ: Ըստ Կանտի' փիլիսոփայական ոլորտները կարելի է ընդգրկել 
հետևյալ հարցերով.

1. Ես ի՞նչ կարող եմ իմանալ:
2. Ես ի՞նչ պետք է անեմ:
3. Ինչի՞ վրա կարող եմ հույս դնել:
4. Ի՞նչ է մարդը:
Առաջին երեք հարցերը հանգում են վերջինին և մանրամասնորեն ուսում

նասիրվում են համապատասխանաբար գիտական-կողմնորոշմամբ, բւսրո- 
յական-կողմնորոշմամբ և կրոնական-կողմնորոշմամբ փիլիսոփայության 
կողմից:

Արժեքների կոնցեպցիայի հետևորդ ժամանակակից փիլիսոփան, որպես 
կանոն, կասեր, թե գլխավոր արժեքը առաջին դեպքում ճշմարտությունն է, 
երկրորդում' բարին, երրորդում հավաւոն առ աստված, և այդ բոլորը համախ
մբվում են մարդու (և հասարակության) ըմբռնման մեջ' որպես միասնական, 
ինքնաբավ արժեք: Հետկանտյան փիլիսոփայության զարգացումը առաջնա
հերթ փիլիսոփայական խնդիր դարձրեց ոչ միայն մարդու գիտական և բարո
յական, այլև զգայական, զգացմունքային, գեղագիտական հնարավորու
թյունների բացահայտման հարցը, ես ի՞նչ կարող եմ զգալ, վերապրել, ի՞նչ է 
գեղեցիկը, գեղեցկությունը, վեհը: Այս նոր հարցերին պատասխանում է դեպի 
զգայական ֊էսթետիկականը կողմնորոշված փիլիսոփայությունը: Նորագույն 
փիլիսոփայության զարգացման ևս մի օրինակ' փիլիսոփայության կառուց
վածքում կրոնական-կողմնորոշմամբ փիլիսոփայության կողմից իր երբեմնի 
կենտրոնական ւոեղի կորուստը (բազմաթիվ Իարցեր, որոնք առաջ քննար
կում էր կրոնական - կողմնորոշմամբ փիլիսոփայությունը, այժմ անցել են բա
րոյական - կողմնորոշմամբ փիլիսոփայության ոլորտ): Վերը շարադրվածի 
հաշվառմամբ, ձգտելով փիլիսոփայության ավելի մանրամասն բնութագր
ման, հերթականությամբ դիտարկենք փիլիսոփայության գիտական, զգայա
կան, էսթետիկական և բարոյական կողմնորոշումները: Որպես փիլիսոփայու
թյան գլխավոր արժեքներ' այստեղ հանդես են գալիս ճշմարտությունը, գե
ղեցկությունը և բարին՛ մարդու փիլիսոփայական ստեղծագործության հիմ
նական ուղենիշները:
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Փիլիսոփայության գիտական կողմնորոշումը: 
Փիլիսոփայության աշխարհայացքային և 

մեթոդաբանական գործառույթները

Համեմատենք փիլիսոփայությունը գիտության հետ: Դա օգտակար Է փի
լիսոփայության գիտական կողմնորոշման առանձնահատկությունը բւսցա- 
հայտելու համար:

Փիլիսոփայության և գիտության փոխհարաբերությունը երկար պատմու
թյուն ունի: Անտիկ դարաշրջանում նրանց տարբերությունը բավարար չափով 
պարզաբանված չէր, իմաստության նկատմամբ սերը հասկացվում էր որպես 
սեր առ գիտությունը, այսինքն' սիստեմատիկ, ապացուցական և ստուգված 
գիտելիքը: Միջին դարերում իրավիճակը հիմնականում մնաց նույնը, նորու
թյունը կայանում էր նրանում, որ և՜ փիլիսոփայությունը, և՜ գիտությունը հայ
տնվեցին աստվածաբանության մամլիչի տակ, այլևս փոխադարձ նկրտում
ների ժամանակը չէր: Նոր դարաշրջանում, հատկապես Դեկարտի և Հեգելի 
աշխատությունների շնորիիվ, ներդրվեց համապարվւսւկ գիտության մասին 
պատկերացումը, որպիսին համարում էին փիլիսոփայությունը, իսկ մյուս գի
տությունները դիտվեցին որպես փիլիսոփայության մասեր: Հաճախ փիլիսո
փայությունը դիտարկվում էր որպես գիտություն բոլոր գիտությունների մա
սին, գիտաբանություն: Նորագույն ժամանակներում գիտության հեղինակու
թյունը սրընթաց բարձրանում էր, գիտություններն իրար հետևից փիլիսոփա
յությունից բավական հեշտորեն գրավում էին մարդկային հետաքրքրություն
ների տարբեր ոլորտներ: Գործը նույնիսկ հասավ փիլիսոփայության գիտա
կան բնույթի մերժմանը:

Ինչևիցե, բոլոր պատմական դարաշրջաններում փիլիսոփայությունը և 
գիտությունը առաջ էին ընթանում ձեռք ձեռքի տված: Գիտության բազմաթիվ 
իդեալներ' ապացուցականություն, համակարգվածություն, ասույթների սկզ
բունքային ստուգելիություն, սկզբնականորեն մշակվել են փիլիսոփայության 
մեջ: Ընդ որում, բուն փիլիսոփայության մեջ, այն էլ որոշակի հաջողությամբ, 
ձգտում էին հետևել դրանց: Հատկապես այդ հանգամանքը թույլ տվեց բազ
մաթիվ փիլիսոփաների, այդ թվում Հեգելին, Հուսեռլին, Քուայնին, փիլիսո
փայությունը համարել գիտություն: Միևնույն ժամանակ միշտ էլ գտնվում էին 
փիլիսոփաներ, որոնց թվում ՆիցշԵն, Օրտեգա-Ի-Գասետը, Հայդեգերը, Բեր- 
դյաևը, որոնք կատեգորիկ կերպով պնդում էին գիտության նկատմամբ փիլի
սոփայության ինքնատիպությունը, փիլիսոփայությունը, նրանց կարծիքով, 
սկզբունքորեն չի համաձայնվում խիստ մեթոդներին հետևելու պահանջների 
հետ, դրանք բացասում են փիլիսոփայությանը բնորոշ կարծիքների, հայացք
ների և դիրքորոշումների լայն երփներանգների գոյությունը: Ինչպես տեսնում 
ենք, փիլիսոփաներից յուրաքանչյուրը իրավացի է յուրովի, եթե ոմանք փիլի-
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սոփայությսւն և գիտության մեջ ընդգծում են նմանությունը, ապա մյուսներն ի- 
րենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են նրանց միջև եղած տարբերություն
ների վրա: Փիլիսոփայության, ինչպես և գիտության մեջ, ուսումնասիրում են, 
մտորում, մի արտահայտությունը հիմնավորվում է մյուսով: Բայց գիտությանը 
բնորոշ է լայն շրջանակի այնպիսի վերացարկումների առկայությունը, որոնք, 
որպես կանոն, փիլիսոփայության մեջ անտեղի են: Այսպես' փիլիսոփայության 
համար արվեստի, կրոնի, առասպելի նշանակությունը համեմատելի է գիտու
թյան նշանակության հետ, գիտության մեջ մարդկային կեցության բնագավա
ռը նեղացվում է, ընդ որում, կանխամտածված ձևով այն հանգեցնելով միայն 
գիտության ոլորտին: Արվեստը, կրոնը, առասպելը ուսումնասիրվում են գի
տության միջոցներով, սակայն նրանց թաքնված գծերը գիտության զինանոցի 
մեջ չեն ներառվում: Այնտեղ, ուր գիտությունը բաժանում է, փիլիսոփայությու
նը միավորում է, փիլիսոփայության համար մարդու կեցության որևէ ոլորտի 
նկատմամբ հեռավորության պահպանումը բնորոշ չէ:

Մեր թեմայի համար հատուկ նշանակություն ունի փիլիսոփայության և գի
տության միության արգասավորության ըմբռնումը: Մշտապես փիլիսոփայու
թյան և գիտության միջև առկա է գաղաւհարների փոխանակության գործըն
թացը, այս առնչությամբ հատուկ նշանակություն են ձեռք բերում փիլիսոփա
յության և գիտության միջև սւ՚՚հմանակից այնպիսի բնագավառների գիտե
լիքները, ինչպիսիք են ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, սոցիո
լոգիայի փիլիսոփայական հարցերը: Այս իմաստով հատկանշական է ժամա
նակի և տարածության հարաբերականության, ոչ ինքնաբավության գաղա
փարը: Սկզբնականորեն այդ գաղափարը քննարկվեց փիլիսոփայության մեջ 
(ԼայբՕից, Մախ), հետո մաթեմատիկայում (Լոբաչևսկի, ՊուաՕկարե), ավելի 
ուշ ֆիզիկայում, ուր էյնշտեյնը հասավ խիստ տպավորիչ արդյունքների: 
Դրանց փիլիսոփայական իմաստավորումը առաջ բերեց «հակադարձ ալիք», 
ձևափոխված տեսքով տարածության և ժամանակի հարաբերականության 
գաղափարը ընդունելություն գտավ թերևս բոլոր գիտությունների և փիլիսո
փայական ուղղությունների կողմից: Բայց այդ գաղափարի զարգացման 
պատմությունը չի ավարտվել նաև մեր օրերում, փիլիսոփայությունը և գի
տությունը դեռ շատ կնշեն իրենց ձեռնարկումների հաջողությունը: Փիլիսո
փայությունը և գիտությունը պետք են մեկմեկու: Նրանց միությունը դեռևս ոչ 
մեկին չի Իաջողվել ընդհատել:

Խնդիրը բավական նուրբ է: Փիլիսոփայությունը գիտություն է, թե ոչ 
հարցին «այո» կամ «ոչ» պատասխանելը նշանակալիորեն պարզունակւսց- 
նում է փիլիսոփայության և գիտության փոխհարաբերության բարդ պատկե
րը: «Այո» պատասխանը ստվերում է թողնում փիլիսոփայության զգայական- 
էսթետիկական և բարոյական ուղղվածությունը, «ոչ» պատասխանը կարելի է 
գնահատել որպես գիտական իդեալների մոռացում, որը փիլիսոփայությանը 
անհարիր է: Ավելի անվիճելի է փիլիսոփայության գիտական ուղղվածության 
մասին դրույթը, որը ավել կամ պակաս չափով առկա է այս կամ այն փիլիսո
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փայական ուղղություններում: ժամանակակից փիլիսոփայական գիտելիքը 
հիմնավորվում Է, այն ապացուցական Է, համակարգված, ստուգվում Է (և 
հերքվում) է փաստերով: Բայց հենց դա Էլ նշանակում Է, որ փիլիսոփայու
թյունն ունի գիտական կողմնորոշում:

Այս բոլորը թույլ են տալիս քննարկել փիլիսոփայության երկու կարևոր 
ֆունկցիաները աշխարհայացքային և մեթոդաբանական:

Փիլիսոփայությունը հաճախ սահմանում են որպես աշխարհի նկատմամբ 
հայացքների ամբողջություն, աշխարհայացք: Այն դեպքում, եթե փիլիսոփան 
մոտեցնում Է փիլիսոփայությունը և գիտությունը, ապա փիլիսոփայությունը 
բնութագրվում Է որպես բնության, հասարակության և մտածողության առա
վել ընդհանուր օրենքների մասին գիտություն: Որպես դրա արտահայտու
թյան օրինակ' քննարկվում Է քանակի և որակի, պատճառի և հետևանքի, 
հնարավորության և իրականության փոխհարաբերությունը: Փիլիսոփայու
թյունը գիտությունից տարբերակող փիլիսոփան ամենից հաճախ աշխարհա
յացքի տակ հասկանում Է մարդու, սուբյեկտի տեղի որոշարկումը տիեզերքի 
խճանկարային պատկերում: Պատահական չէ, որ մենք այդ պատկերն անվա- 
նեցինց խճանկարային, բազմաշերտ: Աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը 
միշտ շարունակվող պատկեր է: Այնպիսի գիտությունները, ինչպիսիք են ֆի
զիկան, կենսաբանությունը, սոցիոլոգիան, տալիս են ֆիզիկական, կենսա
բանական, սոցիալական երևույթներին Իամապատասխանող ավարտուն 
պատկեր: Փիլիսոփայության մեջ բանն այլ է: Փիլիսոփայական պատկերա
ցումները անպայմանորեն կարիք ունեն հետագա կոնկրետացման: Այսպես' 
իրականության մասին փիլիսոփայական պատկերացումները իրենց շարու
նակությունն են ստանում ֆիզիկական, մենթալ, վիրտուալ և այլ իրականու
թյունների մասին դատողություններում: Առանց նման կոնկրետացման, ա- 
ռանց «հողակցող» գործոնների փիլիսոփայությունը մնում է որպես նախնա
կան դատողությունների հավաքածու:

Այսպիսով' փիլիսոփայությունը կարելի է սահմանել որպես աշխարհա
յացք, սակայն այն միշտ գիտության և արվեստի, պրակտիկայի տվյալների 
իիմքով կատարվող մեկնաբանությունների կարիք ունի:

Փիլիսոփայության աշխարհայացքային ֆունկցիայի հետ սերտորեն 
կապված է նրա մյուս' մեթոդաբանական ֆունկցիան: Մեթոդաբանությունը' 
մեթոդների մասին ուսմունքը, այս պարագայում հասկացվում է որպես այս 
կամ այն նպատակին հասնելու եղանակների սահմանում, օրինակ՛ գիտա
կան իմացության, բանաստեղծական գործունեության, սոցիալական պրակ
տիկայի արդյունավետ կանխագծում: Փիլիսոփայության յուրահատկությանը 
համապատասխան խոսքը այնպիսի մեթոդների մասին է, որոնք ունեն ար
մատական և ոչ թե նեղ, տեղային նշանակություն: Այդպիսի մեթոդներից է 
պատմական մեթոդը, եթե զբաղվում եք մի հարցով, աւցա նրա պատմության 
ուսումնասիրությունը զգալի նշանակություն ունի: Անշուշտ, փիլիսոփայա
կան մեթոդաբանությունը իր շարունակությունն է գտնում առանձին գիտու-
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յյունների, արվեստի, պրակտիկայի տարատեսակների մեթոդաբանության 
5եջ: Երբեք փիլիսոփայությունը չի եղել այդքան գիտակողմնորոշվւսծ, ինչ
քան այժմ: Փիլիսոփայության գիտական կողմնորոշումը անպայման բարիք 

Վատ է, Երբ այդ կողմնորոշումը բացարձականացված է այնքան, որ կամ 
}րան են հանգեցվում փիլիսոփայության բոլոր արժանիքները, կամ այդ 
կողմնորոշումը հակված են ընդհանրապես ժխտել:

Փիլիսոփայության զգայական-էսթետիկական 
կողմնորոշումը: 

Փիլիսոփայության մարդասիրական ֆունկցիան

«Փիլիսոփան,- նշել է Ա. Շոպենհաուերը,- երբեք չպետք է մոռանա, որ փի- 
իսոփայությունը արվեստ է ե ոչ թե գիտություն»: Շոպենհաուերի այս դւստո- 
՜լության մեջ աչքի է գարնում ոչ այնքան փիլիսոփայության կտրուկ հակադ- 
ոումը գիտությանը, որքան փիլիսոփայության և արվեստի ակնհայտ մերձե
ցումը: Իրո՞ք փիլիսոփայությունը արվեստ է: Փիլիսոփայության համեմատու
մը արվեստի հետ թույլ կտա պատկերացնելու փիլիսոփայության զգայա
կան-էսթետիկական կողմնորոշման առանձնահատկությունը:

Համաշխարհային փիլիսոփայության զարգացման մեջ հստակորեն 
Յկւստվում են երկու միտումներ: Փիլիսոփայությունը մերձեցվում է կամ գի- 
յւությանը, կամ արվեստին: Առաջին միտումի ներկայացուցիչների (Հեգել, 
Հուսեոլ, Քուայն) մասին խոսվեց նախորդ պարագրաֆում: Երկրորդի ներկա- 
ւացուցիչներն են' Կիերկեգորը, Շոպենհաուերը, Նիցշեն, Շելինգը, Հայդեգե- 
ւը, շատ էքզիստենցիալիստներ (Քամյու, Յասպերս), ինչպես նաև պոստմո- 
՜փռնիստներ (Ֆուկո, Դերիդա, Լիոթար):

Եվ այսպես' երկրորդ դեպքում խոսքը գնում է փիլիսոփայության զգայա- 
կան-էսթետիկական կողմնորոշման մասին: Հունական «էսթետիկոս» բառը 
^ււռացիորեն նշանակում է զգայական, զգացող, սակայն հետագայում «էս
թետիկական» ւոերմինի նշանակությունը նեղացվեց, այն գլխավորապես 
կապվեց արվեստների շնորհիվ առաջացած բարձր, վսեմ զգացմունքների 
1ետ: Փիլիսոփայությունը գործ ունի զգայականի ողջ ոլորտի հետ, սակայն 
սյն հատուկ ուշադրություն է հատկացնում էսթետիկական վերապրման վրա: 
յհա թե ինչու փիլիսոփայության քննարկվող կողմնորոշումը նշանակելու 
՜ւամւսր օգտագործվում է «զգայական-էսթետիկական» տերմինը:

Ինչու՞ են մի շարք փիլիսոփաներ պաշտպանում ոչ թե գիտական, այլ 
զգայական-էսթետիկական կողմնորոշումը. Շելինգը գտնում էր, որ փիլիսո
փայության իդեալները կարող է օգտագործել միայն նա, ով գեղարվեստա
կա՛ն շնորհ ունի: Փիլիսոփայության մեջ ինտելեկտուալը լրացվում է էսթետի
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կական հայեցողությամբ և ստեղծագործությամբ: Փիլիսոփայությունը, դրա 
մասին վկայում Է նրա բովանդակությունը, չի բավարարվում աշխարհի կոն- 
ցեպտուալ ըմբռնմամբ, այն նաև ձգտում Է դեպի վսեմը (զգայությունը): Այս ի- 
մաստով արվեստը փիլիսոփայությանը ավելի մոտ Է, քան գիտությունը: 

Զգայական-Էսթետիկական փիլիսոփայությունը իր ուշադրությունը սևե
ռում է դեպի անհատականը, ոչ թե ընդհանուրն ու համապարփակը, դեպի 
բազմազանությունը և ոչ թե միակերպությունը, դեպի ինտուիտիվն ու ստեղ
ծագործականը, ոչ թե մեթոդապես միատիպը, դեպի վսեմը, ոչ թե էսթետիկո- 
րեն արդարացվածը, կարևոր տեղ է տալիս մարդու կյանքի և ճակատագրի ա- 
մենօրյա, սուր հիմնահարցերին: Զգայական-էսթեւոիկական փիլիսոփայու
թյանը խորթ է գիտական խստագույն ռացիոնալությունը, իռացիոնալի մոռա
ցումը, մարդու նկատմամբ անտարբերությունը, զգայության նկատմամբ 
հասկացությանը նախապատվություն տալը: Փիլիսոփայության հիմքում ըն
կած է ոչ միայն ռացիոնալ աշխարհայացքը, այլ աշխարհազգացողությունը, 
բարձրյալին հասնելու այն ուղին, որը հարազատ է նաև զգայությանը: Ասվա
ծի վկայություն կարոդ են դառնալ Նիցշեի խոսքերը. «... Մենք (փիլիսոփանե
րը.֊ Վ. Կ.) պետք է մեր մտքերը անդադրում ծնենք մեր ցավից և մւսյրականո- 
րեն նրանց տանք այն ամենը, ինչ մենք ունենք' արյուն, սիրտ, կրակ, ուրա
խություն, կիրք, տառապանք, խիղճ, ճակատագիր, բախտ»:

Զգայական-Էսթետիկական կողմնորոշմամբ փիլիսոփայության կողմնակից
ները հաճախ հակված են նույնացնել փիլիսոփայությունը արվեստի հետ: Դրա 
համար բավարար հիմքեր չկան: Իրոք, գեղարվեստական ստեղծագործությու
նը, գեղարվեստական կերպարների ստեղծումը (բանաստեղծական, երաժշտա
կան և այլն) փիլիսոփայությանը ընդհանրապես բնորոշ չեն: Փիլիսոփայությու
նը հյուսված է ոչ թե գեղարվեստական կերպարներից, այլ իմաստասիրությու
նից: Խնդիրը նրանում է, որ փիլիսոփայությունը արվեստին չզիջի աշխարհում 
մարդու կեցության գաղտնիքներին, պրոբլեմներին, «հիվանդոտ կետերին» հա
ղորդակից .լինելու մեջ: Արվեստը փիլիսոփայության համեմատությամբ ավելի 
ընտրական է, այն, ի տարբերություն փիլիսոփայության, զբաղված է ոչ թե մար
դու համար առավել նշանակալիի, այլ գեղարվեստորեն նշանակալիի որոնու
մով: Ինչպես տեսնում ենք, փիլիսոփայությանը և արվեստին միավորում է որո
շակի պաթոս, մարդու կեցության նկատմամբ սուր հետաքրքրություն, որը 
նրանց ինքնուրույնությունն ու ինքնատիպությունը չի վերացնում :

Փիլիսոփայության համեմատությունը արվեստի հետ ընդգծում է փիլիսո
փայության մարդասիրական ֆունկցիան, մարդու նկատմամբ նրա չափա
զանց ուշադիր վերաբերմունքը: Հիշենք փիլիսոփայություն բառի իմաստը, 
ուր միավորված են սերը և իմաստությունը: Չհավակնելով խորիմաստ մի ճշ
մարտության կարելի է ասել, որ գիտական փիլիսոփայության կողմնակից
ները գլխավոր տեղը տալիս են իմաստությանը, նրանց ընդդիմախոսները' 
էսթետիկական փիլիսոփայության կողմնակիցները՛ մարդու նկատմամբ սի
րուն: Փիլիսոփայությունը գոյություն ունի ոչ այլ կերպ, քան հանուն մարդու:
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Փիլիսոփայության զգայական-էսթետիկական կողմնորոշումը համակող
մանի ներկայացման կարիք ունի: Վատ է, երբ այդ կողմնորոշումը կամ թե
րագնահատում են, կամ այնքան են գերագնահատում, որ ժխտում են փիլի
սոփայության գիտական և բարոյական կողմնորոշումները:

Փիլիսոփայության գիտական և զգայական- էսթետիկական կողմնորո
շումների քննարկումը շատ գծերով լուսաբանեց նրա կոչումը: Փիլիսոփայու
թյունը կոչ է առ մաքրազուտ ճշմարտությունը և վսեմ զգայությունը: Բոլոր 
դեպքերում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, թե քանի դեռ չի բացա- 
Իայտված փիլիսոփայության գործնականությունը, նրա կողմնորոշումը դեպի 
պրակտիկան, «ի՞նչ անել» Իարցը դեռևս մնում է անպատասխան, որի պատ
ճառով փիլիսոփայությունը ավելի շուտ մնում է իբրև անԻոգ երկնակյաց, քան 
դառնում է կենսական գործ:

Նիցշեն փիլիսոփայելու ցանկացած ձևի իսկական գաղտնիքը տեսնում 
էր մարդկանց բարոյական մտադրությունների մեջ: Այդ խորհմաստ մտքի քն
նարկումը թույլ կտա լրացուցիչ բնութագրել փիլիսոփայության առանձնա
հատկությունը: Նախ և առաջ' խոսքը փիլիսոփայության պրակտիկ կողմնո- 
րոշման և որպես հետևանք փիլիսոփայության էթիկական (բարոյական) 
ֆունկցիայի մասին է:

Փիլիսոփայության պրակտիկ կողմնորոշումը: 
Փիլիսոփայության բարոյական ֆունկցիան

Բարոյագիւոության և բարոյականության ոլորտը նախ և առաջ բարու և 
չարի, առաքինությունների և արատների, պիտոյի և ոչ պիտոյի, արժեքների և 
իդեալների մասին մարդկանց պատկերացումներն են: Շատ փիլիսոփաներ 
փիլիսոփայության էթիկական ֆունկցիայի ըմբռնման մեջ հետևում են Արիս
տոտելի և Կանտի ավանդույթներին և բարոյագիտությունը համարում են 
գործնական փիլիսոփայություն: Բարոյագիտությունը առաջանում է այնտեղ, 
ուր փիլիսոփայությունը անմիջական կապի մեջ է մտնում մարդկանց պրակ
տիկ գործունեության հետ: Դար ու կես առաջ երիտասարդ և քննադատորեն 
տրամադրված Մարքսը նշում էր, թե փիլիսոփաները միայն բացատրել են աշ
խարհը, բայց խնդիրն այն փոխելն է: Սակայն ինչպե՞ս, ո՞ր ուղղությամբ: Հենց 
այստեղ էլ բացահայտվում է փիլիսոփայության հատուկ դերը քաղաքակր
թության բարեհաջող զարգացման գործնական ապահովման մեջ: Որոշ փիլի
սոփայական կողմնորոշիչներ տանում են աղետների, դրա վկայությունները 
պատմության մեջ քիչ չեն:

Ինչ վերաբերում է միակողմանի կողմնորոշված գիտական և զգայական- 
էսթետիկական փիլիսոփայություններին, ապա նրանցում բարոյագիտական 
սկիզբը խլացված է և նույնիսկ մղված է դեպի ստվերը: Պարզ է, թե ինչու: Ե- 
թե փիլիսոփայության որոշ մասեր բացարձականացվում են, ապա նրա մյուս 
բաղադրամասերը դառնում են դժվար տարբերակվող: Սակայն փիլիսոփա-
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յակւսն համակարգերը ավելի մանրազնին ուսումնասիրելու դեպքում միշտ էլ 
նրանց բարոյագիտական բովանդակությունը ակներև է դառնում: Փիլիսոփա
յությունը ոչ միայն ամրագրում է գործերի իրական դրվածքը, այլև ձգտում է 
սկզբում նախանշել, իսկ հետո ավելի մանրամասնորեն մշակել դրանց բարե
լավման, ճգնաժամային երևույթների հաղթահարման ուղիները: Իր բազմա- 
դարյա պատմության ընթացքում փիլիսոփայությունը ոչ միայն ցույց է տվել 
աշխարհիկ գործերից չիրաժարվելու, այլև մարդկանց հնարավորություննե
րին, տաղանդին համապատասխան դրանք ճիշտ կարգավորելու իր շա
հագրգռվածությունը: Նույն խանդավառությամբ, ինչպես գիտական փիլիսո
փայությունն է ձգտում հասնել ճշմարտությանը, իսկ զգայական-էսթետիկա
կան փիլիսոփայությունը՜ վսեմին ու գեղեցիկին, պրակտիկ (բարոյական) փի
լիսոփայությունը շահագրգռված է բարուն հասնելու մեջ: Իսկական փիլիսո
փայությունը բարու, բարոյական մարդու մշտական խորազնին որոնումն է: 
Մարդկանց բարձր բարոյական գծերը ինքնին չեն առաջանում, նրանք հա
ճախ փիլիսոփաների գործունեության անմիջական արդյունք են: Իմաստու
թյան և արիության անտիկ իդեալները, սրբության և ասպետական պատվի 
միջնադարյան իդեալները, բանական և ազատ մարդու իդեալները Նոր ժա
մանակում, պատասխանատվության, ժողովուրդների միջև խաղաղության, 
բնապահպանական զգոնության ժամանակակից իդեալները իրենց վրա 
կրում են փիլիսոփայության հիմնորոշության, կշռադատության, փիլիսոփա
յության էթիկական ֆունկցիայի իրագործման կնիքը:

Փիլիսոփայության էթիկական ֆունկցիայի իրագործումը միշտ չէ, որ 
անվտանգ գործ է եղել: Փիլիսոփաներին հետապնդել են (հիշենք ՍոկրատԵ- 
սի, Ջ. Բրունոյի, ստալինյան զնդաններում զոհված Պ. Ֆլորենսկու ողբերգա
կան ճակատագրերը), մեղադրել են նոր աստվածների ստեղծման մեջ՛ Մեր օ- 
րերում փիլիսոփայության էթիկական ֆունկցիան հաճախ կոչում են աքսիո- 
լոգիական (հունարեն «աքսիոս» - արժեքավոր), նկատի է առնվում փիլիսո
փայության կողմնորոշումը դեպի հայտնի արժեքները: Ընդ որում, չպետք է 
մոռանալ, որ աքսիոլոգիան, արժեքաբանությունը որպես արժեքների մասին 
ուսմունք ձևավորվել է միայն XX դարի սկզբներին: Փիլիսոփայության արժե- 
քաբանական ֆունկցիան հանդիսանում է փիլիսոփայության էթիկական 
ֆունկցիայի կոնկրետ մարմնավորումներից մեկը:

Անշուշտ, փիլիսոփայության էթիկական կողմնորոշման իրագործումը չի 
կարելի շփոթել այսպես կոչված բարոյախրատաբանության հետ, որը ինքնա
սիրահարված, իրենց կարծիքները ուրիշների վզին փաթաթելու սովոր մարդ
կանց զբաղմունքն է: Խրատաբանի սահմանափակ մտահորիզոնը ոչ մի 
կերպ չես կոչի փիլիսոփայական:

Բարոյականի մասին բոլոր պարզաբանումները չէ, որ փիլիսոփայական 
են: Այս կամ այն բարոյագիտական դատողությունը վւիլիսոփայական բնույթ 
է ստանում միայն այն դեպքում, երբ այն անհրաժեշտ չափով վերաբերվում է 
մարդու կեցության արմատական հիմնահարցերին, դրանց տալիս է ծավա
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լուն մեկնաբանություն: Այդպիսին է արդեն հիշատակված պատասխանատ
վության կոնցեպցիան: Ւթիկան և փիլիսոփայական էթիկան ւոարբեր բա՛ներ 
են: Պետք է հաշվի առնել նաև, որ յուրաքանչյուր էթիկայի հորիզոն իր ամբող
ջության մեջ արդեն փիլիսոփայական հորիզոն է: էթիկան իրեն սւսԻմանա- 
փակում է բարոյական պրոբլեմներով, հատկապես դա է նրա նպատակը, այս
տեղ և միայն այստեղ է նա ինքնաբավ, փիլիսոփայությունը էթիկական սկիզ
բը դիտարկում է իր օրգանական բաղադրամասի որակով, որը գործառվում է 
ոչ այլ կերպ, քան ամբողջի շրջանակներում: Փիլիսոփայությունը ոչ միայն է- 
թիկական է, այլև, ինչպես տեսանք, գիտական և էսթետիկական է: Փիլիսոփա
յությունը կենդանի օրգանիզմի նման իր օրգանների գումարը չէ: Բարոյական 
փիլիսոփայությունը փիլիսոփայության' որպես ամբողջական օրգանիզմի 
մասերից մեկն է և ոչ ավելին:

Այժմ դառնանք փիլիսոփայության պրակտիկ կողմնորոշմանը: Պրակ
տիկա ասելով հասկանում ենք նպատակին հասնելու մարդու գործունեու
թյունը: Փիլիսոփա-տեսաբանը ձգտում է հասնել ճշմարտությանը և ձերբա
զատվել մոլորությունից: Նա յուրովի գործնական է, բայց միայն մտքի ոլոր
տում: Փլիսոփա-գեղագետին որպես նպատակ կանչում է վսեմն ու գեղեցիկը 
(և ոչ նսեմն ու այլանդակը, և նա գործում է, գործնական է, սակայն մեծ մա
սամբ զգայական-էմու.;հոնալ ոլորտում: Փիլիսոփա-բարոյագետը որպեւ իր 
գործունեության նաատակ ընտրում է բարու (ոչ թե չարի) իդեալը: Փիլիսո- 
փա-տեսաբանի և փիլիսոփա-գեղագետի նման փիլիսոփա-բարոյագետը ի 
սկզբանե գործնական է և այս իմաստով պրակտիկ է: Սակայն պարզվում է, որ 
նրա պրակտիկ հորիզոնները ավելի Իամապարփակ են, քան փիլիսոփա-տե- 
սաբանինը և փիլիսոփա-գեղագետինը: Փիլիսոփայական քննարկման ֆոկու
սում է դրված ոչ թե միտք-գործունեությունը և ոչ էլ զգացմունք-գործունեու- 
թյունը, այլ ցանկացած գործունեություն, համապարփակ նպատակ-բարիքը: 
Բարու իդեալները բնորոշ են և՛ գիտելիքների աճը իրագործողների, և՛ գեղե
ցիկը գնահատողների, և՜ ավւոոճանապարԻների շինարարների,և' էլեկտրա
կայանների կառուցողների համար: Ինչպես տեսնում ենք, պրակտիկ կողմ
նորոշումը բնորոշ է փիլիսոփայության համար անբողջովին, բայց այն համա
պարփակ նշանակություն է ստանում հատկապես փիլիսոփայության էթիկա
կան ֆունկցիայի շրջանակներում: Այդ պատճառով է, որ երբ փիլիսոփային 
հարցնում են փիլիսոփայության պրակտիկ կոչման մասին, նա կանխավ 
մատնանշում է նրա էթիկական ֆունկցիան:

Փիլիսոփայությունը բացահայտում և մշակում է մարդկային վարքի, ա- 
րարքների իմաստները, ձևավորում է ռազմավարական նպատակները: Այս
ւոեղ էլ հենց կենսագործվում են փիլիսոփայության պրակտիկ հնարավորու
թյունները: Մարդկանց անխոհեմ վարքի, պատեհապաշտորեն վայելք ստա
նալու ակնկալիքով կատարած կամ հետևանքները պարզապես չգիտակցած 
արարքների համար փիլիսոփայությունը պատասխանատու չէ: Փիլիսոփա
յությունը գիտակցականորեն Իանդես է գալիս թեթևամտության, պրակտիկ
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գործունեության համար նախատեսվող պլանների լիարժեքության համա
կողմանի վերլուծությունից հրաժարվելու դեմ և պահանօում Է կատարած ա- 
րարքների հետևանքների հիմնավոո քննարկում;

Ինչպես տեսնում ենք, միայն առաջին հայացքից Է, որ թվում Է, թե փիլիսո
փայությունը գործ ունի անմիջական պրակտիկ խնդիրներից դուրս գտնվող 
գաղափաոների հետ. Մի՞թե ակնհայտ պրակտիկ բովանդակություն չունի, օ- 
րինակ, պատասխանատվության կոնցեպցիան: Արդյո՞ք նրա կոնցեպտուալ 
ուժի մշակումը բաոդ փիլիսոփայական աշխատանք չի պաԻււնջում: Անկաս
կած, իր պրակտիկ գործունեության մեջ մարդը չի ղեկավարվում միայն փիլի
սոփայական Իանձնարարականներով, բայց նրանցով ևս ղեկավարվում I

Փիլիսոփայությունը մարդկանց պրակտիկ գործունեության մեջ ներգրավ
ված Է, իսկ դա նշանակում Է, որ այն այդ գործուննության տարատեսակներից 
Է: Փիլիսոփաւությունլ, մարդու' աշխարիի նկատմամբ պրակտիկ հարաբերու
թյունն Է, որը ավելի վառ արտահայտված Է նրա Էթիկական ֆունկցիայում:

Փիլիսոփայության բարոյական կողմնորոշումը բարիք Է, քանզի առանց 
նրա մարդու կեցության գլխավոր հարցերի վերլուծությունը Էականորեն կնե- 
ղացվեր: Բայց բոլորովին պետք չէ այդ կողմնորոշման դերը կամ ցածրացնել' 
հրաժարվել փիլիսոփայության բարոյական բովանդակությունից, կամ չա
փազանցացնել փիլիսոփայությունը վերածելով միակողմանի էթիկական 
ուսմունքի:

Փիլիսոփայության կոչումը

Ամփոփելով փիլիսոփայության ներածության արդյունքները' Իիշենք վե- 
րոշարադրվածի տրամաբանությունը: Սկզբում քննարկվեց փիլիսոփայու
թյունը իր ամբողջության մեջ, տրվեց նրա Ինքնուրույնության սահմանումը՛ 
Այնուհետև խոսվեց փիլիսոփայության տարբե, մասնավոր, ավելի միակող
մանի ըմբռնումների մասին: Դրանց արդյունքում մեր ուշադրության կենտրո
նում հայտնվեց գիտակաս, զգայաէսթետիկական և պրակտիկ փիլիսոփայու
թյունը. Բոլոր երեք դեպքերում էլ տեղ գտան փիլիսոփայության ամբողջակա
նությունից Իեռացող որոշակի վերացարկումներ, րսկ ամբողջականությունից 
դուրս փիլիսոփայությունը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը: Մենք հայտն
վեցինք մի իրավիճակում, երբ հարկավոր Էր գործել շատ զգուշորեն: Մի կող 
մից չի կարելի ամբողջովին հրաժարվել օգտագործված վերացարկումներից, 
քանի որ առանց դրա փիլիսոփայությունը հանդես կգար միատարր, միաձույլ 
տեսքով, իսկ նա այոպիսին չէ: Մյուս կողքից՜ օգտագործված հրեք վերացար
կումները չի կարելի բացարծականացնել. Հակառակ պարագայում քննարկ
վող եսնք դնպքերում փիլիսոփայությունը կնույնացվի համապատասխանա
բար գիտության, արվեստի և պրակտիկ գործունեության հետ: Դրանից հնա
րավոր եղավ խույս տալ, քանի որ մեր մտավոր հայացքի առջև փիլիսոփա
յությունը միշտ ներկայացավ որպես ամբողջություն: Փիլիսոփայությունը
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կողմնորոշվում է դեպի գիտության, արվեստի և պրակտիկայի իդեալները, 
սակայն այդ իդեալները փիլիսոփայության մեջ ձեռք են բերում նոա առւսնձ- 
նաԻատկությանը ԻամապատասԽան ինքնատիպություն: Ինչպես արդարա- 
ցիորեն նշել է ՇելիՕգը, փիլիսոփայությունը գործ ունի ոչ միայն ճշմարտու
թյան և ոչ բացառապես բարոյականության և գեղեցիկի Իետ, այլ այն բանի 
հետ, ինչն ս՚յդ բոլորին միավորում է: Այդ նույն գաղափարի վրա ուշադրու
թյուն է րարծրել նաև Պ. Լ  Լսսվրովը. փիլիսոփայությունը «մւոքի, կերպարի և 
գործունեության նույնացումն է»: «Փիլիսոփայությունը Իասկացությունային է 
միայն ամբողջության մեջ»,- գրել է Շլեգելը:

Այսպիսով' փիլիսոփայությունը ամբողջություն է, սակայն այն ունի ճյու
ղավորված կառուցվածք, կազմություն: Այդ կառուցվածքի մա՚յին ուսանողը 
ավելի լրիվ պատկերացում կսւոանա դասագրքի հետ աշխաւոելու պրոցե
սում: Փիլիսովւայությւսն եառուցվածքի նախնական հակիրճ նկարագրությու
նը պեւոք է ընդլայնվի:

Կեցության, նրա գլխավոր սկզբունքների մասին ուսմունքի որակում փի
լիսոփայությունը հանդես է գալիս որպես գոյաբանություն, օնւոոլոգիա (հու
նարեն՜ օե - գոյ, լոգոս - բան, ուսմունք, հասկացություն, միւոք, բառ):Կեցու- 
թյան ւոարբեր ձևերի' բնության, մարդու, Իասարակության, ւոեխնիկայի ա- 
ռանձնացումը համապաւոասխանորեն հանգեցնում է բնության փիլիսոփա
յության, մարդու փիլիսոփայության կամ անտրոպոլոգիայի (հունարեն անւո- 
րոպոս - մարդ), հասարակության փիլիսոփայության (այդ թվում նաև պատ
մության փիլիսոփայություն): Իմացության փիլիսոփայությունը' գնոսեոլոգիա 
(Իունարեն գնոսիս- գիւոելիք, իմացություն) կամ էպիսւոեմոլոգիա (Իունարեն 
էպիսւոեմե - գիտելհք): Որպես իմացության եղանակների մասին ուսմունք' 
փիլիսոփայությունը մեթոդաբանություն է (հունարեն մեթոդոս - եղանակ): Որ
պես սւոեղծագործության և նրա հիմնավորման մասին ուսմունք' փիլիսոփա
յությունը էվոիսւոիկա է (հունարեն էվրիսկո - գւոնում եմ): Փիլիսոփայության 
ճյուղային բնագավառներհց են գիւոության փիլիսոփայությունը, կրոնի փիլի
սոփայությունը, լեզվի փիլիսովւայությունը, արվեսւոի փիլիսուհայու^յունը 
(գեղագիւոություն), պրակւոիկայի փիլիսով,այությունը (բարոյագիւոություն), 
մշակույթի փիլիսուիււյությունը, փիլիսոփայության պաւոմությունը: Այսպես' 
գիտության փիլիսոփայության մեջ հարաբերականորեն ինքնուրույն նշանա
կություն ունեն առանձին գիտությունների փիլիսոփայական հարցերը, այդ 
թվում ւորամաբանության, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, կօնսաբանության, 
կիբեռնեւոիկայի քաղաքագիտության և այլն

Փհլիաւփւսյության վերը թվարկված ճյուղերից յուրաքանչյուրն ունի ա- 
ռանձնահաւոուե ֆունկցիաներ (համեմաւոեք փիլիսոփայության մեթոդաբա
նական, իմացաբանական, մարդաբանական ֆունկցիաները), դրանց մասին 
գրվել են ոչ թե հարյուրավոր, այլ Իազարավոր գրքեր: Փիլիսոփայությունը 
միասնական է և բազմազան, իր կենսագործունեության արմաւոական խն
դիրներում մարդը առանց փիլիսոփայության չի կարող կողսնորոշվել:
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Ամփոփելով արդյունքները՜ ևս մեկ անգամ սահմանենք փիլիսոփայու
թյան բնույթն ու նշանակությունը՛ դիմելով մեծերի արտահայտություններին, 
որոնք ակներևորեն ներդաշնակում են իրար: Հույն Պլատոնը իր «Ֆեդոն» և 
«Ֆեդր» երկխոսությունների մեջ Սոկրատեսի մւոորումներով ասում Է, թե փի
լիսոփայության ազդեցությամբ մարդու հոգին մաքրվում Է, և մարդը «դառ
նում Է իսկապես կաւոարյւսլ»: Ֆրանսիացի Մոնտենը փիլիսոփայության 
Սերջնակաս նպաւոակը ւոեսնում Է առաքինության մեջ: Անգլիացի Հոբսըգւո- 
նում Է, որ փիլիսոփայության պակասը շաւո ու շատ ւոսուսպանքներ Է ծնում, 
«փիլիսոփայության կոչումը, այսպիսով, կայանում Է նրանում, որ նրա շնոր
հիվ մենք կարող ենք մեր կանխանշած գործունեությունը կիրառել մեր օգու
տի համար և հենվելով մեր գիւոելիքների վրա' մեր ուժերի և հնարավորու
թյունների սահմաններում պլանաչափորեն կաւոարել այնպիսի արարքներ, 
որոնք դառնում են կենսական բարիքների հւսրսւոացման աղբյուր»: Գերմա
նացի Հուսեռլր փիլիսոփայության հավերժական կոչումը ձևակերպում Է որ
պես «ազատ և համապարփակ ւոեսական ռեֆլեքսիայի ֆունկցիա, որն ընդ- 

ւ-^գրկում Է նաև բոլոր հդեալները և համընդհանուր իդեալը, այսինքն՛ բոլոր

ման մեջ: Նրա հետ համաձայն Է մեկ այլ ռուս հեղինակ' Ն. Ա. Բերդյաևը, որի 
^  կարծիքով փիլիսոփայությունը կյանքի մի մասը, փորձը, արարմունքն Է, որի 

նշանակությունը հանդես Է գալիս որպես «կեցության իմաստի նկաւոմամբ 
ստեղծագործական պոռթկում»: Գերմանացի մւոածող Հայդեգերը փիլիսո- 

^  փայությունը բնութագրում Է որպես «մարդու վերջնական խոսք և վերջին վեճ, 
որը ընդգրկում Է նրան ամբողջովին և մշւոապես»: Փիլիսոփայության կոչու
մը մարդու բախւոի որոնումն Է, մարդու կեցության ապահովումը հրեշավոր 
աշխարհում: Լինել, թե չլինել, սա Է խնդիրը: Իսկ եթե լինել, ապա ինչպիսին: 

Պաւոկերը ամբողջացնելու համար բերննք ֆրանսիացի Վ. Կէ,ւզենի խոս
քերը. «Գոյություն ունեն փիլիսոփայության երկու ւոարաւոեսակներ' մեկը 
արհեսւոավարժ ու գիտական, որը հասանելի Է միայն քչերին, մյուսը' բնա
կան և մարդկային, որը կարող Է օգտագործել ցանկացած ոք»: Կուզենի նր- 
բին սրամւոությունը ժպիւոի Է արժանանում: Իմիջիայլոց, այս արտահայւոու- 
թյունը նա օգտագործում Է փիլիսոփայական գիւոելիքների իր քարոզների 
օգւոին' ձգւոելով մշակել փիլիսոփայության մի ւոարռերակ, որը կհաղթահա
րի, այսպես ասած, չափազանց պարզունակ և չափազանց խելացի փիլիսո
փայական հակադրությունը: Տողերիս հեղինակը առիթ Է ունեցել փիլիսոփա
յության ուսումնասիրման անրաժեշւոությունը ժխտող ուսանողներից լսելու 
Կուզենի նկատառմանը հարակից մտքեր: Որպես կանոն, այդ բնույթի կաս
կածները արւոահայւովում են ոչ թե փիլիսոփայության դասընթացի ուսում
նասիրման վերջում, այլ սկզբում: Ուսանողներին անրաժեշտ Է փիլիսոփայու
թյան ուսումնասիրումը: Պեւոք Է: Բարձրագույն կրթություն ստանալու առա
քինի ձգտումը նաև պարւոավորոլթյուն Է պաոտւսԶԸՃ1ճ Բոլհո՚մ և ասպիրան-

նորմերի հանրագումարը»: Ռուս Վ. Ս. Սոլովյովը փիլիսոփայության նշանա- 
Լր. կությունը տեսնում Է «մարդկային գոյության հոգևոր ամբողջության» ձգւո-
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տուրայում փիլիսոփայությունը պետք է ուսումնասիրել թեկուզ և այն պատ
ճառով, որ նրանով շատ ավելի դժվար է դառնալ «քաղաքակրթության կա
պիկ», քան առանց նրա:

Մարդը փիլիսոփայում է այն պատճառով, որ մարդ է: Յուրաքանչյուր ոք 
փիլիսոփա է' լավ կամ վատ, գիտակցում է նա դա, թե չի գիւոակցում: Լինելով 
գիտակցող էակ' մարդը փիլիսոփայում է, նա չի կարող այլ կերպ վարվել, 
քանզի դա նրա գոյության ամենահամապարփակ եղանակն է, և որից հրա
ժարվելու որևէ հիմք նա չունի: Իր գոյության ամբողջ ընթացքում մարդը զար
գացրել է փիլիսոփայությունը: Եվ ակնհայտորեն ճիշտ է արել: Վերջին հաշ
վով, փիլիսոփայության կոչումը կայանում է մարդու բարձրացման, վեհաց
ման, նրա կատարելագործման համար համընդհանուր պայմանների ապա
հովման մեջ: Փիլիսոփայությունը պետք է' մարդկությանը հնարավորին չափ 
լավագույն պայմաններ սւոեղծելու համար: Փիլիսոփայությունը յուրաքան
չյուր մարդու կոչում է առաքինության, ճշմարտության, գեղեցիկի, բարու:



Մ ա ս 1

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գ լ ո ւ խ 1.1

ԱՆՏԻԿ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
Փիլիսոփայության միլեթյան դպրոցը

Ոսումնասիրողների մեծամասնությունը համակարծիք է, որ փիլիսոփայու
թյունը' որպես մշակույթի ամբողջական երևույթ, հին հույների (մ.թ.ա. VII - VI 
դդ.) հանճարի արգասիքն է: Արդեն Հոմերոսի և Հեսիոդոսի պոեմներում տպա
վորիչ փորձեր են արվում ներկայացնել աշխարհը և մարդու տեղը նրանում: 
Ցանկալի նւցատակին նրանք հասնում են գլխավորապես արվեստին (գեղար
վեստական կեր՛պարներով) և կրոնին (հավատով առ աստված) հատուկ մի
ջոցներով: Փիլիսոփայությունը առասպելներն ու կրոնները լրացրեց դրդա
պատճառների ռացիոնալ բացատրության ուժեղացմամբ, ինչպես նաև հաս
կացության հիմքով սիստեմաւոիկ ռացիոնալ մտածողության նկատմամբ հե
տաքրքրության մեծացման շնորհիվ: Հունական աշխարհում փիլիսոփայու
թյան սկզբնական ձևավորմանը նպաստեցին քադաք-պետություններում հույ
ների ձեռք բերած քաղաքական ազատությունները: Փիլիսոփաները, որոնց 
թիվը գնալով մեծանում էր, իսկ գործունեությունը դառնում էր ավելի մասնա
գիտացված, կարողացան հակադրվել քաղաքական և կրոնական իշխանու
թյուններին: Հատկապես հին հունական աշխարհում փիլիսոփայությունը ա- 
ռաջին անգամ վերածվեց մշակութային ինքնուրույն երևույթի, այն արդեն գո
յություն ուներ արվեստի և կրոնի կողքին և նրանց բաղադրատարրը չէր: 

Հնագույն փիլիսոփայական դպրոցներից է միլեթյան դպրոցը (մ.թ.ա VII - 
V դդ.): Միլեթացի (Հին Հունաստան) մտածողներ էին Թալեսը, ԱնաքսիմեՕե- 
սը և Անաքսիմանդրոսը:

Այս երեք մտածողները վճռական քայլեր կաւոարեցին անտիկ աշխարհա
յացքի առասպելազերծման ուղղությամբ: «Ինչի՞ց է ամեն ինչը» .ահա այն 
հարցը, որ բոլորից շատ էր հետաքրքրում միլեթացիներին: Հարցադրումը 
ինքնին հանճարեղ է, քանի որ նրա հիմքում դրված է այն համոզմունքը, թե ա- 
մեն ինչ կարելի է բացատրել, բայց դրա համար պետք է գտնել բոլորի համար 
միասնական մի աղբյուր: Թալեսը այդպիսի աղբյուր էր համարում ջուրը, 
Անաքսիմենեսը' օդը, Անաքսիմանդրոսը' ինչ- որ անսահման և հավերժական 
սկիզբ' ապեյրոն («ապեյրոն» տերմինը տառացիորեն նշանակում է «անսահ
ման»): Իրերը առաջանում են նախատարրերի հետ կատարվող փոփոխու
թյունների' խտացումների, ընդարձակումների, գոլորշիացումների արդյուն-
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քում: Ըստ միլեթացիների՜ ամեն ինչի հիմքում ընկած է սկզբնական սուբս
տանցիան: Սուբստանցիան, ըստ սահմանման, այն է, ինչ իր բացատրության 
համար ոչ մի այլ բանի կարիք չունի: Թալեսի ջուրը, Անաքսիմենեսի օդը 
սուբստանցիաներ են:

Միլեթացիների հայացքները գնահատելու համար դիմենք գիտությանը: 
Նրանց կողմից առաջադրվւսօ սուբստանցիաները փաստորեն վերաբերվում 
են երևույթների և իրադրությունների աշխարհին և ոչ թե սեռային իրողություն
ներին, հասկացություններին, օրենքներին: Չէ՞ որ այդ նույն ջուրը անմիջակա
նորեն տրված է փորձում, իսկ ւրորձնւսկւսնորեն մօզ տրված են հատկապես 
նյութական առարկաները, դեպքերը: Միլեթացիներին երևույթների և դեպքերի 
աշխարհից այն կողմ դուրս գալ չհաջողվեց, չնայած նրանք այդպիսի փորձեր 
անում էին և այն էլ ճիշտ ուղղությամբ, նրանք օրինաչափություն էին որոնում, 
սակայն այն պատկերացնում էին փւսստակւսնորեն: Միլեթացիները ձգտում 
էին փաստականի մակարդակից վեր բարձրանալ և հասնել մինչև սեռային 
ընդհանուրի աստիճանը, բայց այդ բարձունքին նրանք լիովին չհասան: Հա
ջողությունը բաժին ընկավ փիլիսոփաների հաջորդ սերնդին:

Հետաքրքիր է նշել, որ միլեթյան տիպի փորձեր կատարվում էին և' Հին Հու
նաստանու՜մ, և' Հնդկաստանում, և' Չինաստանում, և Տւսպոնիայում: Որպես՜ 
սուբստանցիաներ՜ հաճախ ընդունում էին ջուրը, օդը, հողը, կրակը, փայտը 
(հին չինացինեոը): Որպես սկզբնատարր՜ վերցնում էին կամ մի սուբստան
ցիան, կամ չորսը (էմպեդոկլ, լոկայատա-չերվական Հնդկաստանում), կամ 
հինգը (հին չինացիները): Փիլիսոփայական որոնման էությունը մնում էր նույ
նը՝ ճանապարհ դեպի համապարփակ սկզբունքները:

Դիմենք ժամանակակից գիտությանը: Ինչպես է նա պատասխանում «ին
չի՞ց է ամեն ինչը» հարցին: Գիտությունը համարում է, որ մեր տիեզերքը առա
ջացել է առանձին, ինքնուրույն ֆիզիկական գոյացության' վակուումի պայթյու
նի հետևանքով: Կարող է թվալ, թե ժամանակակից գիտության այս պատկերա
ցումը թերևս շատ է նման արդեն հիշատակված Անաքսիմսւնդրոսի ւսպեյրրնին: 
Իրականում խնդիրը այլ դրվածք ունի: Ի տարբերություն միլեթացիների ներ
կայացուցիչների' ժամանակակից գիտությունը օգտագործում է և՜ սկզբունք
ներ, և՜ օրենքներ: Նրա պատկերացումները տարօրինակության մասրն ունեն 
գիտաբան բնույթ, հաստատվում են փորձառական և տեսական տվյալներով: 

Արոեն նշվեց, որ ժամանակակից մարդը հաճախ է կրկնում հնից եկած 
սխալներն ու անհաջողությունները: Միլեթացիների մոլորությունները փաս
տորեն կրկնվում են այն ժւ՚ւմանակ, երբ նրանք ուզում են բարդ երևույթները 
բացատրել «պարզորեն», մասնավորապես' դրանք հանգեցնելով որևէ նա
խանյութի: Օրինակ' տելեպատիայի երևույթները բացատրում են ամենուր 
ներթափանցող նեւտրինոյի շւսիժումով: Նմանապես աստղագու շական կան
խատեսումները նույնպես չի կարելի բաժանել տեսական վերլուծությունից: 
ճշմարտության բացահայտումը, որպես կանոն, անհնար է առանց զարգպ- 
ցած փիլիսոփայական և գիտական վերլուծության՛
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Պյութաօ-որասի դպրոցը

Պյութագորասը նոււնւսես զբաղվնլ է սուբստանցիայի հիմնահարցով, սա
կայն կրակը, հողը, ջուրը՜ որպես այդպիսին, նրան արդեն չեն բավարարում: 
Նա գալիս է այն եզրակացության, որ «ամեն ինչ թիվ է»՛ Պյութագորացիները 
թվերի մեջ տեսնում էին երկրաչափական կապակցութ|ուններին Իատուկ 
հատկություններ և հարաբերություններ: ևրւսնց ուշադրությունից չվրիպեց 
այն փաստը, որ եթե երաժշտական գործիքի (մոնոխորդե) լարերի երկարու
թյունը իրար հետ հարաբերության մեջ մտնեն ինչաես 1:2, 2:3, 3:4, ապա 
ստացվող երաժշտական ինտերվալները կհամապատասխանեն նրան, ինչ կո
չում են օկտավա. կվինտա, կվարտա: Նրանք պարզ թվային հարաբերություն
ներ սկսեցին որոնել երկրաչափության և աստղագիտության մեջ: Պյութագո
րասի հայտնի թեորեմը ուղղանկյուն եռանկյան էջեոի ե ներքնաձիգի երկարու
թյան հարաբերության մասին նույպես բավականաչափ ուսանելի с: Պյութա
գորասը, իսկ նրանից առաջ Թալեսը, ըստ երևույթին, օգտագործում էին մա
թեմատիկական ապացույցներ, որոնք, շատ հնարավոր է, փոխ էին առ
նված Արևելքից (Բաբելոնից): Մաթեմատիկական ապացույցների հայտնա
գործությունը վճռորոշ նշանակություն ունեցավ ռացիոնալության այն տիպի 
ձևավորման համար որը հատուկ է ժամանակակից քաղաքւսեիրԹ մարդուն:

Պյո՚թագորասի հայացքների փիլիսոփայական նշանակության գնահատ
ման ժամանակ հարկ է շեշտել նրա խորաթափանցությունը: Փիլիսոփայա
կան տեսանկյունից հատուկ նշանակություն ուներ թվերի երևույթին դիմելը: 
Պյութագորացիները դեպքերը բացատրում էին թզային հիմքով և թվերի հա
րաբերակցությամբ, և որանով իսկ նրանք գերազանցեցին միլեօացիներին, 
քանի որ համարյա թե հասան գիտության օրենքների աստիճանին: Պյութա- 
գորացիները յուրացրին այն, ինչ պարզ է, նրանք հասկացան որոշ քւսնակա* 
կան հարաբերություններ: Պյութագորացիները դեռևս չէին տեսնում որակի 
կատեգորիան, որից ելնելով միայն հնարավոր է, ինչպես հետագայում ցույց 
տվեց Հեռելը, բավարար չափով հասկանալ քանակը, ինչպիսին մասնավո
րապես հանդիսանում է թիվը:

Պյութադորացրները առաջիններից էին, որ հասկացան թվերի դերն ու 
նշանակությունը: Նրանք մեծ գործ կատարեցին Իրենց հայտնագործության 
ամենայն նշանակությամբ հանդերձ, պյութագորականներին չհաջողվեց գտ
նել «ինչի՞ց է ամեն ինչը» հարցի պատասխանը: Նույն տրամաբանությամբ 
ինչպես ամեն ինչ չէ, որ ջուր է կամ օդ, այնպես էլ ամեն ինչ չէ, որ թիվ է: Թվե
րի, ինչաես և նրանց հարաբերությունների ամեն մի բացարձականացում 
պյութագորացիների պատմաեան սահմանափակության ծնունդն էր: Այն լիո
վին վերաբերվում с նաև թվերի մագիային, որին պյութագորացիները տուրք 
էին տալիս իրենց հրապուրված հոգու ամենայն շռայլությամբ:

Վերջապես, պետք է հատուկ նշել պյութագորացիների կողմից ամեն ին-
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>ու0 1ւ1ւ|ւդտշետկության, գեղեցիկի, քանակական համաձայնության որոնում- 
lihpii 11|ւ|ււ|իսի փնտրտուքը փաստորեն ուղղված է օրենքների բացահւսյտ- 
ւնււ(ւ[ւ, իսկ դա բարդագույն գիտական խնդիրներից է: Հին հույները շատ էին 
սիրում ներդաշնակությունը, հպարտանում էին նրանով և կարողանում էին 
այն ստեղծել իրենց կյանքում:

Հերակլիտը և էլեւսցիները

Փիլիսոփայական մտքի հետագա զարգացումը բավական համոզիչ ձևով 
արտահայտված է Հերակլիտ Եփեսոսցու և էլեացիներ Պարմենիդի և ԶեՕոնի 
հայտնի հակադրության մեջ:

Այս երկու կողմերն էլ համաձայն էին, որ արտաքին զգայությունները ի 
զորու չեն ինքնին հասնելու ճշմարիտ գիտելիքի, ճշմարտությունը մեզ տր
վում է բանախոհությամբ: Արդեն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մ.թ.ա. \/դ. 
հունական փիլիսոփաների կողմից դեպքերի մակարդակում գործառնություն 
կատարելու սահմանափակության ըմբռնումը փիլիսոփայական գաղափար- 
հավատի բնույթ ստացավ: Դրա օգտին շատ բաներ էին խոսում: Սակայն հե
տաքրքիր է դիտարկել, թե փիլիսոփաները ինչպես էին կոնկրետացնում ի- 
րեսց գաղափարը:

Հերակլիտը գտնում էր, որ աշխարհը կառավարում է լոգոսը: Լոգոսի մա
սին պատկերացումը կարելի է գնահատել որպես օրինաչափության պարզու
նակ ըմբռնում:(Դսւ իիոք պւսիզունակ ըմբռնում էի, քանզի լոգոսի բովանդա
կային կողմերը Հերակլիտը մեկնաբանում էր որպես սոսկ դեպքերի կապեր,) 
այսինքն' բացառապես փաստականորեն: Կոնկրետ նա նկատի ուներ, որ աշ
խարհում ամեն ինչ բաղկացած է հակադրություններից, հակամարտություն
ներից, ամեն ինչ տեղի է ունենում պայքարի միջոցով: Դրա հետևանքով ամեն 
ինչ փոփոխվում է, հոսում, պատկերավոր ասած' նույն գետը երկու անգամ 
մտնել չի կարելի: Հակադրությունների պայքարում բացահայտվում է նրանց 
ներքին նույնությունը: Օրինակ' «ոմանց կյանքը մյուսների մահն է», բայց և 
ընդհանրապես' կյանքը մահ է: Քանի որ ամեն ինչ փոխկապակցված է,-ապա ' 
յուրաքանչյուր հատկություն հարաբերական է' ավանակները խոտը գերա
դասում են ոսկուց», Հերակլիտը դեռևս անչափ վստահում է դեպքերի աշ
խարհին, որը որոշում է նրա հայացքների և'ուժեղ, և թույլ կողմերը:(Մի կող
մից՛ ընդգծում է, թեկուգ և պարզունակ ձևով,(|դեպքերի աշխարհի կարևորա
գույն հատկությունները՝ նրանց փոխներգործությունը, կապվածությունը, 
հարաբերականությունը: Մյուս կողմից' նա դեռևս չի կարողանում դեպքերի 
աշխարհը վերլուծել գիտնականին բնորոշ տեսանկյունից,♦այսինքն' ապա
ցույցների, հասկացությունների միջոցով: Աշխարհը Հերակլիտի համար 
կրակ է, իսկ կրակը հավերժական շարժման և փոփոխության կերպար : Ինչ
պիսի՜ հւսիուստ երևակայություն:

Հակադրությունների, հակասությունների նույնության հերակլիտյան փի-
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լիսոփսւյությունը խիստ քննադատվեց էլեացիների կողմից:f Այսպես' այն 
մարդկանց, որոնց համար «լինել» և «չլինելը» և՛ նույնն է, և նույնը չէ, ամեն 
ինչի համար գոյություն ունի հետադարձ ճանապարհ (դա ակնհայտ ակնարկ 
էր դեպի Հերակլիտը), Պարմենիդը կոչում էր «երկգլխանի»:

Պւսրմենիդը, ինչպես նաև նրա աշակերտ Ձենոնը, ժամանակի գիտնա
կանների նման վերլուծում են դեպքերի աշխարհը և այստեղից կատարում են 
նույնիսկ «խելացնոր» թվացող եզրակացություններ: էլեացիներին բնորոշ էր 
իսկական գիտնականին հատուկ խիզախությունը:

Նրանք առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրեցին բազմազանության 
պրոբլեմի վրա, այդ կապակցությամբ նրանք առաջադրեցին մի քանի պարա
դոքսներ (ապորիաներ), որոնք մինչ այժմ փիլիսոփաների, ֆիզիկոսների, մա
թեմատիկոսների համար դարձել են գլխացավանք:

Պարադոքսը անսպասելի արտահայտությունն է, ապորիան դժվարու
թյունը, թյուրիմացությունը, դժվար լուծվող խնդիրը:

Եթե իրերը կարող են լինել անվերջ փոքր, ապա նրանց գումարը ոչ մի 
կերպ վերջավոր բան, վերջավոր իր չի լինի: Եթե իրերը վերջավոր են , ապա 
երկու վերջավոր իրերի միջև միշտ գոյություն ունի երրորդ իրը. մենք նորից 
գալիս ենք հակասության, քանզի վերջավոր իրը կազմված է անվերջ թվով 
վերջավոր իրերից, ինչը անհնար Է^Անհնւսր է ոչ միայն բազմազանությունը, 
այլև շարժումը: «Դիխոտոմիա» (երկու մասի բաժանում) փաստարկի մեջ ւս- 
պացուցվում է, որ որոշակի ճանապարհ անցնելու համար պետք է սկզբից 
գնալ նրա կեսը, այն գնալու համար պետք է անցնելքառորդ ուղին, հետո մեկ 
ութեոորդը և այդպես՝ մինչև անսահմանություն: ետացվում է, որ տրված կե
տից նրա մերձակա կետին հասնելը անհնար է, քանի որ այն փաստորեն գո
յություն չունի: Ինչպես պնդում է ժամանակակից մաթեմատիկան, կոնտինու- 
մում տրված երկու կետերի միջև միշտ կգտնվի մեկ այլ կետ: Իսկ դա նշանա
կում է, որ առաջին՝ հարևան կետը անհնար է ընկնել: Եթե շարժումը անհնար 
է, ապա արագավազ Աքիլլեսը չի կարող հասնել կրիային, և պետք է ընդունել, 
որ թռչող աղեղը չի թռչում: Այդ դեպքում, այսպես ասած, «երկաթյա տրամա
բանությամբ» հետևում է, որ կեցությունը միասնական է, ամբողջական (մա
սեր չունի), չի փոփոխվում, անշարժ է, գոյություն ունեցող ամեն ինչ այդ նույն 
կեցությունն է:

Քննարկված ապորիաները մեգ են հասել Զենոնի շարւսդրմամբ, ուստի և 
կոչվում են Զենոնի ապորիաներ: Զենոնի ապորիաները բազմիցս հերքվել են, 
պարզապես դիմելով փաստերին В-ն հասնում է, С -ն թռչում է և այլն: Սակայն 
նման «հերքումները» մեծ փիլիսոփաների փաստարկումների կողքին ոչինչ 
չարժեն: էլեացիները հարցը իրոք դնում են գիտականորեն, եթե գոյություն 
ունի շարժում, ապա այն պետք է իմաստավորել: Անշուշտ, շարժումը և բազ
մազանությունը չհասկանալուց չի հետևում, որ նրանք ընդհանրապես գոյու
թյուն չունեն: Բայց եթե դուք անկարող եք գիտական տեսանկյունից հասկա
նալ բավական ակնհայտ բաներ' մեխանիկական շարժում, ամեն կարգի փո-



Սա ս 1 Փ իլիսոփ ա յութ յա ն պատմություն

i|m|iinipjni(i, աս|ա հպարտանալու էլ կարիք չկա: Հերակլիտը դրա համար 
nm||iuiqlinii) Լր Լլեացիներին, նա փոփոխության փաստերին անհակասական 
բացատրություն չէր տալիս:

ււտորև կքննարկվի իրադրության այն ելքը, որ Զենոնի ապորիաների 
հաղթահարման համար ւսռւսջարկեցին հին ատոմիստները: Այժմ նշենք, որ 
ժամանակակից գիտնականները կրկին ու կրկին անդրադառնում են Զենոնի 
ապորիաներին նրանում գտնելով գիտական մտքի զարգացման նոր ազ
դակներ: Այդ դեպքում նրանք, անշուշտ, էլեացիների դատողությունների 
տրամաբանությունը ձևափոխում են: Վաղուց պարզ է, որ էլեացիների ապո
րիաների ըմբռնման համար պետք է դիմել ամենազարգւսցած փիլիսոփայա
կան, մաթեմատիկական և ֆիզիկական տեսություններին: ետացվում է, թե է- 
լեացիները որոշ իմաստով այժմ ևս շարունակում են մնալ մեր ուսուցիչները: 
Ի՞նչ են առաջին հերթին նրանք մեզ սովորեցրել: Տրամաբանական ապա
ցույցների դերն ու նշանակությունը, իրականության մտահասու աստիճանի 
ուսումնասիրության անրւսժեշտությունը (դեպքերի աշխարհի հետ միաժա
մանակ)' առանց տրվելու «երևակայության խաբկանքին»: էլեացիները ւսռա- 
ջադրեցին միասնականի և բազմազանի, անընդհատի և ընդհատի, շարժման 
և հանգստի հարաբերության հիմնահարցը: Նիւսնք գործադրեցին կեցության 
առավելագույն ընդհանուր կատեգորիան, որը համարվում էր միասնական: 
Բայց այդ դեպքում միտքը ոչ այլ ինչ է, քան կեցություն, այստեղից արդեն հե
ռու չէ նրանց իսկ կողմից արված պնդումը' «միտքը և այն, ինչին ուղղված է 
միտքը, նույնն են»: Այս պնդումը կոչված է բացատրելու, թե ինչու միտքը կե
ցության համեմատությամբ ունի ճշմարիտ նշանակություն: Դա հատկապես 
շնորհիվ այն բանի, որ ինքը միտքը կեցությունն է:

Այսպիսով' Հերակլիտին նախ և առաջ հետաքրքրում է փոփոխությունն 
ու շարժումը, նրանց աղբյուրները, պատճառները, որոնք նա տեսնում է հա
կադրությունների պայքարում: էլեացիները առաջին հերթին անհանգստա
ցած են նրանով, թե ինչպես հասկանալ, ինչպես մեկնաբանել այն, ինչ բոլո
րը համարում են փոփոխություն և շարժում: Ըստ Էլեացիների շարժման 
բնույթի անհակասական բացատրությունը նրա իրական լինելը հաոցականի 
տակ Է դնում: Բնականաբար, Էլեացիները չապացուցեցին, որ շարժում չկա, 
նրանք իրենց ժամանակակիցներին ցույց տվեցին, որ նրանք շարժման բո
վանդակությունը լավ չեն հասկանում: Իրենք՛ Էլեացիները, շարժման ըմբռն
ման մեջ իրենց ժամանակաշրջանում գոյություն ունեցող հայացքների բար
ձունքների վրա Էին: Ավա՜ղ, Էլեացիներին հնարավոր չեղավ հաղթահարել 
պատմական սահմանափակության ուղիները, քանզի դա անել սկզբունքորեն 
անհնար էր:
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Ատոմիստներ: Լևկիսւ և Դեմոկրիտ

Զենոնի ապորիաների Իետևւսնքով Առաջացած ճգնաժամը շատ խորն էր, 
որպեսզի այն թեկուզ մասամբ Իաղթւսհւսրվեր, պահանջվում էր ինչ-որ հա
տուկ, ոչ սովորական գաղափարներ: Դա հաջողվեց անել հիԸ ատոմիստնե
րին, որոնցից ամենանշանավորներն էին Լևկիպը և Դեմոկրիտը:

Զենոնի ապորիաների վերլուծությունը բացահայտեց նրանց «ցավոտ» 
կողմերը անսահման բաժանումները (մարմինների ուղու ետրատումը): Ատո
միստները ենթադրեցին, որ իրը, տարածությունը, ժամանակը սկզոունքոոեն 
անհնար է անվերջորեն բաժանել, շւսնր որ գոյություն ունեն մասրագույն, 
այլևս չբաժանՍող նրանց հատվածներ հրերի ատոմները, ամեոներո {տարա
ծության ատոմները), քրոնոսները (ժամանակի ատոմները): Այս կամ այն 
մարմինը կազմված է որոշակի թզով ատոմներից, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ունի վերջավոր ծազալ, համապատասխան ձևով վերջավոր ծավալ ունի նաև 
ատոմներից, բաղկացած մարմինը: Աղեղը թռչում է, քանի որ, ըստ սահման
ման, շարժումը որոշակի թվով ամերներից կազմված տարածության հաղթա
հարումն է որոշակի ժամանակում, որն իր հերթին բաղկացած է իր որոշակի 
թվովքվանտներհց (քրոնոսներից): Ոիպեսզի մեկընռմիշտ հրաժարվենք փո
փոխության ըմբռնման դժվարություններից, ւսռւսջւսիկվում էո, թե ատոմները 
անփոփոխ են, բացառապես ունես այն հատկությունները, ինչ պարմենիդյան 
կեցությունը, նրանք անբաժանելի են և միատարր: Ատոմիստները կարծես թե 
փոփոխությունը «հանգեցրին» անփոփոխին, ատոմին:

Ըստ Դեմոկրատի'գոյություն ունեն ատոմներ և դատարկություն: Ատոմնե
րը տարբսրՍում են ձևով, դրվածքով, կշռով: Ատոմները շարժվում են տարբեր 
ուղղություններով: Հողը, ջուրը, օդը, կրակը իրենցից ներկայացնում են ա- 
տոմների առաջնային խմբավորումներ: Ատոմների միացությունները ստեղ
ծում են ամբողջ աշխարհը, անսահման տարածության մեջ գոյություն ունեն 
անսահման բազմու&ւամբ աշխարհներ: Անշուշտ, մարդը ևս ատոմների հա
վաքածու է: Մարդու հոգին բաղկացած է հատուկ ատոմներից: Ամեն ինչ տե
ղի է ունենում անհրաժեշտության համաձայն, պատահականությունը բացա
կայում է:

Ինչպես տեսնում ենք, ատոմիստնօրը կարողացան միավորել Հերակլիտի 
ևէլեացիների պատկերացումների ուժեղ կողմերը: Պարմենիդյան կեցությու
նը նրանք փոքրացրին մհնչև ատոմը՜ դրանով իսկ պահպանելով աշխաոհի 
կայունությունը: Իսկ հերակլիտյան բոլոր փոփոխությունները կապեցին ա- 
տոմների մեխանիկական շարժման հետ նրանց մեկը մյուսին զուգակցելու 
միջոցով:

Այժմ մեզ անհրաժեշտ է տալ ատոմիզմի փիլիսոփայական գնահատակա
նը: Իհարկե, քաջ հայտնի է, որ ատոմային վարկածը ֆիզիկայում և քիմիա
յում ունեցել է և ունի հսկայական նշանակություն: Բա՛ց հին ատոմիզմը ոչ թե
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V|n||il|iiil|iii(i, այլ փիլիսոփայական դժվարությունների հաղթահարման ուղ- 
i|iu|i|tiulp արված խորհրդածությունների արդյունք էր: Փակուղուց դուրս գա- 
Iin էվքր ինչ-որ չափով հանճարեղ Էր, ինչ-որ չափով նաև պարզունակ, ան
շուշտ, այսօրվա բարձունքներից դիտելիս: Նախ' հանճարեղի մասին: Ուշադ
րության Է արժանի հենց փիլիսոփայական պրոբլեմների լուծման մեթոդի
կան. նոր գաղափարները իրենց մեջ պարունակում են հների արժանիքները, 
ընդորում, այնպես, որ նախկին անհաջողությունները դուրս են մնում: Ատո
միստների մյուս փիլիսոփայական ձեռքբերումը կայանում Է ատոմարի, տար
րականի բացահայտման մեջ: Ինչի հետ Էլ որ դուք գործ ունենաք' ֆիզիկա
կան երևույթների, տեսության, միշտ առկա Է տարրականը' ատոմը (քիմիա
յում), գենը (կենսաբանականում), նյութական կետը (մեխանիկայում) և այլն: 
Տարրականը հանդես Է գալիս որպես անփոփոխ, բացատրություն չպահան
ջող:

Պարզունակը ատոմիստների գաղափարներում ի հայտ Է գալիս նրանց 
հայացքների չզարգացվածության մեջ: Բացահայտելով դեպքերի, երևույթնե
րի աշխարհում ատոմականությունը' նրանք ի վիճակի չէին դրան տալու տե
սական նկարագրություն: Այդ իսկ պատճառով պատահական չէ, որ հին ւստո- 
միզմը շուտով հանդիպեց դժվարությունների, որոնք նրան վիճակված չէր 
հաղթահարել: Այս իմաստով սկանդալային ճանաչում ստացավ այն ւիաստը, 
որ ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի երկարությունը էջերի երկարության 
հետ հավասար է - V2: Բայց - \/2-ը բնական թիվ չէ, այսինքն' չի կարելի ներք
նաձիգի երկարությունը ներկայացնել տարածության ատոմների ամերների 
ինչ-որ թվով: Դա լրջորեն նվազեցնում է հին ատոմիստական ուսմունքների 
հաջողությունը:

Եզրափակենք ֆիզիկայից բերված մի քանի տվյալներով: ժամանակա
կից ֆիզիկան տարածության գոյությունը չի ընդունում: Վակուումը որոշակի 
ֆիզիկական միջավայր է, որը ներգործում է իրենում ընթացող պրոցեսների 
վրա: Ֆիզիկան դեռևս չի կարողացել հաստատել ժամանակի ատոմների' 
քրոնոնների և տարածության ատոմների ամերների գոյությունը: Դրա հետ 
մեկտեղ գործողությունը իրոք քվանտավորված է, և նրա մեծությունը տրվում 
է Պլանկի՚հայտնի հաստատունով' հ - ով:

Սոկրատեսի դպրոցը

Սոկրատեսի հայացքները մեզ հասել են գլխավորապես նրա աշակերտ 
Պլատոնի փիլիսոփայական և գեղարվեստական տեսանկյունից հրաշագեղ 
ստեղծագործությունների շնորհիվ: Այդ իմաստով Սոկրատեսի և Պլատոնի ա- 
նունները տեղին է կապել իրար հետ: Նախ և առաջ Սոկրատեսի մասին: Սոկ- 
րատեսը մեծապես տարբերվում է արդեն հիշատակված փիլիսոփաներից, ո- 
րոնք հիմնականում գործ ունեին բնության հետ, այդ իսկ պատճառով նրանց 
կոչում են բնափիլիսոփաներ: Բնափիլիսոփաները ձգտում էին տալ դեպքերի
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աշխարհի աստիճանակարգում^ հիերարխիան, օրինակ հասկանալ, թե ինչ
պես են առաջացել Երկինքը, Երկիրը , ւսստղերը: Սոկրատեսը նույնպես փոր
ձում է հասկանալ աշխարհը' սակայն շարժվելով սկզբունքորեն ուրիշ դիիքո- 
րոշմամբ' ոչ թե դեպքերից դեպի դեպքերը, այլ ընդհանուրից դեպի դեպքերը: 
Այդ իմաստով նրան շատ բնորոշ են գեղեցիկի մասին դատողությունները: 

Սոկրատեսը ասում է, որ իրեն հայտնի են շատ գեղեցիկ իրեր' և՜ սուրը, և՛ 
վահանը, և' աղջիկը, և' սափորը, և' նժույգը, բայց յուրաքանչյուր իր գեղեցիկ 
է յուրովի, այդ իսկ պատճառով չի կարելի գեղեցիկը կապել իրերից միայն մե
կի հետ: Այդ դեպքում մյուս իրը արդեն գեղեցիկ չի լինի: Բայց բոլոր գեղեցիկ 
իրերը ունեն ինչ-որ ընդհանուր բան՛ գեղեցիկը' որպես այդպիսին. դա նրանց 
ընդհանուր գաղափարն է, էյդոսը կամ իմաստը:

Քանի որ ընդհանուրը բացահայտվում է ոչ թե զգայությունների, այլ մտ
քի միջոցով, ապա Սոկիատեսը ընդհանուիը վերագրեց մտքի աշխարհին և 
դրանով իսկ շատեիի համաի անտանելի իդեալիզմի հիմքերը դրեց: Սոկրա
տեսը, ինչպես ոչ մեկը նրանից առաջ, որսաց սեռայինի, տեսակայինի գոյու
թյունը: Նրա համար դժվար էր կողմնորոշվել, թե տվյալ դասի բոլոր առարկա
ներին հատուկ ընդհանուրը գոյություն ունի մտքի մեջ, թե նրա սահմաններից 
դուրս, բայց նա համոզված էր, որ առաջինը՝ այն ինչ-որ ձևով գոյություն ունի, 
երկրորդը դեպքերի, առան՛ձին աշխարհի բացատրությունը պետք է սկսել 
ընդհանուրից: Սոկրատեսից սկսած' մարդկությունը վստահորեն սկսեց յու
րացնել ոչ միայն դեպքերի աշխարհը, այլև սեռայինի, ընդհանուրի աշխար
հը:

Սակայն Սոկրատեսը կանգ չառավ միայն գաղափարների նշանակության 
հաստատագիման վիա, նա ձգտում էր ճանաչել նրանց ենթակարգությունը: 
Նա հանգեց այն համոզմանը, որ ամենագլխավոր գաղափարը բարիքի գա
ղափարն է, նրանով են պայմանավորված ամեն ինչ, այդ թվում նաև արդա
րությունը, պիտանիությունն ու օգտակարությունը: Բնափիլիսոփան սկսում է 
ատոմից, տարերքից: Սոկրատեսը սկսում է բարիքից:

Սոկրատեսը ինտուիտիվորեն համոզված է, որ ֆիզիկայից էթիկականը 
դուրս չես բերի, այդ իսկ պատճառով նա սկսում է անմիջական էթիկականից' 
իմիջիայլոց, էթիկականը բարձր դասելով տնտեսականից և քաղաքականից: 
Սոկրատեսի համար էթիկականից վեր ոչինչ չկա: Նման պատկեիացումը հե
տագայում փիլիսոփաների կողմնորոշումներում արժանի տեղ գտավ:

Բայց ի՞նչ է էթիկապես արդարացվածը, առաքինին: Սոկրատեսը պա
տասխանում է առաքինությունը բաբու իմացության և դրան համապատաս
խան գործունեության մեջ է: Նա բարոյականությունը կապում է բանականու
թյան հետ, որը հիմք է տալիս նիւս էթիկան համարել ռացիոնալիստական: 
Այստեղ հնարավոր է «հակաճառել» Սոկրատեսին. ահա, տեսնում եք, նա բա
րոյականության մեջ իռացիոնալի առկայությունը բաց է թողնում: Դա իրոք 
այդպես է: Բայց անհնար է չընդունել, որ բանական սկզբի ներդրումը բարո
յագիտության մեջ մարդկության համար ունեցավ ամենաառաջադիմական
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նշանակությունը:
Բայց ինպե՞ս ձեռք բերել գիտելիքներ: Այստեղ Սոկրատեսը մ?ակեց որո

շակի մեթոդ' դիալեկտիկան, որը բաղկացած էր հեգնանքից իրոնիայից և 
մաևտիկայից (մտքի, հասկացության ծնունդը): Հեգնանքի էությունը նրա- 
նումն է, որ կարծիքների փոխանակումը սկզբնապես տափս է բացւսսաԻան 
արդյունք. «Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»: Սակայն դրանով գործը չի ւսվաոտ- 
վում, կարծիքների փոխանակումը, նրանց քննարկումը հանգեցնում են նոր 
մտքերի: Զարմանալի է, բայց Սոկրատեսի դիալեկտիկան իր նշանակությու
նը ամբողջովին պահպանել է նաև մեր օրերում: Կարծիքների փոխանակու
մը, երկխոսությունը, բանավեճը նոր գիտելիքների ստացման սեւհաեան սահ
մանափակության աստիճանի գիտակցման կարևոր մհջոցներից են: Այդ բո
լորը արդարացի է նաև ուսանողության համար, որոնց ակտիվությունը սեմի
նար պարաամունքների ժամանակ ճանապարհ է բացում դեպի հետագա հա
ջողությունը:

Վերջապես պետք է ընդգծել Սոկրատեսի խիզախությունը: Նա մեղադր
վեց երիտասարդությանը այլասօրելու, նոր ւսստվսւծների հավատ սերմանե- 
լու կարծեցյալ մեղադրանքներով: Սոկրատեսը մահաաատժից խույս տալու 
զգալի հնւսուսվոոուԹյուններ ուներ, սակայն հետևելով իր համոզմունքներին, 
որ պետռ է պահպանել երկրի օրենքները, և որ մահը վերաբերվում է միայն 
մահկանացու մաոմնին և ոչ թե հավերժական հոգուն (ամենայն ընդհանուրր 
նման հոգին անմահ է), Սոկրատեսը ընդունեց գավաթով թույնը: Սոկրատեսի 
մահը, ինչպես ինքն էր կանխատեսել, ցնցեց ժամանակակիցներին: Բայց ոչ 
միայն նրս՚նց: ճշմարտության անաչառ որոնողի անունը դարերով կապրի 
ցանկացած ոեպքում՛ Սոկրատեսի մահվան հանգամանքները նրա մեծությու
նը ավելի ուժգնորեն ընգծեցին: Սոկրատեսը իր գիտելիքները և նրանց Իիմ- 
քի վրա ձևավորված իր համոզմունքները ամեն ինչից բարձր էր գնահատում: 
Փիլիսոփայի արիությունը չերերաց նույնիսկ մահվան հետ նրա հանդիպման 
ժամանակ: Այստեղ խորհելու շատ բաներ կան:

Սոփեստներ

Սոկրատեսը բավական շատ և սկզբունքային տեսանկյունից բանազիճեց 
սոփեստների (մ.թ ա V- IV դդ., սոփեստ - իմաստության ուսուցիչ) հետ: Այդ 
բանավեճի իմաստը կարևոր նշանակություն ունի փիլիսոփայությունը հաս
կանալու համար: Բոլոր բւսնւսվնճերի նման, նրանում ևս պարտվող կողմ 
այդպես էլ չեղավ:

Սոփեստներն ու սոկրատականները ապրում էին փոթորկուն ժամանակ
ներում պատերազմներ, պետությունների կործանում, բռնապետությունից 
անցում դեպի ստրկատիրական ժողովրդավարություն և ընդհակառակը: Այդ
պիսի ժամանակներում ցանկալի է դառնում հասկանալ մարդուն և ոչ թե 
բնությունը: Բնությանը, բնականին սոփեստները հակադրեցին արհեստակա
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նը: Հասարակության մեջ, այդ թվում նաև ավանդույթներում, սովորույթնե
րում, կրոններում, բնականը չկա: Այստեղ գոյության իրավունք է ստանում 
միայն այն, ինչը հիմնավոիված Լ, ապացուցված, ցեղակիցների կողմից ի- 
րենց համոզմունքներով ընդունված : Ելնելով դրանից սոփեստները' հին հու
նական հասարակության այդ լուսավորիչները, հատուկ ուշադրության են 
արժանացնում լեզվի և տրամաբանության հիմնահարցերին: Իրենց ելույթնե
րում սոփեստները ձգտում էին վայելչախոս և կշռադատված երևալ: երանք 
շատ լավ հասկանում էին, որ ճիշտ և համոզիչ խոսքը տրամաբանության և 
«բառերի վարպետի» գործն է:

Հասարակության, մարդու նկատմամբ ելակետային հետաքիքրությունը 
իր արտահայտությունը գտավ Պրոտագորասի դրույթում' «մարդը բոլոր իրե
րի չափանիշն է' գոյություն ունեցող, որ նրանք գոյություն ունեն, և գոյություն 
չունեցող, որ նրանք գոյություն չունեն»: Եթե այս միտքը սահմանափակվեր 
միայն «մարդը բոլոր իրերի չափանիշն է» պնդումով, ապա մենք գործ կունե
նայինք հումանիզմի սկզբունքի հետ' մարդը իր արարքներում ելնում է սեփա
կան շահերից: Բայց Պրոտագորասը ավելի հեռուն է գնում, մարդը դառնում է 
նույնիսկ իրերի գոյության չափանիշը: Խոսքը ամեն ինչի գոյության հարաբե
րականության մասին է, այդ թվում նաև գիտելիքի հարաբերականության մա
սին: Պրոտագորասի միտքը բավական բարդ է, բայց այն հաճախ հասկացել 
են պարզունակորեն' ինչպիսին ամեն մի իր ինձ թվում է, այդպիսին էլ նա կա:

Անշուշտ, արդի գիտության տեսանկյունից նման դատողությունները 
պարզունակ են, սուբյեկտիվ գնահատման կամայականությունը գիտության 
մեջ անընդունելի է, և գոյություն ունեն դիւսնցից խույս տալու բազմաթիվ ե- 
ղանակներ, օրինակ' չափումը: Մեկի համար ցուրտ է, մյուսի համաի' շոգ, այս 
դեպքում օդի ջերմաստիճանի ստուգման համար ջերմաչափը շատ տեղին 
կլինի: Սակայն Պրոտագորասի միտքը բավական անսովոր է. զգայությունը 
իրոք չի կաիող սխալվել, բայց ո՞ր իմաստով: Այն իմաստով, ոի մրսողին 
պետք է տաքացնել, հիվանդին բուժել: Պրոտագորասը հիմնահարցը տեղա
փոխում է գործնական ոլորտ: Մրա փիլիսոփայական նախաուղղվածության 
արժանիքը հենց դրանում է, նա կանխարգելում է իրական կյանքի մոռացու
մը, իսկ նման դեպքերը, ինչպես հայտնի է, բոլոիովին քիչ չեն.

Բայց կարելի՞ է համաձայնվել այն բանի հետ, որ բոլոր դատողություն
ներն ու զգայությունները հավասարապես ճշմարիտ են: Հազիվ թե: Ակնհայտ 
է, որ Պրոտագորասը չխուսափեց ռելյատիվիզմի' մարդկային իմացության 
պայմանականության և հարաբերականության մասին ուսմունքի ծայրահե
ղություններից:

Սոկրատեսին սոփեստների դատողություններում զայրացնում էր հարա
բերականի գերագնահատումը, բացարձակի մոռացումը, նրա բացահայտ
ման անկարողությունն ու նույնիսկ նման ձգտում ունենալու բացակայությու
նը: Այսպես՛ երբ խոսք էր գնում արդարության մասին, սոփեստները մի ընդ
հանուր կարծիքի գալ չէին կարողանում: Խոսելով արդարության մասին՛
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Պրոտւսգորասը հենվում էր օրենքում արտահայտված քաղաքացիների ընդ
հանուր կարծիքի վրա: Անտիֆոնտեսը ճշմարտության չափանիշները տես
նում էր մարդու բնական սկզբի մեջ: Ֆրազիմախը արդարը սահմանում էր որ
պես ուժեղի համար օգտակարություն: Սոկրատեսը ուզում էր գործ ունենալ 
արդարության՛ որպես այդպիսինի հետ և միայն հետո այդ հիմքի վրա տար
բերակել արդարության մասին առանձին կարծիքները: Սոկրատեսը ընդհա
նուրի ըմբռնման մեջ սոփեստներին գերազանցում էր: Սոփեստները առավե
լություն ունեին Սոկրատեսի նկատմամբ գործնականի ըմբռնման, կոնկրետ 
պրակտիկ արդյունքների հասնելու նպատակաուղղվածության մեջ:

Իհարկե, սոփեստներից բոլորը չէ, որ բանավեճերի հմուտ վարպետներ 
էին: նրանցից ոմանք հիմք տվեցին սոփեստությունը հասկանալ բառիս հոռի 
իմաստով' որպես կեղծ և շահադիտական նպատակներով կառուցված մտա
հանգումների եղանակ: Ստաբերենք հին «կոտոշավորը» սոփեստությունը. 
«Այն, ինչ դու չես կորցրել, դու ունես, կոտոշներդ դու չես կորցրել, հետևա
բար, դու կոտոշավոր ես»:

Պլատոն

Պլա տ ոնի ուսմունքը գ ա ղ ա փ ա րն եր ի ' իդեաների մասին:
Փիլիսոփայության մասին քիչ տեղեկություններ ունեցողը նույնիսկ լսել է 

Պլատոնի՛ անտիկ մեծագույն մտածողի անունը: Իրենց առանձնահատուկ 
նշանակության համար Պլատոնի հայացքներին պետք է ամենալուրջ ուշադ
րություն դարձնել:

Պլատոնը ձգտում էր զարգացնել սոկրատեսյան պատկերացումները: Ի- 
րերը չպետք է ուսումնասիրվեն միայն իրենց այդքան սովորական թվացող 
փորձնական գոյության մեջ: Յուրաքանչյուր իրի համար ամրագրվում է նրա 
իմաստը, գաղափարը, որը, ինչպես պարզվում է, տվյալ դասի յուրաքանչյուր 
առարկայի համար նույնն է և նշանակվում է նույն անունով: Կան բազմաթիվ 
ձիեր' գաճաճ և նորմալ, պիսակավոր և թուխ, բայց նրանց բոլորի համար կա 
մի իմաստ' ձիություն. Նման ձևով կարելի է խոսել գեղեցիկի մասին ընդհան
րապես, բարիքի մասին ընդհանրապես, կանաչի մասին ընդհանրապես, տան 
մասին ընդհանրապես: Պլատոնը համոզված էր, որ առանց գաղափարներին 
դիմելու ոչինչ չի ստացվի, քանի որ դա բազմազանության հաղթահարման, 
զգայական-փորձնական աշխարհի անսպառության հաղթահարման միակ 
ուղին է:

Բայց եթե առանձին իրերի կողքին գոյություն ունեն և գաղափարները, ո- 
րոնցից յուրաքանչյուրը վերաբերվում է իրերի որոշակի մի դասի, ապա բնա
կանաբար հարց է առաջանում մեկի (գաղափար) և բազմության փոխհարա
բերության մասին: Ինչպե՞ս են հարաբերակցվում իրար հետ իրը և գաղափա
րը: Պլատոնը այդ կապը դիտարկում է երկակիորեն՛ որպես իրերից անցում 
գաղափարներին (իր => գաղափար) և որպես գաղափարներից անցում իրե
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րին (գաղափար => իր): Նա հասկանում է, որ գաղափարն ու իրը ինչ-որ ձևով 
կապակցված են միմյանց հետ: Բայց Պլատոնը պնդում է, որ նրանց կապակց- 
վւսծության չափը կարող է հասնել կատւսիելությւսն տարբեր աստիճանների: 
Բազմաթիվ ձիերից մենք առանց դժվարության կարող ենք առանձնացնել և' 
ավել, և' պակաս կատարյալներին: Ձիության գաղափաիին բոլորից մոտ է ա- 
ռավել կատարյալ ձին: Այդ դեպքում պարզվում է, որ իր գաղափար հարա-. 
թերության մեջ գաղափարը իրի լինելիության սահմանն է, գաղափար => իր 
հարաբերության շրջանակներում գաղափարը իրերի այն դասի ծնող մոդելն 
է, որին այն կապակցված է: А  գաղաւիարը կյանքի է կոչում аь  а2, а3, ... an: 
A- ն այն սահմանն է, որին ձգտում է Эр-ը: Պլատոնյան տեքստերի ժամանա
կակից ընթերցողը կարող է զարմանալ, մի՞թե գոյություն ունի ձիությունից 
ձիերի առաջացման իրական մեխանիզմ: Այդպիսի մեխանիզմ չկա: Սակայն 
Պլատոնը ակներևաբար իրավ է մեկ այլ բանում: Որոշ իմաստով գոյություն 
ունեն գաղափարներ, իսկ իրերը, իրոք, տարբերվում են իրենց կատարելու
թյան չափով: Պլատոնյան մտորումները ընթանում են ակտուալ հիմնահար
ցերի սահմանագծերում: Այլ խնդիր է՝ ինչպես է դրանք նա փորձում լուծել: Նո
րից և նորից հարց է առաջանում, ի՞նչ է գաղափարը: Իրը, ծայրահեղ դեպքում 
այնպիսին, ինչպիսին է քարը, շունը, ծառի տերևը, կարելի է շոշափել, տես
նել, իսկ գաղափարները' ոչ:

Իսկ հնարավոր է' գաղափարը պարզապես միտք է, որը ցանկության դեպ
քում կարելի է նշանակել գրավոր կամ բանավոր խոսքով: Նման առաջարկի 
հետ Պլատոնը վճռականորեն համաձայն չէ. միտքը, բառը մարդու նախա
պատվություններն են: Գաղափարները գոյություն ունեն և առանց մարդու: 
Գաղափարները օբյեկտիվ են: Պլատոնը օբյեկտիվ իդեալիստ է, օբյեկտիվ ի- 
դեալիզմի նշանավոր ներկայացուցիչ: Շուրջ երկու հազար տարի դրանից հե
տո օբյեկտիվ իդեալիզմի խնդիում նրան գործընկեր դարձավ Հեգելը:

Պլատոնը ոչ միայն համոզված էր գաղափարների օբյեկտիվության մեջ, 
այլ նույնիսկ պնդում էր, որ նրանք կարող են գոյություն ունենալ (երկնքու՜մ) 
և առանց իրերի հետ կապակցվածության, երբեմն բնակվելով նրանց մեջ, եր
բեմն թողնելով նրանց: Նման հայացքների համար Պլատոնին հաճախ քննա- 
դատել են: Իրոք, իրերից դուրս գաղափարների գոյության բանական հիմնա
վորումներ նա չի գտնում: Պլատոնը, իհարկե, հասկանում էր* որ գաղափարը 
ընդհանուրն է, ուստի և իրերից դուրս օբյեկտիվ գաղափարներ չկան (գաղա
փարի' որպես մտքի մասին դեռևս խոսք չկա):

Այսպիսով ի՞նչ է օբյեկտիվ գաղափարը: Իրերի տվյալ դասի ընդհանուրը: 
Բայց ինչպիսի՞ կոնկրետ տեսքով այն գոյություն ունի: Ոչ առանձին իրի տես
քով. տվյալ մատիտների կողքին ընդհանրապես մատիտ չկա: Ընդհանուրի 
հիմնահաիցով զբաղվողներին հատկապես այս պարագան է միշտ դժվարու
թյան մեջ գցում: Հասարակ կենսափորձը, առանձին իրերի ռեալությունը մեզ 
այնպես է սովորեցնում, որ միշտ մենք ուզում ենք իրականը տեսնել զգայա
կանորեն ընկալելի առարկաների տեսքով: Առավել ևս ընդհանուրը (Պլատո-
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lip, փտստորէւհ, միայն ընդհանուրն Է կոչում գաղափար) իրականորեն գոյու
թյուն ունի: Այս հարցում ւսմենահետաքրքիր տեղեկությունները տալիս Է գի
տությունը, գիտությունը սկսվում Է հենց անհատական-փորձնականից դեպի 
ընդհանուրը բարձրանալով: Այստեղ անհնար Է անտեսել գիտական պլանի 
բավական համոզիչ մի օրինակ, հատկապես գիտական, որպեսզի չզարգա
ցած, ոչ գիտական մտածողության ծուղակը չընկնենք:

Դիտարկենք պարզ ֆիզիկական առարկաներ (մարմիններ) երկաթի 
կտոր, ածխի կտոր, ինչ-որ քանակի ջուր: Այս երեք նյութերն Էլ զանգված ու
նեն: Որպես զանգված' սրանք բոլորը իրենցից ներկայացնում են կատարելա
պես նույն բանը, բայց իրարից տարբերվում են միայն քանակապես: Այս ա- 
ռարկաների նույնությունը իրար հետ հիմք Է տալիս մեզ նրանց չափել 
միևնույն չափով' գրամով, կիլոգրամով: Սահմանելով առարկաների զանգվա
ծը' մենք չափում ենք ոչ թե նրանց երկաթ, ածուխ և ջուր լինելը, այլ այն, ինչ 
նրանց համար ընդհանուր Է' զանգվածը: Այստեղ ամեն ինչ պարզ Է. եթե այդ 
ընդհանուրը չլիներ, անհնար Էր նաև չափելու բուն պրոցեսը: Չափելով մենք 
միշտ գործ ունենք ընդհանուրի հետ, որը քանակապես ձևակերպված Է: Մենք 
գործ ունենք տ-|, m2, m3 ֊ի , բայց ոչ М-ի հետ' որպես առանձին զանգված: 
Ինչպես տեսնում ենք, ընդհանուրը (գաղափարը) իրականում գոյություն ու
նի: Ընդհանուրի (գաղափարի) իրական լինելուց հրաժարվելը գիտության 
համար միանգամայն մահացու կլիներ:

Ընդհանուրը գոյություն ունի, և հանձին նրա՛ Պլատոնի օբյեկտիվ իդեա
լիզմը մեծագույն ծառայություն ունի մարդկության առջև: Այն բանից հետո, 
որ մենք պարզաբանեցինք, թե ինչ Է պլատոնյան գաղափարը, նորից վերա
դառնանք առանձին իրերի հետ գաղափարի կապակցվածության պրոբլեմին, 
խոսքը, փաստորեն, ընդհանուրի և առանձինի փոխհարաբերության մասին Է: 

Ինչպես տեսանք, Պլատոնը մշակել Էր իրերից գաղափարներին, ինչպես 
նաև գաղափարներից իրերին անցնելու որոշակի մեխանիզմ: Ընդ որում, ընդ
հանուրը (գաղափարը) և առանձինը (իր) այնքան սերտորեն են միմյանց կա
պակցված, որ մեկից մյուսին անցման մի իրական մեխանիզմ գոյություն չու
նի: Գաղափարներից իրին անցման կամ իրից գաղափարներին անցման 
բնութավրման առումով ժամանակակից գիտությունը լռում Է: Գաղափարը 
ինչ-որ ծնող մոդել չէ, հետևաբար, այն տվյալ դասի իրերի սահմանը չէ: Որ
պես ծնող ւ^ոդելներ՝ մարդիկ օգտագործում են իդեալները, բայց իդեալները 
ոչ թե օբյեկտիվ գաղափարներ, այլ որոշակի արժեքային համոզմունքներ են: 

Գիփության զարգացման փորձը ցույց տվեց, որ ցանկացած առանձին 
հատկություն կամ հարաբերություն միշտ որոշակի կերպով ձևակերպված 
ընդհանուրն Է: Ընդհանուրի և առանձինի միասնությունը մարդկության զար
գացման ընթացքում բացահայտված կեցության արմատական փաստն Է: Սա
կայն իրական կեցությունը մի բան Է, մտավոր, տեսական գործունեությունը' 
մեկ այլ բան: Տեսական գործունեության մեջ միտքը իրականորեն մեկնաբա
նում Է ընդհանուրը: Բնականաբար, Պլատոնի առջև բարձրանում Էր մտքի
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մշակման ուղիների հարցը: Իր ուսուցիչ Սոկրւսւոեսի հետ մեկտեղ նա գտնում 
էր, որ մտքերի մշակմանը, նրանց ծննդին օժանդակում են դիալեկտիկան, 
կարծիքների փոխանակումը, հոգեկան որոնումները, բանավեճերը: Պլատո
նը դիալեկտիկան լրացրեց մի պնդմսւմբ, ըստ որի' հոգին քայլ առ քայլ ըն
կալում է այն, ինչ երկնքում եղած ժամանակ նա հայել է մյուս գաղափարնե
րի հարևանությամբ: Հուսանք' ընթերցողը կկարողանա ինքնուրույնաբար, 
քննադատորեն գնահատել գաղափարների երկնային կեցության մասին 
պլատոնյան դրույթները:

Պլատոնի կո սմ ոլո գ իա ն : Պլատոնը երագում էր ստեղծել աշխար
հը համակողմանիորեն ընդգրկող ուսմունք: Քաջ գիտակցելով իր ստեղծած 
գաղափարների ապարատի հզորությունը նա ձգտում էր մշակել պատկերա
ցումներ և՛ տիեզերքի, և' հասարակության մասին: Այդ կապակցությամբ հե
տաքրքիր է, որ Պլատոնը օգտագործում է գաղափարների մասին իր ուսմուն
քը՝ համեստորեն նշելով, որ ինքը հավակնում է միայն «ճշմաըտանման կար
ծիքի»: Աշխարհի տիեզերական պատկերը Պլատոնը ուրվագծում է «Տիմոս» 
երկխոսության մեջ:

Պլատոնյան կոսմոլոգիան սկսվում է նրանով, որ որպես ելակետ' նա 
վերցնում է գաղափարի (պարզ է, որ Պլատոնը չէր կարող չսկսել նրանից), 
մատերիայի և աստծո (որը նա հասկանում է որպես դեմիուրգ, այսինքն' վար
պետ) գոյությունը: Դեմիուրգը գաղափարների և մատերիայի խառնուրդից 
ստեղծում է համաշխարհային հոգին և այն բաշխում է ամբողջ տարածության 
մեջ: Համաշխարհային հոգին իր ելակետային վիճակում բաժանվում է կրա
կի, օդի և հողի տարերքների: Ներդաշնակ մաթեմատիկական հարաբերու
թյուններին համապատասխան աստված տիեզերքին տվել է ամենակւստա- 
րյալ ձևը ոլորտի ձևը: Տիեզերքի կենտրոնում Երկիրն է: Մոլորակները և ւսստ- 
ղերի ուղեծիրները ենթարկվում են մաթեմատիկական ներդաշնակ հարաբե
րություններին: Աստված-դեմիուրգը ստեղծել է նաև կենդանի օրգանիզմնե
րին:

Այսպիսով' տիեզերքը բանականությամբ օժտված կենդանի էակ է: Աշ
խարհի կառուցվածքը այսպիսին է. աստվածային բանականություն (դե
միուրգ), համաշխարհային հոգի և համաշխարհային մւսիմին: Ամեն մի եղե
լություն ժամանակավոր է, ինչպես ինքը ժամանակը, որը հավերժի, գաղա
փարի կերպարն է:

Տիեզերքի պլատոնյան պատկերը մ.թ.ա. IV դ. բնափիլիսոփայության 
ինքնատիպ ամփոփագիրն էր: Դարեր շարունակ' մինչև առնվազն Վերածնն- 
դի դարաշրջանը, աշխարհի այդ պատկերը փիլիսոփայական և մասնավոր 
գիտական որոնումների ուղեցույց էր: ժամանակակից զարգացած կոսմոլո
գիաները հնարավորություն ունեն ըստ արժանվույն գնահատելու Պլատոնի 
ծառայությունը: Գիտության համար ավելի կարևոր էր գաղափարների և 
նրանց մաթեմատիկական բովանդակության հիմնավորումը: Հատկապես այդ 
գործում Պլատոնը դարձավ առաջնեկ:
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Անշուշտ, աշխարհի պլատոնյան պատկերը շատ կողմերով քննադատու
թյան տեղիք կտա: Այն մտահայեցողական է, մտացածին, չի համապատաս
խանում գիտության ժամանակակից տվյալներին: Այդ բոլորով հանդերձ, 
թեթևամտություն կլիներ այն հանձնել արխիվ: Բանն այն է, որ բոլորին չէ, որ 
հասանելի են գիտության տվյալները, առավել ևս ընդհանրացված, համա
կարգված ձևով: Պլատոնը մեծ համակարգող էր, տիեզերքի նրա պատկերը 
պարզ է, շատերին ինքնին հասկանալի: Այն անսովոր չափով պատկերավոր 
է. տիեզերքը շնչավորված է, ներդաշնակ, ամեն մի քայլում նրանում երևում է 
աստվածային բանականությունը: Նշված և այլ արժանիքների համար տիե
զերքի պլատոնյան պատկերը այսօր ևս ունի իր կողմնակիցները: Դրա վկա
յությունն է այն, որ պլատոնյան կոսմոլոգիան իր մեջ թաքնված, չզարգացած 
ձևով պարունակում է որոշ հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտա
գործվել նաև մեր օրերում: Պլատոնի «Տիմոսը» առասպել է, բայց առանձնա
հատուկ առասպել, որը կառուցված է տրամաբանական և էսթետիկական գե
ղեցկությամբ: Դա ոչ միայն նշանակալի փիլիսոփայական, այլև գեղարվես
տական ստեղծագործություն է:

Պլա տ ոնի ուսմունքը հա սա րա կութ յա ն մասին: Խորհրդածե
լով հասարակության մասին Պլատոնը կրկին ձգտում է օգտագործել գաղա
փարների ուսմունքը: Մարդկանց պահանջմունքների բազմազանությունը և 
դրանց բավարարման անհնարինությունը մենակեցության պայմաններում 
դառնում է պետության ստեղծման դրդապատճառ: Ըստ Պլատոնի՛ մեծագույն 
բարիքը արդարությունն է: Անարդարությունը չարիք է: Վերջինիս նա վերագ
րում է պետության կառուցվածքային հետևյալ տիպերը' տիմոկրատիա (փա
ռամոլների իշխանություն), օլիգարխիա (հարուստների իշխանություն), տի- 
րանիա (բռնակալների իշխանություն) և դեմոկրատիա (ժողովրդի իշխանու
թյուն), որոնք ուղեկցվում են կամայականությամբ և անարխիայով:

Պետության արդար կառուցվածքը Պլատոնը «դուրս է բերում» հոգու ե- 
րեք մասերից' բանական, աֆեկտիվ և ցանկասեր: Ոմանք խելոք են, իմաս
տուն, ընդունակ, ուրեմն և պետք է ղեկավարեն պետությունը: Մյուսները ա- 
ֆեկտիվ են, քաջարի, նրանց բախտ է վիճակված լինել ռազմավարներ, զո
րավարներ, զինվորներ: Երրորդները, մեծ մասամբ ունենալով ցանկասեր հո
գի, զուսպ են, նրանք պետք է լինեն արհեստավորներ, հողագործներ: Ուրեմն' 
գոյություն ունի երեք դաս' կառավարողների, զորավարների, արհեստավոր
ների և հողագործների: Այնուհետև Պլատոնը տալիս է բազմաթիվ դեղւստոմ- 
սեր, օրինակ ում ինչ պետք է սովորեցնել և ինչպես դաստիարակել, նա պա
հանջում է սեփականության կողմնակիցներին գնալ որոշ զիջումների՛ ընդու
նել կանանց և երեխաների ընդհանրությունը, տալիս է տարբեր տիպի երաշ֊ 
խավորություններ (երբեմն մանրուքների կարգի): Գրականությունը, այն ամե
նը ինչ կարող է արատավորել առաքինության գաղափարը, ենթակա է խիստ 
գրաքննության: Հանդերձյալ աշխարհում (իսկ մարդու հոգին նրա մահից հե
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տո շարունակում է գոյություն ունենալ) առաքինիներին սպասում է երանու
թյուն, իսկ արատավորներին' սարսափելի տառապանքներ:

Պլատոնը ստեղծում է իդեալական պետության մի մտակառույց, որը, նրա 
կարծիքով, կարող էր կանխարգելել բազմաթիվ անարդարություններ: Նա ել
նում է իդեալից, կառուցում է իդեալական պետություն, որը թերևս այնքան 
անփոխարինելի էր, ինչքան նրա գաղափարը: Պլատոնը ուզում էր հասնել ի- 
դեալին, իսկ փոխարենը, ինչպես վկայում է հետպլատոնյան երկհազարամյա 
պատմությունը, ստացվեց ուտոպիա, որում ուսումնասիրողները կռահեցին 
հին Սպարտայի հասարակական հարաբերությունները առավելապես կա
տարյալ ներկայացնելու փորձը, դրանց իդեալականացումը: Պլատոնից հե
տո կստեղծվեն նոր ուտոպիաներ և ամեն անգամ միայն բարի նկատառում
ներով:

Հասարակության մասիս իր ուսմունքում Պլատոնը կարծես թե կրկնում է 
նույն փիլիսոփայական պատկերացումները, ինչ որ բնության մասին ուս
մունքում էր. սկսում է գաղափարներից, գաղափարները ըմբռնում է որպես 
ծնող մոդելներ և միաժամանակ որպես իդեալներ: Իսկ իրենք՝ իդեալները, 
կառուցվում են մտահայեցողականորեն պատմականորեն սահմանափակ 
գիտելիքների հիման վրա: Արդյունքում ստացվում է ուտոպիա: Մենք պետք է 
տանք նման մեթոդաբանության փիլսոփայական գնահատականը, տվյալ 
դեպքում հասարակության մասին Պլատոնի ուսմունքի օրինակով: Այդ կա
պակցությամբ անդրադառնանք Պլատոնի հայացքների ժամանակակից խո
շոր փիլիսոփա, հետպոզիտիվիստ Կ. Պոպերի կողմից կատարված քննադա
տությանը:

Պոպերը, ոչ ավել և ոչ պակաս, Պլատոնին մեղադրում է նրանում, որ վեր
ջինս բաց, ժողովրդավարական հասարակության թշնամի է, տոտալիտար, 
կամ սոցիալիստական, կամ ֆաշիստական հասարակության նախակարա
պետ: Պլատոնի սխալի արմատները Պոպերը տեսնում է գաղափարների մա
սին ուսմունքում: Գաղափարները, իբր թե, ֆիկցիաներ են, այդ իսկ պատճա
ռով նրանցից ոչ մի բան, բացի ուտոպիայից, չի կարելի սպասել: Ըստ Պոպե
րի պետք է ելնել ռեալ կենսական իրադարձություններից և քայլ առ քայլ 
դրանց ծևափոխել' տանելով դեպի լավագույնը: Հավանաբար, ճիշտ չէր լինի 
Պոպերի շատ առումներով հրաշալի փիլիսոփայի եզրակացությունները 
թեթևամտորեն անտեսել: Բայց բոլոր դեպքերում, թվում էր, Պլատոնի քննա
դատության մեջ Պոպերը ցուցաբերում է ավելորդ խստություն, բավարար 
չափով ճկուն չէ: Մի՞թե հին աշխարհի մեծ փիլիսոփան, ինչպիսին Պլատոնն 
էր, կարող էր իրոք կոչվել ժամանակակից հասարակության թշնամի:

Այսօրվա բարձունքներից Պլատոնին քննադատելը շատ հեշտ է, օրինակ' 
դա ինչ դեղատոմս է' պահանջել կանանց և երեխաների ընդհանրություն: 
Բայց ժամանակակից հեղինակին պետք է կատարելապես ակնհայտ լինի, որ 
մեզ Պլատոնի հնացած գաղափարները չէ, որ առաջին հերթին պետք է հե- 
տաքրքրեն:
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Պլատոնը սկսում է գաղափարներից, դա ճիշտ է: Այնուհետև նա ելնում է 
իդեալից: Դա նույպես ճիշտ է: Բոլոր խելոք հեղինակները ևս նույն կերպ են 
վարվում' օգտագործելով գաղափարի և իդեալի մասին պատկերացումը: 
Պլատոնի իդեալը արդարությունն Է, Պոպերինը' ազատությունը: Պլատոնին 
արդարության իդեալը շատ հարազատ էր, իսկ ազատության իդեալը օտար: 
Բացի այդ, Պլատոնը արդարության իդեալը կոնկրետացնում Է չափազանց 
մտահայեցողականորեն, առանց իրական փաստերի վրա հենվելու: Հենց դա 
Էլ ուտոպիայի ուղին Է:

Այսպիսով պլատոնյան խորհրդածությունների գաղափարական հիմքը 
արժանի Է ամենաբարձր գնահատականի, առանց դրա ժամանակակից մար
դուն հնարավոր չէ պատկերացնել: Մենք նկատի ունենք գաղափարների և ի- 
դեալների հիմնահարցերը: Դրանում պետք է Պլատոնից սովորել, և, իմիջիւսյ- 
լոց, այդ ասպարեզում հաջողության հասնել հեշտ չէ: Ինչ վերաբերում է Պլա
տոնի սխալներին, ապա դրանք ժամանակակից գիտության կողմից խմբագր
ված են, ուղղված, և բոլորովին կարիք չկա հետևելու դրանց: Մեկ անգամ ևս 
նշենք, որ նշանավոր փիլիսոփաների ավանդը համաշխարհային քաղա
քակրթության զարգացման գործում պետք է գնահատել համակողմանիորեն' 
նրանց ստեղծագործությունների մեջ առանձնացնելով գլխավորը և երկրոր
դականը: Փիլիսոփայական կշեռքի վրա Պլատոնի փիլիսոփայության դրա
կան կողմերը, անկասկած, բացասական կողմերից շատ ծանր կկշռեն:

Պ լա տ ոնի էթիկան: Պլատոնը կարողացավ բացահայտել բազմաթիվ 
սուր փիլիսոփայական պրոբլեմներ: Դրանցից մեկը վերաբերվում է գաղա
փարների և էթիկայի փոխհարաբերությանը: Սոկրատյան և պլատոնյան գա
ղափարների աստիճանակարգման բարձրակետում դրված է բարիքի գաղա
փարը: Բայց ինչու հատկապես բարիքի, և ոչ թե, ասենք, գեղեցկության կամ 
ճշմարտության գաղափարները: Պլատոնը դատում է այսպես, «...ինչ ճանաչ
ված իրերին տալիս է ճշմարտացիությունը, իսկ մարդը օժտված է ճանաչելու 
հատկությամբ, այն էլ դու համարիր բարիքի գաղափար, գիտելիքհ և ճշմար
տության իմացման պատճառ: Ինչքան էլ գեղեցիկ լինի մեկը, թե մյուսը' իմա
ցությունը և ճշմարտությունը, բայց եթե դու բարիքի գաղափարը համարես 
ինչ-որ բանով ավելի գեղեցիկ, դու իրավացի կլինես»: Բարիքը դրսևորվում է 
տարբեր գաղափարներում' և՜ գեղեցկության, և՜ ճշմարտության: Այլ կերպ ա- 
սած' Պլատոնը էթիկականը (բարիքի գաղափար) բարձր է դասում էսթետիկա
կանից (գեղեցիկի գաղափար) և գիտաճանաչողականից (ճշմարտության 
գաղափար): Պլատոնը քաջ գիտակցում է, որ էթիկականը, իմացաբանակա
նը, քաղաքականը որևիցե ձևով հարաբերակցվում են իրար հետ, մեկը որո
շում է մյուսին: Պլատոնի ընտրությունը հայտնի է. ամենայն լավ բան բարիքի 
գաղափարի արտահայտությունն է: Կարելի է Պլատոնի հետ չհամաձայնվել, 
բայց հազիվ թե հնարավոր լինի ժխտել, որ հատկապես բարիքի գաղափա
րին տված նախապատվության շնորհիվ Պլատոնին հաջողվեց ստեղծել աշ
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խարհի բավական հավասարաչափ պատկեր, ուր ոչ միայն ամեն ինչ համա
ձայնեցված է, այլև համապատասխանում է բարոյականության բարձր սկզ
բունքին: Պլատոնին հակառակ փորձենք բարիքի գաղափարի տեղը դնել 
որևէ քաղաքական գաղափար, օրինակ' իշխանության գաղափարը: Անմիջա
պես աշխարհի պատկերը անհ՜րապույր կդառնա: Համոզված լինելով, որ գա
ղափարների մեջ տիրապետողը բարիքի գաղափարն է՝ իր դատողություննե
րում խիստ հետևողական Պլատոնը յուրաքանչյուր գաղափարի «ծանրաբեռ
նում է» բարոյական բովանդակությամբ: Եվ պետք է նշել, որ այս ուղղությամբ 
նա գործում է բավական նպատակամետ կերպով: Գաղափարը միաժամանակ 
վերածվում է իդեալի, կերպարի, նույնիսկ բարոյական կերպարի:

ժամանակակից փիլիսոփայական գիտելիքների տեսանկյունից Պլատո
նը գաղափարները ավելորդ չափերով է մոտեցնում արժեքներին և իդեալնե
րին: Գիտնականը, մաթեմատիկոսը, ֆիզիկոսը գաղափարները օգտագոր
ծում են, բայց հնարավոր է, որ դրանք բեռնավորված չլինեն որպես արժեք, 
առավել ևս՜ իդեալ: Միաժամանակ մարդը որոշ չափով զատում է գաղափար
ները, նրան հարկ է լինում գործ ունենալ գաղափար-արժեքների հետ, որոնց 
սահմանային դրսևորումննրից են իդեալները: Պլատոնի ժամանակներում 
արժեքների մասին զարգացած ուսմունք' արժեքաբանություն, գոյություն չու
ներ, այդ իսկ պատճառով զարմանալի չէ, որ նա անքննադատորեն միավո
րում էր գաղափարականն ու արժեքայինը: Սակայն Պլատոնը չի հանդուր
ժում դրանց մեկը մյուսից ավելորդ չափով մեկուսացումը, որը խիստ բնորոշ 
է ժամանակակից գիտական, ինչպես նաև ցանկացած այլ գիտելիքի: Նորից 
մենք հանդիպում ենք հետաքրքիր իրադրության, կարծես թե Պլատոնը իրա
վացի չէ գաղափարի և իդեալի փոխհարաբերության պրոբլեմի լուծման մեջ, 
բայց հատկանշական է, որ նա ինչ-որ կերպ լուծում է այն հիմնահարցերը, ո- 
րոնք ժամանակակից գիտնականներին դժվարություն են հարուցում:

Պլատոնը հանճարեղ է նրանում, որ նա արդյունավետորեն մշակում է փի
լիսոփայական հիմնահարցերի դաշտը, որի իմաստավորումը դառնում է յու
րաքանչյուր ուսյալ, առավել ևս մտավորական մարդու մշտական գործը: 
Այժմ, ինչպես ևքսանչորս հարյուրամյակ առաջ, Պլատոնի փիլիսոփայությու
նը նպաստում է մարդու, հասարակության զարգացմանը: Դրանում է Պլատո
նի փիլիսոփայության բազմադարյա նշանակության հիմնական գաղտնիքը: 
Այդ փիլիսոփայության կենտրոնում դրված է գաղափարների մասին ուսմուն
քը: Վերջին հաշվով, Պլատոնը չի հնացել, նրա փիլիսոփայությունը առաջվա 
պես արդիական է; Նա, ով բավականաչափ համարձակ է իր ազատ ժամանա
կի տնօրինման մեջ և կարող է նրա մի մասը տրամադրել Պլատոնի ստեղծա
գործության ուսումնասիրությանը, մեծապես վարձահատույց կլինի, նրան 
պարգև կդառնա ոչ միայն մեծ մտածողի հետ հաղորդակցությունը, այլև ա- 
ռավել արագ հոգևոր զարգացումը:
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Արիստոտել

Արիստոտելը, իր ուսուցչի՛ Պլատոնի հետ մեկտեղ մեծագույն հին հունա
կան փիլիսոփա է: Շատ հարցերում Արիստոտելը կարծես թե հանդես է գալիս 
որպես Պլատոնի վճռական հակառակորդ: Սակայն, ըստ էության, նա շարու
նակում է իր ուսուցչի գործը: Արիստոտելը ավելի մանրազննորեն, քան Պլա
տոնը, մտնում է տարբեր իրադրությունների նրբությունների մեջ: Նա Պլատո
նից կոնկրետ է, փորձնական, նրան անհատականը, կենսականորեն տրվածը 
իսկապես է հետաքրքրում: Որպես հին հույն Արիստոտելը չէր կարող խույս 
տալ հայեցողականությունից, բայց նրա հայեցողականությունը տարբերվում 
է Պլատոնից դեպի կոնկրետը ունեցած ուղղվածությամբ, կարելի է ասել՜ 
կոնկրետի պաթոսով:

Մատ երիան և էյդոսը (ձևը): Շա րժումը: Արիստոտելը բավա
րարված չէր նրանով, որ պլատոնյան գաղափարները, ինչպես իրեն էր թվում, 
որևիցե ձևով կապակցված չեն եզակի իրերի հետ, նրանց հիմքով ոչ մի կերպ 
չես բացատրի իրերի հետ կատարվող որևէ բան: Պլատոնը թերևս չդիմեց ա- 
ռաջին իսկական էություններին, նա գործ ուներ միայն երկրորդ էությունների 
հետ: Առաջին էությունը պարզապես առանձին առարկան է, եզակի կեցությու
նը: Ինքնաբավ եզակի կեցությունը Արիստոտելը կոչում է սուբստանցիա: Դա 
այնպիսի կեցություն է, որ անկարող է լինել այլ կեցության մեջ, նա գոյություն 
ունի ինքն իր մեջ: Աշխարհը սուբստանցիաների միասնություն է, որոնցից յու
րաքանչյուրը որոշակի եզակի կեցություն է: Բայց ի՞նչ է ինքը՜ եզակի կեցու
թյունը: Ինչպե՞ս լուծել այս հարցը, որին Պլատոնը հստակ պատասխան չգ
տավ:

Ըստ Արիստոտելի' եզակի կեցությունը մատերիայի և էյդոսի (ձևի) զու
գակցումն է: Մատերիան կեցության հնարավորությունն է, միաժամանակ նաև 
որոշակի սուբստրատ է: Պղնձից կարելի է գունդ, արձան ստեղծել, այսինքն' 
պղինձը' որպես մատերիա, գնդի և արձանի հնարավորությունն է: Առանձին ի- 
րի էությունը միշտ էլ ձևն է (գնդաձևությունը պղնձե գնդի համեմատությամբ): 
Ձևը արտահայտվում է հասկացությամբ: Այսպես գնդի հասկացությունը ար
տահայտված է նաև մինչև պղնձից գնդի ստեղծումը: Երբ մատերիան ձևա
վորված է, ապա չկա մատերիա առանց ձևի, ինչպես չկա ձև առանց մատե
րիայի: Ստացվում է, որ էյդոսը' ձևը, առանձին, եզակի առարկայի, նրա հաս
կացության մեջ ընդգրկվածի էությունն է: Այս ամենը հիշեցնում է մտածողու
թյան տեսական եղանակը: Օրինակ մենք օգտվում ենք m զանգվածի հաս
կացությունից և դրա հետ միասին որոշակի առարկայի զանգվածը համարում 
ենք mn: Ուշադրություն դարձրեք տ1 ֊ից m -ին կամ, եթե ուզում եք, m -ից m^ 
ին անցմանը: Այստեղ առկա է գաղափարների հեշտ անցելիություն կամ, ինչ
պես ասում էին հին հույները, մեկի կապակցվածությունը մյուսին: Արիստո
տելը կանգնած է ժամանակակից գիտական մտածողության ոճի ակունքնե
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րին: Իմիջիւսյլոց, երբ ժամանակակից մարդը խոսում և մտածում է էության 
մասին, ապա իր ռացիոնալիստական կանխադրման համար նա պարտական 
է հենց Արիստոտելին:

Յուրաքանչյուր իր ունքւ չորս պառճառ' էությունը (ձևը), մատերիան (սուբ
ստրատ), գործողությունը (շարժման սկիզբը) և նպատակը (հանուն ինչի): 
Սակայն և՜ գործողության, և՛ նպատակի պատճառները որոշում է էյդոսը, ձևը: 
Ձևն է որոշում մատերիա-նյութի իրականության վերածումը, դա իրի հիմնա
կան շարժական և իմաստային բովանդակությունն է: Այստեղ թերևս մենք 
գործ ունենք արիստոտելիզմի գլխավոր բովանդակային կողմի հետ, որի 
կենտրոնական սկզբունքն է էության լինելիությունն ու դրսևորումը, ուստի և 
պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել պրոցեսների դինամիկայի, 
շարժման, փոփոխության և դրանց հետ կապված ամեն ինչի, մասնավորա
պես, ժամանակի, պրոբլեմի վրա:

Արիստոտելյան փիլիսոփայության ելակետային պահերը անխուսափե
լիորեն հանգեցնում են ձևավորված մատերիայի լինելիության հաջորդական 
աստիճանների քննարկմանը: Գոյություն ունի իրերի ամբողջ մի աստիճանա
կարգում (իր = մատերիա + ձև), անօրգանական ձևերից մինչև բույսեր, կեն
դանի օրգանիզմներից մինչև մարդ (մարդու էյդոսը նրա հոգին է). Այս հիե
րարխիկ շարքում առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում 
սահմանային օղակները: Իմիջիւսյլոց, յուրաքանչյուր պրոցեսի սկիզբն ու ա- 
վարտը հատուկ նշանակություն ունեն:

Քննարկվող շարքի սկիզբը մատերիան է, որ հանդես է գալիս որպես մա
քուր հնարավորություն, այսինքն' դեռևս որոշակի կերպարանք չստացած վի
ճակում է: Հետաքրքիր է, որ արիստոտելյան այս պատկերացումը XX դարի 
ֆիզիկոսների (Հայզենբերգ և ուրիշներ) սևեռուն ուշադրության առարկան 
դարձավ: Բանն այն է, որ ըստ քվանտային մեխանիկայի' միկրոերևույթները 
մինչև մակրոգործիքների հետ փոխգործունեության մեջ մտնելը գոյություն 
ունեն որպես մակրոհնարավորություններ: Ստացվում է, որ Արիստետելին 
հաջողվել է իր ժամանակում հասկանալ այն կարևոր փաստը, որ, իրոք, գո
յություն ունի իրականացված հնարավորություն:

Այժմ անդրադառնանք իրերի վերջնական օղակին: Պարզ է, որ այստեղ Ա- 
րիստոտելը պետք է գործ ունենար ոչ թե մատերիայի, այլ էյդոսի հետ, քանի 
որ, ի տարբերություն պասիվ մատերիայի, էյդոսը հենց դինամիկ պատճառա- 
նպատակային ծրագիրն է: Խոսքը այն էյդոսի մասին է, որը բոլոր էյդոսների 
էյդոսն է: Դա սկզբնաշարժիչն ու դրա հետ մեկտեղ սկզբնամիտքն է: Արիստո
տելը դատում է շատ տրամաբանորեն, քանի որ յուրաքանչյուր էյդոս շար
ժուն է և հասկանալի, ապա էյդոսների էյդոսը ևս շարժուն է և «խելոք»: Սկզբ- 
նաշարժիչ-միտքը ամեն ինչի սկզբունքն է, տիեզերքինը' ամբողջությամբ, դա 
ամբողջ նյութական աշխարհն է իր լինելիության սահմաններում' ինչպես դի
նամիկական, այնպես էլ նպատակային (էնտելեխիալ) ու իմաստային (մտա
վոր): Միտք-սկզբնաշարժիչի կոնցեպցիան դարձավ Արիստոտելի կողմից
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զարգացրած մատերիայի և էյդոսի միասնության մասին պատկերացումների 
տրամաբանական եզրափակրչ օղակը: Միտք-սկզբնաշարժիչը Արիստոտելը 
անվանում է աստված: Սակայն դա անշուշտ, քրիստոնեական անձնավորված 
աստվածը չէ: Հետագայում, քրիստոնեական աստվածաբանները մեծ հե
տաքրքրություն կցուցաբերեն արիստոտելյան հայացքների նկատմամբ:

Արիստոտելի կողմից գոյություն ունեցող ամեն ինչի հնարավոր-դինամիկ 
ըմբռնումը պայմանավորեց այս կամ այն հիմնահարցերի լուծման մի շարք 
արդյունավետ մոտեցումներ, մասնավորապես ժամանակի և տարածության 
պրոբլեմի լուծման մեջ: Արիստոտելը ժամանակը և տարածությունը դիտար
կում էր շարժումից հետո և ոչ թե որպես ինքնուրույն սուբստանցիաներ: Տա
րածությունը հանդես է գալիս որպես տեղերի միասնություն, յուրաքանչյուր 
տեղը պատկանում է ինչ-որ առանձին մի իրի: ժամանակը շարժման թիվն է, 
թվի նման տարբեր շարժումների համար այն միևնույնն է. Փիլիսոփայական 
իմաստով Արիստոտելը այստեղ որոշ չափով կանխագուշակում է ժամանակի* 
և տարածության այն աատկերացումը, որին հանգեց Ա. էյնշտեյնի հարաբե
րականության հատուկ տեսությունը:

Տրամաբանությունը և մեթոդաբանությունը: Արիստոտելի աշ
խատություններում նշանակալի կատարելության հասավ տրամաբանությու
նը և ընդհանրապես կատեգորիալ, հասկացութային վերլուծությունը: ժամա
նակակից շատ ուսումնասիրողներ գտնում են, որ տրամաբանության մեջ ւս- 
մենագլխւսվորը արդեն կատարվել է հենց Արիստոտելի կողմից:

Արիստոտելը մանրամասնորեն ուսումնասիրում է մի շարք կատեգորիա
ներ, որոնցից յուրաքանչյուրը նրա մոտ հանդես է գալիս երեք տեսքով' 1) որ
պես կեցության սեռ, 2) որպես մտքի ձև, 3) որպես ասույթ: Կատեգորիաները, 
որոնց հետ Արիստոտելը հաճույքով է գործ ունենում, հետևյալներն են' էու
թյուն, հատկություն, հարաբերություն, քանակ և որակ, շարժում (գործունեու
թյուն), ժամանակ և տարածություն: Այս կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի 
առնչությամբ Արիստոտելը ձևակերպում է բազմաթիվ արժեքավոր գաղա
փարներ, որոնք այսօր ևս ուսումնասիրողների հետաքրքրությունն են շար
ժում:

Սակայն Արիստոտելը գործ ունի ոչ միայն առանձին կատեգորիաների 
հետ, նա վերլուծում է դատողությունները: Կատեգորիաների փոխհարաբե
րությունները որոշվում է ձևական տրամաբանության երեք նշանավոր օրենք
ներով:

Տրամաբանության առաջին օրենքը նույնության օրենքն է, այսինքն' հաս
կացությունը պետք է օգտագործվի միայն մեկ նշանակությամբ: Տրամաբա
նության երկրորդ օրենքը հակասության բացառման օրենքն է (А ֊ն ոչ А չէ): 
Տրամաբանության երրորդ օրենքը երրորդի բացառման օրենքն է ճշմարիտ, 
(А-ն կամ nչA-ն, «երրորդը տրված չէ»):

Տրամաբանության օրենքների հիման վրա Արիստոտելը կատարում է սիլ
լոգիզմի (բառացիորեն’ դատողությունների համակցման մասին) ուսմունքը:
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Սիլլոգիզմի մասին ուսմունքի իմաստը կայանում է նրանում, որ նրանում եր
կու եզրային տերմինները Տ-ը և Р-ն, միավորվում են երրորդի М-ի միջոցով, 
որն ընդոանուր է երկու նախադրյալների համար: Արդյունքում ստացվում է մի 
սահմանում, որը կոչվում է եզրակացություն: Օրինակ.

Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիները աշխատանքի իրավունք ունեն 
(ընդհանուր կանոն Տ):
Իվանովը Ռուսաստանի քաղաքացի է (փոքր նախադրյալ Р):
Իվանովը աշխատանքի իրավունք ունի (եզրակացություն М):

Ինչպես տեսնում ենք, М եզրակացությունը արդեն պարունակվում է մեծ 
(Տ) և փոքր (Р) նախադրյալներում, այսինքն սիլլոգիզմը պատրաստի գիտե
լիքի բացահայտման մեթոդ է: Սիլլոգիզմը չի կարելի նույնացնել ապացուց
ման հետ ընդհանրապես: Կան ապացույցներ, որոնք տարբերվում են սիլլո-
գիզմից:

Արիստոտելը հստակորեն բացահայտում Է սոկրատյան նշանավոր դիա
լեկտիկական մեթոդի բովանդակությունը: Երկխոսությունը պարունակում Է
1) հարցի առաջադրում, 2) հարցեր տալու և դրանց պատասխանը ստանալու 
ստրատեգիան, 3) եզրակացության ճիշտ կազմավորում: Սակայն ինքնին 
տրամաբանությունը Էյդոսների, ընդհանուր սկզբունքների մասին գիտելիք չի 
տալիս: Առաջին պատճառների ուսումնասիրությունը ոչ թե տրամաբանու
թյան, այլ փիլիսոփայության (մետաֆիզիկայի) գործն Է, այսինքն' նրա շրջա
նակներում իրագործվող Էյդոսների մտահասանելի իմացությունն Է: Փիլիսո
փայական ստեղծագործությունը, ըստ Արիստոտելի, չի կարելի խցկել տրա 
մաբանության շրջանակի մեջ:

Հասարակություն: Բարոյա գիտ ություն: Հասարակության մա
սին իր ուսմունքում Արիստոտելը ավելի կոնկրետ և հեռատես Է. քան Պլատո
նը: Վերջինիս պես նա գտնում Է, որ կյանքի իմաստը, ինչպես համարում Էին 
հեդոնիստները, հաճույքների մեջ չէ, այլ կատարյալ նպատակների և երջան
կության, դեպի բարիքը տանող բանականության պահանջների իրագործման 
մեջ է: Սակայն, ի տարբերություն Պլատոնի, բարիքը պետք է հասանելի, այլ 
ոչ թե այնկողմնային իդեալ լինի: մարդու նպատակը առաքինի և ոչ թե արա
տավոր էակ լինելու մեջ է: Առաքինությունները ձեռքբերովի հատկություններ 
են, նրանցից կարևորներն են' իմաստությունը, հավասարակշռվածությունը, 
արիությունը, առատաձեռնությունը, մեծահոգությունը: Բոլոր առաքինու
թյունների ներդաշնակ համակցությունը արդարությունն է: Առաքինություննե
րին կարելի և պետք է սովորել: երանք ողջախոհ մարդու համար միջինն են, 
փոխզիջումայինը' «ոչ մի բան ավելի ... »: մեծահոգությունը միջինն է փառա
սիրության և փոքրոգության, արիությունը անխոհեմ սխրանքի և վախկոտու
թյան, առատաձեռնությունը' վատնողության և ժլատության միջև: Ինչ վերա
բերում է էթիկականին, ապա այն բացարձակ բարու և չարի միջինն է: Բարո
յագիտությունը, ընդհանուր առմամբ, Արիստոտելը սահմանում է որպես
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պրակտիկ փիլիսոփայություն:
Պետական կառուցվածքի ձևերը Արիստոտելը բաժանում է երկու տիպի' 

ճիշտ (ընդհանուր շահի ընդգրկում) և ոչ ճիշտ (ոմանց շահերի ընդգրկում):

ճիշտ ձևեր

Սոնւսրխիսւ
(միա պ ետ ություն)

Արիստոկրատիա
(ա զնվա պ ետ ութ յուն)

Պոլիտիա
(քա ղա քա պ ետ ութ յուն)

Կառավարողների քանակը 

Մեկ

Հարուստ փոքրամասնություն 

Մեծամասնություն

Ոչ ճիշտ ձևեր

Տիրանիա
(բռնա պետություն)

Օլիգարխիա
(խ մբա պետություն)

Դեմոկրատիա
(ժողովրդա պ ետ ութ յուն)

Պետության կառուցվածքի սահմանումը Արիստոտելը կապում է որոշակի 
սկզբունքների հետ: Արիստոկրատիայի սկզբունքն է առաքինությունը, օլի- 
գարխիայինը' հարստությունը, դեմոկրատիայինը' ազատությունը և աղքա
տությունը, այդ թվում և հոգևոր: Արիստոտելը դատում է շատ արմատականո
րեն, դրանում է նրա փիլիսոփայական խորհրդածությունների ուժը: Ինչ վե
րաբերում է նրա առաջարկներին (նա մոնարխիայի և պոլիտիայի կողմնակից 
է), ապա նրանց վրա դրված է քաղաք-պետության, պոլիսին Արիստոտելի 
պատկանելիության կնիքը:

Հետաքրքիր է նշել, որ ժամանակակից քաղաքական գործիչները փիլի
սոփայական առումով երբեմն Արիստոտելին զիջում են: Դա ավելի պարզ է 
երևում նրանց կողմնորոշումներում, երբ նրանք, ինչ գնով լինի, ուզում են 
հասնել, օրինակ, կամ մասնավոր, կամ հասարակական սեփականության: 
Հին հունական նշանավոր նշանաբանը' «ոչինչ ավելի», մնում է չհասկաց- 
ված:

Արիստոտելը փաստորեն ամփոփեց հին հունական դասական փիլիսո
փայության զարգացումը: Նա ստեղծեց գիտելիքների բավականաչափ տա
րաբաժանված համակարգ, որի յուրացումը շարունակվում է ցայսօր:

Վաղ հելլենիզմի փիլիսոփայությունը

մեր հետագա խնդիրը անտիկ փիլիսոփայության զարգացման հետդասա
կան շրջանի ուսումնասիրությունն է: Անշուշտ, այստեղ չի կարելի չկոնկրե- 
տացնել արդեն դասական շրջանում մշակված պատկերացումները, այդ թվում 
և նրանց գաղափարական-իմաստային բնույթը: Հատուկ հետաքրքրության էր 
արժանանում մարդը, սուբյեկտը: Փիլիսոփայությունը կոչված էր ինչ-որ կերպ 
կողմնորոշել հելլենին (հելլենը հին հույնն է, որն ապրում էր Ալեքսանդր Աակե-
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դոնացու դարաշրջանում) նոր ցնցումների աշխարհում: Այդ խնդիրը լուծվեց 
տիպականորեն, հին հունական փիլիսոփայության ոգով, որի ելակետային 
դրույթները սուբյեկտիվության խնդրի լուծման տեսանկյունից այժմ տարածվե
ցին մարդու և հասարակության հիմնահարցերի վրա : Այդ առնչությամբ ստորև 
ներկայացվում է վաղ հելլենիզմի երեք գլխավոր ուղղությունները' ստոիցիզմը, 
էպիկուրիզմը, սկեպտիցիզմը: Նրանց մասին անտիկ փիլիսոփայության փայ
լուն գիտակ Ա. Ֆ. Լոսևը նշում է, որ նրանք ոչ այլ ինչ էին, քան նյութական 
տարրերի (նախ և առաջ կրակի) մինչսոկրատյան տեսությունների սուբյեկտիվ 
տարատեսակներ, կրակի տեսություն - ստոիցիզմ, հին ատոմիզմ - էպիկուրիզմ, 
Հերակլիտի հոսունության փիլիսոփայություն - սկեպտիցիզմ:

Ստ ոիցիզմ: Որպես փիլիսոփայական ուղղություն ստոիցիզմը գոյու
թյուն ունեցավ մ.թ.ա. Ill դ. մինչև մ.թ. Ill ղ.: Վաղստոիցիզմի հիմնական ներ
կայացուցիչներն էին' Զենոն Ցիտոնացին, ԿլեւսՕֆը և Խրիզիպը: Ավելի ուշ 
որպես ստոիկներ նշանավոր դարձան Պլուտւսրքոսը, ՑիցերոՕը, ՍեՕԵկւսՕ, 
Մարկոս Ավրելիոսը:

Ստոիկների ֆիզիկական հայացքները ինքնուրույնությունից համարյա 
թե զուրկ են: Նրանք գտնում էին, որ աշխարհի մարմինը կազմված է կրակից, 
օդից, հողից և ջրից: Աշխարհի հոգին հսկայական պնևմա, ինչ-որ ամենաթա
փանց շնչառություն է: Անտիկ ավանդույթով ստոիկները կրակը համարում 
էին հիմնական տարր, բոլոր տարրերից նա ամենաթափանցելին ու կենսա
կանն է: Դրա շնորհիվ ամբողջ տիեզերքը, այդ թվում և մարդը, մի միասնա
կան հրե օրգանիզմ է' իր օրենքներով (լոգոսով) և հոսունությամբ: Ստոիկնե
րի համար գլխավոր հարցը տիեզերքում մարդու տեղի որոշումն է:

Ջանադիր կերպով կշռադատելով իրադրությունը' ստոիկները հանգեցին 
այն համոզմանը, որ կեցության օրենքները մարդու իշխանությունից վեր են, 
մարդը ենթակա է ճակատագրին: ճակատագրից չես փախչի, իրականությու
նը պետք է ընդունել այնպես, ինչպիսին այն կա' մարդկային կյանքի բազմա
զանությունը ապահովող մարմնական հատկությունների ամենայն հոսունու
թյամբ: ճակատագիրը, բախտը կարելի է ատել, բայց սւոոիկը ավելի շատ 
հակված է այն սիրելու՛ բավարարում ստանալով հասանելիի շրջանակներում: 

Ստոիկները ձգտում են բացահայտել կյանքի իմաստը: Պլատոնի և Արիս
տոտելի էյդոսներն ու կատեգորիաները նրանց այլևս չեն բավարարում, 
նրանք չեն կարող նրանցում տեսնել կյանքի հոսքն ու նրա իմաստը: Իմաստ 
չեն դառնում և ֆիզիկական սուբստանցիաները, նույն կրակը: Բայց ի՞նչ է 
սուբյեկտիվության էությունը:

Բառը, պատասխանում է ստոիկը, նրա իմաստային նշանակությունը (լեկ- 
տոն): Լեկտոն-իմաստը բարձր է ամենայն դրական և բացասական դատողու
թյուններից, խոսքը դատողության մասին է ընդհանրապես: Լեկտոնը իրակա
նացվում է նաև մարդու ներքին կյանքում' ստեղծելով ատարաքսիայի վի
ճակ, այսինքն' հոգեկան հանգստության, անխռովության վիճակ: Ստոիկը 
անցուդարձերի նկատմամբ բոլորովին անտարբեր չէ, ընդհակառակը, նա ա
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մեն րնչին վերաբերվում է առավել ուշադրությամբ և հետաքրքրությամբ: 
Բայց նա աշխարհը, նրա լոգոսը, օրենքը հասկանում է յուրովի և դրան հա
մապատասխան էլ ամբողջովին պահպանում է հոգեկան հանգստությունը: Ա- 
մենադժվար իրադարձությունից բավական անսպասելիորեն կարելի է ելք 
գտնել: Կլեանֆը Զևսին ձոնված օրհներգում բացականչում է. «Թշվառնե՛ր, 
հավերժորեն ընկնելով բարիքի թռչող ուրվականի հետևից, հետապնդելով 
նրան դուք աստծո մեջ չեք տեսնում ևչեք լսում ընդհանուր օրենքը, դուք կա
րող էիք կյանքը երջանիկ դարձնել..., քանզի ոչ աստվածներին և ոչ մարդ
կանց տրված չէ ավելի մեծ վայելք, քան արդարորեն փառաբանել համընդ
հանուր ուժի օրենքը»:

Այսպիսով' ստոիկյան աշխարհի պատկերի հիմնական գծերը հետևյալ
ներն են.

1) տիեզերքը հրե օրգանիզմ է,
2) մարդը գոյություն ունի տիեզերական օրենքների շրջանակներում, այս

տեղից էլ նրա ֆատալիզմը, ճակատագրայնությունը, յուրահատուկ սերը թե 
մեկի, թե՛ մյուսի նկատմամբ,

3) աշխարհի և մարդու իմաստը' լեկւոոնը, բառի նշանակությունն է, որը 
չեզոք է ինչպես հոգեկանի, այնպես էլ ֆիզիկականի նկատմամբ,

4) աշխարհի ըմբռնումը անպայմանորեն հանգեցնում է ատարաքսիայի, 
անվրդովմունք վիճակի,

5)ոչ միայն առանձին մարդը, այլև բոլոր մարդիկ տիեզերքի հետ կազմում 
են անբաժան միասնություն, տիեզերքը կարելի է և պետք է դիտարկել և՛ որ
պես աստված, և՜ որպես համաշխարհային պետություն (դրանով իսկ իր զար
գացումն է ստանում պանթեիզմի գաղափարը' բնությունը աստված է, և 
մարդկային հավասարության գաղափարը):

Ամփոփելով նշենք, որ արդեն վաղ ստոիկները առանձնացրեցին մի շարք 
խորը փիլիսոփայական հիմնահարցեր: Եթե մարդը ենթակա է տարբեր բնույ
թի օրենքներին ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալական, ապա ի՞նչ չա
փով է նա ազատ: Ինչպե՞ս նա պետք է վերաբերվի այն ամենին, ինչն իրեն 
սահմանափակում է: Այս հարցերին ինչ-որ կերպ պատասխանելու համար օգ
տակար կլինի անցնել ստոիկյան մտքի դպրոցով:

էպ իկուրհզմ: Էպիկուրիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչը ինքը Էպի
կուրն Է և Լուկրեցիոս Կւսրոսը: Որպես փիլիսոփայական ուղղություն' Էպիկու
րիզմը գոյություն ունեցավ համարյա այն նույն պատմական ժամանակաշր
ջանում, ինչ ստոիցիզմը. դա հին և նոր թվարկությունների V  - VI դարերի 
սահմանն Է: Ինչպես և ստոիկները, Էպիկուրականները նախ և առաջ առա
ջադրում Էին անձնավորության վիճակի, հարմարավետության հարցերը ստր
կատիրական հասարակարգի զարգացման ուշ շրջանի բարդ պատմական 
պայմաններում: Հոգու կրականմանությունը ընդհանուր պատկերացում Է 
ստոիկների և Էպիկուրականների համար, սակայն ստոիկները դրանում ինչ- 
որ իմաստ են տեսնում, իսկ Էպիկուրականները այն համարում են զգայու
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թյունների հիմք: Ստոիկների մոտ առաջին պլանի վրա բանականությունն է, 
իսկ էպիկուրւսկանների մոտ զգայությունը, բնության հետ համաձայնությու
նը: էպիկուրականների հետաքրքրության առարկան հիմնականում զգայա
կան աշխարհն Է: Այստեղից էլ հիմնական Էթիկական սկզբունքը բավականու
թյունը: Այն ուսմունքը, որն իր հիմքում դնում է հաճույքը, կոչվում է հեդոնիզմ: 
Բավականության զգայության բովանդակությունը էպիկուրականները բոլո
րովին պարզունակ, առավել ևս գռեհկորեն, չէին հասկանում: Էպիկուրը խո
սում է ազնվագույն հանգստության, եթե կուզեք, հավասարակշռված բավա
կանության մասին:

էպիկուրականների համար զգայական աշխարհը ներկա իրականու
թյունն է: Զգայությունների աշխարհը անսովոր չափերով փոփոխական, բազ
մազան է: էպիկուրականների իրականությունը իր արտացոլումը գտնում է ա- 
տոմարության սկզբունքում: Զգայական աշխարհը փոփոխական է, բայց ոչ 
այնքան, որ դառնա բացարձակապես անընդհատ: Գոյություն ունեն զգայու
թյունների սահմանային ձևեր' զգայական ատոմներ կամ այլ կերպ ասած' ա- 
տոմները ոչ թե ինքնին, այլ զգայությունների աշխարհում: Ատոմները շատ 
են, էպիկուրականները, ի հակադրություն ստոիկների, առաջնությունը տա
լիս են բազմազանությանը: Բայց այդ դեպքում ճակատագրի մասին ստոի
կյան պատկերացումները կասկածի տակ են դրվում: Էպիկուրը բավական գե
ղեցիկ ձևով դա արտահայտում է այն գաղափարի մեջ, որ ատոմները ինքնա
բուխորեն կարող են շեղվել այս կամ այն ուղղությամբ: Ըստ Դեմոկրիտի' աշ
խարհը առաջացել է ատոմների փոխադարձ բախումներից: Էպիկուրը ատոմ- 
ներին ինքնավարություն, «կամքի ազատություն» է տալիս: Ատոմները շարժ
վում են կորությամբ, միանում են և բաժանվում: ճակատագրի մասին ստոի
կյան պատկերացումներին վերջ է տրվում:

էպիկուրականը իր վրա ինչ-որ տեր-տիրական չունի, դրա անհրաժեշ
տությունը չկա, նրա կամքը ազատ է: Նա կարող է մեկուսանալ, տրվել սեփա
կան հաճույքներին, խորասուզվել ինքն իր մեջ: էպիկուրականը մահից չի վա
խենում. «Քանի դեռ մենք գոյություն ունենք, մահը չկա, երբ գոյություն ունի 
մահը, այլևս մենք չկանք»: Կյանք - ահա գլխավոր բերկրանքը իր սկզբով և 
նույնիսկ ավարտով: (Մահվան ժամանակ Էպիկուրը տաք լոգանք էր ընդու
նում և խնդրեց իրեն գինի տան):

Սարդը կազմված է ատոմներից, որոնք նրան տալիս են զգայությունների 
աշխարհի հարստությունը, որտեղ նա միշտ կարող է իրեն հարմար հանգր
վան գտնել' հրաժարվելով ակտիվ գործունեությունից, աշխարհը վերափո
խելու ձգտումից: Էպիկուրը կենսական աշխարհին վերաբերվում է բացառա
պես անշահախնդրորեն և դրա հետ մեկտեղ ձգտում է ձուլվել նրա հետ:

Եթե էպիկուրյան իմաստունի հատկությունները հանգեցնենք բացարձակ 
սահմանների, ապա մենք կստանանք աստվածների մասին պատկերացում: 
Աստվածները նույնպես կազմված են ատոմներից, բայց դրանք չտարրալուծ
վող ատոմներ են, դրա համար էլ աստվածներն անմահ են, աստվածները եր



4 6 մա ս 1. Փիլիսոփ ա յութ յա ն պատմություն

ջանիկ են, նրանք ոչ մի ւսնհրաժեշտութուն չունեն խառնվելու մարդկանց և 
աշխարհի գործերին: Դա ոչ մի դրական արդյունք էլ չի տա, քանի որ աշխար
հում, ուր գոյություն ունի կամքի ազատություն, չկա և չի կարող լինել ոչ մի 
կայուն, նպատակաուղղված գործունեություն: Ուրեմն աստվածները երկրում 
անելիք չունեն, Էպիկուրը նրանց տեղավորում է աշխարհների միջև եղած 
տարածություններում, այնտեղ էլ նրանք ապրում են: Սակայն աստվածներին 
երկրպագելը Էպիկուրը չի մերժում (նա ևս հաճախում էր տաճար): Դա պետք 
է հասկանալ այն իմաստով, որ երկրպագելով աստվածներին' մարդը ամ
րապնդում է իրեն ակտիվ գործնական կյանքից իր ինքնամեկուսացման 
հաղթահարման միջոցով, իսկ դա սերվում է էպիկուրական պատկերացումնե
րից: Թվարկենք դրանցից հիմնականները.

1) ամեն ինչ կազմված է ատոմներից, որոնք կարող են ուղղագիծ ուղեծ- 
րից ինքնակամորեն շեղվել,

2) մարդը կազմված է ատոմներից, որը նրան տալիս է զգայությունների և 
հաճույքների հարստություն,

3) զգայությունների աշխարհը պատրանքային չէ, այն մարդկայինի խորը 
բովանդակությունն է, մնացյալ ամեն ինչ, այդ թվում և իդեալական-մտածո- 
ղականը, «միակցվում է» զգայական կյանքին,

4) աստվածները մարդկային գործերին անտարբեր են (դրա մասին, իբրև 
թե, վկայում է աշխարհում չարի առկայությունը),

5) երջանիկ կյանքի համար մարդուն անհրաժեշտ է երեք բան' մարմնա
կան տառապանքի բացակայություն (ապոնիա), հոգու անվրդովություն (ա- 
ւծւսրաքսիա), բարեկամություն (որպես քաղաքական և այլ կարգի հակադ
րությունների այլընտրանք):

Ս կեպ տ իցիզ մ : Սկեպտիցիզմը ամբողջ անտիկ փիլիսոփայության 
բնորոշ գիծն է, որպես ինքնուրույն ւիիլիսոփայական ուղղություն' այն գոյու
թյուն ուներ ստոիցիզմի և էպիկուրիզմի ժամանակներում: Սկեպտիցիզմի 
խոշոր ներկայացուցիչներն են ՊիռոՕը և Սեքստ էմպիրիկը:

Անտիկ սկեպտիցիզմը մերժում է աշխարհի ճանաչելիությունը: Ներքին 
հանգստության պահպանման համար մարդուն պետք է փիլիսոփայությունից 
շատ բան իմանալ, բայց ոչ ժխտելու և ոչ էլ հաստատելու համար (յուրաքան
չյուր հաստատում ժխտում է և, ընդհակառակը, յուրաքանչյուր ժխտում հաս
տատում է): Անտիկ սկեպտիկը բոլորովին նիհիլիստ չէ, նա ապրում է, ինչպես 
ուզում է' սկզբունքորեն խուսափելով ինչ-որ բան գնահատելուց: Բայց նա 
համոզված է, որ իսկական գիտելիքը սկզբունքորեն անհասանելի է: Կեցու
թյունը հանդես է գալիս իր հոսունության բազմազանությամբ (հիշեք Հերակ- 
լիտին), կարծես թե ինչ-որ որոշակի մի բան գոյություն ունի, բայց այն անմի
ջապես անհետանում է: Այդ կապակցությամբ սկեպտիկը ցույց է տալիս հենց 
ժամանակը, այն կա, բայց և այն չկա, նրանից «կպչել» հնարավոր չէ: Կայուն 
իմաստ ընդհանրապես չկա, ամեն ինչ հոսում է, ուրեմն ապրիր այնպես, ինչ
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պես ուզում ես, կյանքը ընդունիր նրա անմիջական տրվւսծության մեջ: Շատ 
իմացողը չի կարող կառչել միանշանակ կարծիքներին: Սկեպտիկը չի կարող 
լինել ոչ դատավոր, ոչ դատապաշտպան: Սկեպտիկ Կորնեադը, որին Հռոմ 
էին ուղարկել հարկերը փոխելու առաջարկությամբ, հանրության առջև մի օր 
հանդես եկավ հարկերը փոխելու, մյուս օրը դրանք պահպանելու օգտին ե- 
լույթներով: Սկեպտիկի լռությունը նրան առաջադրված հարցերի փիլիսոփա
յական պատասխանն է: Ձեռնպահ մնալով որոշակի դատողություններից' 
սկեպտիկը մնում է անխռով: Սկեպտիկի լռությունը կարելի է համարել իրադ
րությունից ելք գտնելու իմաստուն փորձ, բայց նրանում չի կարելի չտեսնել 
նաև մտքի ակներև դատարկությունը: Թվարկենք անտիկ սկեպտիցիզմի հիմ
նական դրույթները.

1) աշխարհը հոսուն է, նրանում իմաստ և հստակ որոշակիություն չկա,
2) յուրաքանչյուր հաստատում միաժամանակ նաև ժխտում է, յուրաքան

չյուր «այո» միաժամանակ նաև «ոչ» է, սկեպտիցիզմի իրական փիլիսոփայու
թյունը լռությունն է,

3) հետևեք «երևույթների աշխարհին», պահպանեք ներքին հանգստու
թյունը:

Անտիկ սկեպտիցիզմը յուրահատուկ կերպով իր եզրագծին հասցրեց ա- 
ռանց տրամաբանական իմաստավորման կյանքի դժվարությունները հաղ
թահարելու փիլիսոփայական փորձերը: Լռությունը դարձավ փիլիսոփայա
կան որոնման յուրահատուկ ավարտը, բայց միաժամանակ նաև այն բանի 
ցուցումը, որ անհրաժեշտ են նոր ջանքեր: Այդ կապակցությամբ մենք անց
նում ենք ուշհելլենական այն պատկերացումների պարզաբանմանը, որոնց 
բովանդակությունը ամփոփվեց նեոպլատոնիզմի մեջ:

Նեոպլատոնիզմ

Նեոպլատոնիզմի հիմնական դրույթները մշակվել են Պլոտինի կողմից, ո- 
րը հասուն տարիքում ապրում էր Հռոմում: Ստորև' նեոպլատոնիզմի բովան
դակության շարադրման մեջ, հիմնականում օգտագործվում են Պլոտինի գա
ղափարները:

Նեոպլաւոոնւսկանները ձգտում էին ստեղծել գոյություն ունեցող ամեն 
ինչի, այդ թվում և ամբողջ տիեզերքի փիլիսոփայական պատկերը: Հասկա
նալ սուբյեկտի կյանքը տիեզերքից դուրս, ինչպես նաև տիեզերքի կյանքը' ա- 
ռանց սուբյեկտի: Գոյը ունի աստիճանակարգային, հիերարխիկ կառուց
վածք' Միասնական-Բարիքը, Միտքը, Հոգին, Մատերիան: Նրանում բարձրա
գույն տեղը պատկանում է Միասնական-Բարիքին:

Մ իա սնա կա ն-Բա րիքը: Միասնականը իրական նախագոյն է, բոլորի 
ընդգրկումը մի կետում: Նեոպլատոնականները գտնում են, որ եթե մենք ըն
դունենք տարբերի գոյությունը, օրինակ՛ բանականի և անբանականի, ապա 
վերևում կա մեկի և մյուսի սահմանը, որն արդեն ոչ մեկն է և ոչ մյուսը: Միաս
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նական-Բարիքը հասանելի է ոչ թե բանական ճանապարհով, այլ միայն գերբ
նական էքստազի արդյունքում:

Ինքնին հասկանալի է, որ նման էքս
տազի արդյունքում տարբեր բնույթի 
երկրային դժվարություններից սուբյեկ
տը հեռանում է:

Միասնականը կարծես թե միահյուս
ված է ինքն իրենով, այն «հորդում է»' կազ
մելով Միտքը, Համաշխարհային Միտքը:
Այդ «հորդանքը» կամ էմանացիան ինչ-որ 
նյութական պրոցես չէ: Խոսքը էական կա
պի մասին է. էությունը ամենուր է, բայց ի- 
րագործվում է ուրիշի միջոցով: Միասնա
կանը գոյություն ունի մտքի միջոցով; Հա
մաշխարհային Միտքը ներառում է թվերը 
և գաղափարները' նրանց համակարգ
ված, փոխկապակցված տեսքով: Մատերիա 

Միտքը բոլոր իրերի նախակերպարն 
է: Մտքի էմանացիան իր հերթին բերում է Համաշխարհային Հոգուն, որը իրե
նից ներկայացնում է ամեն ինչ, որ հոգի ունի: Հոգին ծնում է բոլոր կենդանի 
էակներին: Այն ամենը, ինչ շարժվում է, կազմում է տիեզերքը: Կեցության ցած- 
րագույն ձևը մատերիան է: Ինքնին այն ակտիվ չէ, ոսկրացած է, այն հնարավոր 
ձևերի և իմաստների ժառանգորդն է:

Մարդու հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ խորազնին իմաս
տավորի, կանխազգա իր տեղը կեցության կառուցվածքային հիերարխիայի 
մեջ: Բարին (Բարիքը) գալիս է վերևից' Միասնականից, չարը' ցածից' մատե
րիայից: Չարը գոյ չէ, այն ոչ մի կերպ կապված չէ Աստծո հետ: Մարդը կարող 
է խուսափել չարից այն չափով, որքան նրան հաջողվում է բարձրանալ ան
նյութականի աստիճանով դեպի Հոգի-Միտք-Միասնականը: Հոգի-Միտք- 
Միասնական աստիճանին համապատասխանում է զգացմունք-միտք-էքս- 
տազ հաջոդականությունը: Այստեղ իհարկե ուշադրության է արժանի էքստա
զը, որը բարձր է մտքից: Բայց պետք է նկատել, որ էքստազը իր մեջ ներառում 
է մտավորի և զգայականի ողջ հարստությունը:

Նեոպլատոնականները ամենուր ներդաշնակություն և գեղեցկություն են 
տեսնում, դրանց համար, փաստորեն, պատասխանատու է Միսսսնական-Բա- 
րիքը: «Բարիքից եկող ամեն ինչ,- ոգեշունչ նշում է Պլոտինը,- գեղեցիկ է, ինքը' 
Բարիքը, բարձր է գեղեցիկից, բարձր է նույնիսկ բարձրագույնից, այն տիրա- 
կալորեն իր մեջ ներառում է ողջ մտահասանելի աշխարհը, որն արդեն մտային 
Ոգու ոլորտն է»: Նույնիսկ քաոսը ներդաշնակ է (ուշադրություն դարձրեք,որ 
ժամանակակից գիտության մեջքաոսը նկարագրվում է մաթեմատիկական հա
վասարումներով): Ինչ վերաբերում է մարդկային կյանքին, ապա այն ևս սկզ
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բունքորեն չի կարոդ հակասել համընդհանուր ներդաշնակությանը: Մարդիկ 
դերակատարներ են, նրանք միայն խաղում են, ամեն մեկը յուրովի, այն սցենա
րով, որը նախադրված է Համաշխարհային Մտքում: Նեոպլւստոնիզմը կարո
ղացավ ստեղծել անտիկ հասարակության փիլիսոփայական պատկերը: Այն ա- 
վարտվեց բարձր նոտայով: Պլոտինը կոչում էր Միասնական Բարիքին «էքս- 
տազային միասնության» միջոցով աստվածայինի հետ միավորվելուն: Եկող 
դարաշրջանում փիլիսոփաներին սպասում էին թեոցենտրիկ պրոբլեմները: 
Սակայն դա արդեն ոչ թե անտիկ, այլ միջնադարյան փիլիսոփայության ոլորտն 
է:

Անտիկ փիլիսոփայության բնորոշ գծերը

Անտիկ փիլիսոփայությունը զարգացավ XII - XIII դարերի ընթացքում, 
մ.թ.ա. VII դ. մինչև մ.թ. V l^ : Խոսքը առա՛նձնահատուկ տիպի փիլիսով1այու- 
թյան մասին է:

Պատմական պլանով անտիկ փիլիսոփայությունը կարելի է բաժանել 
հինգ շրջանի' 1) նատուրալիստական շրջան, որտեղ ուշադրությունը հիմնա
կանում հատկացվում էր բնության (ֆյուզիսի) և տիեզերքի (միլեթացիներ, 
պյութազորականներ, էլեացիներ, կարճ ասած' մինչսոկրատիկներ) հիմնա
հարցերի վրա, 2) հումանիստական շրջան, մարդու և առաջին հերթին էթիկա
կան պրոբլեմներով (Սոկրւստես, սոփեստներ), 3) դասական շրջան, Պլատո
նի և Արիստոտելի վիթխարի համակարգերով, 4) հելլենական դպրոցների շր
ջան (սւոոիկներ, էպիկուրականներ, սկեպտիկներ), որոնք զբաղված էին 
մարդկանց բարոյական կերտվածքի հետ առնչվող խնդիրներով, 5) նեոպլա- 
տոնիզմ մինչև Միասնական-Բարիքի մասին պատկերացմանը հասնող իր 
համապարփակ սինթեզով:

Պրոբլեմային հարցերի դաշտը մշտապես լայնանում էր, իսկ դրանց մշա
կումը գնալով ստանում էր ավելի խոր և մանրազնին բնույթ: Այսպես, տիե
զերքի հիմնահարցերով զբաղվում էին ոչ միայն բնափիլիսոփաները, մասնա
վորապես միլեթացիները, այլև Պլատոնը, Արիստոտելը և Պլոտինը: Նույնը 
կարելի է ասել նաև էթիկայի և տրամաբանության հիմնահարցերի մասին: Ան
տիկ փիլիսոփայության մեջ ավելի ակնառու երևում էին երեք մասեր' ֆիզիկա 
(բնության մասին փիլիսոփայական ուսմունք), էթիկա (մարդու մասին փիլի
սոփայական ուսմունք) և տրամաբանություն (բառի, հասկացության մասին 
ուսմունք): Թվարկենք անտիկ փիլիսոփայության բնորոշ գծերը:

1. Անտիկ փիլիսոփայությունը սինկրետիկ է, դա նշանակում է, որ նրան ա- 
վելի բնորոշ է համաձուլվածությունը, կարևոր պրոբլեմների չբաժանվածու- 
թյունը, քան փիլիսոփայության հաջորդ փուլերին: ժամանակակից փիլիսոփա
յության մեջ կատարվում է աշխարհի մանրամասնած տարաբաժանում, օրի
նակ մարդու աշխարհ և բնության աշխարհ, այս երկուսից յուրաքանչյուրին 
բնորոշ է իր գծերը: ժամանակակից փիլիսոփան հազիվ թե բնությունը կոչի բա
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րի, նրւս համար բարի կարող է լինել միայն մարդը: Անտիկ փիլիսոփան, որպես 
կանոն, էթիկական կատեգորիաները տարածում էր ամբողջ տիեզերքի վրա:

2. Անտիկ փիլիսոփայությունը տիեզերակենտրոն է' նրա հորիզոնները 
միշտ ընդգրկում են ամբողջ տիեզերքը, այդ թվում մարդու աշխարհը: Դա 
նշանակում է, որ հատկապես անտիկ փիլիսոփաները մշակեցին ամենւսհա- 
մապարփակ կատեգորիաները: ժամանակակից փիլիսոփան, որպես կանոն, 
զբաղվում է «նեղ» պրոբլեմների մշակմամբ, օրինակ ժամանակի պրոբլեմով' 
խուսափելով տիեզերքի ամբողջության մասին դատողություններից:

3. Անտիկ փիլիսոփայությունը ելնում է տիեզերքից, զգայական և մտահա
սանելի տիեզերքից: Այս իմաստով այն, ի տարբերություն միջնադարյան փի
լիսոփայության, աստվածակենտրոն չէ, այսինքն առաջին տեղում չի դնում 
աստծո մասին պատկերացումը: Իմիջիայլոց, տիեզերքը անտիկ փիլիսոփա
յության մեջ հաճախ համարվում է բացարձակ աստվածություն (չանձնավոր
ված), դա նշանակում է, որ անտիկ փիլիսոփայությունը պանթեիստական է

4. Անտիկ փիլիսոփայությունը զգալի արդյունքի հասավ հասկացութային 
աստիճանում' Պլատոնի գաղափարների ուսմունքը, Արիստոտելի ձևի (էյդո- 
սի) հասկացությունը, ստոիկների բառերի իմաստի (լեկտոնի) հասկացությու
նը: Սակայն այն համարյա թե ծանոթ չէ նշաններին: Անտիկ տրամաբանու
թյունը առավելապես ընդհանուր անունների, հասկացությունների տրամա
բանություն Է: Իմիջիայլոց, Արիստոտելի տրամաբանության մեջ հանգամա
նորեն ուսումնասիրվում է նաև դատողությունների տրամաբանությունը, բայց 
կրկին անտիկ դարաշրջանին բնորոշ մակարդակում:

5. Անտիկ էթիկան առավելապես առաքինությունների և ոչ թե պարտքի և 
արժեքների էթիկա է: Անտիկ փիլիսոփաները մարդուն հիմնականում բնու
թագրում էին որպես առաքինությունների և արատների կրող: Առաքինու
թյունների էթիկայի մշակման գործում նրանք անսովոր նվաճումների հասան:

6. Ուշադրության է արժանի անտիկ փիլիսոփաների կեցության արմա
տական հարցերին պատասխանելու ապշեցուցիչ կարողությունը (օրինակ' 
նայեք ստոիցիզմին, սկեպտիցիզմին և էպիկուրականներին նվիրված տեքս
տերը): Անտիկ փիլիսոփայությունը իրապես ֆունկցիոնալ է, այն կոչված է օգ
նելու մարդկանց նրանց ամենօրյա կյանքում:

Անտիկ փիլիսոփաները ձգտում էին իրենց ժամանակակիցների համար 
գտնել երջանկության ճանապարհը: Թե որքանով դա նրանց հաջողվեց, կա
րելի է բանավիճել: Անկասկած է մեկ այլ բան նրանք իրենց ստեղծագործու
թյունների համար ապահովեցին դարավոր երկար կյանք: Անտիկ փիլիսոփա
յությունը չթաղվեց պատմության մեջ, այն իր նշանակությունը պահպանել է 
նաև մեր օրերում: Ինչպես մաթեմատիկոսները մտադիր չեն հրաժարվել Էվկ
լիդեսի երկրաչափությունից, այնպես էլ փիլիսոփաները հարգանքով են լց
ված Պլատոնի էթիկայի կամ Արիստոտելի տրամաբանության նկատմամբ: Ա- 
վելին, ժամանակակից փիլիսոփաները մսմենօրյւս հրատապ պրոբլեմների 
լուծումների որոնումներում անընդմեջ դիմում են իրենց մեծ նախորդներին:



Գլուխ  1.2. Մ իջնա դա րյա ն փ իլիսոփ ա յություն 51

Գ լ ո ւ խ  1. 2 

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատմական տեղեկանք

Միջնադարյան փիլիսոփայությունը հիմնականում պատկանում է ֆեոդա
լական դարաշրջանին (V -XV դդ.): Դա փիլիսոփայելու միանգամայն յուրա
հատուկ եղանակ էր, որը մեծապես տարբերվում էր հունականից: Անշուշտ, 
միջնադարյան փիլիսոփայությունը անտիկ փիլիսոփայության ժառանգորդն 
էր, երբեմն նույնիսկ պարզապես կրկնում էր այն, բայց միաժամանակ մշա
կում էր նաև իր սկզբունքները: Միջնադարը տվեց նշանավոր փիլիսոփաների 
մի ամբողջ համաստեղություն Ավգուստին, էրի ուզենա, Անսելմ, Ալ Ֆարւսբի, 
Իբն Սինւս, Իբն Ռուշդ, ԱբեԱւսր, Ռոջեր Բեկոն, Սիգեր, Թովմա Աքվինացի, 
Սկոտ, Օկկամ և ուրիշներ: Հնարավորություն չունենալով միջնադարյան փի
լիսոփայությունը ներկայացնել բոլոր հեղինակներով և մանրամասներով' 
կանգ առնենք միայն նրա ընդհանուր բնութագրի վրա: Խոսքը կգնա միայն 
միջնադարյան փիլիսոփայության առավել բնորոշ գծերի մասին:

Աստվածակենտրոնություն: 
Միաստվածություն: Աստված: 

Բացարձակ անձնավորության սկզբունքը

Աստվածակենտրոնության սկզբունքի համաձայն՜ ամենայն կեցության, 
բարիքի և գեղեցկության սկզբնաղբյուրը աստված է: Կյանքի բարձրագույն 
նպատակը աստծուն ծառայելու մեջ է: Բազմաթիվ աստվածների գոյության 
ընդունման անտիկ ավանդույթին վերջ է տրվում: Հուդայւսկանությունը, 
քրիստոնեությունը և մուսուլմանությունը ճանաչում են միայն միաստվածու
թյունը: Նման կարգի ուսմունքները մոնոթեիստւսկան են: Ո՞րն է աստվածա- 
կենտրոնության փիլիսոփայական իմաստը: Պետք է ենթադրել, որ փիլիսո
փայությունը պատահաբար չստացավ աստվւսծակենտրոն բնույթ: Մեր խն
դիրը կայանում է նրանում, որպեսզի հասկանանք աստվածակենտրոնության 
իմաստը, նրա կենսական արմատները:

Աստվածակենտրոնությունը սուբյեկտի, աշխարհում նրա հատուկ տեղի 
ինքնարտահայտման պատմական ձև է: Այն պայմաններում, երբ մարդը ա- 
մուր թելերով կապված է բնական իրողությունների և տոհմային հարաբերու
թյունների հետ, բայց արդեն սկսում է հասկանալ իր առանձնահատկություն
ները, միակ ընդունելի սկզբունքն է դառնում բացարձակ անձնավորության
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սկզբունքը: Սուբյեկտի դերը արդեն առանձնացված է, բայց ոչ այնքան, որ 
այն լիովին վերագրվի առանձին մարդկանց: Բացարձակ անձնավորության 
սկզբունքը սուբյեկտիվության շատ ավելի խորը ըմբռնում է, քան անտիկ սւշ- 
խարհինը:

Պատահական չէ, որ քրիստոնեությանը ժամանակակից անտիկ մտածող
ները քրիստոնեությունը չըմբռնեցին: Հրեա Քրիստոսին աստծո որդի համա
րելը նրանց հրեշավոր էր թվում: Նրանք այդ նույն քրիստոնեության մեջ տես
նում էին (հիշենք, որ Հին Կտակարանը գրվել է մեր թվարկությունից առաջ, 
իսկ Նոր Կտակարանը' մ.թ. I - II դդ.) բազմաթիվ հակասություններ: Սակայն 
վերջիններիս իրական առկայությունը նույնիսկ ի զորու չէր կանգնեցնել գլ
խավորը' սուբյեկտիվության սկզբունքի ուժեղացումը, որը և իր մարմնավո
րումը ստացավ աստվածակենտրոնության մեջ: Իմիջիայլոց, պարզվել է, որ 
հատկապես անտիկ մտածողները հիմք ստեղծեցին աստվածակենտրոն 
պատկերացումների համար: Մասնավորապես, դա մտածողության բավա
կան կուռ ոճի մշակումն էր, միասնական տրամաբանական սկզբունքի զար
գացման կարողությունը, առանց որի միաստվածությունը, ինչպես նաև 
միասնականի' որպես բարիքի ըմբռնումը ակներևաբար անկատար կմնար: 
Երբ ւսստվածաբանները սկսեցին քրիստոնեությունը կուռ տրամաբանական 
տեսքի բերել, նրանք անմիջապես դիմեցին անտիկ փիլիսոփայության գա
ղափարական զինանոցին:

Բնականաբար, միջնադարում սուբյեկտի սկզբունքը չէր կարող իրագործ
վել այլ կերպ, քան ժամանակի կենսական իրողությունների բովանդակությա
նը համապատասխան, նույնիսկ գիտական տրակտատներում աստված 
հանդես է գալիս որպես տեր, ավատական սենյոր, արքա: Ավգուստինը գտ
նում էր, որ «արարիչը իր արարածների նկատմամբ կոչվում է արարիչ ճիշտ 
այնպես, ինչպես տերը իր ծառաների նկատմամբ կոչվում է տեր»: Բազմիցս 
կրկնվում էր այն միտքը, թե հրեշտակները, վանականները, աշխարհականնե
րը աստծո ծառաներն են: Ֆրանսիական ոսկեդրամ էքյուի (XIII դ.) վրա Քրիս
տոսի պատկերի շրջագծում գրված էր. «Քրիստոս-հաղթող, Քրիստոս-արքա, 
Քրիստոս-իմպերատոր»: Դրա հետ մեկտեղ Որդի-աստվածն ավելի մոտ էր 
մարդկանց, քան նրա հզոր հայրը: Քրիստոսը հանդես է գալիս որպես Աստ
վածամարդ, որպես մարդ, ուսուցիչ, խրատատու, որը զարմանալի հստակո
րեն հասկանում էր անկիրթ շինականի հնազանդ հոգին: Քրիստոսի մարդկա
յին բնույթը միջնադարյան հումանիզմի իսկական հիմքն է:

Աստվածակենտրոնության սկզբունքը իր համընդգրկունության շնորհիվ 
միջնադարյան փիլիսոփաներին հարկադրում էր քննարկել և ճշգրտել այն
պիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են կեցությունը, էությունը, գոյությունը, 
հատկությունը, որակը:
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Կրեացիոնիզմ

Կրեւսցիոնիզմը աստծո կողմից ոչնչից աշխարհի արարման ուսմունքն է: 
Արարչագործության համար աստված ոչ մի աշխարհի, ոչ մի բանի կարիք չու
նի: Անտիկ փիլիսոփայությունը մարդուն կապում էր բնութւան հետ, այժմ այդ 
կապը արձակվում է, և մարդու առջև իր կեցության փոփոխության նոր հորի
զոններ են բացվում: Եթե աստված արարչագործ է, ապա մարդը ևս, թեկուզ 
պակաս, սակայն որոշակի չափով կարող է արարել:

Ամենայն եռանդով սկսվում է քննարկվել արաչագործության գաղափարը, 
որն իր ակունքներով հասնում է վարպետ-դեմիուրգի մասին անտիկ պատկերա
ցումներին: Հնում վարպետը արհեստավորն էր և ոչ թե տերը: Այժմ ստեղծագոր- 
ծելր դիտվում է որպես աստծո, բարձրագույն տիրոջ և համապատասխանորեն 
ցածրադիր սուբյեկտների առանձնաշնորհ: Ստեղծագործության գաղափարի 
արդիականացումը դեռևս չի նշանաեում աշխարհականների կողմից նրա ան
պայման իրագործում: Բանը նրանումն է, որ ստեղծագործության գաղափարը 
ոչ միշտ, բայց բավական հաճախ հակադրվում է հեղինակության կոնցեպցիա
յին: Այդ դեպքում ստեղծագործությունը աստծո առանձնաշնորհն է, իսկ մարդ
կանց կողմից հայտնագործություն կատարելը դիտվում է որպես աստծուն ա- 
նարգելու փորձ: եման պատկերացումները բավական շատ էին տարածված, 
նրանք հիմնովին արգելակում էին ճարտարագիտական մտքի լինելիությունը:

Բայց ինչպե՞ս է արարում ինքը աստված: ժողովրդի մեջ այդ առնչու
թյամբ տարածված էին ամենագռեհիկ պատկերացումներ: Փիլիսոփաները 
արարչագործությունը պատկերացնում էին ոչ այնքան ֆիզիկական իմաս
տով, այլ որպես էությունների հետ կատարվող գործողություն' Պլոտինի 
Միասնակւսն-Բարիքի էմանացիաների նմանությամբ, այն կարևոր տարբե
րությամբ, որ պլոտինյան Միասնականի էմանացիան հանգեցնում էր Միաս
նականի հետ ամեն ինչի նույնացմանը: Միջնադարում բացահայտում էին 
բազմաթիվ այդպիսի տարբերություններ, որոնք անտիկ փիլիսոփայությանը 
բոլորովին անհայտ էր: Այսպես' սատանան (րնկած հրեշտակը) աստվածային 
չէ, բայց ստրատեգիական պլանով ամեն ինչ բարիք է: Առավելագույնս առա
քինի է միայն ինքը' աստված: Այստեղից էլ, իմիջիայլոց, առաջանում է յուրա
քանչյուրի իր առջև պատասխանատվության հարցը, որը միանգամայն օ- 
գուտ էր բերում անտիկ աշխարհայացքին:

Ինչպե՞ս հասկանալ աստծո կողմից աշխարհի արարումը ոչնչից: Պարզ 
տրամաբանական մոտեցումը կհանգեցնի ոչնչից արարման գաղափարի ծաղ- 
րելուն, քանի որ, ըստ տրամաբանության, ոչնչից կարծես թե միայն ոչինչ կս- 
տացվի: Իմիջիայլոց, կրեացիոնիզմի բովանդակությանը հիմարության պիտակ 
կպցնելը բավականին անբովանդակ է: Կրեացիոնիստները ինքնին հետևում են 
տրամաբանությանը, եթե աստված հիմնական սկզբունքն է, ապա նրան չի կա
րելի հակադրել, օրինակ, արարչագործության մատերիան կամ նյութը:
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Պրովիդենցիալիզմ: ժամանակ

Պրովիդենցիալիզմը պատմության' որպես մարդու փրկության համար 
աստծո կողմից նախօրոք կանխատեսված պլանի ըմբռնումն է: Ավգուստի- 
նը պատմական պրոցեսը հասկանում էր որպես «Աստծո արքայության» ու
ղի: Տիեզերաբանության մեջ պրովիդենցիալիզմը հանգեցնում էր համաշ
խարհային ներդաշնակության, բնական ամեն ինչի համաչափության գաղա
փարին: Պրովիդենցիալիզմը ամրագրում է մարդու անազատության փաստը, 
այն պայմանավորված է ոչ այնքան բնական, որքան ոչ բնական կամ հասա
րակական, կամ սուբյեկտի մեջ նրա կյանքի դինամիկայի պրոցեսում կենտ
րոնացված ուժերով:

Պրովիդենցիալիզմը անտիկ լոգոսի միջնադարյան հրատարակությունն 
է, որն այժմ անվանում են հասարակության և բնության գործառության և զար
գացման օրենքներ:

Եթե աստված է աշխարհը արարել, ապա աշխարհը ժամանակավոր է: 
Բայց ի՞նչ է ժամանակը: Ավգուստինից սկսած' այդ հարցի վրա գլուխ էին 
կոտրում բազմաթիվ միջնադարյան փիլիսոփաներ: Հավերժությունը գաղա
փար է, ժամանակը հանդես է գալիս որպես գաղափարի իրականացում, եթե 
ժամանակը շատ երկարատև է, ապա իր սահմանում այն վերածվում է հավեր
ժության (դա համապատասխանում է նրան, որ իրի գաղափարը ընդհանրա
պես նրա սահմանն է): Արիստոտելը ժամանակը համարում էր շարժման թիվ, 
ցանկացած շարժման' անկախ նրա յուրահատկությունից: ժամանակի չա
փումը կատարվում էր պարբերական պրոցեսներով: Անտիկ աշխւսրհոյւմ պրո
ցեսները ընդհանրապես համարվում էին հիմնականում պարբերական և այդ 
իմաստով' անփոփոխ, իբրև թե տեղի է ունենում «հավերժական վերադարձ»:

Միջին դարերում, երբ տիրապետող էին գյուղատնտեսական ռիթմերը, 
պարբերականությունը մնում էր փիլիսոփաների ուշադրության կենտրոնում, 
բայց անխուսափելիորեն մեջտեղ էր գալիս Սուրբ պատմությունը, իսկ այդ
տեղ տեղ էր գտնում այդքան սովորական դարձած պարբերականությունը: 
Քրիստոսի ծնունդը, մահը և հարությունը չէին կարող կրկնվել: Պատկերավոր 
ասած' անտիկ պարբերական ժամանակը կարծես թե երկարաձգվում "էր՜, ա- 
ռանձնացվում էին նրա յուրահատուկ նշանակության կետերը: Այն ամենը, ինչ 
վերաբերում էր Հայր-աստծուն և Քրիստոսի կյանքին, ստանում էր ժամանա
կային չափում: Ո՞ր օրը աստված ստեղծեց Ադամին: Աստվածային ժամանա
կը հավասարազո՞ր է երկրային ժամանակին: Ո՞ր թվին է ծնվել Քրիստոսը: 
Քանի՞ ժամ է Քրիստոսը մնացել մահվան վիճակում: Ինչու՞ են Ադամն ու Ե- 
վան միայն 7 ժամ մնացել դրախտում: Այս բոլորը միջնադարյան մարդուն 
բնորոշ հարցեր են: Հայտնագործվում են ժամանակի չափման հատուկ մի
ջոցներ: Եթե սկզբում ժամանակի մասին իմաց էին տալիս զանգակները, ա- 
պա XIII դ. քաղաքային շենքերի ճակատներին հայտնվեցին ժամացույցներ:
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Միջնադարյան ժամանակը առաջին հերթին կրոնական և եկեղեցական 
էր: Յուրաքանչյուր տարի ընկալվում էր որպես Հիսուս Քրիստոսի մարմնավո
րում: Այսպես թե այնպես, առաջանում էր «սուրբ» և երկրային ժամանակների 
հարաբերակցման խնդիր: Մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը հա
մոզված էր, որ աշխարհի արա՜րչագործության վեց օրերը հավասարազոր չեն 
երկրային սովորական, շարքային վեց օրերին, հաճախ գտնում էին, որ ա- 
րարչագործության մեկ օրը հավասարազոր է երկրային հազար տարիների: 
Հետագայում այդ չափաբաժիններով արված հաշվարկներով ստացվում էր, 
որ Ահեղ դատաստանի օրը (Ռուսաստանում այն սպասվում էր 1491 թ.) «եր
կարաձգվում է», և հարկ եղավ 1:1000 չափաբաժնից հրաժարվել, բայց, 
միևնույն է 1:1 չափաբաժնին չէին վերադառնում:

ժամանակի միջնադարյան կոնցեպցիան անցում էր գծային ժամանակին 
և դրա հետ մասամբ կապված առաջընթացի հասկացությունը: ժամանակը 
համարվում էր ինչ-որ բանով բազմազան, բայց այն չէր համընկնում միայն 
բնական պրոցեսներին, իսկ դա արդեն ինքնին նշանակալի էր:

Սիմվոլիզմ: Միջնադարյան հերմենևտիկան

Միջնադարյան մարդը ամենուր սիմվոլներ էր տեսնում: Հունարեն սիմվո
լը (ցիմբոլոն) նշանակում էր վեհության նշան, մարդկանց միջև բաժանված 
առարկայի երկու կեսեր: Սիմվոլը ակնարկ է դեպի կորցրած միասնությունը: 
Միջին դարերում սիմվոլը այս կամ այն առարկայի թաքնված նշանակությու
նը գտնելու մարդուն ընծեռած հնարավորությունն է: Վերևում արդեն մենք 
տեսանք, թե ինչպես բնական ժամանակում փորձում էին ճանաչել «Սուրբ 
ժամանակը»: Նման ձևով էին գործում միշտ և ամենուր.

Իհարկե, աշխարհի սիմվոլիկ ընկալման մեջ հասարակ մարդիկ և փիլի
սոփաները տարբեր արդյունքների էին հասնում:

Հասարակ ժողովուրդը գործ ուներ մոգական կերպարների հետ, այդ ո- 
գով նա կատարում էր խորհուրդներ, աղոթում էր, խնձորը համարում էր չարի 
սիմվոլը, սպիտակ վարդը' Կույսի սիմվոլը, թափանցիկ բյուրեղաքարը'քրիս
տոնյայի կերպարը, կարմիր սարդոնիքսը' իր արյունը մարդկանց համար թա- 
փողՔրիստոսի սիմվոլը, կերպարը: Ամբողջ աշխարհը պատկերացվում էր որ
պես սիմվոլների մի վիթխարի բազմազանություն:

Ինչ վերաբերում է գիտնական այրերին, ապա նրանք ձգտում էին սիմվոլ
ների թաքնված նշանակության բացահայտման համար մշակել հատուկ 
հնարներ: Սիմվոլիզմը, անշուշտ, օտար չէր նաև անտիկ աշխարհին, բավա
կան է հիշել, թե ինչպես էին այն ժամանակի փիլիսոփաները ձգտում իրերում 
տեսնեի գաղափարները, ինչպես ստոիկները ճակատագրին հնազանդվելը 
համարում էին ճակատագրի ոչ ակնհայտ իմաստը: Սակայն միայն միջնադա
րյան փիլիսոփայության հաջողությունների շնորհիվ սիմվոլիզմը դառնում է 
փիլիսոփայության սկզբունք, նրա էական, բնորոշ գիծ: Հետագայում փիլիսո
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փայության այդ գիծը նշանակալի չափով կորսվեց, որը, իրոք, ցավալի է ե ա- 
հա թե ինչու: Բանն այն է, որ առանձնահատուկ մարդկայինը միշտ սիմվոլ է, 
ինքնին, բնական պրոցեսներից դուրս այն գոյություն չունի: Հետևաբար, այս
պես թե այնպես, անհրաժեշտ է սիմվոլների հետևում տեսնել նրանց թաքն
ված բովանդակությունը: Սիմվոլիզմը իր էությամբ դառնում է փիլիսոփայու
թյան ոչ սովորական, բայց կարևոր սկզբունք: Կրոնական ձևով դա առաջին 
անգամ կիրառվեց միջնադարյան վփլիսոփւսների կողմից: Հետևաբար, 
նրանց վիճակված էր դառնալ սիմվոլիզմի գործում առաջին ուսուցիչները: 

Նշենք նաև, որ սիմվոլիզմի անտեսումը անպատիժ չի մնում: Այդ մասին 
միանշանակորեն վկայում են տեխնիկական վթարները, պայթող գազատար
ները, մարդու կյանքի համար անպետք շենքերը և քաղաքները, այն ամենը, 
ինչ կառուցված է առանց մարդու համար նրանց նշանակության, նրանց սիմ
վոլիկ բնույթի հաշվառման: Հումանիզմը առանց սիմվոլիզմի հնարավոր չէ: 

Ինչպիսի՞ն է թաքնված իմաստների բացահայտման ուղին, ինչպե՞ս 
դրանք գտնել: Այդ նպատակի համար օգտագործում էին կրոնական տեքստե
րի մեկնաբանման որոշ եղանակներ (էքզեգեզա), ինչպես նաև ցանկացած 
տեքստի մեկնաբանություն (հերմենևտիկա): Հատուկ ուշադրություն էր 
դարձվում տեքստերի վրա: Չէ, որ ընդունված էր, որ կեցության բոլոր գաղտ
նիքները գտնվում են սուրբ գրքերում, հատկապես Աստվածաշնչում: Տեքս
տերը, բառը դառնում են վերլուծության գլխավոր առարկան: Սովորաբար 
վերլուծությունը կատարվում էր որոշակի աստիճաններով էտիմոլոգիական 
(ստուգաբանական), սեմանտիկական (իմաստաբանական), կոնցեպտուալ 
(հասկացութային, բովանդակային) և սպեկուլյատիվ (մտազննական): Ստու
գաբանական վերլուծության աստիճանում քննարկվում էր բառերի առաջա
ցումը, նրանց սովորական, նախասկզբնական նշանակությունը: Իմաստա
բանական վերլուծությունը, հատկապես եթե դա վերաբերվում էր սուրբ 
տեքստերին, ուղղված էր դեպի բարոյագիտացումը կյանքի բարոյական ի- 
մաստի բացահայտումը: Կոնցեպտուալ վերլուծությունը հավակնում էր 
տեքստի հեղինակի մտքերի պարզաբանմանը: Սպեկուլյատիվ աստիճանում 
պարզաբանվում էին յուրացրած նյութի հետևանքները, մեկնիչը զբաղվում էր 
համակարգաստեղծ գործունեությամբ՜ իմիջիայլոց, համարձակվելով հա
կադրվել հեղինակությունների հայացքներին:

Միջնադարյան Փիլիսոփայությունը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում 
բառի սիմվոլիկայի վրա: Դա հասկանալի է, քանզի միջնադարյան սիմվոլի
կան սկսվում էր Աստվածաշնչի տեքստերով, այսինքն' բառերով: Դանթեք7 հա
մար բառը համընդհանուր նշան էր, սիմվոլ: Այստեղից էլ ավելի հասկանալի 
է դառնում աստվածաշնչային «Սկզբում բառն (բանն) էր» հիմնադրույթը: 
Բայց ի՞նչ է բառը: Ի՞նչ է այն նշանակում: Այս կապակցությամբ էլ նոմինա
լիստների և ռեալիստների միջև առաջացավ «ունիվերսալիաների մասին բա
նավեճը», որը թույլ տվեց նշանակալի չափով ճշգրտել դեռ Պլատոնից և Ս- 
րիստոտելից եկող եզակիի և ընդհանուրի փոխհարաբերության հարցը:
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Ռեալիզմ և նոմինալիզմ

Ռեալիստի համար ընդհանուրը գոյություն ունի, ընդ որում, Թովմա Աքվի- 
նացու համար երեք ձևերով' աստծո մեջ, իրերի մեջ, մարդկանց գլուխներում 
(այսինքն մտքերում): Միջնադարյան ռեալիստի դիրքորոշումը ՊլատոնիգԵ\\ 
շարունակումն է:

Նոմինալիստը շարունակում է սոփեստների գիծը, որոնց Սոկրատեսը ջն- 
նադատում էր ընդհանուրը չհասկանալու մեջ: Նոմինալիստը գտնում է, որ 
ընդհանուրը գոյություն չունի, իսկ հասկացությունները բառեր են, նոումեն- 
ներ, նշաններ: Այստեղ, ըստ Օկկամի, ամեն ինչ կապված է իմացության ա- 
ռարկայի նկատմամբ սուբյեկտի վերաբերմունքի, նրա հոգու ուղղվածության 
հետ: Այսպիսի ուղղվածությունը, ըստ սահմանման, կոչվում է ինտենցիա: Հո
գու կանխադրող բնության շնորհիվ ինտենցիան բոլոր իրերի մեջ ընդհանու
րը տեսնում է, բայց բուն իրերում ընդհանուրը չկա, այն վերագրված է հոգուն, 
ավելի ստույգ' մարդու գլխին: Բայց նշանավոր դարձած այս «Օկկամի 
ածելին» ընդհանուր էությունների անհարկի դիտարկում, բազմացում թույլ չի 
տալիս: Եթե եզակի իրերի գոյության ընդունումը բավարարում է երևույթների 
իմացությանը, ապա ընդհանուրի (ռեալների) իրական գոյության ընդունման 
կարիքը չկա, քանի որ դրանք իսկական իրերի կեղծ պատճառներն են:

Դիտարկվող բանավեճը կարելի է ներկայացնել էության և գոյության 
հասկացություններով: Ռեալիստի համար գոյությունը էության դրսևորում է, 
ըստ Բոեցիոսի' նրանք համընկնում են միայն աստծու մեջ: Նոմինալիստը կա
րող է գլուխ հանել առանց էության (ահա և աշխատեց «Օկկամի ածելին»): 

Միջնադարյան ռեալիստների և նոմինալիստների բանավեճում փոքր-ինչ 
մի կողմ էին քաշված կոնցեպտուալիստները (Սբելյարը և ուրիշներ): Նրանք, 
ինչպես նոմինալիստները, գտնում էին, որ ընդհանուր հասկացությունները 
(ունիվերսալիաները) ինքնին գոյություն չունեն: Միաժամանակ կոնցեպ- 
տուալիստները մեղադրում էին նոմինալիստներին «քամի փչելու» մեջ, նկա
տի էր առնվում, որ նրանք հասկացությունները դիտում էին որպես բառեր' ա- 
ռանց բացահայտելու նրանց իրական իմաստը: Կոնցեպտուալիստները ընդ
հանուր հասկացությունները գնահատում էին որպես կոնցեպտներ' մինչ- 
փործնական մտային կառույցներ, որոնք անհրաժեշտ են աշխարհի ըմբռն
ման համար անհրաժեշտ մինչփորձնական մտային կառույցներ:

Ռեալիստների, նոմինալիստների և կոնցեպտուալիստների բանավեճը 
հասնում է մինչև մեր օրերը, նրանում վերջակետ դեռևս դրված չէ: Անվիճելի 
մի բան. որոշակի հարաբերությունների մեջ ճիշտ էին և ՛առաջինները, և' երկ
րորդները, և' երրորդները: ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ ընդհանուր 
անունների, հասկացությունների և հատկանիշների խնդրում գերակայում է 
հետևյալ մոտեցումը: Անունը լեզվական արտահայտություն է (կամ մեկ բառ, 
կամ բառերի կապակցություն): Անձնական անունը նշանակում է մեկ առար



58 Մաս 1. Փիլիսոփայության պատմություն

կա («այս սեղանը»): Ընդհանուր անունը նշանակում է այս կամ այն բնույթի 
առարկաների դաս: Ընդհանուր անուններ են, օրինակ, «ուսանող», «ան
տառ», «իրական թիվ», «միտք», «զգայություն» արտահայտությունները: 
Տվյալ խմբի (բազմության) առարկաները դաս (բազմություն) են կազմում 
շնորհիվ այն բանի, որ այդ առարկաներրց յուրաքանչյուրը ունի ընդհանուր 
հատկանիշ (հատկություն կամ ոարաբերություն):

Միևնույն' «ուսանող» ընդհանուր անունի օգտագործումը մի խումբ մարդ
կանց նշանակելու համար արդարացված է նրանով, որ նրանք բոլորը ունեն 
ընդհանուր հատկություն, դպրոցն ավարտետւց հետո սովորում են ուսումնա
րանում, համալսարանում կամ այլ ուսումնական հաստատությունում: Հաս
կացությունը տարբերվում է ընդհանուր անունից, քանի որ այն մտքի ընդ
հանրացման ձև է, ընդհանուր հատկությունների յուրահատուկ մեկնաբանու
թյունն է, այլ ոչ թե նրանց պարզ հաստատագրումը:

Հասկացությունը բացահայտում է ընդհանուր անունի իմաստը: Այսպես' 
դատելով «ուսանող» հասկացության մասին, մենք չենք բավարարվում այն 
բանի հաստատագրումով, որ այս կամ այն մարդը սովորում է ուսումնական 
հաստատությունում, այլ սկսում ենք մեկնաբանել' ուսանող լինել նշանակում 
է սիրել ուսումը, ինչ-ինչ բնագավառներում ձգտել կատարելագործման: Սո
վորաբար հասկացության սահմանման համար օգտագործում են տեսություն
ներ: Այսպիսով առարկաների ընդհանուր հատկանիշները նշանակվում են 
ընդհանուր անուններով, իսկ նրանց բովանդակությունը մեկնաբանվու՜մ է 
հասկացություններում: Ռեալիստները բացարձականացնում էին ընդհանուր 
հատկությունները, նոմինալիստները իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում 
էին ընդհանուր անունների վրա' հրաժարվելով ընդունել ընդհանուր հատկու
թյունների գոյությունը, կոնցեպտուալիստները, փաստորեն, հիմնականում 
զբաղվում էին հասկացություններով: Բոլորը միասին կատարում Էին ընդհա
նուր գործ: Նշված պրոբլեմների առանձին կողմերի վրա շարունակում են աշ
խատել նաև ժամանակակից փիլիսոփաները:

Հայտնությունը և հավատը. 
Քրիստոսի պատվիրանների փիլիսոփայական 

իմաստը

Այն հարաբերությունները, որոնցում գտնվում են աստված և մարդը, հան
դես են գալիս որպես հայտնություն Հայտնությունը մարդու նկատմամբ 
աստծու անմիջական կամադրանքն Է, մարդը այդ աստվածային կամքի հաս
ցեատերն Է. Աստծուց եկող տեղեկությունը սուբյեկտի կողմից ընդունվում Է 
անվերապահորեն' որպես մարդկային վարքի և իմացության բացարձակ չա
փանիշ, ընդունվում Է հավատով, այսինքն' այն մարդու համար բացարձակո
րեն համոզիչ Է. Աստված, Հին Կտակարանը, Նոր Կտակարանը, սուրբ հայրե
րի գրվածքները մարդուն բացում են աշխարհի գաղտնիքները և աստվածա
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յին կամքը: Մարդը պարտավոր է հավատալ աստծուն: Այլ բան տրված չէ: 
Հայտնության և հավատի ուսմունքը ունի երկու' ըստ բովանդակության 

հակասական թվացող աղբյուր: Մեկը կողմնորոշում է դեպի գերզգայական ի- 
րականությունը, իդեալականը, որը, դեռևս ըստ Պլատոնի, չի կարող լինել 
փորձնական և ընդհանրապես անմիջականորեն ճանաչելի: Մյուս աղբուրը 
հենվում է հայտնության չմիջնորդավորվածության վրա: Հայտնությունը 
նույնքան անմիջական է, որքան որ զգայությունը: Հայտնության և հավատի, 
մարդու հոգևոր կյանքի մեջ միջնորդավորվածի և չմիջնորդավորվածի հարա
բերակցության հարցը մշտապես միջնադարյան փիլիսոփաների ուշադրու
թյան կենտրոնում էր:

Տերտուլիւսնոսի ասույթը՜ «Հավատում եմ, քանի որ անհեթեթ է», հանրա
հայտ է: Այստեղ հայտնության բանական իմաստավորման անհրաժեշտու
թյունը ժխտվում է: XI դ. Անսելմը հանգում է մեկ այլ բանաձևի' «Հավատում եմ 
և հասկանում», իսկ XIII դ. Թովմա ԱքվինացիՕ ձգտում էր հասնել հավատի և 
բանականության ներդաշնակության, սակայն հավատի առաջնությամբ: 
Պարզվում է, որ մտքի և զգայության միացումը բոլորովին հասարակ գործ չէ, 
դրանց շատ հաճախ բաժանում էին' հանգելով երկակի ճշմարտության ուս
մունքին: Իբն Ռուշդը գտնում էր, որ փիլիսոփայության և գիտության ճշմար
տությունը կարող է կեղծ լինել աստվածաբանության մեջ և ընդհակառակը: 
Երկակի ճշմարտության ուսմունքը սովորաբար օգտագործվում է աստվածա
բանության և կրոնի, փիլիսոփայության և գիտության ինքնավար զարգաց
ման համար: Միջին դարերում այդ ուսմունքը օգտագործվեց սնոտիապաշ
տությունների և եկեղեցու ծայրահեղությունների դեմ: Ավելի ուշ եղել է և հա
կառակը, օրինակ' Կանտը «ստիպված էր սահմանափակել գիտության ոլոր
տը, որպեսզի տեղ տար հավատին»: Իմիջիայլոց, հազիվ թե կարելի է արդա
րացնել որևէ կամայական սահմանափակում: Այդ նկատառումներից ելնելով 
է, որ ժամանակակից փիլիսոփաները չեն ձգտում իրար հակադրել հավատը 
և գիտելիքը: ժամանակակից փիլիսոփան հակված է հավատը հասկանալու 
որպես աշխարհի նկատմամբ մարդու անձնական ինքնորոշում' նրա ունեցած 
գիտելիքների հիման վրա: Միջին դարերում այդ ինքնորոշման հիմնավորվա- 
ծությունը, այսօրվա տեսանկյունից, մեծապես անկատար, ավտորիտար և 
դոգմատիկ էր: Բայց սույն պարագայում մեզ հետաքրքրում է միջնադարյան 
փիլիսոփայական որոնումների բուն ուղղվածությունը դեպի հավատի երևույ
թը, որն այժմ էլ իր արդիականությունը պահպանում է:

Հավատը լինում է տարբեր բնույթի' և' կրոնական, ինչպես պնդում էր գեր
մանացի էքզիստենցիալիստ Կ. Յասպերսը, և՛ փիլիսոփայական, և' գիտա
կան: Ա. էյնշտեյնը ընգծում էր, որ նա հավատում է ֆիզիկական երևույթների 
օբյեկտիվ գոյությանը: Մեզ համար կարևոր է այժմ ոչ թե հավատի տարբերու
թյունները, այլ նրանց առկայության փաստը, հավատի փիլիսոփայական ի- 
մաստավորումը: Մի առիթով Ի. Բրոդսկու արտահայտած միտքը «Անհավա
տությունը կուրություն է, բայց ավելի հաճախ խոզություն է», կարողէ անհան-
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գստւսցնել փիլիսոփայական ինքնագիտակցությունը: Հավատի գաղափարը 
մշակվեց հատկապես միջնադարյան աշխարհայացքում:

Մարդկային իրականության, մարդկայինի յուրահատկության ըմբռնման 
մեջ միջնադարյան փիլիսոփայությունը իրոք շատ ինքնատիպ էր: Հատկա
պես նրան է պատկանում այնպիսի երևույթների բացահայտման ու զարգաց
ման վաստակը, ինչպիսիք են հայտնությունը, հավատը, սերը, խղճի խայթը, 
կարեկցանքը: Թվում է, թե սովորական մարդկային զգացմունքները ուղղված 
են դեպի նոր կրոնափիլիսոփայական բարձունքներ: Դրանք արդեն հասա
րակ զգացմունքներ չեն, այլ այնպիսիք, որ գրվում են մեծատառով Սեր, Հա
վատ, Կարեկցանք: Խոսքը հստակ նշանակության երևույթների մասին է, ո- 
րոնք հանդես են գալիս որպես մարդու անձնական ինքնորոշման բարձրա
գույն օրինակներ: Եթե անտիկ փիլիսոփայությունը, մշակելով տիեզերքի մա
սին հասկացությունները, բարձրացավ փիլիսոփայական կատեգորիաների 
աստիճանին, ապա միջնադարյան փիլիսոփայությունը նման բան է անում 
մարդկային գոյության ոլորտում: Այն բարձրացավ մինչև առանձնահատուկ 
երևույթների աստիճանը, որոնց համար ժամանակակից գրականության մեջ 
հարմար անվանումներ դեռևս չեն գտել: Դրանք հասարակ զգացմունքներ 
չեն, այլ զգացմունք-էյդոսներ: Պատահական չէ, որ մենք «զգացմունք» տեր
մինին միացրինք «էյդոսը», որպեսզի ցույց տանք, որ խոսքը մս ոդու էության, 
նրա էական էքզիստենցիալ սահմանումների մասին է:

Միջնադարյան փիլիսոփաները ամենուր հիերարխիա էին տեսնում, ուր 
աստիճաններով անընդմեջ բարձրանալու ձգտումը հաճախ հանգեցնում էր 
անսովոր արդյունքների: Այդ կապակցությամբ անդրադառնանք բարոյական 
հիմնահարցերին: Կրոնական կյանքի լարվածությունը այսպես թե այնպես 
հանգեցնում էր կրոնական կանխադրույթների ձևափոխմանը վարքի կանոն
ների, գործնական փիլիսոփայության: Այստեղմիշտ էլ հնարավորություն կար 
հենվել հեղինակությունների, հայտնության վրա' հետևելով Քրիստոսի պատ
վիրանին' «Ուրեմն կատարյալ եղեք, ինչպես կատարյալ է հայրը երկնային»: 
Իսկ դա նշանակում է' մի՛ սպանիր, մ՜ի շնանա, սիրի ր մերձավորիդ և թշնա- 
մուդ, մյուսներին-արա այն, ինչ կուզեիր, որ նրանք քեզ անեն և այլն: Կարծես 
թե, հետևելով այս կանոններին, քրիստոնյան կարոդ է իր մեղքերի և վաստա
կի չափն ու գնահատականը փնտրել դրսում, մյուս մարդկանց մեջ, հատկա
պես հոգևորականի մեջ, որը երկարատև աղոթքներով, պաս պահելու միջո
ցով իր լուծն էր քաշում: Նման պատիժը կրելուց հետո մարդը իրեն համարում 
էր աստծու հետ հաշտված, բայց այդ դեպքում նրա սեփական Ես-ը թույլ էր 
գործում: Միջնադարյան փիլիսոփաները դա նկատեցին և, ըստ էության, հե
ղաշրջում կատարեցին, դա սեփական Ես-ի խորխորատներում խորասուզվե
լու անհրաժեշտության ընդունումն էր, ուր առաջատար դերը ստացավ սու
բյեկտի ինքնագիտակց՜ությունը: Մարդու բարոյական վարքի անհատակա
նության բացահայտման հիմնական վաստակը պատկանում է Աբելյարին: 

Միջնադարի վերջերում ապաշխարանքը, նրա հետ կապված տառա-
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պւսնքներն ու արցունքները դրսևորվում էին որպես սուբյեկտի ներքին 
հոգևոր կյանքի արդյունք: էթիկական նորմերը, կանոնները հանդես էին գա
լիս որպես զգացմունք-էյդոսների շարունակություն: Դրանք ոչ թե վարքի 
շարքային կանոններ, այլ բարձրագույն բարոյական իդեալներ էին: Այս պա
րագայում արդեն հասկանալի է դառնում, թե ինչու Քրիստոսի Լերան քարոզը 
այսօր ևս պաիպանում է իր նշանակությունը: Քրիստոնեությունը բերեց նոր 
բարոյական սկզբունքներ: Այդ սկզբունքների ցանկը անփոփոխ չի մնացել, 
ինչ-որ բան մերժվել է, ինչ-որ բան փոխվել, քրիստոնեության քննադատների 
թիվը աճել է, սակայն անաչառ վերլուծության դեպքում անհնար է չընդունել, 
որ մարդու հոգևոր կյանքի սուբյեկտիվացումը և այդ Իիմքի վրա բարոյական 
սկզբունքների մշակումը մարդու և հասարակության ըմբռնման մեջ հսկայա
կան առաջընթաց քայլ էր:

Միջնադարյան փիլիսոփաները, միակրոնության բովանդակությանը հա
մապատասխան, հասարակության իմաստավորման ժամանակ առաջին տե
ղում դնում էին ոչ քաղաքականությունը և ոչ տնտեսությունը, այլ բարոյակա
նությունը, ավելի ստույգ՛ բարոյական սկզբունքները: Գուցե՞ դրանում էլ 
պետք է տեսնել քրիստոնեության, ինչպես նաև հուդայականության և իսլամի 
բազմադարյա կենսականության հիմքը:

Հասարակություն և բնություն

Ինչ վերաբերում է միջնադարյան հասարակությանը, ապա այստեղ իշ
խում են պապը և կայսրը, երկուսն էլ հավակնում են աստվածային կոչման: 
Երկրային կայսրը համարվում է երկնայինի շարունակությունը, ամեն ինչ 
կանխանշված է սիմվոլներում, պաշտոններում, դասերում: Հասարակության 
«մարմինը» կազմում են երեք դասեր' հոգևորականներ, զինվորականներ 
(ազնվականությունը ձեռք էր բերում ասպետական բնույթ), գյուղացիներ: Ա- 
զատ է նա, ով հզոր հովանավոր ունի: Քանի որ ավատական հասարակու
թյան վերնամասը երկգլխանի էր' պապը և կայսրը, վերջիններիս միջև տեղի 
էր ունենում համառ պայքար, հաճախ պապը ձգտում էր յուրացնել թագավո
րի (իմպերատորի) իշխանությունը, իսկ սա իր հերթին անտարբեր չէր պապա
կան իշխանության նկատմամբ: Բայց բոլորի և ամեն ինչի վերևում աստված 
էր: Երկրայինը դիտվում էր որպես երկնայինի սիմվոլ, այստեղից տրամաբա
նորեն հետևում է, որ երկրայինը, նրա ինքնուրույնությունը ավելի հաճախ 
պետք է թերագնահատվեր:

Փիլիսոփայության մեջ այդպես էլ եղավ, չնայած, ինչպես արդեն նշվել է, 
նոմինալիզմը Իանդես էր գալիս այդ միտումի դեմ: Ինչ վերաբերում է կյանքի 
իրողություններին, ապա այստեղ ավելի շատ բազմազանություններ կային, 
քան փիլիսոփայության մեջ: Ասպետները տուրք էին տալիս ֆիզիկական ու
ժի պաշտամունքին: երանց բավականություն էր պատճառում և՜ ուտելիքը, և՛ 
խմելիքը, և՜ քունը, և՛ սերը: Մարմնականի հեղինակության ընդունումը բնորոշ
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էր միջնադարյան զգացողությանը: Գույների, լույսի նկատմամբ հրապուրան
քը ընդհանուր էր: Գեղեցիկ համարվում էր բազմագույնը, փայլունը, շքեղը: 
Այս բոլորը մեկ անգամ ես ցույց է տալիս, որ միջնադարը անտիկ դարաշրջա
նի ուղիղ շարունակությունն էր, որտեղ նյութականին և գեղեցիկին (գեղար
վեստականին) նույպես հատուկ տեղ էր տրված:

Ինչ վերաբերում է բնությանը, ապա այն ևս զգալի չափով ներկայացվում 
էր անտիկ ավանդույթներով: Տիեզերական ամբողջը գունդ է, որի մեջտեղում 
գտնվում է Երկիրը, նրա շուրջը պտտվում են անկործան սուբստանցիայից 
կազմված ինը ոլորտներ, որոնց վրա ամրացած են լուսատուները: Վերջին ո- 
լորտից անդին լույսի և կրակի արքայությունն է, այն պատկերացնել հնարա
վոր չէ, քանի որ գտնվում է աշխարհի սահմաններից դուրս: Այդ բնագավառն 
էլ որոշում է վերջավոր աշխարհի սահմանները, այն աստծո տեղն է: Այս ամե
նը ցույց է տալիս, թե որքան անհամոզիչ է աշխարհի պատկերը, երբ նրա կա
ռուցման համար բավարար գիտական տվյալներ չկան:

Բնության նկատմամբ մարդու միջնադարյան հարաբերությունը որոշվում 
էր բնությանը վերագրվող կարգավիճակով' որպես աստծո արարչագործու
թյուն: Աստվածային արարչագործության հիերարխիայում բնությունը մար
դուց ցածր է դրված: Այդ իմաստով բնությանը կարելի է վերաբերվել անտար
բեր րեն, նույնիսկ արհամարհանքով: Բայց այս մոտեցումը չէր աշխատում 
այն դեպքում, երբ շեշտը դրվում էր բնության ատվածային ծագման վրա, 
քանզի ամեն ինչ, որ առաջացել է աստծուց, տվյալ դեպքում' բնությունը, քն
նադատությունից վեր է:

Միջնադարյան թեոդիցիան

Թեոդիցիա բառացի նշանակում է աստծո արդարացում: Հասկանալի է, 
որ միջին դարերում' աստվածակենտրոնության դարաշրջանում, ձգտում էին 
հիմնավորել աստծո մասին պատկերացումների արդարացիությունը: Առօրյա 
կրոնական գիտակցությունը աստծո կեցությունը համարում էր ակնհայտ 
այնքանով, որքանով յուրաքանչյուր մարդ նրա մասին հասկացություն ունի: 
Ըստ Ավգուստինի աստված հասանելի է դառնում մարդկային հոգու խորքե
րում, պետք է միայն խորասուզվել նրանում, և դուք անխուսափելիորեն 
կհասնեք աստծուն: Դամւսսկինը ելնում էր նրանից, որ աստծո մասին հաս
կացությունը արմատավորված է յուրաքանչյուր մարդու սրտում: Քննարկվող 
հայացքները իրենց ընդհանրացումը գտան Անսելմի այսպես կոչված օնտո
լոգիական (գոյաբանական) ապացույցում: Անսելմը գտնում էր, որ գաղա
փարները գոյություն ունեն իրականորեն: Եթե կա աստծո գաղափար, ապա 
գոյություն ունի նաև ինքը' աստված: Նա մեջ է բերում սաղմոսյան մի տող. 
«Եվ ասաց խենթը սրտումն իր' աստված չկա»: Բայց նույնիսկ խենթը հասկա
նում է «աստված» բառի իմաստը' նա ամենակատարյալ էակն է: Խենթը դրա
նով իսկ ընդունում է աստծո գոյությունը: Արդեն Անսելմի ժամանակակից վա
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նական Գաունիլոնը հանդես եկավ «խենթի» պաշտպանությամբ ւսրդւսրա- 
ցիորեն նշելով, որ հասկացությունից կեցության մասին եզրակացություն ւս- 
նելը կատարելապես անհամոզիչ է: Իր հերթին հերքելով Անսելմին միջնադա
րյան սխոլաստիկայի դասական Թովմա Աքվինացին ձգտում էր աշխարհից 
գնալ դեպի աստված ե այդ տեսանկյունից բերում էր աստծո գոյության մի 
շարք «ապացույցներ»:

Առաջին «ապացույցում» կրկնվում են Արիստոտելի դատողությունները 
սկզբնաշարժիչի մասին' յուրաքանչյուր առարկա շարժվում է մյուսի շնորիիվ, 
բացի սկզբնաշարժիչից: Երկրորդում հաստատվում է, որ աշխարհը, իսկ այս
տեղ պատահականը շատ է, պետք է ունենա բացարձակորեն անհրաժեշտ 
պատճառ: երրորդում աստված հասկացվում է որպես գոյություն ունեցող ւս- 
մեն ինչի ելակետային հիմք, որի բացակայությունը անիմաստ է: Չորրորդում 
աստված դիտվում է որպես կատարելության բարձունք, հինգերորդ «ապա
ցույցում» աստված համարվում է վերին նպատակ, որը ներդաշնակում է 
նպատակաուղղված բոլոր գործընթացները:

Սենք ամեն անգամ «ապացույց» տերմինը վերցրել ենք չակերտների մեջ, 
քանի որ թեզիսային ձևով բերված մեր պնդումները, եթե նույնիսկ դրանք ներ
կայացնենք ընդլայնված տեսքով, իրական ապացույց չեն հանդիսանում: 
Հույս ո:յենք, որ ընթերցողը ինքը կարող է բավարար չ՝ւփով գնահատել 
Թովմա Աքվինացու «ապացույցները»: Նշենք միայն, որ իր ժամանակ Կանտը 
քննել է աստծո գոյության ապացույցները և գտել է, որ դրանք իսկական ա- 
պացույցներ չեն: Գիտության մեջ աստծո գոյության հավաստի ապացույց 
չկա: Փիլիսոփայության և աստվածաբանության մեջ աստծո իրական լինելու 
օգտին բերվող փաստարկները առայժմ սակավ համոզիչ են: Իմիջիայլոց, 
աստծո գոյությանը հավատացող մարդուն դրանք թերևս պետք էլ չեն: Չէ՞ որ 
աստված մարդկանց հայտնվեց բարբառելով, «ես գոյություն ունեցողն եմ»: 
Իսկ այստեղ ոչինչ ապացուցել պետք չէ: Մենք ուզում ենք առանձնացնել 
հետևյալ միտքը: Բոլոր դեպքերում' աստված գոյություն ունի, թե ոչ, աստվա- 
ծակենտրոնության գաղափարը փիլիսոփայական հայացքների օրգանական 
զարգացման մի աստիճան էր: Ով չի ընդունում աստծո գոյությունը, կարող է 
միջնադարյան սիմվոլիզմի ոգով ասել, որ միաստվածության և աստվածա- 
կենտրոնության մեջ թաքնված են փիլիսոփայական գիտելիքի հզոր շերտեր: 

Դա, ի դեպ, բանալի է տալիս Իասկանալու, որ աստվածաբանության 
նկատմամբ փիլիսոփայության ենթակայական դերի մասին տարաբնույթ 
պատկերացումները չպետք է բացարձականացնել: Աստվածաբանական 
նյութերի միջոցով փիլիսոփայությունը կատարում էր իր գործը: Այն տեսան
կյունից, թե միջին դարերում մարդկային գոյությունը որքանով էր ստանում 
իսկական հիմք, միջնադարյան փիլիսոփայությունը պատկանում է մարդկա
յին ոգու մեծագույն ստեղծագործությունների շարքին: Մեզ մնում է առանձ
նացնել միջնադարյան փիլիսոփայության հիմնական գաղափարները:

1. Բացարձակ անձնավորության սկզբունք - փիլիսոփայական նշանա-
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կությւսն առավել արմատական գաղափար:
2. Աստվածակենտրոնություն - սկզբունք, որի համաձայն աստված միջ

նադարյան կրոնական և փիլիսոփայական պատկերացումների կենտրոնն է, 
կոնկրետացնում է բացարձակ անձնավորության սկզբունքը:

3. Միաստվածություն - աստված մեկ և ոչ թե բազմաթիվ է: Ի տարբերու
թյուն անտիկ աստվածների' քրիստոնեական աստվածը միակ ու անկրկնելի է:

4. Կրեացիոնիզմ - աստծո կողմից աշխարհի ոչնչից արարման մասին 
ուսմունք: Դրանով նոր պատասխան է տրվում անտիկ շրջանում առաջադր
ված այն հարցին, թե ինչպես է միասնականից առաջանում բազմազանը:

5. Սիմվոլիզմ - երկրայինի ըմբռնում որպես աստծո աշխարհի այլակե- 
ցություն:

6. Միջնադարյան մարդակենտրոնություն - մարդը ոչ միայն փոքր տիե
զերք է (միկրոկոսմոս), այլ աստծո կողմից ստեղծված արտոնյալ էակ, իր հա
մար արարված ամեն ինչի տիրակալ: Փիլիսոփայության (և կրոնի) գլխավոր 
պրոբլեմը ոչ թե տիեզերքն է, այլ մարդը: Մարդը, ինչպես համարում էին ան
տիկ հանճարները, ունի ոչ թե երկու չափում մարմին և հոգի, այլ երեք: Առա
ջին երկուսին ավելացվում է «ոգին» (հոգևորությունը)' աստվածայինի հետ 
հաղորդակցվածությունը հավատի միջոցով: Բարձրագույն առաքինությունը 
բանականությունը, միտքը չէ, այլ բարի կամքը, աստծո պատվիրաններին 
հետևելը: Հետևելով աստծուն' մարդը մասնակցում է բարու արարմանը, մար
դու էությունը հավատը, հույսը, սերն է, «սակայն նրանցից առավելը սերն է» 
(Պողոս առաքյալ): Մարդ լինել' նշանակում է ապրել Քրիստոսի Լերան քարո
զում տրված պատվիրաններով:

7. Հասարակությունը «Երկրային արքայություն», սիմվոլ և նախապատ
րաստություն է դեպի «Աստծո արքայությունը»:

8. Միջնադարյան հերմենևտիկա - տեքստերի մեկնաբանման արվեստ:
9. Գծային ժամանակի և ժամանակի բազմազանության կոնցեպցիա: 

Պատմականության գաղափար:
10. Ունիվերսալիաների բնույթի մեկնաբանություն:
Միջին դարերում շատ էին վիճում փիլիսոփայության և աստվածաբանու

թյան հարաբերության մասին: Այսպես Թովմա Աքվինացին գտնում էր, որ 
աստվածաբանությունը, չփոխարինելով փիլիսոփայությանը, միևնույն է, կա
տարելագործում է այն, Իբն Ռուշդը հաստատում էր փիլիսոփայության առաջ
նությունը, Դունս Սկոտը հանդես էր գալիս այս երկուսի դեմ էլ' գտնելով, որ 
անհրաժեշտ է աստվածաբանության և փիլիսոփայության տարանջատում: 
Տարբեր մարդիկ, տարբեր գաղափարներ, բայց նրանցում առանց դժվարու
թյան կարդացվում է այն ընդհանուրը, որ միավորում էր միջնադարյան փիլիսո
փաներին' փիլիսոփայության նկատմամբ առավել հետաքրքրություն, այն 
մարդկանց ծառայեցնելու ձգտում: Անհանգստություն մարդկային ճակատագ
րի նկատմամբ, սա միջնադարյան փիլիսոփայության բնորոշ գիծն է: Այնպես 
որ, մենք միջնադարյան փիլիսոփայությունից շատ բան ունենք սովորելու:
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Միջնադարյան փիլիսոփայությունը այժմ գնահատվում է որպես անտիկ 
դարաշրջանի օրգանական շարունակություն, որպես հունական Իորիզոնի 
վրա բարձրացած ինքնուրույն աստիճան, նախկին ձեռքբերումների վերագ
նահատում և Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության նախապատրաս
տում: Միջնադարի փիլիսոփաները, հսկայական աշխատանք կատարելով, 
ստեղծեցին պրոբլեմային գաղափարների մի վիթխարի զինանոց, ընդ որում, 
դրանցից շատերի արժանիքները, ըստ մասնագետների հեղինակավոր կար
ծիքի, մեր օրերում ևս ըստ արժանվույն գնաԻատված չեն:
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Գ լ ո ւ խ  1. 3 

ՎԵՐԱօՆՆԴԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդակենտրոնությունը 
Վերածննդի փիլիսոփայության սկզբունքն է

Բացարձակ անձնավորության սկզբունքը միջնադարյան փիլիսոփայու
թյունը մշակեց հետևողականորեն: Ամենուր և ամենի մեջ տեսնում Էին ոչ թե 
բնության, ոչ թե մարդու, այլ աստծո առաջնությունը: Այս կարգի փիլիսոփա
յական ւսշխարԻայւսցքը ավելի օրգանականորեն Էր Իամապատասխանում 
գյուղատնտեսության վրա հենված սոցիալական և տնտեսական-քաղաքա- 
կան կյանքի կացութաձևին: Քաղաքային ապրելակերպին անցնելու և ար
դյունաբերության զարգացման հետևանքով մարդու նշանակության, նրա 
ինքնուրույնության, ստեղծագործական ակտիվության խնդիրը նոր Իարթու- 
թյան վրա Է դրվում: Նոր գաղափարների, Իայացքների կարիք Էր զգացվում, 
և դրանց երևան գալը իրեն սպասեցնել չտվեց:

Անշուշտ, նոր հայացքները դատարկ տեղում չէ, որ առաջանում Էին, 
դրանք բազում թելերով կապված էին միջնադարի և անտիկ դարաշրջանի 
հետ՛ Շատ մտածողների թվում էր, թե վերածնվում է միջնադարում մոռացու
թյան մատնված անտիկ մշակութային ժառանգությունը: Այս պատկերացու
մից էլ ծնվեց դարաշրջանի անվանումը՝ Վերածննդի կամ ֆրանսիական ար
տասանությամբ' Ռենեսանսի դարաշրջան (մոտավորապես XIV - XVI դդ.): Վե
րածննդի դարաշրջանում նոր փիլիսոփայական աշխարհայացքը մշակվեց 
առաջին հերթին նշանավոր փիլիսոփաների մի ողջ համաստեղության' Նիկո- 
լայ Կուզանւսցու, Մարսիլո Ֆիչինոյի, Լեոնարդո դա Վինչիի, ՄիքելաՕջելոյի, 
Ջորդանո Բրունոյի և այլոց ստեղծագործությունների շնորհիվ: Որո՞նք են Վե
րածննդի փիլիսոփայության հիմնական սկզբունքները:

Վերևում նշվեց, որ անտիկ փիլիսոփայության յուրահատուկ արդյունքը, 
պսակը դարձավ նեոպլատոնիզմը' իր չորս ելակետային գաղափարներով' 
Միասնական-Բարիք, Համւսշխարհային-Միտք, ՀւսմւսշխարԻային-Հոգի, Տիե
զերք: Այստեղ նեոպլատոնիզմը անդեմ է, նրանում սուբյեկտի և բնության հս
տակ բաժանում դեռևս չկա: Անտիկ նեոպլատոնիզմը միջնադարյան փիլիսո
փայության մեջ զգալիորեն ձևափոխվեց՛ Սիասնական-Բարիքը փոխարին
վեց աստծով, դրան համապատասխան էլ նոր բովանդակություն ստացան 
Համւսշխարհային-Աիտքը (Քրիստոս), Համաշխարհւսյին-Հոգին (Սուրբ Հոգի), 
Տիեզերքը (ընդհանրապես, ամբողջ բնությունը): Անտիկ աշխարհայացքում 
տիրապետում է ունիվերսալիզմը, տիեզերակենտրոնու թյունը և բազմաստ
վածությունը, միջին դարերում' աստվածակենտրոնությունն ու միաստվածու
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թյունը: Անտիկ դարաշրջանից միջնադարին անցնելու պրոցեսում տեղի ունե
ցավ բավական կարևոր թռիչք դեպի սուբյեկտի կողմը, չնայած սուբյեկտի
վությունը ըմբռնվում էր միայն բացարձակ անձնավորության սկզբունքով: Ե- 
թե ևս մեկ քայլ արվի դեպի սուբյեկտիվությունը, անտրոպոցենտրիզմից բա
ցի այլ բան չի ստացվի, աշխարհի կենտրոնում կդրվի մարդը (անտրոպոս): 
նորարարներին բնորոշ այդ քայլը կատարվեց Վերածննդի դարաշրջանում: 

Անշուշտ, հարց է ծագում նոր առաջացող, վերածննդյան աշխարհայաց
քի փիլիսոփայական հիմքի մասին: Արդյո՞ք մերժվեցին անտիկ և միջնադա
րյան փիլիսոփայական ուսմունքների սկզբունքային հարցադրումները: Ի- 
հարկե, ոչ: Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփաները նախկինի պես օգտա
գործում էին նեոպլատոնյան դրույթները, մեթոդաբանությունը: Ձևականորեն 
նրանք նախկինի պես աշխարհի կենտրոնում դնում էին աստծուն, բայց հիմ
նական ուշադրությունը դարձնում էին ոչ թե նրա, այլ մարդու վրա: Այսպիսով 
Վերածննդի փիլիսոփայության գաղափարական հիմքը մարդակենտրոն 
նեոպլատոնիզմն էր:

Ավանդական նեոպլատոնիզմից անտրոպոցենտրիկ նեոպլատոնիզմին 
անցման արդյունքում փիլիսոփայական ուսմունքների համակարգված բնույ
թը փաստորեն խաթարվեց, ձևականորեն աստծո կենտրոնական դիրքը պահ
պանվեց, սակայն փիլիսոփայական հետաքրքրությունների իրական հաս
ցեատերը դարձավ մարդը: Երկու կենտրոնների համատեղումը հնարավոր 
չէր, ուրեմն զարմանալի չէ, որ համակարգվածության իմաստով Վերածննդի 
փիլիսոփայական ուսմունքները ինչպես անտիկ, այնպես էլ միջնադարյան 
փիլիսոփայությանը զիջում էին:

Անտիկ փիլիսոփայական ուսմունքները համակարգեց Պլոտինը, միջնա
դարյանը' Թովմա ԱքվիՕացին: Բայց չգտնվեց մի մտածող, որ կարողանար 
նույնը անել Վերածննդի դարաշրջանում: Պետք է ենթադրել, որ դա Վերած
ննդի փիլիսոփայական մտքի անհամակարգելի վիճակի հետևանքն էր: Ար
դեն փիլիսոփաներին հետաքրքրում էր ոչ այնքան փիլիսոփայական ուս
մունքների համակարգման խնդիրը, որքան մարդը, նրա բնույթը, նրա ինք
նությունը, նրա ստեղծագործությունն ու գեղեցկությունը, վերջապես նրա 
ինքնահաստատումը: Դրա հետ մեկտեղ Վերածննդի Փիլիսոփաները ձգտում 
էին առավելապես օգտագործել անտիկ և միջնադարյան նեոպլատոնիզմի ա- 
ռավելությունները: Առաջինից փոխառվում էր մարմնականի, բնականի 
նկատմամբ էսթետիկական մոտեցումը, հատկապես մարդկային մարմնի 
նկատմամբ հրապուրանքը: Միջնադարյան նեոպլատոնիզմից վերցվում էր 
մարդու՝ որպես բարձրագույն հոգևորությունը կրող անձնավորության ըմբռ
նումը, որը կանխարգելում էր գռեհիկ մատերիալիզմի երևան գալը:

Այսպիսով Վերածննդի փիլիսոփայության հիմնական սկզբունքը մարդա
կենտրոնությունն է, որը իրականացվում Է նեոպլատոնական մարդաբանա
կան ուսմունքների միահյուսման միջոցով:
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Մարդը' որպես արարիչ, գեղագետ

Մարդկայինի առանձնահատկությունը կյանքն է: «Այնտեղ, ուր կյանք կա,- 
գրում է Պիկո դ ելլա Միրանդոլան,- այնտեղ կա հոգի, ուր հոգի կա , այնտեղ 
կա միտք»: Ընդունելով դա' պետք է արժանին մատուցվի մարդու բոլոր հատ
կություններին: Ընդ որում, միշտ չէ, որ պարզ է, թե նրանցից որն է գլխավորը: 

Վերածննդի դարաշրջանում մարդկային անձնավորությունը, ըստ էու
թյան, մնում է որպես ստեղծագործող էակ, նա կարծես թե իր վրա է վերցնում 
աստծու ստեղծագործական ֆունկցիան և ընդունակ է տիրապեւոել իրեն և 
բնությանը: Մարդը ստեղծագործական սկզբի մարմնավորումն է' լինի դա ար
վեստում, քաղաքականության, կրոնի, թե նույնիսկ տեխնիկական հայտնա
գործության մեջ: Աստծո նման մարդը հզոր է. գտնում է Ֆիչինոն: Եթե այդ
պես է, ապա մարդը կարող է հասնել բանականության և գեղեցկության բոլոր 
սահմաններին: Բայց ինչպե՞ս:

Մարդը գործ ունի մարմնականի հետ: Այստեղ Վերածննդի մտածողները 
վերակենդանացնում են հոգեկանի' մարմնականի հետ միասնության անտիկ 
ավանդույթը: Ընդ որում, նրանք ստեղծագործությունը համարում են կատա
րյալի արարում: Բայց կատարյալը գեղեցիկն է: Ռենեսանսի դարաշրջանի 
մարդը ոչ միայն ստեղծագործող է, այլև ստեղծագործող ե գեղագետ միաժա
մանակ: Նա գեղագետ է հենց արվեստագետի իմաստով, այսինքն' նկարիչ, ե- 
րաժիշտ և գեղագետ է ընդհանրական էսթետիկական իմաստով, այսինքն 
տեխնիկական աշխատող, արհեստավոր: Շատ հաճախ առանձին մարդուն 
հատուկ է բազմաթիվ շնորհներ: Այսպես Լեոնարդո դա Վինչին գեղանկարիչ 
էր և գիտնական, Միքելանջելոն' նկարիչ և բանաստեղծ: Նրանք երկուսն էլ 
զգալի վաստակ ունեն փիլիսոփայության զարգացման մեջ:

էսթետիկականը Վերածննդի փիլիսոփայության տիրապետող կողմն է,.ո- 
րը հակադրվում է միջնադարյան ուռճացած բարոյախրատաբանությանը, ուր 
կասկածի տակ էր դրվում մարմնականը, բնականը ենթադրելով, որ դրանք 
կարող են նվազեցնել աստվածայինի արժեքները, եթե եկեղեցում բարեհն
չյուն երգեն և այստեղ գան տոնական զգեստներով, ապա աստվածայինի 
նկատմամբ ուշադրությունը, իբրև թե, կշեղվի և այլն:

Վերածննդի աշխարիայացքում առաջին պլանի վրա է մղվում գեղեցիկը: 
Ընդ որում, այնպես, որ առաջնային տեղ է հատկացվում ոչ թե բնության ըն
դօրինակմանը, ինչպես դա արվում էր անտիկ շրջանում, այլ արվեստագետի 
ստեղծագործությանը: Այդպիսի ստեղծագործության առարկա էր դառնում 
մարդկային մարմինը, նրա գեղեցկությամբ անվերջ հիանալը: Ինչպես տես
նում ենք, հաղթանակում է մարդակենտրոնությունը իր ւսնձնավորված-նյու- 
թական նշանակությամբ, սակայն առանց հոգեկանի կորստի:

Արվեստում սյուժեների մեծ մասը վերցվում է Աստվածաշնչից, իսկ Վե
րածննդի նկարչության ամենահարգի սյուժեն Աստվածամայրն է մանկան 
հետ, այս նկարներին փոխարինության են գալիս տիրամոր, մադոննայի
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պատկերումները: Արդեն աստվածաշնչային մոտիվների ընտրությունը խո
սում է նկարում հոգևորի գոյության մասին , այն արտահայտվում է առաջին 
հերթին մարդկային մարմնի գեղեցկությամբ, լինի դա քաջազն Դավիթը, որը 
նախապատրաստվում է Գողիաթի հետ գոտեմարտին, կամ նրբագեղորեն 
պառկած Վեներան: Ռենեսանսի էսթետիկային բնորոշ է հոգևորի և ւսնծնւս- 
վորված-նյութականի միասնությունը: Առավել էսթետիկական արտահայտչա
կանության կարելի է հասնել երկու ճանապարհով: Առաջին' հենվելով աստ
վածաշնչային սյուժեներին: Հսկայական տպավորություն է թողնում աշխար
հի արարման նկարների շարքը' «Լույսի բաժանումը խավարից», «Արևի և 
Լուսնի արարումը», «Ադամի արարումը» և այլն, որը Սիքելանջելոն նկարել է 
Վատիկանի Սիքստինյան կապելլայում:

էսթետիկական արտահայտչականության հասնելու երկրորդ ուղին ինքն 
իրեն պատկերելն է: Չէ՞ որ արվեստագետի ինքնանկարը բոլորից վառ է ար
տահայտում նրա հոգևորությունը, նրա հարաբերությունը դարաշրջանի հետ: 
Վերածննդի դարաշրջանից սկսած' համարյա բոլոր նշանավոր նկարիչները 
մեզ թողել են իրենց ինքնանկարները: Լեոնսւրդո դա Վինչին նկարում է իրեն 
ծերության տարիներին, իսկ Դյուրերը' 13 տարեկանում: XVII դ. Ռեմբբանդը 
ստեղծում է ինքնանկարների մի անբողջ պատկերասրահ: Նկւսրչի ուսուցիչը 
ոչ միայն Աստվածաշունչը, այլ առաջին հերթին հենց ինքն է: Նկարիչը պետք 
է լինի բազմակողմանիորեն կիրթ, ունենա փիլիսոփայական, աստվածաբա
նական, մաթեմատիկական զարգացածություն: Անտիկ դարաշրջանում մա
թեմատիկան պյութագորականության և պլատոնականության հիմքն էր, հիծւս 
ւսրդեն այն լայնորեն կիրառվում է էսթետիկական և միաժամանակ անւստո- 
միական նպատակներով: Հնում մարդու հասակը բաժանում էին վեց, յոթ մա
սերի, Ալբերտին այն բաժանում է 600, իսկ Դյութեոը' 1800 մասերի: Խոսքը 
մաթեմատիկորեն կուռ գեղեցկության պատկերման մասին է: Բայց ոչ թե ժա
մանակակից մաթեմատիկայի իմաստով, որը օբյեկտիվի բացահայտման 
նկատառումներով ձգտում է հեռու մնալ սուբյեկտիվությունից: Վերածննդյան 
ինտուիտիվ ըմբռնման տեսանկյունից խնդիրը սկզբունքորեն այլ կերպ է դր
վում: Այստեղ մաթեմատիկան ձևավորում է սուբյեկտիվությունը: Դա առավել 
ակներև է արտահայտվում գծային հեռանկարի երկրաչափական կոնցեպ
ցիայի մշակման մեջ:

Գծային հեռանկարի մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ առարկա
ները հարթության վրա պատկերվում են այնպես, ինչպես նրանց մարդը տես
նում է: Զուգահեռ գծերը մեզ թվում են մի կետում հատվող, հեռավորը փոքր 
է երևում: Գծային հեռանկարի մեթոդը մշակվեց հենց Վերածննդի դարաշրջա
նում և վարպետորեն օգտագործվեց մեծ նկարիչների կողմից: Հեռանկարը 
ստեղծում է զգայական ընկալման օբյեկտիվ կարգ, որը գեղարվեստական 
ստեղծագործության պրոցեսում կատարում է ակտիվ դեր: Դա լիովին համա
պատասխանում է Վերածննդի էսթետիկայի անձնավորված-նյութական սկզ
բունքին, այն փաստին, որ հիմնական ինֆորմացիան գնում է աչքի միջով և
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գնահատվում է սուբյեկտի կողմից: Ինքը' ստեղծագործությունը, դիտվում է 
որպես մի պրոցես, որը վերահսկվում է տեսողությամբ և իրագործվում է տես
քով: Ամեն ինչ արվում է ձեռքով: Իսկական ստեղծագործությունը արվեստում 
և գրականության մեջ ձեռակերտ պրոցես է: Հասկացությունների նկատմամբ 
վստահությունը աճում է ոչ այնքան արագ, ինչպես արվեստի և ձեռքի հնա
րավորությունների նկատմամբ: «Այն ամենը,- գրում է Լեոնարդոն,- որ գոյու
թյուն ունի տիեզերքում որպես էություն, կամ երևույթ, կամ որպես երևակայու
թյուն, մարդը սկզբում ունի իր հոգու մեջ, ապա նաև ձեռքերում»: Նույնը հաս
տատում է նաև ՄիքելւսնջելոՕ. «Մեծագույն հանճարը նույնիսկ մի միտք չի ա- 
վելացնի նրան, ինչ մարմարը թաքցնում է իր մեջ, դա միայն բանականությա
նը լսող մեր ձեռքն է ի հայտ բերում»:

Բանականությանը լսող ձեռքը իրականության նկատմամբ ճարտարագի
տական հարաբերության դրսևորումներից է: Միգուցե ճիշտ Են նրանք, որ 
Լեոնարդոյին համարում են աշխարհում առաջին ճարտարագետը: Լեոնար- 
դոն թողել է տեխնիկական բնույթի բազմաթիվ նախագծեր, հիդրոտեխնիկա
կան կառույցների հաշվարկներ, մեխանիկային, օպտիկային վերաբերվող 
գրառումներ: Լեոնարդոյի տեխնիկական գաղափարները մեծ մասամբ իրա
գործված չեն: Բայց դա նունյպես հատկանշական է, քանի որ մենք դեռևս 
գործ ունենք ճարտարագիտական մտքի արշալույսի հետ: Կարևորն այն է, որ 
փիլիսոփայության ուղղվածությունը դեպի անձնավորված-նյութականը հան
գեցնում է ստեղծագործման և հայտնագործման ջատագովմանը: Դրանց ար
դյունքում անհրաժեշտ նախադրյալներ են ստեղծվում ճարտարագիտական 
մոտեցումների լինելիության համար:

Հումանիզմ

Մարդակենտրոնությունը Վերածննդի դարաշրջանում ստացած իր գեղա
գիտական տեսքով չէր կարող, անշուշտ, չնպաստել հումանիզմի զարգաց
մանը: Հումանիզմը մարդու՝ որպես անձնավորության, նրա իրավունքների, 
ազատության, երջանկության և համակողմանի զարգացման բացառիկ ար
ժեքի ընդունումն է: Հումանիզմը երկարատև նախապատմություն ուներ Ան
տիկ և Միջնադարյան շրջաններում, բայց որպես հասարակական մտքի լայն 
շարժում' այն ձևավորվեց հատկապես Վերածննդի դարաշրջանում: Հումա
նիզմի սկզբունքը իրենով նշանավորում է մարդկային մշակույթի և աշխար
հայացքի հեղաշրջում: Այդ հեղաշրջման դրսևորումներից մեկը սխոլաստի
կային հակադրվելն էր: Սխոլաստիկան ենթարկվում էր խիստ քննադատու
թյան և ծաղրանքի: Նոր բարոյական իդեալի և նրա իրագործման ուղիների 
մասին ընթանում էր սկզբունքային սուր բանավեճ: Ավանդական քրիստո
նեական բարոյագիտությունը բարոյական կատարելության բարձունքը հա
մարում էր աստծու հետ հաղորդակցվելը, այդ նպատակով էլ մարդու բնա
կան ձգտումների ասկետական, ճգնավորական հաղթահարման պահանջը
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առաջին պլանի վրա էր մղվում:
Ըստ իտալական հումանիստների' մարդու բնությունը արժանի է համա

կողմանի զարգացման, նրանք շատ բարձր չափանիշներով են գնահատում 
նույնիսկ մարդկային կրքերը: Հումանիստները վերածնում են անտիկ էպիկու
րականների իդեալները, բայց առանց կյանքի նկատմամբ նրանց հանգիստ և 
չեզոք վերաբերմունքի: Դա, ըստ էության, նոր ձևավորվող, երիտասարդ բուր
ժուազիայի էթիկան էր: Հարցը վերաբերում է մարդու ազնվազարմությանը, 
իսկական ազնվականությանը: Այս խնդիրը դեռևս առաջադրել է Դանթեն: 
Մարդու կոչումը փառքի մեջ չէ, եթե նույնիսկ այդ փառքը գալիս է աստծուց, 
այն պայմանավորված չէ ո՜չ տոհմի ազնվացեղությամբ և ո՜չ էլ հարստու
թյամբ, մարդու կոչումը որոշվում է ոգու սխրանքով: Բնությունը բոլոր մարդ
կանց օժտել է հավասար կարողություններով՛ տարբերություն չդնելով սովո
րական մարդու և թագավորի կամ իմպերատորի որդիների միջև, խնդիրը 
բնության կողմից նրանց պարգևած ընդունակությունները կաւոարելագործե
լու մեջ է' լինի դա գիտության, արվեստի, թե արտադրական գործունեության 
ոլորտներում:

Սխոլաստիկական քարացածությանը հակադրվում է ճշմարտության ո- 
րոնման իրավունքը, խստորեն քննադատվում է դոգմատիզմն ու հեղինակու
թյուններին երկրպագելը: Վանական ճգնությանը շատ հաճախ հակադրվում 
է ամենասովորական աշխատանքը: Աշխատողը հարստւսնալու իրավունք ու
նի: Վալլան տրամաբանական հարց է տալիս. «... Եթե ես կարող եմ ապրել 
հարստության մեջ, ինչու դատապարտեմ ինծ աղքատության»: Հումանիստ
ները աղքատության ուխտը մերժում են, բայց նրանք չեն էլ պատրաստվում 
փառաբանել հարստությունը, ճոխությունը, նրանք հետևողականորեն 
պաշտպանում են մասնավոր շահը, ինդիվիդուալիզմը:

Շատ հումանիստներ հանդես են գալիս չափավոր ուտիլիտարիզմի ի- 
դեալների պաշտպանությամբ, ըստ որի' կյանքի իմաստն ու առաքինությունը 
նույնանում են օգուտի հետ: Վերածննդի հումանիստները ուտիլիտարիզմի 
ծայրահեղությունների մեջ քիչ են ընկնում: Նրանք փորձում են անձնական օ- 
գուտը համաձայնեցնել ուրիշների շահերի հետ: Ըստ հումանիստների' մար
դիկ մեկը մյուսի համար պետք է լինեն ուրախության աղբյուր, իսկ դա հնա
րավոր է, եթե մարդկային հարաբերությունների հիմքում դրվեն սերն ու բա
րեկամությունը:

Այսպիսով' Վերածննդի հումանիզմը կողմնորոշվում է դեպի ազատակա
նությունն ու հասարակական-պետական կյանքի արդարացի կազմակերպ
ումը՛ Վերջինիս ենթադրվում էր հասնել ժողովրդավարական սկզբունքներով, 
կառավարման հանրապետական ձևով: Բայց բոլոր առաքինի մտադրություն
ները չէ, որ ներդաշնակում են իրականությանը: Ձգտելով մասնատվածու- 
թյան հաղթահարմանը, հանդես գալով ժամանակի Իտալիայի ավատական 
երկպառակությունների դեմ' Նիկոլո Մաքիավելին' նշանավոր «Միապետ» 
աշխատության հեղինակը, քաղաքական նպատակներին հասնելու համար
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հնարավոր էր համարում նաև բարբարոսական միջոցների կիրառումը, որն 
արդեն հազիվ թե համատեղվի Վերածննդի հումանիստական էթիկայի իդեալ
ների հետ:

Տիրապետող սոցիալ-քաղաքական պայմաններում հեռանկարներ չտես
նելով իրենց գաղափարների շուտափույթ իրագործման համար' որոշ մտա
ծողներ դիմեցին ուտոպիաների: Այդպես ի հայտ եկան Թ. Մորի և Թ. Կամպա- 
նելայի ուտոպիաները: Կամպանելան հանդես էր գալիս ուտոպիական կոմու
նիզմի դիրքերից: Ուտոպիստների աշխատությունների երևան գալու փաստը, 
իսկ նրանք բոլորովին էլ շարքային գրողներ չէին, ցույց է տալիս, որ Վերած
ննդի իդեալները ներքին հակասություններից զուրկ չէին:

Մենք սահմանափակվում էինք Վերածննդի փիլիսոփայության ընդհա
նուր գծերի բնութագրմամբ: Այժմ դիմենք Վերածննդի փիլիսոփայության եր
կու խոշոր դեմքերի' Նիկոլայ Կուզանացու և Ջորդանո Բրունոյի փիլիոփայու- 
թյանը: Այս ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ Նիկոլայ Կուզանացին 
կանգնած էր Վերածննդի փիլիսոփայության ակունքների մոտ, իսկ Ջորդանո 
Բրունոն նշանավորում է նրա ավարտը: Այս երկու մտածողները աշխարհին 
տվեցին Վերածննդի դարաշրջանին բնորոշ հետաքրքիր փիլիսոփայական 
գաղափարներ:

Կուզանացու փիլիսոփայությունը

Նիկոլայ Կուզանացին կարդինալ էր, եպիսկոպոս: Նա իր առջև աթեիս
տական բնույթի խնդիր չէր դնում^Նա ուզում էր աստծո մասին ուսմունքից 
կատարել բոլոր հնարավոր եզրակացությունները: ժամանակակից ընթերցո
ղի համար այդ եզրակացությունները կարող են շատ զարմանալի թվալ: Բայց 
դա այն պատճառով, որ մենք' XX դարի զավակներս, միշտ չէ, որ հասկանում 
ենք անցյալի հայացքների ողջ խորությունը:

Կուզանացու համար աստված ամեն ինչ է' և՛ կեցություն, և' կեցություն 
ստանալու հնարավորություն: Աստված արարում է, դա նշանակում է՝ նա իր 
մեջ պարունակում է լինելիության հնարավորությունը: Նա բացարձակ տար
բերություն և բոլոր տարբերությունների գումարն է, այսինքն' բացարձակ 
միասնությունն է: Բայց քննարկելով լինելիությունը, անցում կատարելով մեկ 
թվից մյուսին' մենք, ըստ Կուզանացու, հանգում ենք անվերջ թվի: Դա բա
ցարձակ մինիմումն է, քանի որ այն չի կարելի նվազեցնել հանրահաշվական 
որևէ գործողությամբ: Բացարձակ մաքսիմումը անբաժանելի է, սակայն ան
բաժանելիությունը բացարձակ մինիմումի հատկությ՛ունն է: Դա նշանակում է, 
որ բացարձակ մաքսիմումը և բացարձակ մինիմումը նույնն են: Ահա այսպի
սի դիալեկտիկա: Աստծուց Կուզանացին գնում է դեպի ինտեգրալ և դիֆերեն
ցիալ հաշիվներ, ապա նաև հակառակ ուղղությամբ: Աստծո հասկացությունը 
Կուզանացու համար սահմանային հասկացություն է: Այդ հասկացությանը 
կարելի է որքան հնարավոր է մոտենալ, բայց նրան հասնել միանգամայն



Գլուխ 1.3.Վերւսծննդի դարաշրջանի Փիլիսոփայություն 73

անհնար է, նրբորեն նկատում է Կուզանացին, քանզի յուրաքանչյուր հասկա
ցություն իր սահմանն ունի «դրախտի դարպասի մոտ»:

Իր սահմանային բնույթի պատճառով «աստված» հասկացությունը բա
նական, միջնորդավորված ճանապարհով անճանաչելի է: Հասանելի կերպա
րով աստված-բացարծակը կարող է երևալ միայն եզակիի տեսքով, անհատը 
ոչ թե ընդհանուրի հակադրություն է, այլ ավելի շուտ նրա ճշմարիտ իրակա
նացումը: Դա վաղՎերածննդի տիպական պատկերացումն է: Մարդը հանդես 
է գալիս որպես աստվածամարդ, նա ստեղծագործական սկիզբ է, նրա հիմ
նական հատկությունը մարդկային իմացությունն, է և այն առաջին հերթին ի- 
րագործվում է կառուցվւսծքային-մաթեմատիկական ձևով, մասնավորապես 
երկրաչափորեն: Գեոմետրիզմը, երկրաչափությունը Վերածննդի դարաշրջա
նում իրականության պատկերման հիմնական ձևն է: Այն ակնառու է, հենվում 
է տեսողական ընկալումների վրա: Կուզանացին դրա հետ մեկտեղ ցուցադ
րում է սահմանային անցումների բացահայտման զգալի հմտություն: Շրջա
նագծի մի մասը (աղեղը) նրա' շրջագծի մեծացման դեպքում առավելապես 
մոտենում է և վերջապես համընկնում է իր շոշափողի (ուղիղի) հետ, եռան
կյան կողմերը նրանց միջև անկյան փոքրացման դեպքում կազմում են մեկ ու
ղիղ գիծ և այլն:

Նիկոլւսյ Կուզանացու փիլիսոփայությունը ակներևորեն ցույց է տալիս 
միջնադարյան պատկերացումներից Վերածննդին անցնելու ուղին' աստված 
որպես լինելիության հնարավորություն - նրա իրականացումը մարդու մեջ - 
յուրաքանչյուր լինելիությունը' որպես սահմանային անցում, որն ակներև 
դրսևորվում է երկրաչափական պատկերներում - աստված որպես սահման 
(շրջանը փակվեց):

Ըստ էության, Կուզանացու կարևոր փիլիսոփայական հայտնագործու
թյունը սահմանի հասկացության զարգացումն է, որը նա օգտագործում էր 
աստծո և երկրաչափական ձևերի մեկնաբանության մեջ:

Ջորդանո Բրունոյի փիլիսոփայությունը: Պանթեիզմ

Ջորդանո Բրունոն ուշ Վերածննդի ներկայացուցիչ է, քաջազուն մի անձ
նավորություն, որն իր դատողությունների մեջ պատրաստ է ամենածայրահեղ 
եզրակացությունների: Մարդու իրավունքները Ջորդանո Բրունոյի համար 
որևէ սահմանափակումից դուրս են: Նա զարգացրեց Կուզանացու փիլիսո
փայական պատկերացումներն ու Կոպեռնիկոսի աստղագիտական հայացք
ները:

Բրունոն ձգտում է աստծո գաղափարը իմաստավորել նոր տվյալների 
լույսի տակ: Հետևելով Կուզանացուն նա գտնում էր, որ աշխարհում գոյու
թյուն ունեցող հակադրությունները համընկնում են: Համընկնելով մեկը մյու
սին՛ նրանք ոչ այլ ինչ են, քան բացարձակ նույնություն, համաշխարհային 
ամբողջություն, որն ամենուր և ոչնչում է: Անիմաստ է աստծուն պատկերաց
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նել որպես ինչ-որ մեկուսի մի բան, նա համաշխարհային ամբողջությունն է: 
Ջորդանո Բրունոն պանթեիստ է: Պանթեիզմը ուսմունք է, որը աստծուն նույ
նացնում է համաշխարհային ամբողջի հետ, «պանթեիզմ» տերմինը բաղկա
ցած է «պան»- բոլոր և «թեոս»- աստված հունարեն բառերից:

Եթե աստված աշխարհն է իր ամբողջության մեջ, ապա աշխարհից դուրս 
շարժման աղբյուրի որոնումը անիմաստ է, այն գոյություն ունի աշխարհի մեջ, 
նրա բոլոր բաղադրամասերում: Մատերիան բոլորովին էլ հնարավորություն 
չէ, այն ինքնաշարժվող կեցություն է: Տիեզերական ամբողջության մեջ հա
մաշխարհային բանականությունը և համաշխարհային հոգին համընկնում են: 
Մտածողությունը նույնպես շարժում է: Ամբողջ աշխարհը հանդես է գալիս որ
պես կենդանի մի բան: Մեր առջև է Վերածննդի հիլոզոիզմը (հունարեն «հիլո» 
- հյուլե, մատերիա և «զոե» - կյանք):

ժամանակն է արդեն կեցության պատկերին միացնել նաև երկրաչափու
թյունը, առանց որի Վերածննդի դարաշրջանի մտածող չի լինում: Կոպեռնի- 
կոսը ապացուցեց, որ Երկիրը պտտվում է Արեգակի շուրջը: Անտիկ և միջնա
դարյան պատկերացումներին հակառակ' Երկիրը տիեզերքի կենտրոնը չէ: 
Երկինքը ինչ-որ տեղ ավարտվող սահման չունի, հետևաբար, ինչպես հետա
գայում կնշի Հեգելը, աշխարհը ոչ մի տեղ տախտակներով փակված չէ: Տա
րածությունը անսահման է: Պետք է ենթադրել, որ այն պարունակում է ոչ 
միայն մեր աշխարհը, այլև անթիվ ուրիշ աշխարհներ: Անսահման տարածու
թյանը համապատասխանում են անսահման թվերով աշխարհները, այսպի- 
սին է Բրունոյի տրամաբանությունը: ժամանակակից գիտնականը նման 
տրամաբանության հետ հազիվ թե համաձայնվի: Նա հավասարումներ կլուծի 
և ստացված արդյունքներից ելնելով միայն կդատի տարածության և աշ
խարհների թվերի մասին: Սակայն Բրունոն ժամանակակից գիտնական չէ, 
նա մեկ այլ դարաշրջանի' Վերածննդի ներկայացուցիչ է: Միևնույն ժամանակ 
նա բնագետ էլ չէ, ինչպես, օրինակ, Կոպեռնիկոսը, այլ առաջին հերթին փիլի
սոփա է, պոետ: Ուշադրություն դարձրեք, թե Բրունոն որքան խիզախ է իր եզ
րակացություններում:

Բրունոյի պանթեիզմը արդեն չի խարսխվում ո՜չ անտիկ, ոչ միջնադա
րյան և ո՜չ էլ Վերածննդի դարաշրջանի սկզբունքների վրա: Նա ձգտում է փա
ռաբանել անհատին, հերոսական անհատին, իսկ դա նա անում է պանթեիզ
մի միջոցով: Բրունոն Վերածննդի դարաշրջանին բնորոշ աշխարհի անձնա- 
վորված-նյութական ըմբռնումից անցում է կատարում դեպի մի փիլիսոփայու
թյան, որի կենտրոնում դրված էր բանական և առավելագույնս գործնական 
մարդը: Իսկ դա. արդեն անցում էր Վերածննդի փիլիսոփայությունից դեպի 
Նոր ժամանակի փիլիսոփայությունը:

Կաթոլիկական ինկվիզիցիայի համար Ջորդանո Բրունոն վերասերված 
անձնավորություն էր: Մեծագույն մտածողը իր կյանքն ավարտեց ողբերգա
կանորեն. նա կրակի վրա հրկիզվեց Հռոմի Ծաղիկների հրապարակում: Ար
դեն 1600 թիվն էր: Մարդիկ շատ հաճախ չեն հասկանում իրենց ժամանակա
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կիցներին: Փիլիսոփայությունը միջակություն չի հանդուրժում: Հաճախ ոգու 
բարձունքները անտես են մնում քաղքենիներին և փարիսեցիներին: Բայց 
փիլիսոփայական փարոսները վառում են մարդիկ, այնպիսիք, ինչպիսիք են 
Նիկոլայ Կուզանացին և Ջորդանո Բրունոն:

Թվարկենք Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության հիմնական գա
ղափարները:

1. Անտրոպոցենտրիզմ, մարդակենտրոնություն - փիլիսոփաների ուշադ
րությունը կենտրոնացված է մարդու վրա, այստեղ յուրահատուկ ձևերով 
մշակվում են նեոպլատոնական գաղափարները:

2. Հումանիզմ, մարդասիրություն - մարդու' որպես անձնավորության, ըն
դունում, ստեղծագործության, ազատության և երջանկության նրա իրավուն
քի ճանաչում: Դրան հնարավոր է հասնել ոչ թե բնության մասին գիտելիքնե
րով, այլ առաջին հերթին անտիկ դարաշրջանին բնորոշ մարդկային արժեք
ների վերածնման ճանապարհով:

3. Մարդու ստեղծագործական էության բացահայտում - մարդը ոչ մեկին 
չի ընդօրինակում' ո՜չ աստծուն, ո՛չ բնությանը, նա ինքնին գործնական է, նա 
արարում է ձեռքերով, արհեստով:

4. Աշխարհի անձնավորված-նյութական ըմբռնում - գոյություն ունեցող սւ- 
մեն ինչ ըմբռնվում է մարդու հետ ունեցած կապի տեսանկյունից, կարևոր 
տեղ է տրվում մարմնական սկզբին:

5. Իրականության բարոյական և գիտական բացատրությունների նկատ
մամբ աշխարհի էսթետիկական յուրացման առաջնության ըմբռնում:

6. Անտիսխոլաստիկա - կեղծ հեղինակություններն ու նրանց կողմից քա
րոզվող դոգմաները պսակազերծ անելու ուսմունքը: Այս իմաստով առանձ
նահատուկ նշանակություն ունեցավ ռեֆորմացիան' կրոնական բարեփո
խումների շարժումը, որի հերոսները դարձան Յան Հուսը, Մ. կութերը, ժ. 
Կալվինը:

7. Աշխարհի երկրաչափական-կառուցվածքային ըմբռնում - որը լրաց
ված էր անասհման փոքրի և անսահման մեծի անցումների, նրանց հարաբե
րության դիալեկտիկայով:

8. Պանթեիզմ - աստծո' որպես համաշխարհային ամբողջության ըմբռ
նում:

Վերածննդի փիլիսոփայությունը, անշուշտ, ինքնուրույն նշանակություն 
ունի, բայց այն նաև անցում է դեպի Նոր դարաշրջանի փիլիսոփայությունը, ո- 
րին բախտ էր վիճակված առաջատար դեր կատարել ինդուստրիալ քաղա
քակրթության զարգացման մեջ:
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XVII դ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Բեկոնի փիլիսոփայությունը

Նախորդ բաժնում վերլուծվեցին երեք պատմական դարաշրջանների' Ան
տիկ, Միջնադարյան, Վերածննդի փիլիսոփայական ուսմունքները: Արդեն 
այստեղ փիլիսոփայությունը ներկայանում է անունների, դպրոցների, ուղղու
թյունների հոծ պատկերով: Նոր դարաշրջանը (հատկապես գիտությունների 
արագ զարգացման շնորհիվ) ավելի մեծ բազմազանություն բերեց, այստեղ 
փիլիսոփայական կարևոր գաղափարները ավելի հաճախ էին առաջ քաշ
վում: Ինչքան մոտենում ենք մեր օրերին, այնքան փիլիսոփայության պատ
մությունը մանրամասնորեն ներկայացնելու անհրաժեշտությունը մեծանում 
է: Այդ պատճառով այս գլխում ուսումնասիրվում է ոչ թե Նոր դարաշրջանի 
ամբողջ փիլիսոփայությունը, այլ նրա առաջին փուլը՝ XVII դ. փիլիսոփայու
թյունը:

Վերածննդի փիլիսոփայությունը իր ողջ արժանիքներով, ինչպես ցանկա
ցած այլ փիլիսոփայություն, ուներ պատմական բնույթ: Վաղ բուրժուական 
հեղափոխությունների դարաշրջանը ծնեց նոր փիլիսոփայական գաղափար
ներ: Այս իմաստով շատ բնորոշ է անգլիացի մտածող Ֆրենսիս Բեկոնի ուս
մունքը: Բեկոնի փիլիսոփայական հետաքրքրությունը կենտրոնացված է 
պրակտիկայի և գիտության վրա: Եվ դա այն դեպքում, որ նա փիլիսոփա է, 
գրող և քաղաքական գործիչ: Թվում է, թե գրականությամբ և քաղաքականու
թյամբ հրապուրված փիլիսոփային սոսկ պրակտիկ-փործնական բնույթի 
հարցերը չեն կարող հետաքրքրել: Բայց այս հարցերի նկատմամբ հետաքրք
րությունը մեծանում էր կապիտալիստական արտադրության արագ զարգաց
ման շնորհիվ: Յուրաքանչյուր փիլիսոփայական համակարգ, իսկ Բեկոնի փի
լիսոփայությունը բացառություն չէ, որոշակի պատմական դարաշրջանի 
ծնունդն է:

Բեկոնը խստորեն քննադատում է գիտելիքի հայեցողական իդեալը: Գի- 
տելիքը ուժ է, իսկ այդ ուժը առաջին հերթին արտահայտվում է նրա կողմից 
մարդուն գործունեության մղելու մեջ: Բեկոնը ձգտում է փիլիսոփայությունը 
առավելապես կապել մարդու պրակտիկ գործունեության արդյունքների 
հետ: Ինչ գործունեության մեջ օգտակար է, այն էլ գիտելիքում ճշմարիտ է: 
Այսպիսով' գիտելիքը հանգեցնում է գործունեության, իսկ գործունեությունը 
գիտելիքի: Առանց գիտության, հատկապես ֆունդամենտալ գիտության, գի
տելիք չկա, իսկ գործունեությունը, քանի որ այն հենվում է գիտության վրա, 
առանց փորձի նույնպես չի կարոդ լինել: Բեկոնը հումանիստ է, այդ իսկ
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պատճառով նա հակված է մանրազնին վերլուծել այն ամենը, ինչ իրականում 
նպաստում է մարդու զարգացմանը: Այս իմաստով նույնիսկ փոքրիկ բւսրո- 
յախրատւսբւսնությունը, այդ թվում ե տարբեր կրոնական թեմաներով, ար
դյունավետ չէ: Ընդհակառակը, մարդկային հասարակության և յուրաքան
չյուր մարդու զարգացման համար բնական գիտությունների արդյունքները 
չափազանց կարևոր են: Նման նկատառումներից ելնելով է, որ փիլիսոփա և 
գրող Բեկոնը զարգացնում է բնական գիտությունների հիմնահարցերը:

Ինչու՞մն է Բեկոնի նորարարությունը: Անշուշտ, առաջին հերթին գիտելի
քի պրակտիկ-փորձնական պայմանավորվածության ըմբռնման մեջ: Կարող է 
թվալ, թե այս գաղափարը շատ պարզ է և հայտնի է բոլորին: Բայց հանգա
մանքները այլ էին, հակառակ դեպքում գիտելիքի և պրակտիկայի միջև այդ
պիսի էական խզում չէր լինի: XVII դարում, ինչպես և XX  դարում, քչերը կարող 
էին ցանկանալ օգտվել գիտելիքից, որը անպետք է կյանքում կողմնորոշման 
համար: Բայց դրանից խուսափելը հեշտ չէր: Բեկոնը այդ հանգամանքը լավ էր 
հասկանում: Արդարացիորեն նա պահանջում էր գիտելիքի և փորձի միացում: 
Այնուհետև նա կատարում է փիլիսոփայական իմաստով շատ պարտավորեց
նող մի քայլ, պնդում է, թե գիտելիքը ձեռք է բերվում միայն փորձի միջոցով: 
Բայց իրոք դա այդպե՞ս է, թե՞, ինչպես գտնում էին Դեկւսրտը և Կւսնտը, գիտե
լիքը բացատրվում է մարդկային մտքի առանձնահատկություններով: Կարելի 
է ինչ֊որ կերպ գիտելիքի մեջ մտքի և փորձի տվյալները համակցել:

Ըստ Բեկոնի' գիտելիքը մարդու գլխում ինքն իրեն չի առաջանում, այն 
պետք է ստանալ փորձի արդյունքների իմաստավորման միջոցով: Եթե այդ
պես է, ապա Բեկոնը հետևողականորեն պնդում է, որ փորձն է ծնում գիտելի
քը, «հանգեցնում» է նրան: Լատիներեն ինդուկցիո նշանակում է մակածու
թյուն: Բայց Բեկոնը նկատի ուներ ոչ թե պարզապես նոր գիտելիքի ստացու
մը, այլ, ինդուկցիայի փիլիսոփայական մեթոդը' մասնավոր, եզակի դեպքե
րից ընդհանուր եզրակացությունը, առանձին փաստերից դեպի ընդհանրա
ցումը տանող տրամաբանական մտահանգումը (նկատենք, որ ի հակադրու
թյուն ինդուկցիայի, դեդուկցիան մտահանգման մի տեսակ է, ուր ընդհանու
րից է անցում կատարվում դեպի մասնավորը):

Այսպիսով, ըստ Բեկոնի, պետք է համեմատել գիտափորձի տվյալները, 
նրանցում գտնել ընդհանուր գծերը և արդյունքում ստանալ ընդհանուր 
բնույթի գիտելիքներ, որոնց հիման վրա արդեն առանց դժվարության կարե
լի է բացահայտել նոր դեպքերը, որոնք չեն հակասում ընդհանուր դրույթնե
րին: Բեկոնը հասկանում է, որ ինդուկցիայի մեթոդը ունի կիրառման որոշակի 
սահմաններ: Իր վերջավոր բնույթի պատճառով մարդը կարող է շփվել միայն 
երևույթների մի մասի հետ, հետևաբար, ինդուկցիան կլինի ոչ լրիվ: Միևնույն 
ժամանակ կարող է այնպես լինել, որ որոշ տվյալներ համապատասխանեն 
ընդհանուր կանոնին, իսկ մյուսները հակասեն դրան: Նշված սահմանափա
կությունները չէր տատանում Բեկոնի հավատը ինդուկցիայի նկատմամբ: Այո 
նկատում էր Բեկոնը, ինդուկցիայի մեթոդը ունի իր կիրառման սահմանները,



78 Մաս 1. Փիլիսոփայության պատմություն

բւսյց դա թերություն չէ, այլ ինդուկցիայի առանձնահատկությունն է:
Անկասկած, Բեկոնի դատողությունները մեծ մասամբ ճշմարիտ են: Փոր

ձի արդյունքների համեմատությունը և դրանց հիման վրա ընդհանուր գիտե
լիքների ձեռքբերումը իրոք գործուն եղանակ է: Նման դեպքերում փիլիսոփա
ները խոսում են փորձնական օրենքների մասին, որոնք տեսական օրենքնե
րից տարբերվում են: Այսպես' տարբեր դեպքերի համեմատության միջոցով 
Բեկոնը պարզեց, որ ջերմությունը մշտապես կապված է մասնիկների շարժ
ման հետ: Դա փորձնական օրենք է: Տարբեր կարգի սոցիոլոգիական հար
ցումները նույպես հանգեցնում են փորձնական բնույթի օրինաչափություննե
րի բացահայտման: Այսպիսով՛ ինդուկցիայի մեթոդը թույլ է տալիս բացահայ- 
ւոել էքսպերիմենտալ կախվածություններ:

Սակայն ինդուկցիայի մեթոդը ամենազոր չէ: Դա պարզ կդառնա, եթե դի
մենք իդեալականացման հիմնահարցին, որի մեջ Բեկոնը, մեղմ ասած, այն
քան էլ հմուտ չէր: Տեսական օրենքների մեջ օգտագործվում են որոշակի ի- 
դեալական հասկացություններ՝ «կետ», «ուղիղ», «բացարձակ պինդ մարմին» 
և այլն: Փորձում կարծես թե կետեր, անվերջորեն պահպանվող ուղղագիծ 
շարժումներ կամ մաթեմատիկական այլ հասկացություններ չկան: Բեկոնյան 
ոչ մի համեմատություն չի կարող հանգեցնել կետի հասկացությանը: Մաթե
մատիկական գիտելիքներին Բեկոնից լավ տիրապետող փիլիսոփաները 
նկատեցին Բեկոնի փիլիսոփայության այս միակողմանիությունը և փորձ Այ
րեցին հաղթահարել այն: Այդ կապակցությամբ առանձնահատուկ ուշադրու
թյան է արժանի ֆրանսիացի փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս և ֆիզիո
լոգ Ռենե Դե կարտի փիլիսոփայական ուսմունքը, որին շատերը համարում են 
XVII դ. ամենաազդեցիկ մտածողը: Բեկոնը Վերածննդից Նոր դարաշրջանի 
փիլիսոփայությանը անցնելու մարմնավորողն էր: Դեկարտը ամբողջությամբ 
մտնում է Նոր դարաշրջանի մեջ, ավելին, Հեգելի գնահատմամբ հենց Դե
կարտը հանդիսացավ Նոր դարաշրջանի փիլիսոփայության սկզբնավորողը:

Դեկւսրտի փիլիսոփայությունը

Դեկարտը, Բեկոնի նման, խիստ քննադատորեն մոտեցավ միջին դարերի 
և Վերածննդի սխոլաստիկական ժառանգությանը: Փորձի ըմբռնման մեջ նա 
մեծապես գերազանցում է Բեկոնին: Փիլիսոփայական պրոբլեմատիկայի 
նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմունքում նա սկզբունքորեն Բեկոնից զգա
լիորեն տարբերվում էր: Դեկարտը շատ ուժեղ էր մաթեմատիկայում, այստե
ղից էլ, պետք է ենթադրել, հետևում էր համապարփակ բնույթի փիլիսոփայա
կան ընդհանրացումներ անելու նրա ձգտումը: Դեկարտը փիլիսոփայությունը 
համեմատում է գիտության ծառի արմատների հետ, որի միջուկը ֆիզիկան է, 
իսկ ճյուղերը կիրառական գիտություններն են: Կանգ առնենք դեկարտյան 
փիլիսոփայության հիմնական դրույթների վրա:

Դեկարտի փիլիսոփայական սկզբունքայնությունը նրանից պահանջում
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է առաջին հերթին գիտելիքի հավաստիության հիմնավորում: երան քաջ 
հայտնի էին սկեպտիկների փաստարկները այս հարցում: Նա փորձում է օգ
տագործել սկեպտիկների ուժեղ կողմերը' գտնելով, որ գիտական հետազո
տությունների մեջ մեթոդաբանական կասկածը ոչ միայն տեղին, այլև բավա
կան արդյունավետ հնար է: Դեկարտը կանգ չի առնում կասկածի վրա, դրա
նով նա գիտելիքի հավաստիության հիմնավորման համար ուղիներ է փնտ
րում: Փորձի հավաստի ուժի մասին բեկոնյան պնդումը Դեկարտին չի բավա
րարում: Այն պետք է փնտրել ոչ թե փորձի բնագավառում, այլ ինչ-որ ուրիշ 
տեղում - մարդկային ինտելեկտուալ բնագավառում, ավելի կոնկրետ, զգա
յական ընկալումների անհավաստիության հաշվառմամբ, մարդու բանակա
նության մեջ: Բայց մարդկային ինտելեկտին դիմելուց առաջ պետք է դիմել 
մարդուն' այդ ինտելեկտը կրողին: Այստեղից էլ հանրահայտ դեկարտյան 
հիմնադրույթը' «Մտածում եմ, հետևաբար գոյություն ունեմ»: Դատողության 
հավաստիության հիմքը մտածող սուբյեկտի գոյությունն է: Նոր դարաշրջանի 
փիլիսոփայության կենտրոնը և միաժամանակ ելակետը մտածող սուբյեկտն 
£:եոր դարաշրջանի փիլիսոփայությունը միջին դարերի բացարձակ անձնա
վորության և Վերածննդի զգայական-մարմնական անձնավորության սկզ
բունքներից անցում է կատարում դեպի մտածող մարդու կոնցեպցիային:

Այսպիսով՛ Դեկարտի փիլիսովոայությւսն սկիզբը նշված կոնցեպցիան է: 
Նույնիսկ սկեպտիկը' որպես բնական մարդ, կընդունի իր կեցության հավաս
տիությունը: Սուբյեկտի մեջ գիտելիքի հավաստիության հիմքը միտքն է: Ինչ
պիսի՞ միտքը: Ակներևաբար ոչ այն միտքը, որը հակված է ընկնելու անկանոն 
դատողությունների ցանցի մեջ: Խոսքը պարզ մտքի մասին է, այն մտքի, որը 
հստակորեն և ուշադիր կերպով անցնում է անընդմեջ դեդուկցիայի բոլոր աս
տիճաններով և այն բերում-հանգեցնում է էքսպերիմենտալ փաստերին: Հա
տուկ ուշադրություն պետք է դարձնել դեդուկցիայի շղթայի ելակետին, նրա 
սկզբին: Դեդուկցիայի սկիզբը ինտելեկտուալ ինտուիցիան է: Ինտելեկտուալ 
ինտուիցիան հանդես է գալիս որպես խնդրի էության ուղիղ, անմիջական բա
նական ըմբռնում: Անշուշտ, նման ինտուիցիայի իրավացիության մեջ նույն
պես կարելի է կասկածել, բայց այդ կասկածները որոշ պատնեշներ ունեն, 
քանզի ինտուիցիայի բովանդակությունը բացահայտվում է դեդուկցիայի 
(ընդհանուրից մասնավորին ընթանալու) հաջող իրականացման պրոցեսում 
և ստացված գիտելիքի պրակտիկայում օգտագործելու մեջ: Դեկարտի մեթո
դը իր մեջ ներառում է' 1) միայն իր ակներևությամբ և հստակությամբ ճանաչ
ված հիմնադրույթների ճշմարտության ընդունում, 2) գիտելիքի առավել 
պարզ տարրերի առանձնացում, 3) պարզից դեպի բարդին վերընթաց շար
ժում:

Վերը նշվեց, որ Բեկոնի փիլիսոփայությունը «սայթաքում էր» այնտեղ, ուր 
խոսքը գնում էր տեսական գիտելիքի մասին: Կշրջանցի՞ արդյոք դեկարտյան 
փիլիսոփայությունը այստեղ առաջացող դժվարությունները: Ծայրահեղ դեպ
քում, մասամբ մենք չենք կարող տեսնել կետը, ուղիղ գիծը, հարթությունը,
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բայց մենք կարող ենք դրանք պատկերացնել: Նույնը վերաբերում է փիլիսո
փայության, մաթեմատիկայի և տրամաբանության հիմնադրույթներին և աք
սիոմներին: Եթե որոշ գաղափարներ մարդը ստանում է զգայական փորձից, 
ապա մյուսները ինտելեկտուալ ինտուիցիայի արդյունքից, որը պարզաբա
նում է այն, ինչ կա մեր մեջ ի ծնե: Տեսական գաղափարները բնածին են, 
նրանց հիմնավորումը անհնար է գտնել փորձում: Դեկարտը ձգտում է տեսա
կան գաղափարների գոյությունը բացահայտել՜ ելնելով բացառապես փորձ
նական - էքսպերիմենտալ աշխարհից առանձնացած սուբյեկտի իրականու
թյունից: Անշուշտ, դա փիլիսոփայական ծայրահեղություն է, որը ցույց է տա
լիս XVII դարի փիլիսոփայական հանճարի դիրքորոշման թուլությունը: Նույ
նը կարելի է ասել Դեկւսրտի փիլիսոփայության դուալիզմի, նյութական և 
հոգևոր սուբստանցիաների հակադրության մասին:

Առանձնացնելով մարդու միտքը և կտրելով այն մարմնականից' Դեկար
տը ընդունում է երկու սուբստանցիաների գոյություն նյութական (մարմնա
կան) և հոգևոր, նրանց գլխավոր ատրիբուտներն (հատկանիշներն) են համա
պատասխանորեն տարածականությունը և մտածողությունը: Սուբստանցիա
ների համապատասխանությունը մեկը մյուսին բացատրվում է աստծու գոյու
թյամբ: Դեկարտը ընդունում է երկու սուբստանցիա, դա լիովին համապա
տասխանում է XVII դարի գիտության զարգացման վիճակին, երբ նյութական 
և հոգևոր երևույթների ներքին տարբերությունները աննկատ էին: Դեռևս 
երևույթները իրարից անջատելու, օրինակ' ֆիզիկական և քիմիական, ներ
քին անհրաժեշտությունը չկար: Այդ պատճառով Դեկարտը խոսում է միաս
նական նյութական սուբստանցիայի մասրն, ընդ որում, նրա գլխավոր հատ
կությունն է համարում տարածությունը և ոչ թե ժամանակը, որը Դեկարտի 
դարաշրջանի երրկրաչափական մտածելակերպի հետևանքն էր: XVII դարում 
մարդու հոգևոր աշխարհը բնութագրում էին պարզունակորեն: Բայց դրական 
է արդեն այն հանգամանքը, որ պարզ ուրվագծում էին նրա յուրահատկությու
նը' դրանով իսկ հաղթահարելով հիլոզոիզմի սահմանափակությունը, որը 
Ջորդանո Բրունոյի ժամանակներից սկսած բավական տարածված էր:

Թվարկենք Դեկարտի փիլիսոփայության հիմնական գծերը:
1. Որպես փիլիսոփայության ելակետ' մտածող սուբյեկտի առաջադրում:
2. Մեթոդաբանական կասկածի սկզբունք - ինտելեկտուալ ինտուիցիան և 

նրան հաջորդող դեդուկցիան:
3. Ուսումնասիրվող երևույթի բաժանումը իր բաղադրամասերի, մասրա

գույն մասերի:
4. Պարզից բարդին վերընթաց շարժում:
5. Ամեն ինչում ռացիոնալ, բանական կարգուկանոնի որոնում:
6. Բնածին գաղափարների ուսմունքի զարգացում:
7. Դուալիզմ' երկու սուբստանցիաների որպես աշխարհի նախահիմքերի 

ընդունում:
Դեկարտը միայն փիլիսոփա չէր, նա խոշոր մաթեմատիկոս և ֆիզիկոս էր:
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Այստեղ մենք չենք քննարեի Դեկարտի վաստակը ֆիզիկայի և մաթեմատիկա
յի բնագավառներում: Մեր խնդիոը XVII դարի փիլիսոփայության վերլուծու
թյունն է՛ Անկասկած, մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի զարգացումը XVII դ. ան
սովոր ձևով նպաստեց փիլրսոփայության առաջընթացին: Անտեսել ֆիզիկա
յի ազդեցությունը XVII դ. փիլիսովւայությւսն վրա հնարավոր չէ: Դա ճիշտ 
զլինի աարզաբանեւ այն խոշոր գիտնականների գորօերի վերլուծու թյամբ, ո- 
րոնք մեծ ավանդ ներդրեցին աշխարհի նոր բնագիտական պատկերի ստեղծ
ման գործում: Իրավամբ, դրանց թվում է նաև Դեկարտը, բայց աոաջին դեմ
քերն են Գալիլեո Գալիլեյը և Իսահակ Նյուտոնը՛.

Գալիլեյը և Նյուտոնը: 
Տեսական մեխանիկայի ստեղծումը

Հավանւսբաո ընթերցողին հայտնի է, որ Գալիլեյին մեծ հռչակ բերեցին 
նրա կատարած ֆրզիկական փորձերն ու աստոագիտաեան դիտարկումնե- 
ոը: Բայց առանձնահատուկ փրլիսոփայական նշանակություն ունեցան նրա 
տեսական հայտնագործությունները, առաջին հերթրն հարաբերականության 
սկզբունքը, որը նա մշակեց 1635թ.: Գալիլեյը ապացուցում էր, որ ոչ մի մե
խանիկական փորձով չի կարելի որոշել, թե տպալ, այսպես կոչված, հաշ
վարկման իներցիւսլ համակարգը հանգստի վիճածում է, թէ որոշակի արա
գությամբ հավասարաչափ և ուղղագիծ շարժվում է: Հաշվարկման բոլոր ի- 
ներցիալ համակարգերը ֆիզիկապես հավասարազոր են այն իմաստով, որ 
նրանց նկատմամբ կհրառվող մեխանիկայի բոլոր օրենքները նույնն են: Ինչ 
վերաբերում է հավասարաչափ ուղոացիծ շարժմանը, ապա այն կարող է շա
րունակվել որքան ուզեք երկար: Այսպիսի պնդումով, փաստորեն, նա օգտ
վում է իդեալականացումից: Իրականության մեջ հավասարաչափ շարժումը 
դիտարկելը հնարավոր չէ, քանի որ յուրաքանչյուր մարմնի վրա ազդում են 
առանձին ուժեր, որոնք առաջացնում են տարբեր բնույթի շեղումներ: Տեսու
թյան մեջ իդեալականացումների օգտագործումը անհրաժեշտ է:

Գալիլեյի առաջադրած ծրագիրը ամբողջական ձևով զարգացրեց Նյու
տոնը իր «Բնափիլիսոփայության մաթեմատհկական սկզբունքները» աշխա
տության մեջ: Այս առնչությամբ նշենք Նյուտոնի մեխանիկայի չորս բնորոշ 
կողմերը' 1) սկզբունքների մեթոդ, 2) մաթեմատիկական լեզու. 3) օրենքներ և 
սկզբնական պայմաններ, 4) մեխանիկայի հիպոթնտիկ-դեդուկտիվ կառուց
վածք:

Նյուտոնը գտնում էր, որ պետք է ելնել երկու- երեք սկզբունքներհց և 
երևույթները բացատրել նրանց հիմքով: Հենց նման մեթոդներով են կառուց
վում կարևոր ֆիզիկական տեսությունները: Նյուտոնի մեխանիկայի գլխավոր 
սկզբունքը նրա առաջին օրենքն է, որը իրենհց ներկայացնում է Գալիլեյի հա
րաբերականության սկզբունքի վերաձևակերպումը: Սեզբունքը միշտ արտա
հայտվում է առավել ընդհանուր բնույթի դրույթներով: Այլ կերպ ասած' այն
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կան նկարագրությունը զարմանալիորեն արդյունավետ Է: Ինչու՞: Առաջին հեր
թին այն պատճառով, որ ֆիզիկական տեսական կառույցների ինքնատիպու
թյունը ամրագրում Է ադեկվատ, փոխհամարժեք ձևով: Ֆիզիկական սկզբունք
ների լայն կիրառմանը համապատասխանում են մաթեմատիկական վախա- 
կերպումները, որոնցից կազմվում են ֆիզիկական օրենքներն արտահայտող 
անփոփոխ հավասարումներ: Ֆիզիկոս-տեսաբանը ֆիզիկական սկզբունքները 
ձևակերպելու համար փնտրում Է այնպիսի հավասարումներ, որոնք մի կողմից 
կնկարագրես Էքսպերիմենտալ փորձերը, մյուս կողմից կենթարկվեն որոշակի 
փոխակերպումների, որոնք կդառնային նրանց այլ տարբերակները (ինվա
րիանտները): Եթե դա հաջողվել Է, ապա սկզբունքը գտնված Է:

Սկզբունքների հետ միաժամանակ տեսությունը պարունակում Է օրենք
ներ: Օրենքը նկարագրում Է երևույթների որոշակի դաս: Տեսության մեջ աշ
խարհի կառուցվածքը բաժանվում Է օրենքների և սկզբնական պայմանների: 
Օրենքը միշտ նույնն Է, իսկ սկզբնական և հետագա պայմանները բավական 
փոփոխական Են: Արդյունքում աշխարհի բարդ բազմազանությունը 
«ընդգրկվում Է» տեսության մեջ: Նյուտոնի մեխանիկայում օրենքները ճիշտ 
են ցանկացած սկզբնական պայմաններում: Օրենքների մաթեմատիկական 
ձևակերպումը մնում Է անփոփոխ, միաժամանակ պահպանվում Է նաև սկզբ
նական պայմանների մասին պատկերացումը:

Մեր կողմից քննարկված նյուտոնյան մեխանիկայի կառուցվածքը ամ
րագրում Է այն, ինչ ժամանակակից լեզվում կոչվում Է գիտական տեսության 
հիպոթետիկ- դեդուկտիվ կառուցվածք: Սկզբունքներից դեդուկցիայի ճանա
պարհով դեպի փորձը: Սկզբունքները հայտնագործվում և մերժվում են, այդ 
պատճառով սխալներից խույս տալու համար նպատակահարմար Է դրանք 
չժխտել՛ նկատի ունենալով դրանց հիպոթետիկ-ենթադրական բնույթը: Նյու
տոնը տվեց հիպոթետիկ - դեդուկտիվ տեսության կառուցման հանճարեղ օ- 
րինակ: XVII դ. փիլիսոփաների, մաթեմատիկոսների և ֆիզիկոսների ջանքե- 
րով հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթոդը մանրամասնորեն մշակվեց, որը վճռո
րոշ նշանակություն ունեցավ գիտության առաջընթացի համար: XVII դ. սկ
սած՝ գիտությունը աննախադեպ զարգացում ապրեց:

Կարելի Է վստահորեն ասել, որ XVII^ փիլիսոփայության կարևոր ձեռք
բերումը հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթոդի մշակումն Էր: Փիլիսոփայության ո- 
լորտում վճռական ավանդը ներդրեց Դեկարտը, իսկ ֆիզիկայում դժվարին 
պրոբլեմների լուծումները գտան Գալիլեյը և Նյուտոնը, որոնք Էլ ստեղծեցին 
աշխարհի մեխանիկական պատկերը: Գնահատելով XVII^ փիլիսոփայու
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թյունը պետք է նկատի ունենալ, որ բոլոր դեպքերում չէ, իհարկե, որ հնարա
վոր Եղավ օգտվել մաթեմատիկական բնագիտության դեղատոմսերից: Այնու
հանդերձ, XVII դ. փիլիսոփայությունը իր հիմնական ուղղվածության մեջ 
ռացիոնալիստական էր:

Նոր իրավական աշխարհայացքի մշակումը: 
Լոկի փիլիսուիայության իրավական գաղափարները

XVII դ. եվրոպական փիլիսոփայությունը իր համակարգի կենտրոնում 
դնում էր մտածող սուբյեկտի արժեքները: Փիլիսոփայական իմաստով այս
պիսի պարտավորեցնող քայլը չէր կարոդ չհանգեցնել անհատի, հասարա
կության, պետության, կրոնի դերի մասին գոյություն ունեցող հայացքների 
վերանայմանը: Պատահական չէ, որ Մարտին կութերի գլխավորած խոշոր 
կրոնական ռեֆորմացիոն շարժման արդյունքում առաջացավ բողոքականու
թյունը, որն իր իրավունքները նվաճեց կաթոլիկության դեմ մղած պայքարում: 
Բողոքականությունը կրոնը հայտարարեց անձնական հավատի դավանանք, 
մարդու մեջ բարձրագույն բանականության բացահայտում: Սի կողմից պա
հանջվում էր հետևել իմացության հստակ և բանական սկզբունքներին, մյուս 
կողմից' վերադառնալ նախասկզբնական քրիստոնեության ենթադրյալ պար
զությանը: Նման գործընթաց էր տեղի ունենում նաև հասարակության կա
ռուցվածքի իմաստավորման ոլորտում:

XVII դ. առաջադեմ փիլիսոփաների համար ելակետային նորմ դարձավ 
յուրաքանչյուր մարդու բնական իրավունքի ըմբռնումը, որը լրացվում էր հա
սարակական դաշինքի ուսմունքով: Ե՛վ մեկին, և մյուսին տրվում էր խորը ռա
ցիոնալիստական բացատրություն, որն իր հերթին հանգեցրեց իրավական 
աշխարհայացքի համակողմանի զարգացմանը: Նոր ժամանակի իրավագետ
ները, ի տարբերություն անտիկ և միջնադարյան իրենց գործընկերների, ձգ
տում էին պաշտպանել յուրաքանչյուր անհատի իրավունքները: Իրավական 
առումով բոլոր մարդիկ համարվում էին հավասար: Հին դպրոցների իրավա
բանների համար բոլորովին անընդունելի նոր գաղափարների էությունը կա
յանում էր նրանում, որ հռչակվում էր «իրավահավասարություն' առանց հա
վասարեցման»: Իրավական հավասարությունը կայանում է տարբեր անհատ
ների հնարավորությունների հավասարության մեջ: Այս գաղափարը մասնա
վորապես զարգացրեցին անգլիացի փիլիսոփաներ Թոմաս Հոբսը և Ջոն Լո
կը: Եթե XVII դ. ֆիզիկոսները ամրագրեցին ընդհանուր օրենքի նկատմամբ 
առանձին ֆիզիկական երևույթների միօրինակությունը ֆիզիկական փոփո
խականների տարբեր նշանակության դեպքում, ապա իրավագետները, 
հետևելով նոր փիլիսոփայական մտածողության ոճին, պահանջում էին ի- 
րենց բնական տարբերություններով հանդերձ բոլոր մարդկանց ենթակայու
թյունը միևնույն իրավական օրենքներին:

Հոբսը հայտնի է որպես հասարակական դաշինքի մասին ուսմունքի
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պաշտպան: Ըստ Հոբսի առանց հասարակական դաշինքի, մեկը մյուսի 
նկատմամբ ունեցած բնական թշնամանքի պատճառով մարդիկ չեն կարող 
խաղաղ գոյապցել: Նոր իրավական սկզբունքները իրենց ավելի ամբողջա
կան արտահայտո.թյունը գտան Ջոն Լոկի Հյուսիսային Կարոլինայի սաոմսւ- 
նւսդրությւսն հեղինակի աշխատություններում:

Իր դատողությունները Լոկը սկսում է անձնական շահեր հետապնդողա- 
ռանձին անհատի դիտարկումից: Անհատը ի ծնե ունի երեք հիմնական իրա
վունք' կյանքի, ազատուտյան և սեփականության: Լոկի գործուն իրավական 
բանաձևը տեղ գտավ բւսզմւաիվ վաղ բուրժուական սահմանադրությունների 
մեջ: Լոկհ համար դժվար չէր ցույց տալ, որ այս երեք իրավունքները փոխա
դարձորեն կապված են միմյանց հետ և լրացնում են մեկը մյուսին:

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները չեն կարող պահպան
վել առանց մեկի կողմից մյուսին հանդուրժելու, քանզհ հանդուրժողականու
թյունը իրավունքի տեսականորեն գիտակցված համընդհանուր իմաստն է: 
Լոկի իրավունքի տեսության հիմքում դրված է անհատի քաղաքացիական 
ինքնուրույնության պահպանումը, սահմանադրության նկատմամբ հարգան
քը, որոնք հասարակական առաջընթացի կարևոր պահանջներ են:

Այսաիսով՛ փիլիսոփայական մւուսծողուաաս նոր ոճը հիմք հանդիսացավ 
զաոգացած իրավական աշխարհայացքի մշակման համար:

Լայբնիցի փիլիսոփայությունը

XVII դարը մարդկությանը տվեց մի շարք խոշորագույն փիլիսոփանե՜ր, 
դրանց թվում էին ոչ միայն Բեկոնը և Դեկարտը, Հոբսը և Լոկը, այլ Պասկալը 
և Գասենդհն, Սպինոզան և ԲԿյլը: Դասագրքի սահմաններում հնարավորու
թյուն չունենալով ներկայացնելու վերջին հեղինակների փիլիսոփայական 
հայացքները (հուսանք, որ ընթերցողը իր նախաձեռնությամբ կծանոթանա 
նրանց գործերին), կանգ առնենք միայն ԳԵտֆրիդ լայբնիցի փիլիսոփայու
թյան վրա: Լայբնիցի փիլիսոփայությունը առանձնահատուկ ուշադրության է 
արժանի այն պատճառով, որ Լայբնիցը տաղանոաշատ ստեղծագործող էր, 
տիրապետում էր լայն շրջանակի գիտելիքների, նա փիլիսոփա էր, մաթեմա
տիկոս, տրամաբան, աստվածաբան, քաղաքական գործիչ Լայբնիցը իսկա
կան էնցիկլոպեդիստ էր' բառիս ոուն իմաստով: Բայց փիլիսոփայությունը իր 
բովանդակությամբ հւսնրագիտարանւսյին ”  և պատահական չէ, որ փիլիսո
փայական նվաճումների հասնում են թերևս էնցիկլոպեդիստները:

Լայբնիցը դեկարտյան ռացիոնալիստական աւլանդույթների հետևորդ էր: 
Միևնույն ժամանակ տրամաբանության, մաթեմատիկայի, ֆոզհկայի նրբա
գույն հիմնաոարցերի լայս իմացության շնորհիվ նա կարողացավ էականո
րեն խորացնել ռացիոնալ փիլիսոփայության սկզբունքների հիմնավորումը: 

Նախ և առաջ Լայբնիցը փորձեց պարզաբանել փիլիսոփայության, ինչ
պես նաև ցանկացած այլ գիտելիքի, սկզբունքների հարցը: Նա առավել կոնկ-
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րետությսսմբ էր կանգ առնում այն սկզբունքների վրա, որոնց մասին գրում էր 
Դեկարտը, և հատուկ ուշադրություն էին հատկացնում բոլոր ռացիոնալիստ
ները: Այդ սկզբունքներն էին անհսյկասակւսնությւսն կամ նույնության, (А-ն А 
է և չի կարող հավասար չլինել А -ի), բավարար հիմունքի անհրաժեշտության 
(որոշակի հիմունքից կարող է ամեն ինչ բխել), չտարբերվողների նույնության 
(չկան և չեն կարող գոյություն ունենալ երկու նույնական իրեր), մոնադաների 
(էությունների) իդեալականության, նախաստեղծ ներդաշնակության, անընդ
հատության սկզբունքները:

Նույնությունները ապացուցման կարիք չունեն, այդ պատճառով նույնու
թյան սկզբունքը ի սկզբանե ընդունելի է: Փորձնական փաստերը, ըստ բավա
րար հիմունքի անհրաժեշտության սկզբունքի, պետք է հիմնավորվեն, փաս
տերը կախված են օրենքներից: Իրը մարմնական մատերիայի պարզ մի 
կտորտանք չէ, այլ ներքնապես ակտիվ էություն մոնադւս է: Պլատոնական 
մոտեցման նմանությամբ' այդ էությունը ըմբռնվում է որպես հոգևոր, իդեալա
կան մի սկիզբ, որն արտահայտվում է նաև փորձում ամրագրված փաստե
րում: Լայբնիցը այստեղ փորձում է մեկ փիլիսոփայական կրակոցով «երկու 
նապաստակ սպանել», մոնադաների իդեալականությունը նրան անհրաժեշտ 
է փորձնական փաստերի ռացիոնալ-տեսւսկւսն բացատրության համար: Իսկ 
մոնադաների հոգևորությունը արտահայտում է նրանց դինամիկ, շարժուն 
բնույթը, ակտիվությունը, որի ը՛նդունումը Լայբնիցին թույլ էր տալիս հեռու 
մնալ գռեհիկ-մեխանիցիստական բացատրություններից, որոնք ակնհայտո
րեն անբավարար էին կենսաբանական և սոցիալական երևույթների պարզա
բանման համար:

Մոնադաների միջև գոյություն ունի աստծու կողմից նախասահմանված 
ներդաշնակություն, համակարգվածություն: Բացարձակ ժամանակ և բա
ցարձակ տարածություն գոյություն չունի, քանի որ, ըստ սահմանման, նրանք 
նշված համակարգային կապերից զուրկ են: Վերջապես անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են մոնադաներում: 
Նրանք անընդհատ են, քանի որ ռացիոնալորեն ըմբռնելի ձևով նրանց այլ 
կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել: Այսւոեղ Լայբնիցը կատարում է դիֆերեն
ցիալ հաշվի (որի ստեղծողներից մեկը ինքն էր) մաթեմատիկական իմաստի 
փիլիսոփայական թարգմանություն: Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական երևույթ
ների, մարդկանց զգայությունների և ցանկությունների բարդ աշխարհին, ա- 
պա այդ ամենը իր ռացիոնալ բացատրությունը ստանում է մոնադաների ի- 
դեալականության շնորհիվ: Մոնադաները ստեղծվում են աստծու կողմից: 
Աստված իրականում գոյություն ունի, քանի որ անհնար է հրաժարվել կատա
րյալ աստծո մասին մեր մտքի մշտապես վառ գաղափարից:

Մեր առջև XVII դ. զարգացած փիլիսոփայական ուսմունքներից մեկի թե
զիսներն են: Իր ամբողջ մտահայեցողականությամբ հանդերձ, այն հնարավո
րություն է ընձեռում ամենաբարդ երևույթների համար գտնել որոշակի պար
զաբանումներ:
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Լոկի և Լայբնիցի բանավեճը 
իմացության տեսության հարցերի շուրջ

Լոկի հիմնակսն փիլիսոփայական գործը «Մարդկային բանախոհությւսն 
վերլուծության փորձը», Լայբնիցին այնքան վիճահարույց և միաժամանակ 
հետաքրքիր թվաց, որ նա գրեց նմանօրինակ մի գործ «Մարդկային բւսնւս- 
խոհությւսն վերլուծության նոր փորձ»: Լայբնիցը այստեղ իմացության տե
սության հարցերում ամենայն սրությամբ բանավիճում էր Լոկի հետ Այս բա
նավեճը հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև մեզ համար:

Լոկը քննադատում է Դեկարտի ուսմունքը բնածին գաղափարների մա- 
սին: Նորածնի գիտակցությունը «մաքուր տախտակ է»,- որը բովանդակու
թյուն է ստանում առաջին հերթին զգայությունների շնորհիվ: Զգայական 
փորձի հիման վրա ձևավորվում է մարդու ներքին փորձը՜ Ներքին փորձի դի
տարկման կարողությունը Լոկը անվանում է ռեֆլեքսիա: Փորձը, ըստ Լոկի, 
գաղափարների միասնություն է, որի մեջ մտնում են զգայական տպավորու
թյունները, պատկ՛երացումները, տարբեր տիպի (օրինակ կամային, հոգեկան 
գործողություննեոի) հասկացությունները: Ելակետայինը զգայական գիտե
լիքն է, ուր առանձնանում են առաջնային և երկրորդական հատկանիշները. 
Առաջինը' տարածականությունը և ձևը, իրերի մեջ իսկապես գոյություն ու
նեն, իսկ երկրորդը գույնը, հոտը, համը և այլն, հատուկ են սուբյեկտին, և ոչ 
թե նրանից դուրս գտնվող առարկանեոին: Սուբյեկտի մտավոր ակտիվությու
նը թույլ է տալիս միացնել, ընդհանրացնել պարզ գաղափարները, որոնց ար
դյունքում ստեղծվում են ամենատարբեր բարդ գաղափարներ: Իմացության 
տեսության մեջ Լոկի մոտեցմանը բնորոշ է էմպիրիզմը (ամեն ինչ գալիս է 
փորձից) և սենսուալիզմը (իմացության բոլոր ձևերը վերջին հաշվով հանգում 
են զգայություններին): Փիլիսոփայությանը քիչ ծանոթ մարդկանց Լոկի ուս
մունքը սովորաբար թվում է շատ պարզ և ակներս. Սւսկա|ն ինչպես իմաս
տուններն են նկատել, ակնհայտ թվացածի հետևում, որպես կանոն, թաքն
վում են բավական բարդ պրոբլեմներ: Լոկի մոտեցումներում դա նկատեց 
Լայբնիցը:

Սենսուալիզմի բանաձևը' «չկա մտքում ոչինչ, որը սկզբում տրված չլինի 
զօայության մեջ», Լայբնիցը մերժում է մի հավելումով' «բացի իրենից' մտ
քից»: Նորածնի գիտակցությունը «մաքուր տախտակ» չէ, այլ «դատարկ բնա
կարան» է սրանք պատկերային արտահայտու&|ուններ են' մարմարի ժայռա
բեկորի «նրւսկակւսրերն» են, որոնք ուրվագծում են ապագա արձանի ձևը: 
Զգայություններից միտքը, ռացիոնալ մտածողությունը անհնար է դուրս բե
րել: Լայբնիցը ռացիոնալիստ է, նա էմպիրիզմին դեմ չէ և ձգտում է էմպիրիկ 
տվյալնօրը իմաստավորել վերացական մտածողության միջոցով («երակա- 
կարերը» գործում են վերացական մտածողության մեջ):

Լոկի և Լայբնիցի գաղափարների մեկնաբանությունները կարող են հա-
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բյուրավոր էջեր զբաղեցնել: Մեզ համար կարևոր է, որ երկու մտածողներն էլ 
փորձում են լուծել բարդ փիլիսոփայական հիմնահարցեր, օրինակ պարզա
բանել զգայությունների և հասկացությունների փոխհարաբերության բնույթը: 
Լոկը հասկացությունը տանում, հանգեցնում է զգայությանը: Լայբնիցը զգա
յությունը հասկանում է որպես սուբյեկտի հոգևորության դրսևորում: Երկուսն 
էլ ելնում են նույն կետից, սկզբից զգայությունը և մտածողության հասկացու
թային ձևերը հակադրում են իրար, իսկ հետո այդ հակադրությունը հաղթա
հարվում է. մեկը սկսում է գերակայել մյուսին: Այդպես էին մտածում XVII դ. 
հանճարները:

Այս գլխի վերջում թվարկենք XVII դ. Նոր դարաշրջանի սկզբի փիլիսո
փայության հիմնական գաղափարները.

1. ԻնքնավւսրորեՕ մտածող սուբյեկտի սկզբունք:
2. Մեթոդաբանական կասկածանքի սկզբունք:
3. Ինդուկւոիվ-էմպիրիկ մեթոդ:
4. Ռացիոնալ-դեդուկտիվ մեթոդ, որը ներառում է ինտելեկտուալ ինտուի

ցիան:
5. Գիտական տեսության հիպոթետիկ-դեդուկտիվկւսռուցում:
6. Նոր իրավական աշխարհայացքի մշակում: Քաղաքացու և մարդու ի- 

րսւվունքների հիմնավորում ու պաշտպանում:
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Գ լ ո ւ խ  1. 5

XVIII դ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատմական տեղեկանք

XVIII դարի փիլիսոփայությունը ևս տոգորված էր նորարարական ոգով: 
Գաղափարական առումով կապված լինելով նախորդ շրջանի փիլիսոփայու
թյան հետ' այն զգալիորեն կոնկրետացնում Էր վերջինիս ավանդույթները: Ըն- 
դսմին, այստեղ ի հայտ եկան փիլիսոփայական մտքի էվոլյուցիայի հետաքր
քիր առանձնահատկություններ: Անգլիական մտածողներ Բեկոնի և Լոկի ա- 
նունների հետ կապված փիլիսոփայությունը իր շարունակությունը ստացավ 
Ֆրանսիայում, հանձինս Դիդրոյի և Հոլբախի: Ֆրանսիացի Դեկարտի գաղա
փարները զարգացրեց գերմանացի Իմանուել Կանտը: Փիլիսոփայական հե
տաքրքրությունների նման տեղաբաշխումները մասամբ բացատրվում էր 
դարաշրջանի հասարակական-քւսղաքական ընդհանուր մթնոլորտով: Ֆրան
սիան ընդառաջ էր գնում բուրժուական հեղափոխությանը, օրախնդիր հար
ցերի լուծումները փիլիսոփաներին մղում էին ակտիվ գործունեության, հնա
ցած ֆեոդալական և կղերական գաղափարների շուտափույթ մերժմանը: Փի
լիսոփայությունը դուրս էր գալիս համալսարանների պատերից և գիտնա
կանների աշխատասենյակներից անդին, տեղափոխվում էր Փարիզի աշխար
հիկ սալոններ, հարյուրավոր արգելված գրքերի էջեր: Փիլիսոփայությունը 
դառնում էր գաղափարախոսների և քաղաքական գործիչների զբաղմունք: 
Այս պայմաններում բեկոն-լոկյան փիլիսոփայության պարզ դեղատոմսերը 
լայն կիրառման դաշտ էին ստանում: Հանգամանքները այլ էին ֆեոդալա
կան- մասնատված Գերմանիայում, ուր փիլիսոփայությամբ առավելապես 
զբաղվում էին իրենց աշխատասենյակների մենության մեջ ւիակված համալ
սարանական պրոֆեսորները:Այստեղ մշակվում էին զուտ փիլիսոփայական- 
ռացիոնալիստական սխեմաներ: Հաշվի առնելով, որ XVIII դ. փիլիսոփայա
կան որոնումների կենտրոնը Անգլիայից տեղափոխվեց նախ Ֆրանսիա, ա- 
պա Գերմանիա մենք նախ կքննարկենք այս դարաշրջանի ֆրանսիական, 
իսկ հետո գերմանական փիլիսոփայությունը: Անշուշտ, ինչպես և նախկի
նում, մեզ հետաքրքրում են ոչ այնքան փիլիսոփայական դեմքերը, որքան 
նոր փիլիսոփայական աշխարհըմբռնման սկզբունքային գծերը:
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Ֆրանսիական Լուսավորության փիլիսոփայությունը: 
Վոլտեր, Ռուսո, Հոլբախ

Ֆրանսիական փիլիսոփայությունը XVIII դ. թևակոխեց որպես Լուսավո
րության (Լուսավորությունը հասսսրակական-մշակութային հզոր շարժում էր) 
հիմք, իր հերթին Լուսավորությունը զորեղ ազդակ դարձավ փիլիսոփայու
թյան զարգացման համար: Ֆրանսիական լուսավորիչները ամենաբարդ 
հարցերի լուծման լավագույն միջոցը համարում էին փիլիսոփայական բա
նականությունը: Դա լիովին համապատասխանում էր փիլիսոփայության մեջ 
ամրապնդված բանական սուբյեկտի սկզբունքին: Ամեն ինչ դրվում էր բանա
կանության քննադատական լույսի տակ: Լուսավորիչները պատրաստ էին ըն
դունել իրականությանը համապատասխանող ցանկացած այլընտրանք (եթե 
այն կարոդ էր ողջախոհորեն հիմնավորվել): Այս իմաստով հատկանշական է 
ժան-ժակ Ռուսոյի և Վոլտերի Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության գլխավոր 
գաղափարախոսների փիլիսոփայական գործունեությունը:

Վոլտերը անխնա քննադատում էր կրոնական մոլեռանդությունը, տար
բեր տիպի սնոտիապաշտություններն ու մոլորությունները, ֆեոդալական 
աբսոլյուտիզմը, իշխանությունների, այդ թվում և իրավական ւսմենսսթողու- 
թյունը: Վոլտերի ելույթները ոչ միայն նպաստեցին ֆրանսիական հեղափո
խության կայացմանը, այլև' Անգլիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի (ուր նա 
անցկացրեց իր կյանքի մի մասը) բարեփոխումներին:

Վոլտերի հարձակումների հատուկ առարկան տարբեր բնույթի նախա
պաշարմունքներն էին, կղերականությունը, որոնց նա ձգտում էր ոչնչացնել 
հենց փիլիսոփայական գավազանով: Վոլտերը աթեիստ չէր, նա դեիստ էր, 
իսկ դա նշանակում է, որ աստված ճանաչվում է որպես աշխարհի արարիչ, 
սակայն նրա մասնակցությունը հասարակական գործերին միանգամայն 
մերժվում է: Նա հանդես է գալիս որպես «բնական կրոնի» կողմնակից, որի 
տակ հասկանում էր մարդկության համար համընդհանուր բարոյականության 
սկզբունքները: Բարոյականության բովանդակությունը Վոլտերը մեկնաբա
նում էր ռացիոնալիստորեն. բարոյականության գլխավոր սկզբունքը, ըստ 
Վոլտերի, արդեն ձևակերպվել է հին իմաստունների կողմից. «Ուրիշների 
նկատմամբ վարվիր այնպես, ինչպես որ կուզեիր քեզ հետ վարվեին»;

Վոլտերի փիլիսոփայական գործունեությունը, որը աչքի չի զարնում նոր 
սկզբունքների ձևակերպումներով, ցույց է տալիս, որ ճիշտ չէր լինի փիլիսո
փայությունը համարել զուտ մտահայեցողություն, միայն առանձնասենյակա- 
փն գիտնականների սփոփանք: Փիլիսոփայությունը ևս, մյուս գիտություննե
րից ոչ պակաս, կարողէ ունենալ կիրառական նշանակություն ևայստեղհաս
նել նշանակալի հաջողությունների: Պատահական չէ, որ Սահմանադիր ժողո
վի որոշմամբ Վոլտերի աճյունը հողին հանձնվեց 1791 թ. Փարիզում ստեղծ
ված Պանթեոնում:
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Ռուսոն ևս ֆրանսիական փիլիսոփա-լուսավորիչների առաջին ալիքի 
ներկայացուցիչն է: Նա զարգացրեց «հասարակական դաշինքի» հոբսյան 
ուսմունքը: Ռուսոն ձգտում էր վերջ դ նե լ մարդկային ազատությունների բոլոր 
ոտնահարումներին, որոնք նրա ևւսրծիքով ամրապնդվել են ժողովրդի խա
վարամտության, նրան խաբելու, նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու 
պատճառով: Անհավասարության աղբյուրը երհտասարդ Ռուսոն տեսնում էր 
մասնավոր սեփականության ևաետական զատ կառուցվածքի մեջ, նա մարդ
կանց խորհուրդ էր տալիս վերադառնալ բնություն, թերևև նաև գյուղական 
մենակեցություն: Ավելի ուշ նա հանգում է այլ կւսրծհքի' գտնելով, թե հասա
րակական դաշինքը թույլ կտա հաղթահարել անհավասարությունը: Ընդ ո- 
րում, Ռուսոն բոլոր մարդկանց երջանիկ ասւագւսյի մասին իր. հավատամքը 
պահպանում է: Ռուսոն սուՍերեն, ինքնակամ է հռչակում ժողովրդին: ժողովր
դի ինքնիշխանությունը անօտարելի և անբաժանելի է, օրենսոիր իշխանու
թյունը պետք է պատկանի ժողովրդհն: Գործադիր իշխանությունը ներկայաց
նում է միայն ժողովրդին՜ Ռուսոյի առաջ քաշած քաղառական աահանօները 
մեր օրերում կարող են շատ ակներև և սովորական թվալ: Իրենց ժամանա
կում դրանք բավական խիզախ սոցիալ-փիլիսոփայական նորություններ էին, 
որոնք ներդաշնակում էհն բանական մարդու կոնցեպցիայի հետ: Ռուսոն ևս 
Վոլտերի նման իրեն դրսևորեց որպես փիլիսոփայության կիրառական օգ
տագործման մեծ վարպետ:

XVIII դ. ֆրանսիական փիլիսոփայությունը իր բարձունքին հասավ Դենի 
Դիդրոյի և տոլ Հոլբւսխի գործերում: Դիդրոյի գլխավորությամբ հրատարակ
վեց հռչակավոր հանրագիտարանը, որով մարդկության առջև էր դրվում «գի
տելիքների բոլոր բնագավառների և բոլոր ժամանակների» նվաճումները: 
Հանրագիտարանի 35 հատորները լուսավորական գաղափարների տեսանե
լի հաղթանակներն էին:

Հոլբախը, ինչաես և Դիռրոն, էնցիկլոպեդիստ ւհիլիսոփաների առաջ
նորդներից էր: Փարիզի նրա սալոնը փաստորեն էնցիկլոպեդիստների շտաբն 
էր: Հոլբախին հատուկ էր հետևողական համակարգային մտածողությունը: 
Նրա գլխավոր ստեղծագործությունը՛ «Բնության համակարգը», ընդունվեց 
որպես «մատերիալիզմի աստվածաշունչ»:

Որպես հետևողական մատերիալիստ Հոլբախը սկսում էր մատերիայի 
վերլուծությունից, որը գոյութ|ուն ունի սկզբնապես, մարդու հոգևոր կյանքից 
անկախ: Այնուհետև Հոլբախը փորձ է անում բացատրել ամենաբարդ 
երևույթնօրը' հասնելով մինչև մարդու գիտակցությանը: Ըստ նրա՛ «բնու
թյունը ամեն ինչի պատճառն է», այն ամբողջովին նյութական է: Բնությունը 
ոչ այլ ինչ է, քան շարժման միջոցով ձևափոխված մատերիա: Մատերիան 
ինքն իր պատճառն է, այն բաղկացած է մասնիկներից: Մատերիայի գոյու
թյան եղանակը շարժումն է, որը կարող է լինել մեխանիկական, քիմիական, 
կենսաբանական: Բնությունը մի ամբողջություն է, այդ որակում բնությունը 
հանդես է գալիս որպես պատճառների և հետևանքների շղթա: Կրոնական
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զգացմունքին այստեղ տեղ չկա (Հոլբւսխը աթեիստ էր): Բոլոր երևույթներն 
անհրաժեշտ են, դա օրենքների օբյեկտիվությւսն հետևանք է: Պատահակա
նությունը բնության մեջ բացակայում է: Իրերի անհրաժեշտ կարգի համա
ձայն բնության մեջ ինքնաստեղծ կերպով ծնվում է կյանքը, որի բարձր ձևը 
մարդկային կյանքն է:

Ինչ մնում է գաղափարներին, ապա նրանք առաջանում են մարդու փոր
ձից արտաքին աշխարհի նրա օրգանների վրա թողած ազդեցության ար
դյունքում: Փորձը և ողջախոհությունը միշտ էլ մարդուն տանում սն դեպի ճշ
մարիտ ուղի: Մարդիկ գոյություն ունեցող երևույթների բոլոր բարդություննե
րը կարող են հասկանալ, գիտակցաբար հակադրվել բոլոր տառապանքնե
րին: Այս՛ առնչությամբ նա մեծ ուշադրություն է դարձնում բարոյագիտության 
և հասարակական դաշինքի ուսմունքին: Ինչպես XVIII դ. ֆրանսիական մյուս 
մատերիալիստները, Հոլբախը ապացուցում է արմատական սոցիաւական 
փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, առանց որի մարդկանց միջև հու
մանիստական հարաբերությունների հաստատումը հնարավոր չէ: Հոլբախի, 
ինչպես և Վոլտերի և Ռուսոյի փիլիսոփայությունը հանդիսացավ ֆրանսիա
կան բուրժուական մեծ հեղափոխության գաղափարական նախապատրաս
տությունը:

Որպեսզի XVIII դ. մատերիալիստների հայացքները չդիտվեն որպես վեր
ջին ինստանցիայի ճշմարտություններ, նպատակահարմար է նրանց նկատ
մամբ ևս ցուցաբերել քննադատական մոտեցում: Անշուշտ, ֆրանսիական 
մատերիալիստների փիլիսոփայությունը ուներ և' նվաճումներ, և' թերություն
ներ: եվ' մեկը, և' մյուսր հանդես են գալիս որպես ինքնավար, բանական անձ
նավորության փիլիսոփայության սկզբունքի հետևւսնօ: Այն ժամանւսկվա փի
լիսոփաները հպարտանում էին նրանով, որ մարդը բանական էակ է, իսկ բա
նականությունը մարդկային մտքհ պսակն է: Բայց խնդրի էությունը կայանում 
է նրանում, թե ինչպես զարգացնել նախանշված ռացիոնալիստական ծրագ
րերը: Ֆրանսիական մատերիալիստների ընտրած ուղին միակը չէր, դա 
պարզ կռառնա Կանտի և Ֆիխտեի փիլիսոփայական հայացքների պարզա
բանման ժամանակ: Տեղին կլինի կանգ առնել նաևXVIII դ. երկու կարևոր փի
լիսոփայական ուղղությունների համեմատական վերլուծության վրա:

Փիլիսոփայությունը Գերմանիայում: 
Կւսնւո և Ֆիխտե

Գերմանացի փիլիսոփա Իմանուել Կանտի համար փիլիսոփայության գլ
խավոր առարկան մարդն է, քանզի մարդը ինքն իր համար վերջնական նպա
տակ է: Կանտի փիլիսոփայության ելակետը այն հակադիր դրույթներն են, ո- 
րոնցից յուրաքանչյուրը դիտվում է որպես տրամաբանորեն ապացուցելի. 
Մարդուն հատուկ է ազատութւունը, բայց նա ոչ մի ազատություն էլ չունհ, 
նրա մեջ ամեն ինչ պայմանավորված է բնական անհարժեշտությամբ: Աշ
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խարհը սկիզբ ունի, բայց այն սկիզբ չունի: Այս ե նման անտինոմիաների էու
թյունը պարզաբանելու համար իր ստեղծագործական ուղու հասուն շրջա
նում Կանտը մշակեց մանրամասնորեն մտածված մի համակարգ: Կւսնւոը 
գտնում է, որ մարդու հոգեկան հետաքրքրությունները կարելի է արտահայ
տել հետևյալ փիլիսոփայական հարցերով.

1) Ես ի՞նչ կարող եմ իմանալ (մետաֆիզիկա, փիլիսոփայություն):
2) Ես ի՞նչ պետք է անեմ (բարոյականություն):
3) Ինչի՞ վրա կարող եմ հույս դնել (կրոն):
4) Ի՞նչ է մարդը (անտրոպոլոգիա, մարդաբանություն):
Մեր առջև իսկական գերմանական խստապահանջությամբ ստեղծված 

կանտյան փիլիսոփայական համակարգի «կմախքն» է: Կանտի ուշադրու
թյան կենտրոնում մարդն է, իսկ փիլիսոփայությունը նախ և առաջ պետք է 
պատասխանի ես ի՞նչ կարող եմ իմանալ հարցին: Կանտը սկսում է ոչ թե կե
ցության մասին ուսմունքով (օնտոլոգիա, գոյաբանություն), այլ մարդու իմա
ցական կարողությունների վերլուծությամբ: Այսպիսի մոտեցումը փիլիսոփա
յության մեջ կոչվում է գնոսեոլոգիական, իմացաբանական (հունարեն «գնո- 
սիս»- գիտելիք): Իր փիլիսոփայական համակարգը Կանտը ներկայացրել է 
հետևյալ սխեմայով (վերջին երկու սյունակները ավելացված են մեր կողմից,- 
Վ. Կ.):

Հոգու
կարողութ
յունները
ամբողջ.

մեջ

Իմացական
կարողութ
յունները

Ապրիորի
(մինչփոր-

ծային)
սկզբունք

ները

Նրանց
կիրառման
ոլորտները

Ստացված
դատողութ
յունները

Հիմնական
արժեքները

Իմացական
կարողութ
յուններ

Դատողա
կանություն

Օրինաչա
փություն

Բնություն Տեսական ճշմարտու
թյուն

Բավակա
նության և 
տհաճութ
յան զգաց
ումներ

Բանախո-
հություն

Նպատա
կահարմա
րություն

Արվեստ էսթետիկա
կան

Գեղեցկութ
յուն

Ցանկութ
յան կարո
ղություն

Բանակա
նություն

Վերջնա
կան նպա
տակ

Ազատութ
յուն

Պրակտիկ 
կամ բարո
յական

Բարի

ճանաչողությունը ձևավորում է հոգու ամբողջական կարողությունների 
սկզբունքները: «Պարզվում է,- գրում է Կանտը,- որ դատողականությունը իր 
մեջ պարունակում է ապրիորի սկզբունքներ' ճանաչողական կարողության 
համար, իսկ բանականությունը՛ միայն ցանկության ունակության համար»: 
Ըստ Կանտի իմացական կարողությունը սկզբունքներ է առաջադրում ինչ
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պես ինքը իր, այնպես էլ մյուս երկու կարողությունների' բավականության 
(տհաճության) զգացմունքի և ցանկության ունակության համար (անսովոր, 
բայց անհակասական տրամաբանություն): Ինչպե՞ս է դա հնարավոր:

Կանտը հեռատեսորեն կանխատեսում է այն դժվարությունները, որոնք 
կապված են գիտության մեջ իդեալականացումների բնույթի ըմբռնման հետ: 
Հենց նրանցում է թաքնված գիտության' որպես համընդհանուր և անհրա
ժեշտ հավաստի գիտելիքների գաղտնիքը: Կանտը նկատում էր իդեալակա
նացման պրոբլեմի հակասական լուծման գաղտնիքը ինչպես էմպիրիստա- 
կան, այնպես էլ ռացիոնալիստական ուսմունքներում: Նա գիտելիքը բաժա
նում է երկու մասի' ապոստերիորի (հետփորձային) ե ապրիորի (մինչփորձա- 
յին) գիտելիքի: Իդեալականացումները տառացիորեն դուրս բերել փորձնա
կան տվյալներից' անհնար է, այդ իսկ պատճառով էմպիրիկները, որոնք այդ
պիսի դուրսբերումը հնարավոր էին համարում, ճիշտ չեն: Միևնույն ժամանակ 
սխալվում են նաև ռացիոնալիստները, նրանց թվում Դեկարտը և Լայբնիցը, 
որոնք իդեալական գիտելիքը համարում էին մարդու համար բնածին, նրանք 
ցույց չեն տալիս, թե ինչպես և ինչի շնորհիվ է այն ի հայտ գալիս: Եվ ընդհան
րապես, իդեալականացման բնածնության դրույթը խիստ նատուրալիստա
կան է: Կանտը տալիս է փիլիսոփայական բարդագույն պրոբլեմներից մեկի 
իր լուծումը: ճանաչողությունը սկսող անհատը իր տրամադրության տակ ու
նի մինչ այդ գիտության մեջ արդեն ձևավորված իմացության ձևերը կատե
գորիաները, որոնք ապահովում են իմացության հնարավորությունը: Մի կող
մից անհատը օգտվում է պատրաստի կատեգորիալ ապարատից, մյուս կող
մից' փորձնական տվյալներից: Իր արդյունավետ երևակայության շնորհիվ 
անհատը միավորում է մեկը մյուսի հետ, համադրում է բանականը և զգայա
կանը: Գիտությունը կայանում է հենց այս համադրության շնորհիվ:

Այսպես' եթե նկատի առնենք երկրաչափությունը, ապա անհրաժեշտ է 
տարբերել' 1) տարածությունը որպես իդեալական ձև, որը հատուկ է մարդուն 
և ոչ թե բնությանը, 2) բնական երևույթների տեղակայության փորձնական 
տվյալները, 3) առաջինի և երկրորդի միացումը երկրաչափության' որպես գի
տության մեջ: Ըստ Կանտի' տարածությունը իդեալական և ոչ թե օբյեկտիվ-ի- 
րական ձև է: Այսպիսի եզրակացությունը միշտ էլ պարզ մատերիալիստական 
սխեմաներին սովոր մարդկանց շփոթեցնում է: Իհարկե, պնդում են նրանք, 
տարածությունը գոյություն ունի օբյեկտիվորեն, մարդուց անկախ: Սակայն 
անհրաժեշտ է նշել, որ Կանտը հաղթահարում է պարզունակ հայացքները: 
Նա չի ժխտում, որ բնության երևույթները գոյություն ունեն ինքնին, որ նրանք 
առանձնացված են, այսինքն՛ տարածականորեն բաժանված են: Այս մասով 
նա լիովին համաձայն է մատերիալիստորեն տրամադրված իր ընդդիմախոս
ների հետ: Բայց դրանով հանդերձ, ի հակադրություն նրանց, նա գտնում էր, 
որ բնության մեջ իդեալական տարածական ձևեր գոյություն չունեն, նրանք ի- 
րական կրկնօրինակներ չունեն, բնության մեջ չկան կետեր, ուղիղ գծեր, հար
թություններ: Բոլոր իդեալականացումները մարդու ստեղծագործության ար
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դյունք են, նրանք հատուկ են ոչ թե արտաքին, այսինքն' մարդու համար 
տրանսցենդենտալ աշխարհին, այլ' մարդու դատողականությանը, նրա ներ
քին, առանձնահատուկ մարդկային, այսինքն տրանսցենդենտալ աշխարհին: 
Ամեն ինչ ճանաչելի է այնքանով, որքանով որ այն տրված է մարդու տրանս
ցենդենտալ կարողություններին: Մեր առջև մի փիլիսոփայական համակարգ 
է, որը հաճախ կոչում են տրանսցենդենտալ իդեալիզմ: «Իդեալիզմ» տերմի
նը այստեղ կարող է որոշ շփոթմունք առաջացնել: Կանտը չի պնդում, թե գա
ղափարները արարում, ստեղծում են աշխարհը, նա միայն ընդգծում է գիտա
կան իդեալականացումների յուրահատուկ բնույթը: Կանտի իդեալականա
ցումները պլատոնյան գաղափարները չեն, նրանք բնության երևույթների ըն
թացքը չեն որոշում:

Կանտի փիլիսոփայական համակարգը հաճախ անվանում են նաև քննա
դատական իդեալիզմ: Ըստ Կանտի' փիլիսոփայությունը քննադատության ձև 
է, բայց քննադատությունը նա շատ յուրահատուկ ձևով է հասկանում: Իր հի
մնական աշխատություններում, որոնց անվանումներում առկա է քննադ
ատություն տերմինը «Զուտ բանականության քննադատություն», «Բանւսխո- 
հության քննադատություն», «Գործնական բանականության քննադատու
թյուն», Կանտը սովորական իմաստով չի քննադատում, այլ պարզաբանում է 
բանականության, դատողականության, կամքի սահմանները:

Դատողականությունը կատարում է զգայական աշխարհի բազմազանու
թյունը հասկացության մեջ միավորելու ֆունկցիա: Բայց դատողականությու
նը չի բացահայտում մարդու արժեքային հարաբերությունը աշխարհի նկատ
մամբ: Վերջինս իրականացնում է բանախոհությունը: Այժմ արդեն խոսքը ոչ 
թե իմացության, այլ արժեքների մասին է: Բանախոհությունը թույլ է տալիս 
արտաքին աշխարհի երևույթները, որոնց հետ շփվում է մարդը, բերել մի 
միասնության, որը զուրկ է և' իմացական, և՜ բարոյական շահախնդրությու
նից: Բանախոհության հիման վրա զարգանում է էսթետիկական ճաշակը: Սա
կայն բանախոհությունը, որն իր բնույթով էսթետիկական է, ունի կիրառման ո- 
րոշակի սահմաններ:

Ինչպես դատողականությանը, այնպես էլ բանախոհությանը պակասում է 
վերջնական նպատակը, որը կորոշարկեր մարդկային գործունեության ուղ
ղությունը: Նպատակի առաջադրումը բանականության նախապատվությունն 
է, հատկապես բանականությունն է ձևակերպում այն անպայման վերջնական 
նպատակները, որոնք անհրաժեշտ են ցանկության, կամքի իրականացման 
համար: Հոգու գաղափարը, աշխարհի որպես ամբողջության և աստծու գա
ղափարները անպայման նպատակներ են, որոնց հետ համապատասխանու
թյան միջոցով էլ մարդը ազատություն է ստանում: Ազատ է այն էակը, որ կա
րող է գործել համընդհանուր նպատակներին համապատասխան: Բանական 
կամքը գործնական բանականությունն է: Բանականության կրոնը բարու, սե
փական բարոյական սկզբունքների նկատմամբ մաքուր հավատն է: Աստված 
բացարձակ բարոյական օրենքն է: Բացարձակ, համընդհանուր և անհրա
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ժեշտ բարոյական օրենքը, որը Կանտը անվանում է կատեգորիկ իմպերա
տիվ, մարդկանց տրվում է միայն գործնական բանականության մեջ: Այդ օ- 
րենքն է. «Վարվիր այնպես, որ քո կամքի սկզբունքը դառնա համընդհանուր 
օրինականության հիմք»:

Իրականում ազատ է այն մարդը, որը հետևում է կատեգորիկ իմպերատի
վին, խույս Է տալիս նրա պահանջի խախտումից, որը կարող Է տեղի ունենալ 
հանուն մերձավորի նկատմամբ տածած կարծեցյալ սիրո: Մարդը ազատ Է ոչ 
թե բարոյական պարտավորություններից, այլ ազատ Է այնքանով, որքանով 
նրան հատուկ են հենց բարոյականության բացարձակ սկզբունքները, քանի 
որ վերջիններս ապրիորի, փորձից դուրս են: Կանտը բացարձակ բարոյական 
օրենքից որևիցե բացառություն չի ընդունում, մարդուն պարտադրված Է գոր
ծել իր պարտքին համապատասխան: Կանտի Էթիկան ուղղված Է դեպի 
պարտքը, պիտոն, այն ապրիորի Է և բացարձակ: Պետք Է նշել, որ Կանտի մոտ 
ապրիորությունը մշտապես ուղեկցվում Է բացարձականությամբ: Այսպիօի 
խիստ կապը, ինչպես պարզվեց հետագայում, պարտադիր չէ: Ըստ Կանտի' 
իդեալականացումները, օրինակ' էվկլիդյան երկրաչափության մեջ, ապրիորի 
և բացարձակ են: Սակայն Կանտի մահվանից հետո, երբ ստեղծվեցին ոչ էվկ- 
լիդյան երկրաչափությունները, Կանտի հետևորդները ստիպված էին հրա
ժարվել էվկլիդյան երկրաչափության բացարձակ բնույթի ըմբռնումից, բայց 
միևնույն ժամանակ նրա ապրիորության մասին պատկերացումը պահպանե- 
ցին: Դիտարկելով մարդու տարբեր հոգեկան և իմացական կարողություննե
րը, նրանց միջև եղած սահմանները' Կանտը ձգտում էր պահպանել նրանց 
միասնությունը: Այդ միասնությունը նա տեսնում է հենց իր տրանսցենդեն
տալ սուբյեկտի մեջ, որը ի սկզբանե միասնական է: Կանտի փիլիոփայական 
համակարգի ալֆան և օմեգան տրանսցենդենտալ սուբյեկտի սկզբունքն է: 
Կանտի փիլիսոփայությունը տրանսցենդենտալ սուբյեկտի փիլիսոփայու
թյուն է:

Արդեն շուրջ երկու դար է, ինչ Կանտի փիլիսոփայությունը ստեղծվել է, 
նրա կողմնակիցների թիվը գնալով մեծանում է: Ինչո՞ւմն է Կանտի փիլիսո
փայության ուժը: Ըստ երևույթին, համակարգվածության և գիտական խորա
թափանցության մեջ: Կանտը մարդկային կյանքի բոլոր կողմերը դիտարկել է 
համակարգի մեջ և տվել է դրանց ամբողջական լուծումներ: Այնտեղ, ուր գոր
ծի է դրվել Կանտի հզոր միտքը, բացահայտվել են փիլիսոփայական առումով 
կարևորագույն դրույթների ամենախոր նրբերանգները: Կանտը իրավամբ 
հպարտանում էր փիլիսոփայության մեջ իր կատարածով, և նա բոլոր հիմ
քերն ուներ հուսալու, որ իր փիլիսոփայությունը «մարդկությանը պետք կլի
նի ամենաբարձր մտադրությունների իրագործման համար»:

Տրանսցենդենտալ սուբյեկտի Կանտի կոնցեպցիան դեռևս նրա կենդա
նության ժամանակ քննադատվեց ավելի հետևողական դիրքորոշման ձգ
տող, ինչպես դա իրենց էր թվում, մտածողների կողմից: Այսպես Յոհւսն Ֆիխ֊ 
տեն ցանկանում էր շարունակել Կանտի գործը և դրա հետ մեկտեղ հասնել ա
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վելի հիմնավորված տեսանկյունի: Կանտի տրանսցենդենտալ սուբյեկտի տե
ղը նա դրեց բացարձակ Ես-ը, որի գործունեութունից ելնելով' Ֆիխտեն ցան
կանում էր բացատրել իրականության ողջ լրիվությունը, ամբողջ օբյեկտիվ 
աշխարհը, վերջինիս ինքնուրույնությունը Ես-ից դուրս Ֆիխտեի կողմից բա
վական համարձակորեն կասկածի տակ էր դրվում: Ֆիխտեի բացարձակ Ես- 
ը գործնական Ես է, որն իրեն իրականացնում է տարբեր դժվարությունների 
հաղթահարման, ազատ ստեղծագործության միջոցով: Ֆիխտեի փիլիսոփա
յությունը գործնական փիլիսոփայություն է, ազատության, արտաքին կա
պանքներից մարդուն ազատագրելու փիլիսոփայություն: Ֆիխտեի Ես-ը բա
ցարձակորեն ինքն իրենով գործող սուբյեկտ է, որը իրերի միջոցով չի որոշ
վում, այլ ինքն է որոշում նրանց , Ես-ը իրականացնում է իրեն որոշակի փիլի
սոփայական նախագծի միջոցով, որը տրվում է ինտելեկտուալ ինտուիցիայի 
շնորհիվ: Դրանից ելնելով' որոշ հավակնոտությամբ Ֆիխտեն իր փիլիսոփա
յական համակարգը կոչում էր գիտաբանություն:

Փիլիսոփայական
հարցերը

Ֆրանսիական
փիլիսոփաների

պատասխանները

Գերմանական
փիլիսոփաների

պատասխանները

Ո՞րն է
փիլիսոփայության
ելակետը

Ի՞նչ է նշանակում լինել 
րանւսկան

Բնության օրենքները 
տարբերվո՞ւմ են 
բանականության 
օրենքներից

Ի՞նչ է
փիլիսոփայությունը 
առաջին հերթին

Փիլիսոփայությունը 
բոլոր գիտությունների 
հի՞մքն է

Ինչպե՞ս է հասկացվում 
իմացության տեսության 
Էությունը

Բանական մարդը

Հետևել բնական 
կարգին, բնությանը, 
քանզի մարդկանց ծնում 
է բնությունը

Ո՛չ, չեն տարբերվում այն 
իմաստով, որ բնության 
օրենքները վերածվում 
են բանականության 
օրենքների

Բանականության 
օրենքներին համաձայն 
ապրելու արվեստ:

Այո

Որպես տեսական-
իմացաբանական
սենսուալիզմ

Բանական մարդը 

Ապրել
բանականությանը 
համապատասխան, 
բանականությունը 
բնության նկատմամբ 
ինքնավար Է

Այո’, քանզի բնության 
օրենքները չեն կարող 
փոխարկվել 
բանականության 
օրենքների

Բանականության 
օրենքներին համաձայն 
ապրելու արվեստ

Այո

Որպես ապրիորի 
սխեմատիզմ (Կանտ) 
կամ գիտաբանություն 
(Ֆիխւոե)
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հնչո՞ւմն է մարդու 
անհաջողության 
գլխավոր պատճառը

Իր գործունեության մեջ 
մարդն ազա՞տ Է

Համատեղելի” են 
արդյոք կրոնը U 
բարոյականությունը

Հեղափոխությունը 
անհրաժե՞շտ Է արդյոք 
լուսավորության գործի 
հաղթանակի համար

Բարոյական
գիտակցության
անբավարարությունը
(Ռուսո)

Ո՛չ, քանի որ նա 
միացված Է անհրաժեշտ 
կապերի համակարգին

Ո՛չ, անհամատեղելի են: 
Համատեղելի են 
աթեիզմը և 
բարոյականությունը

Այո

Բարոյական
գիտակցության
անբավարարությունը
(Կանտ)

Այո՛, քանի որ նա ինքն է 
իր համար արժեքներ 
առաջադրում

Այո՛, համատեղելի են, 
քանզի կրոնը 
բարոյականության ձև Է

Ո՛չ (Կանտ, ուշ' Ֆիխտե)

Ֆիխտեի փիլիսոփայությունը առաջին հերթին հետաքրքիր Է նրանով, 
որ ցույց Է տալիս այն փիլիսոփայության հնարավորությունները, որի սկզ
բունքը փիլիսոփայորեն հասկացված սուբյեկտն Է: Ի հակադրություն հա
յեցողական մատերիալիզմի' Ֆիխտեի սուբյեկտիվ իդեալիզմը զարգաց
նում Է գործնական կողմը, աշխարհը դիտվում Է որպես մարդու գործու
նեություն: Եվ չնայած այդ գործունեությանը' իմաստավորվում Է բավա
կան վերացական ձևով, այնուհանդերձ, մարդու ե հասարակության բնույ
թի, բնության ուժերից նրանց տարբերության ըմբռնման մեջ դա մի քայլ 
առաջ Էր:

XVIII դ-ի երկու հիմնական փիլիսոփայական 
ուղղությունների համեմատությունը

Մենք ներկայացրինք XVIII դ.' Լուսավորության դարաշրջանի երկու գլ
խավոր փիլիսոփայական ուղղություններ: Մեկը ձևավորվեց Ֆրանսիայում, 
մյուսը' Գերմանիայում: Այս երկու ուղղությունները հաճախ անհարկի հակադ
րում են իրար: Դրա համար բավական հիմքեր չկան, համեմատվող փիլիսո
փայական ուղղությունների միջև կան շատ տարբերություններ, ինչպես նաև 
ընդհանրություն, որը նկատելի Է նաև ստորև բերվող աղյուսակում:

Ֆրանսիական մատերիալիստները հաջողության հասան բնության 
երևույթների բացատրության մեջ, ի հակադրություն աստվածաբանական 
աշխարհայացքի մշակեցին իրավական աշխարհայացք, գաղափարապես 
նախապատրաստեցին Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, վերլուծեցին
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ււոցիալ-քաղաքական, էթիկական և մանկավարժական երևույթների բնույթը: 
Կանտը և Ֆիխտեն էականորեն առաջ մղեցին մարդու, նրա ինքնագիտակցու
թյան, ակտիվության, ազատության և ստեղծագործական գործունեության 
փիլիսոփայական ըմբռնումները:

Ինչպես տեսնում ենք, XVIII դ. հիմնական փիլիսոփայական ուղղություն
ներից յուրաքանչյուրն ունի իր արժանիքները, որոնք լրացնում են մեկը մյու
սին: Ցանկալի կլիներ դրանք ընդհանրացնել, համադրել: Այս խնդիրը լուծ
վեց արդեն XVIII դ. սահմաններից դուրս, փիլիսոփայության զարգացման 
նոր փուլերում:



Գլուխ 1.6. Հեգելի փիլիսոփայությունից դեպի դիալեկտիկական մատերիալիզմ

Գ լ ո ւ խ  1. 6

ՀԵԳԵԼԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ 
ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱԿԱՆ ՍԱՏԵՐԻԱԼԻԶՍ

Հեգելի փիլիսոփայությունը

Կանտի փիլիսոփայությունը մեծապես խթանեց գերմանական փիլիսո
փայության զարգացմանը: Կանտը ելնում էր սուբյեկտի և արտաքին աշխար
հի, օբյեկտի հակադրությունրց: Արդեն Ֆիխտեն փորձ արեց հաղթահարել 
այս երկակիությունը՜ գտնելով, որ սուբյեկտը ամբողջական աշխարհի և իս
կական, ճշմարիտ փիլիսոփայության միակ հիմքն է: ֆրիդրիխ Շելինգը ևս ձգ
տում էր սուբյեկտ-օբյեկտ երկվության հաղթահարմանը: Նա իր համակարգը 
կառուցում է սուբյեկտի և օբյեկտի նույնության փիլիսոփայական անկյունա
քարի վրա: Այս մոտեցումը, որը բազմակողմանիորեն զարգացվեց Գեորգ Հե- 
գելի կողմից, հանգեցրեց բացարձակ իդեալիզմի:

Հեգելը ձգտում էր փիլիսոփայությունը մոտեցնել գիտությանը: Դա նշա-, 
նակում էր փոխկապակցված գաղափարների միջոցով փիլիսոփայության 
կառուցում: Ինչի մասին էլ դատեր Հեգելը, նա ամենուր գաղափարներ էր 
տեսնում: Բայց ի՞նչ է գաղափարը: Բացատրելով գաղափարների բնույթը' 
Հեգելը խիստ քննադատորեն էր մոտենում այն ուսմունքներին, որոնցում գա
ղափարները դիտարկվում էին որպես մարդու սուբյեկտիվ գործունեության 
արդյունք: Գաղափարը, ըստ Հեգելի, իրերի էությունն է, բոլոր երևույթների, 
այդ թվում նաև հասկացությունների էությունն է: Գաղափարը և՛ սուբյեկտի, և՜ 
օբյեկտի էությունն է: Ահա և ստացվում է, որ սուբյեկտի և օբյեկտի հակադրու
թյունը գաղափարի մեջ հաղթահարվում է:

Ուշադրություն դարձնենք գաղափարների փոփոխությունների առանձ
նահատկությունների վրա: Գաղափարները «ինքնաշարժվում են»: Յուրա
քանչյուր առանձին գաղափար փոխակերպվում է իր այլ, ուրիշ գաղափարի: 
Դա դիալեկտիկական բացասում է: Թեզիսը, դրույթը վերափոխվում է անտի- 
թեզիսի, հակադրույթի, ապա նրանք միաձուլվում են նոր միասնության մեջ: 
Համադրող գաղափարը իր մեջ պարունակում է և՛ դրույթը, և՛ հակադրույթը՛ 
որպես իր պահեր: Հեգելյան տրիադան՝ երրորդությունը' «թեզիս-անտիթե- 
զիս-սինթեզ», բազմիցս (պետք է ենթադրել և ոչ անտեղի) կասկածի տակ է 
առնվել այն պատճառով, որ միշտ չէ, որ այն գործուն է: Քննադատության հա
մար ավելի անխոցելի են գաղափարների ւիոխկապակցվածության մասին 
դատողությունները, բացասման և ժառանգորդման իրենց տարրերով: Հեգե- 
լի փիլիսոփայությունը հանդես է գալիս որպես մտածողության մի մաքուր 
տարերք, որպես վերացականից կոնկրետին վերընթացում:
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Ըստ Հեգելի' գաղափարները գոյություն ունեն երեք աստիճաններում' 1) 
ինքնին գաղափարներ, 2) բնության գաղաւհարներ, 3) ոգու գաղափարներ: 
Այս եռաստիճան բաժանմանը համապատասխանում են նրա աշխատություն
ները' «Տրամաբանության գիտություն», «Բնության փիլիսոփայություն» և«Ո- 
գու փիլիսոփայություն»: Այս գրքերը կազմում են «Փրլիսոփայական գիտու
թյունների հանրագիտարանը»:

Գաղափարների համապարփակ ամբողջությունը Հեգելը անվանում է բա
ցարձակ գաղափար կամ պարզապես գաղափար: Խոսքը ինքնազարգացնող 
ամբողջականության, տոտալության մասին է, որի հետ փիլիսոփայությունը 
գործ ունի որպես համընդհանուրի մասին գիտություն: Հաջորդականորեն դի
տարկենք հեգելյան տրամաբանության գիտությունը, բնության փիլիսոփա
յությունը և ոգու փիլհսոփայությունը:

Տրամաբանության գիտությունը բաղկացած է կեցության, էության և հաս
կացության մասին ուսմունքներից:

Կեցության մասին ուսմունքը սկսվում է մաքուր, զուտ կեցության բովան
դակության ' ոչնչի և լինելիության հասկացությունների պարգաբանումով: Այ
նուհետև վերլուծվում է կեցության գլխավոր երրորդությունը' որակը, քանա
կը, չափը: Որակը և քանակը ոչնչի բնութագոություններն են: Եթե փոխվում է 
որակը, ապա ոչինչը կդադւսոի գոյություն ունենալուց: Քանակը տվյալ որա
կի դեպքում կարող է փոփոխվել որոշակի սահմաններում, այդ պարագայում 
որակը պահպանվում է, հետևաբար, ինքը ևս ոչինչ է: Քանակի և որս՚եհ միաս
նությունը կազմում է չափը: Մի չափից մյուսին' նորին անցումը թռիչք է: 

էության մասին ուսմունքումՀոգելը առանձնացնում է գլխավորը' էությու
նը և էությամբ որոշվող երևույթը: Իր ներքին հակասականության մղսամբ էու
թյունը ինքն իրեն դուրս է մղո՚.մ և դառնում է երևույթ, գոյություն: Այսպիսով՝ 
շարժման աղբյուր է հանդիսանում էության հակասականությունը, նրանում 
հակադրությունների առկայությունը:

Հասկացության մասին ուսմունքը Հեգելի «Տրամաբանութւան գիտու
թյան» վերջին բաժինն է: «Հասկացություն» տերմինը այստեղ վերցված է ա- 
վելի լայն իմաստով, խոսքը ոչ միայն սուբւեկտիվ հասկացությունների մասին 
է: Սուբյեկտիվ հասկացությունը, ըստ Հեգելի միայն հասկացության ամե- 
նաաղքատ ձևն է: Սուբյեկտիվ հասկացությունը զարգանալով հասնում է օ- 
բյեկտիվ հասկացության, օբյեկտի, իսկ հետագա զարգացումը հանգեցնում է 
սուբյեկտ-օբյեկտ ոասկացությանը:

«Բնության փիլիսոփայության» մեջ Հեգելը ներկայացնում է մեխանիկան, 
ֆիզիկան, օրգանիկան, իսկ «Ոգու փիլիսոփայության» մեջ' սուբյեկտիվ ոգին 
(անձնավորություն), օբյեկտիվ ոգին (ընտանիք, քաղաքացիական հասարա
կություն, պետություն), բացարձակ ոգին (որի զարգացման երեք աստիճան
ներում հանդես են գալիս արվեստը, կրոնը և փիլիսոփայությունը): Հեգելյան 
համակարգը սրանով ավարտվում է:

Իր ստեղծագործությունների էջերում Հեգելը ցուցադրում է փիլիսոփա
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յական մտածողության ողջ հզորությունը: XIX դ. սկզբին չկար մեկը, որ կարո
ղանար ինքնուրույն կազմել բոլոր գիտությունների հանրագիտարանը, բայց 
Հեգելը կարողացավ ստեղծել փիլիսոփայական գիտությունների հանրագի
տարան: Այն, ինչ արեց Հեգելը, իրավամբ կարելի է անմանել փիլիսոփայա
կան սխրանք: Հեգելի փիլիսուհայական գիտությունների հանրագիտարանը 
սխեմատիկորեն ունի հետևյալ պատկերը.

Հեգելյան փիլիսոփայության հիմնական առանձնահատկությունը հա
մարվում է բացարձակ իդեալիզմը և դիալեկտիկան: Սովետական փիլիսո
փայական գրականության մեջ Հեգելի իդեալիզմը քարկոծվում էր, իսկ դիա
լեկտիկան գովաբանվում: Այստեղ ընդունված էր, որ եթե իդեալիզմը փոխա
րինենք մատերիալիզմով և այն միացնենք դիալեկտիկային, ապա կստացվի 
առաջնակարգ փիլիսոփայություն' դիալեկտիկական մատերիալիզմ: Դիա
լեկտիկական մատերիալիզմի մասին կհյոսվի ստորև: Այժմ նկատենք միայն, 
որ Հեգելի իդեալիզմի քննադատությունը գռեհհկ բնույթ էր կրում: Գլխավորը 
Հեգելի իդեալիզմում փիլիսոփայության հետ կապված համակարգային գի-



Մաս 1 Փիլիսոփայության պատմություն

inhlJtpOfepfi բովանդակային կողմերի ըմբռնումն է: XIX դ. սկզբի պւսյմաննե- 
|ւամ -!Ա)ելր իր կյանքի գործը փայլուն կատարեց: Հետհեգելյսսն երկուհա- 
ր|ուրամյա ժամանակամիջոցում Հեգելի իդեալիզմը, անշուշտ, ճշգրտումնե
րի կարիք ուներ՛

Ի հակադրություն Հեգելի' շատ հետազոտողներ գտնում են, որ գաղա
փարները էական-ընդհանուրը իրերում (նյութական օբյեկտներ, զգայություն
ներ, հասկացություններ), մշտապես կապված են նրանց' այդ իրերին: Հեգե- 
լյան տերմիններով ասած' գաղափարների գոյությունը ինքնին, եզակի ա- 
ռարկաներից դուրս, տանում է իրականության միստիֆիկսսցմանը:

Այժմ կանգ առնենք հեգելյան դիալեկտիկայի բովանդակության վերլու
ծության վրա: Սոկրատեսի և Պլատոնի մոտ դիալեկտիկան հանդես էր գալիս 
որպես փիլիսոփայական բանավեճի արվեստ: Հեգելը դիալեկտիկան հասկա
նում է որպես գաղափարների տրամաբանության, որպես բացարձակ (աղ
քատ, միակողմանի) գաղափարներից վերընթացում դեպի առավել կոնկրետ 
(բազմազան) գաղափարների: Հեգելի դիալեկտիկան հանդես է գալիս որպես 
արտածում, որոշակի գաղափարների հետևությունը, դուրսբերումը այլ գա
ղափարներից: Հեգելը գտնում էր, որ ելակետային գաղափարը իր մեջ բո
վանդակում է այն ամենը, ինչ նրանից բխեցվում է: Գաղափարը իր մեջ պա
րունակում է իր հակադիր սահմանումները, այդ պատճառով այն ներքնապես 
հակասական է: Դիալեկտիկան' որպես գաղափարների շարժում, իր ներքին 
բնույթով հակասությունն է: Այստեղ Հեգելը մարտահրավեր էր նետում ձևա
կան տրամաբանության ջատագովներին, որոնք Արիստոտելի պես գտնում 
էին, թե «...անհնար է, որ հակադիր դատողությունները միաժամանակ ճշմա
րիտ լինեն»: Հեգելը, անշուշտ, հասկանում էր, որ անհրաժեշտ է տրամաբա
նորեն մտածել, բայց բոլոր դեպքերում նա ձևական տրամաբանությունից դժ
գոհ էր:

Ըստ Հեգելի' ձևական տրամաբանները դիտարկում են կողք կողքի դր
ված այնպիսի սահմանումներ, որոնք անհրաժեշտ է հասկանալ իրենց միաս
նության մեջ: Սրան համապատասխան էլ Հեգելը հանդես է գալիս, օրինակ, 
որակի և քանակի' որպես իրարից անկախ, ինքնուրույն, կողք կողքի դրված 
երևույթների ձևական սահմանման դեմ: Ըստ Հեգելի' որակը փոխարկվում է 
քանակի, քանակը որակի վերառումն է: Ձևական տրամաբանը Հեգելին կմե
ղադրի անճշտության մեջ, նա «քանակը վերառնված որակն է» պնդումը կգ- 
նահատի որպես անճշտություն, քանի որ, ըստ նրա, քանակը որակ չէ (քան
զի դա վերառնված որակ է), և քանակը որակ է (քանզի քանակը ընդունվում է 
որպես որակ՛ չնայած և վերառնված): Սա հակասություն է:

Հեգելի տրամաբանական հայացքները տարբեր գնահատականի են ար
ժանացել: Որոշ հեղինակներ նրան գովաբանում են դիալեկտիկական տրա
մաբանության ստեղծման համար, մյուսները վատաբանում են ձևական տրա
մաբանության խորության, նրա հնարավորությունների թերագնահատման 
համար Մեր կարծիքով ձևական տրամաբանության քննադատության մեջ
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Հեգելը բավական անզգույշ էր, նրա շատ բնութագրումներ ճշգրտված չեն: 
Այնուհանդերձ, ավելի մանրակրկիտ վերլուծության դեպքում պարզվում է, որ 
հեգելյան խորհրդածությունների արդյունքները, նրա հայտնագործություն
ները միշտ էլ համապատասխանում են ձևական-տրամաբանական գործողու
թյունների բովանդակությանը:

Հեգելը մշակեց փիլիսոփայական մտածողության ոճի առանձնահատուկ 
մի տարբերակ: եա առավել չափով, քան մեկ ուրիշը, փիլիսոփայությանը 
տվեց համակարգային բնույթ, իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց փոփոխու
թյան և զարգացման գործընթացների վրա: Հեգելի ստեղծագործություննե
րում տեղ են գտել հանճարեղ կռահումների, փայլատակումների բազմաթիվ 
սփռումներ: Ահա թե ինչու Հեգելի փիլիսոփայության հետ հաղորդակցությու
նը միշտ էլ ուսանելի է և անհրաժեշտ:

Ֆոյերբախի մարդաբանական 
մատերիալիզմից դեպի 

Մարքսի դիալեկտիկական մատերիալիզմը

Հեգելի իդեալիզմը իր մեջ պարունակում է իդեալականի ըմբռնման հա
մար բավական բարդ մթնոլորտ: Հեգելի համար իդեալականը օբյեկտիվն է: 
Միշտ էլ մարդիկ կլինեն, որ դրա հետ չեն համաձայնվի, և այսպիսի անհամա
ձայնության դեպքում իդեալականը կփոխադրվի մարդու գլխի մեջ, այսինքն' 
այն կդիտվի որպես միտք կամ զգացում: Այդ դեպքում իդեալականի հիմքն է 
դառնում բնությունը և մարդը' որպես բնության պսակ: Հենց այսպես էր մտա
ծում Լյուդվիգ Ֆոյերբախը XIX դ. նշանավոր գերմանացի փիլիսոփան, մար
դաբանական մատերիալիզմի տարբերակներից մեկի ստեղծողը: Հեգելի վե
րացական մտածելակերպից և դիալեկտիկայից դժգոհ Ֆոյերբախը մի կողմ է 
թողնում և՜ մեկը, և՜ մյուսը: Նա աշխարհի կենտրոնում դնում է մարդուն: Մար
դու բազմաթիվ զգացումների մեջ հիմնականը սերն է: Ի տարբերություն Հե- 
գելի Ֆոյերբախը իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է ոչ թե գիտական գի
տելիքների նրբությունների, այլ կրոնի էության վերլուծության վրա: Նրա ա- 
մենանշանավոր աշխատությունը կոչվում է «Քրիստոնեության էությունը» 
(1841): Իր փիլիսոփայական ելակետային դրույթներին համապատասխան' 
Ֆոյերբախը քրիստոնեության գաղտնիքը տեսնում է մարդու կողմից իր սե
փական ուժերի օբյեկտիվացման, նրանց այնկողմնային, իրենից օտարված 
աշխարհի մեջ տեղափոխման մեջ: Կրոնը մարդկանց տգիտության պարզա
գույն արդյունքը չէ, այն ունի բազմաթիվ արժանիքներ, օրինակ' կրոնում 
անհնար է չտեսնել մարդու նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունքի պահանջ, 
հատկապես սիրո զգացմունքի սրբագործում: Սակայն քրիստոնեական կրո
նը, իր բոլոր հարաբերական արժանիքներով հանդերձ, մարդու իրական 
կյանքի միստիկացման ձև է, ուստի և պետք է ազատվել նրանից:

Ֆոյերբախը իր ուշադրությունը սևեռում է մարդու վրա և առաջին հերթին
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բարեկամության ե սիրո նրա զգացմունքների վրա: եա ուզում էր ստեղծել 
արդար հասարակություն: Պատահական չէ, որ իր մահից երկու տարի առաջ 
նա մտավ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության շարքերը, ուր հանդես էր 
գալիս հասարակական արդարության իդեալների քարոզմամբ: Անկասկած, 
Ֆոյերբախի կողմից քրիստոնեական կրոնի մարդաբանական բովանդակու
թյան բացահայտումը ուներ դրական նշանակություն: Սակայն քրիստոնեու
թյան բովանդակությունը, անշուշտ, ֆոյերբախյան մարդաբանական սկզ
բունքներից շատ ավելի խորն է: Ինչպես և ամեն մի մատերիալիզմ, ֆոյերբա
խյան փիլիսոփայությունը մատերիականից անցում է դեպի իդեալականը: П- 
րոշակի ձևով այդ անցումը իրականության մեջ տեղ է գտնում, հետևաբար 
այն պետք է իմաստավորվի: Մատերիալիզմը, ի տարբերություն իդեալիզմի, 
փորձում է այդ անցումը հասկանալ չվերացարկված ձևերով:

Մատերիալիզմի ավելի զարգացած դրսևորում էր Կարլ Մարքսի և Ֆրիդ- 
րիխ էնգելսի դիալեկտիկական մատերիալիզմը: Երիտասարդ Մարքսը նա
խատում էր Ֆոյերբախին մարդու կոնկրետ-հասարակական բնության և 
պրակտիկայի դերի, հատկապես հեղափոխական պրակտիկայի՝ որպես ճշ
մարտության հիմքի և չափանիշի չհասկանալու մեջ: Ընդունելով իր հայացք
ների կապը Հեգելի և Ֆոյերբախի փիլիսոփայության հետ այնուհանդերձ, 
Մարքսը հետագայում վճռականորեն հեռանում է այդ մտածողներից: եա ևս 
փիլիսոփայությունը համարում էր գիտություն և ձգտում էր այն կառուցել 
միայն գիտական մեթոդով, առաջին հերթին հետևելով վերացականից կոնկ
րետին վերընթանալու հեգելյան մեթոդին: Մարքսը ընդգծում էր, որ գիտա
կան հայացքների մշակման առաջին աստիճանում անհրաժեշտ է ընթանալ 
զգայական-կոնկրետից դեպի վերացականը, իսկ գիտական բացատրության 
աստիճանում պահանջվում է արդեն վերացականից անցում կատարել դեպի 
կոկրետը: Այսպիսով' Մարքսը գիտական հասկացությունների շարժման էու
թյունը հասկանում է որպես վերացականից կոնկրետին վերընթանալու ուղի: 
Հեգելից Մարքսի հեռացումը լիարժեքորեն ի հայտ է գալիս իդեալականի 
բնույթի մեկնաբանության մեջ: Մարքսը ցուցաբերում է մատերիալիստական 
դիրքորոշում, նրա համար իդեալականը ոչ այլ ինչ է, քան «մարդու գլխում 
վերաիմաստավորված և վերափոխված նյութականը»:

Գիտության մեջ իդեալականը հասկացությունն է մտքի ձևով: Բայց ինչ
պե՞ս կազմավորել հասկացությունը, այդ պրոցեսի բարդության մասին ար
դեն նշվել է: Մարքսը այստեղ հենվում է պրակտիկայի վրա, ամենւսզանգվա- 
ծային, ամենուր գործող հարաբերությունների վրա: Այսպես' Մարքսը քաղա
քատնտեսության ապրանքային արտադրության իր տեսությունը սկսում է 

ապրանքի կատեգորիայով ելնելով այն հանգամանքից, որ ապրանքը ամե- 
նամասսայական երևույթը, ապրանքային արտադրության հիմքն է:

եշենք, որ իդեալականի բնույթի մասին Մարքսի հայացքները հազիվ թե 
բավարարեն Կանտի և Հեգելի մասշտաբի մտածողներին: Բանն այն է, որ 
պրակտիկայում իդեալական մտակառույցների ուղիղ նմանակները գոյու
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թյուն չունեն, օրինակ' կետերի նմանակներ չկան: Ապրանքը կա, բայց կետեր, 
ֆունկցիաներ չկան: Ահա այս պատճառով անհասկանալի է, թե ինչպես կա
րելի է, հետևելով Մարքսի մեթոդին, ստանալ իդեալականացումներ, հատ
կապես փիլիսոփայությանը, մաթեմատիկային, ֆիզիկային բնորոշ իդեալա
կանացումներ:

Միևնույն ժամանակ Մարքսը միանգամայն արդարացիորեն պրակտիկան 
դիտում է որպես ճշմարտության չափանիշ: Եթե այս կամ այն հայացքները 
չեն համապատասխանում պրակտիկային, ապա դրանով էլ նրանց ճշմար
տությունը կասկածի տակ է դրվում: Պրակտիկայի որպես ճշմարտության չա
փանիշի հարցը դիալեկտիկական մատերիալիստների կողմից հիմնավորա
պես մշակված էր:

Ինչ վերաբերում է հեգելյան դիալեկտիկային, ապա այն դիալեկտիկա
կան մատերիալիստների կողմից անմիջականորեն փոխադրվում է նյութա
կան ոլորտ: էնգելսը խոսում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դիալեկտիկայի մա
սին: Սուբյեկտիվ դիալեկտիկան միայն օբյեկտիվ դիալեկտիկայի արտացո
լումն է: Դիալեկտիկական կատեգորիաների և օրենքների հավաքածուն 
մնում է նույն հեգելյանը, դրանք Հեգելի փիլիսոփայությունից համարյա ա- 
ռանց փոփոխությունների տեղափոխվում էին դիալեկտիկական մատերիա
լիզմի փիլիսոփայության մեջ:

Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել հասարակության մասին 
դիալեկտիկա-մատերիալիստական հայացքների վրա: Խոսքը հասարակու
թյան մատերիալիստական ըմբռնման մասին է: Մարքսը գիտակցականորեն 
ձգտում էր ստեղծել հասարակության մասին գիտություն: Առանց օրենքների 
գիտություն չկա: Բայց մարդկանց անհատական և հասարակական կյանքի 
պայմաններում հնարավո՞ր են արդյոք համընդհանուր և անհրաժեշտ օրենք
ներ, երբ յուրաքանչյուր մարդ գիտակցություն ունի և հետևաբար իր գործու
նեությունը կարգավորում է' ելնելով սեփական մտադրություններից: Այս 
հարցադրումը Մարքսին չէր կաշկանդում, քանի որ նա մարդու ներքին 
հոգևոր աշխարհը համարում էր արտաքին աշխարհի նկատմամբ ինչ-որ երկ
րորդական երևույթ: Ըստ Մարքսի' պետք է հստակորեն հասկանալ և տարբե
րակել արտաքին աշխարհի երկակի բնույթը: Արտաքին աշխարհը առաջին 
հերթին բնությունն է, և երկրորդը' այն, ինչ մարդիկ ստեղծել են բնությունից 
որպես աշխատանքի, հասարակական գործունեության, հատկապես հասա
րակական աշխատանքի արդյունքներ: Հասարակական աշխատանքում 
մարդը հեռանում է իր ներքին աշխարհից, դրանով արդեն գիտակցության 
ինքնաբուխ ինքնուրույնությունը ընդհատվում է: Բայց դա նշանակում է, որ 
մարդու հասարակական աշխատանքի ոլորտը կարելի է նկարագրել գիտա
կանորեն գիտական այն օրենքների միջոցով, որոնք տալիս է պրոլետարա
կան քաղաքատնտեսությունը: Տնտեսական հարաբերությունները, ըստ 
Մարքսի, պայմանավորում են մյուս բոլոր հասարակական հարաբերություն
ները, այդ թվում իրավական, քաղաքական, կրոնական, բարոյական հարա
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բերությունները: էնգելսը Մարքսի մահից հետո ճշգրտում էր, որ հասարակա
կան կյանքի տարբեր ոլորտները տնտեսությունը, քաղաքականությունը, ար
վեստը, բարոյականությունը, կազմում են իրար հետ ղիալեկտիկորեն փոխ
ներգործող ամբողջություն, և միայն վերջին հաշվում է,որ տնտեսականը ձեռք 
է բերում գլխավոր նշանակություն:

Մարքսի վիթխարի ծառայությունը գիտության մեջ սոցիալական աշխար
հի առանձնացումն է: Մինչ Մարքսը բոլորը իրական աշխարհում տեսնում էին 
միայն սուբյեկտի հոգևոր աշխարհի և բնության հակադրությունը: Ոչ բնակա
նը հանդես էր գալիս բացառապես որպես սուբյեկտիվ-հոգևոր: Մարքսը բա- 
ցահայտեց երրորդ աշխարհը' հասարակականի աշխարհը: Խնդրի էությունը 
Մարքսը պարզաբանում է ապրանքի օրինակով: Յուրաքանչյուր ապրանք 
սպառողական և փոխանակային արժեք է: Սպառողական արժեքի որակում 
ապրանքը չի տարբերվում բնության մյուս առարկաներից: Փոխանակային 
արժեքի որակում ապրանքը զուտ սոցիալական երևույթ է (բնության մեջ փո
խանակային արժեքներ չկան): Փոխանակային արժեքը գոյություն ունի բա
վական յուրահատուկ ձևով, ոչ այլ կերպ, քան միջնորդավորված-սպառողա- 
կան արժեքի միջոցով: Ընդհանրացնելով մարքսյան հայացքները կարելի է 
արձանագրել, որ ամեն մի սոցիալական, այդ թվում և գիտակցությունը, գո
յություն ունի մեկ ուրիշի միջոցով, բնության միջոցով:

Այժմ անդրադառնանք դիալեկտիկական մատերիալիզմի հեղափոխա
կան կողմին: Պետք է ենթադրել, որ ընթերցողը ծանոթ է դիալեկտիկական 
մատերիալիզմի ստեղծողների' Մարքսի, էնգելսի, ինչպես նաևԼենինի հեղա
փոխական գոիծունեությանը: Այս դեպքում մեզ հետաքրքրում է այն հարցը, 
թե դիալեկտիկական մատերիալիզմի բովանդակությունը ինչ չափով է հիմ
նավորում հեղափոխական գաղափարները:

Մարքսը կապիտալիստական հասարակության արատների փայլուն քն
նադատ էր: Այդ քննադատությունը արդեն ինքնին որոշ չափով խթանում էր 
կապիտալիզմը սոցիալիզմով փոխարինելու միտքը: Սակայն միայն խթանում 
էր և ոչ ավելի: Մեզ հետաքրքրում են մարքսիզմ-լենինիզմի հեղափոխական 
տեսության հնարավոր տեսական հիմքերը: Այս իմաստով հաճախ է հիշա
տակվում աշխատանքի օտարման մարքսյան տեսությունը:

Աշխատողը առարկայացնում է իր գործունեությունը: Եթե աշխատանքի 
արդյունքները ինչ-որ մեկի կողմից յուրացվում են նրա աշխատանքային ա- 
վանդին չհամապատասխանող չափով, ապա կարելի է ասել, որ տեղի է ունե
ցել աշխատանքի օտարում, աշխատանքի արդյունքների մի մասը բաժին է 
հասել ոչ թե անմիջական արտադրողին, այլ, օրինակ, կապիտալիստին: Դա 
հենց կապիտալիստի կողմից բանվորի շահագործումն է: Մարքսյան հայացք
ների տրամաբանական այս ընթացքը դեռևս առարկություններ չի հարուցում: 
Սակայն մասնավոր սեփականությունը հասարակական սեփականությամբ 
փոխարինելու անհրաժեշտությամ մասին մարքսյան հիմնադրույթը այդ 
տրամաբանության մեջ չի մտնում, քանի որ, ըստ աշխատանքի, արդարա-
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ցիորեն բաշխման բարդ գործը բավարար լուծում չստացավ նաև սոցիալիզ
մի ժամանակ:

Այսպիսով' աշխատանքի օտարման մարքսյան ուսմունքը չի հանգեցնում 
սոցիալիստական հեղափոխության անհրաժեշտության մասին եզրակացու
թյան: Հիմքեր կան ենթադրելու, որ Մարքսը շատ լավ հասկանում էր, ծայրա
հեղ դեպքում հասուն տարիքում, աշխատանքի օտարման կոնցեպցիայի ան- 
օավարար ապացուցողական ուժը սոցիալիստական հեղափոխության անհ
րաժեշտության հիմնավորման խնդրում: Այնուհանդերձ, նա այդ հիմնադրույ- 
թից չհրաժարվեց այն համարելով մի եզրակացություն, որը բխում է քաղա
քատնտեսության օրենքներից: Գործի էությունը Մարքսը տեսնում էր նրա
նում, որ կապիտալի մրցակցության պայմաններում կապիտալիստները 
պարզապես հարկադրված կլինեն կոպտորեն խախտելու բանվորների իրա
վունքները, որոնց հարաբերական աղքատացումը հենց կհանգեցնի սոցիա
լիստական հեղափոխության: Մարքսի վարկածը մինչ օրս իր պրակտիկ 
մարմնավորումը չի ստացել: Բնական է, որ նման պարագայում Մարքսի հա
յացքները խստորեն քննադատվել են: Պոպերը, օրինակ, Մարքսին մեղադ
րում է պատմականության մեջ, այսինքն՛ այն համոզման համար, որ գիտու
թյունը տալիս է հասարակության զարգացման անխախտ օրենքներ, ընդ ո- 
րում, բավական երկար ժամանակամիջոցի համար: Պոպերը գտնում է, որ գի
տության մեջ մենք օգտվում ենք ճշմարտանման վարկածներից, որոնք 
հարկավոր է օգտագործել շատ զգուշորեն' գիտական կանխատեսման գործը 
իրականացնելով փոքրիկ քայլերով:

Մտածողության դիալեկտիկա-մատերիալիստական եղանակի հիմնա
կան նվաճումները մենք տեսնում ենք՛ 1) կապիտալիզմի արատների տաղան
դավոր քննադատության, 2) պրակտիկայի հիմնահարցի մշակման, 3) հասա
րակականի բնույթի պարզաբանման մեջ:

Հասարակականի բնույթի մարքսիստական մշակումը մեծ ձեռքբերում էր: 
Սակայն հասարակական ոլորտի նկատմամբ վերաբերմունքը հաճախ հան
գեցնում էր բացարձականացումների և որպես հետևանք ոչ տեղային նշանա
կության արտառոց իրադարձությունների: Սոցիալականի գերակայության 
պարագայում մարդու և հասարակության հետ կապված ամեն մի հարց դի
տարկվում էր բացառապես որպես հասարակականի, այդ թվում նաև դասա
կարգային պայքարի անպայման դրսևորում: Հասարակականի դերի չափա
զանցումը ուղեկցվում էր մարդկային-անհատականի, անձնականի նսեմւսց- 
մամբ, մարդու կորսւոով:

Միակողմանիորեն և քաղաքականապես կտրուկ կողմնորոշված ԼենիՕի 
փիլիսոփայական ուսմունքը բավական բացասական արդյունքներ տվեց. Լե֊ 
նինը համաշխարհային փիլիսոփայության բոլոր նվաճումները համարյա թե 
հանգեցնում էր Մարքսի և էնգելսի փիլիսոփայությանը: Լենինի համար 
Մարքսի փիլիսոփայությունը իր մղած բարդ քաղաքական պայքարում մշ
տապես գործող զենք էր: Այստեղից էլ հետևում էր կրոնի «պսակազերծումը»
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Լենինի կողմից, ինչպես նւսև այն հիմնւսդրույթի ընդունումը, թն բարոյական 
է այն ամենը, ինչ ծառայում է կոմունիզմի կառուցման գործին:

Ստալինը, գիտակցվաօության ավելի պակաս չափերով, քան Լենինը, դի
մում էր փիլիսոփայւսկան-քաղաքական անԻաշտության ծայրաԻեղ մոտե
ցումներին՛ Ըստ երևույթին, միանգամայն անկեղծորեն նա գտնում էր, որ վե
րացական փիլիսոփայական դրույթները թույլ են տալիս ճշտորեն գնաԻատե- 
ւու հասարակական կյանքը և գիտությունների վիճակը' հարաբերականու
թյան մասնավոր տեսությունից և գենետիկայից սկսած մինչև լեզվաբանու
թյուն և կիբեռնետիկա: Փհլիսոփւսյության և գիտությունների միասնության 
անտեսումը, կոշտ քաղաքական դիրքորոշումը հանգեցրին նոր փիլիսոփա
յական գաոափարնօրի և ուղղությունների մերժմանը, որը չէո կարոո իր Իետ- 
քը չթողնել մի շարք ԻումաԼիտար գիտությունների և ամբողջովին Իասարա- 
կության զարգացման վրա: ԽՄԿԿ XX  Իամագումարից Իետո' 60-ական թվա
կաններին, խորհրդային փիլիսոփաները Ինարավորություն ստացան ավելի 
աօատ և արդյունավետ զբաղվել իրենց մասնագիտական գործով: ԽՄԿԿ ԿԿ 
գաղափարախոսական մարմիննեոը շարունակում էիս փիլիսոփայական 
շւրաքննության ՍերաԻսկումը, բայց արդեն ոչ այնքան կանխակալորեն, ինչ
պես առաջ էր: Փիլիսոփաների բացարձակ մեծամասնությունը, որոնք հիմ
նականում դաստիարակվել էին մարքսիզմ-լենինիզմի դասականների գործե
րով, ձգտում էին նրանց ժառանգության նրանցում տեղ գտած Ինարավորու- 
թյունների հետագա զարգացմանը: Մարքսիզմ-լենինիզմի սաԻմանները ընդ
լայնվում և երբեմն հաղթահարվում էին:

Սվելի Իամարծակ և ինքնատիպ փիլիսոփաները սաԻմանափակվում էին 
մարքսիզմ-լենինիզմի այնպիսի դրույթների օգտագործմամբ, որոնք համա
պատասխանում էին իրենց սեփական դիրքոոոշմանը: Նման ձեռնարկումնե
րի շնորիրվ խորհրդային և համաշխարհային փիլիսոփայության մեջ առաջա
ցած անջրպետը ԻետզԻետե նվազում էր:
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ԿՅԱՆՔԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱ 

Կյանքի փիլիսոփայությունը

Փիլիսոփայական դպրոցների և ուղղությունների առատությունը իր Իետ 
բերում է նրանց որոշ տարբերություններ և ընդիանրություններ, որոնք Ինա- 
րավոր է ի մի բերել, դասակարգել: Արդեն խոսվեց մատերիալիզմի ե իդեա
լիզմի, էմպիրիզմի ե ռացիոնալիզմի տարբերությունների մասին: XIX դարի 
կեսերին փիլիսոփայական մտածողության մեջ կատարվեցին նոր փոփոխու
թյուններ, որոնք Իիմք տվեցին, ի Իակադրություն դասական փիլիսոփայու
թյան, ներմուծել «ոչ դասական փիլիսոփայություն» Իասկացությունը: Դասա
կան փհլիսոփայությունը անտիկ շրջանից մինչև Հեգելը և Մարքսը «բանա
կան» էր, այն հենվում էր բանականության ուժի վրա և իրականության որոշիչ 
պահը համարում էր էությունը: Կամքի մասին (Կանտ), պրակտիկայի մասին 
(Մարքս) ուսմունքները լրազնում էին փիլիսոփայական մտակառուցումների 
քննււկան-բանական կողմերը: Դասական փիլիսոփայության մոտեցումները 
շատ փիլիսոփաների չէին բավարարում, քանի որ նրանցում, ինչպես վերջին
ներս էին նկատում, կորսվում էր մարդը: Մարդու սուբյեկտիվ դրսևորման յու- 
րաԻատկությունը, բազմազանությունը, ըստ նոր փիլիսուիաների, գիտու
թյան, բանականության մեթոդներով չեն կարող լիովին բացահայտվել:

Ի Իակադրություն ռացիոնալիզմի' իր զարգացումը ստացավ ոչ դասա
կան փիլիսոփայությունը, որում որպես նախնական իրողություն վերցվում էր 
կյանքը (կյանքի փիլիսոփայություն), մարդու գոյությունը (էքզիստենցիա- 
լիզմ): Երբ դիմում էին կյանքի երևույթին, ապա այն դհտվում էր որպես օրգա
նական պրոցես: Ահա թե ինչու դասական ռացիոնալիզմից շրջադարձը դեպի 
կյանքի փիլիսոփայություն միաժամանակ ռեակցիա էր դասական փիլիսո
փայության մեջ երևույթների առավելապես մեխանիկական բացատրության 
դեմ: Ոչ դասական փիլիսոփայության առաջացման Իիմքում դրված էր Իե- 
տաքրքրությունը մարդու կյանքի և կենսագործունեության այն կողմերի 
նկատմամբ, որոնք XIX դ. կեսին ավանդական դարձած փիլիսոփայական մի
տումներում տեղ չէին գտնում: Այս իմաստով ոչ դասական փիլիսոփայության 
առաջացումը միանգամայն օրինաչափ էր:

Նոր տիպի այս փիլիսոփայության սպիզբը դրեց գերմանացի Ար թուր Շո- 
պենհաուերը: Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, ՇոպենԻաուերը դիտում է որ
պես կամք, կյանքի նկատմամբ կամք: Կամքը հասկացվում է որպես ունիվեր- 
սալ-տիեզերական երևույթ, իսկ բնության ուժերը' որպես կամք: Ամեն մի նյու
թականություն «կամքի օբյեկտիվություն» է, կենդանիների բնազդներն ու
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մղումները նույնպես կամքի դրսևորում են, վերջապես մարդը ևս կամքի 
դրսևորում է, հետևաբար, մարդու բնույթը ոչ թե բանական, այլ իռացիոնալ է: 
Կամքի նկատմամբ բանականությունը երկրորդական է, կամքը ուրիշ հիմք 
չունի, և ամեն ինչի աղբյուրը գտնվում է նրա մեջ: Աշխարհը կամք է և կամքի 
ցուցադրանք: Ամեն ինչ, այդ թվում և մարդը, ընդմիշտ շղթայված են կամքի 
պտտվող անիվին: Շոպենհաուերը, ըստ երևույթին, աշխարհը տեսնում էր 
շատ յուրահատուկ տեսանկյունից, որը նրան թույլ էր տալիս ստեղծել ծայ
րահեղ ռացիոնալիստական փիլիսոփայությանը հակակշռող ուսմունք:

Ֆրանսիացի փիլիսոփա Անրի Բերգսոնը կյանքը հասկանում էր տիեզե
րաբանական պլանով: Ամեն ինչի հիմքում նա տեսնում էր ստեղծագործական 
պոռթկում, կենսական պրոցեսի սփռում, անընդհատ որակական փոփոխու
թյունների հոսք, արարում, տևողություն, անցավորություն: Բերգսոնը գտնում 
է, որ այս ստեղծագործական պրոցեսի իմաստավորումը գիտության մեջ 
կոպտացվում է, բաժանվում է առանձին աստիճանների, դարձվում է իբրև թե 
կանխատեսելի, արդյունքում տևողության փոխարեն ստանում ենք գիտու
թյան ժամանակը, ինչ-որ տարածականացված և կենդանազրկված մի բան: 
Այսպես' հարաբերականության հատուկ տեսության մեջ ժամանակը մեկնա
բանվում է որպես տարածական կոնտինիումի ևս մեկ՛ չորրորդ կոորդինատ: 
Ունենալով մաթեմատիկական կրթություն՝ Բերգսոնը գիտական մեթոդները 
անբավարար էր համարում ճանաչողական խնդիրների ճիշտ լուծման հա
մար: Իսկ որտե՞ղ է ելքը: Տևողության, անցողիկության մեջ ներթափանցելու 
միակ եղանակը ինտուիցիան է: Ինտուիցիան հանդես է գալիս որպես ինտե- 
լեկտուալ սիմպատիայի, մտավոր համակրանքի, անմիջական գիտելիքի սեռ: 
Ինտուիցիան փիլիսոփայության և գիտության ընդհանուր հիմքն է: Ինտելեկ
տից ինտուիցիային գնալ հնարավոր չէ, իսկ ահա հակառակ ուղին՛ ինտուի
ցիայից մտքին անցնելը, հնարավոր է: Փիլիսոփայությունը ընթանում է ին
տուիցիայից դեպի հասկացությունը, դրանով իսկ այն բացահայտում է նրանց 
իսկական նշանակությունը: Փիլիսոփայությունը, իսկ այն առաջին հերթին 
ինտուիտիվ գիտելիք է, ավելի նման է արվեստին, քան գիտությանը:

Գերմանացի Ֆրիդրիխ Նիցշեի համար ամեն ինչի հիմքում դրված է ոչ թե 
կյանքի նկատմամբ կամքը, ինչպես Շոպենհաուերի մոտ, այլ իշխանության 
կամքը: Նա ուժեղ անհատների կողմնակից է, այնպիսի անհատների, ինչպի- 
սին նրա «Այսպես խոսեց Զրադաշտը» գրքի հերոսն է, որը ապրում է լեռների 
բարձունքում, այսինքն՛ սովորական մարդկանցից վեր, մերձավոր ընկերնե
րի' իմաստուն օծի և հպարտ արծվի հետ: Ինչքան մարդը բնությունից հեռա
նում է, այնքան ավելի է մարում կյանքի իմպուլսը, իսկ ինքը' մարդը, հիվան
դության դրսևորում է: Ելքը մեկն է դաստիարակել ուժեղ անձնավորություն- 
ների , որոնք ընդունակ են իրենց հետևից տանելու կամազուրկ մարդկանց 
զանգվածներին: Նիցշեի նշանաբանն է' «Ապրիր վտանգի մեջ»:

Նիցշեն հրաշալի բանասեր և երաժշտական իմպրովիզատոր է, բայց 
միաժամանակ հիվանդ և տառապող մարդ : Այս բոլորը նրա մեջ վերաձուլ
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վում է մի յուրահատուկ փիլիսոփայական ձևի մեջ, ուր միավորված են փայ
լուն գրական Էսսեները, քարոզները, աֆորիզմները, հռչակագրերը, որոնք 
հաճախ գրված են երաժշտական ռիթմերով, բայց միաժամանակ հակասում 
են մեկը մյուսին: Նիցշեին ընդունված է համարել դեկադենտ, այսինքն XIX 
դարի վերջի կուլտուրայի այն ուղղության ներկայացուցիչ, ընդ որում, փայ
լուն ներկայացուցիչ, որին բնորոշ էր անհատապաշտական հոռետեսությու
նը, ամորալիզմը, ճգնաժամային երևույթների էսթետիկացումը: եիցշեին հա
մարում են նաև նիհիլիստ, այսինքն ընդունված արժեքները ժխտող և նոր 
արժեքներ չառաջարկող մտածող: Իմիջիայլոց, քիչ չեն նաև այն հեղինակնե
րի թիվը, որոնք Նիցշեին մեղադրում են ֆաշիզմի նախասկզբնական մշա
կումների մեջ, քանի որ Նիցշեի «շիկահեր սատանան» իբրև թե ֆաշիստա
կան ստահակի նախատիպն է: Այդ դեպքում Նիցշեն այնքան էլ նիհիլիստ չէ, 
որքան ֆաշիզմի համախոհ: Վերը բերված բոլոր բնութագրությդւններն էլ 
տառապու՛մ են բացահայտ միակողմանիությամբ:

Նիցշեն, ցանկացած փիլիսոփայի նման, զբաղվում է գոյություն ունեցող 
իդեալների վերագնահատմամբ, բայց դա նա անում է մյուսների համեմատու
թյամբ շատ փայլուն և կտրուկ ձևով: Նիցշեի համար փիլիսոփայությունը 
հնացածի, նորին տեղ չտվող ավանդականի քննադատության ձև է, իշխանու
թյան ձգտման մի յուրահատուկ դրսևորում: Այդ ձգտումը գիտական ուսում
նասիրության չի տրվում, այլ միայն մարդու կողմից մեկնաբանվում է: Նիցշեն 
գիտությանը քիչ է ծանոթ, նա գիտությունը չի էլ սիրում, գիտությունը ևս իշ
խանության ձգտման միջոց է, որը հաճախ տանում է դեպի մոլորություններ: 
Հաճախ «ճշմարտության նկատմամբ կամքը» թուլացնում է «ստեղծագործու
թյան կամքը»: ճշմարտության հասկացությունը Նիցշեն կասկածի տակ է առ
նում: Որտեղի՞ց է հայտնի, որ ճշմարտություն կա: Մարդը մեկնաբանում է 
ներկան, բայց այստեղ ճշմարտության հասկացությունը քիչ է պիտանի:

Նիցշեն վճռականորեն հանդես է գալիս քրիստոնեության, բարոյականու
թյան, գիտության «սակավարյուն» իդեալների դեմ: Նա պաշտպանում է 
բնազդի (իշխանության կամքի) բարոյականությանն ու կրոնը: Դրանում է ողջ 
Նիցշեն իր ամբողջ անսովոր փիլիսոփայությամբ: ժխտելով՜ Նիցշեն հաստա
տում է, նա պատրաստ է անմիջապես ժխտել: Հավերժական կարգեր, այդ 
թվում և ֆաշիստական, նա չի պատրաստվում հաստատել: Իհարկե, ըստ 
Նիցշեի, «աստված մեռել է, և մենք դա ուզում ենք, թող ապրի գերմարդը», 
բայց գերմարդու իդեալը բավական անորոշ է: Ըստ Նիցշեի' ամեն ինչ մահա
նում և կրկին ծաղկում է, միայն այս իմաստով կարելի է խոսել ինչ-որ հավեր
ժի մասին:

Նիցշեն երազում էր, ինչպես այդ մասին վկայում է նրա նամակներից մե- 
կը, «չլսված համադրման մասին»: Դա իրագործել նրան չհաջողվեց: Իր ամ
բողջության մեջ Նիցշեի փիլիսոփայությունը կյանքի փիլիսոփայության վառ 
օրինակներից է, որը հակադրված էր ռացիոնալիզմին:
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էքզիստենցիալիզմ և արմատական գոյաբանություն

Կյանքի փիլիսոփայությունը XX  դ. երեսունական թվականներին գնալով 
մարում Էր' իր տեղը զիջելով Էքզիստենցիալիզմին, որում աշխարհում մարդու 
կեցության բազմազան կողմերը ավելի հետևողականորեն էր նկարագրվում: 
էկզիստենցիալիստները գտնում Էին, որ կյանքի փիլիսոփայությունը ծանրա
բեռնված Է պսիխոլոգիզմով:

էքզիստենցիա ուշ լատիներենում նշանակում Է գոյություն: Էքզիստեն- 
ցիալիստական փիլիսոփայության մեջ գոյությունը Իասկացվում է որպես 
սուբյեկտի և օբյեկտի անմիջական միասնություն, սուբյեկտի ուղղվածու
թյուն դեպի դուրս, նրա բաց լինելը ուրիշի առջև և նրա շարժումը դեպի այդ 
ուրիշը: էքզիստենցիալիզմի կրոնական տարատեսակում (Յասպերս, Սար
սել) այդ ուրիշը աստվածն է, անհատը իր ազատության մեջ ձգտում է աստ
ծուն: էքզիստենցիալիզմի աթեիստական տարատեսակում (Հայդեգեր, 
Սարտր, Քամյու) ուրիշը Իանդես է գալիս որպես ոչինչ, դա նշանակում է, որ 
մարդը ինքնաբուխորեն ստեղծում է իրեն' իրագործելով իր ազատությունը: 
Աւսրդու առջև դրված են անթիվ հետևանքներ, նա հարկադրված է կատարե
լու իր ընտրությունը: Իրագործելով այն մարդը արարում է ազատությունը: 
Իր ընտրության համար նա պատասխանատու է առաջին հերթին իր առջև, և 
բոլորովին հեշտ չէ մշտապես կրել այդ պատասխանատվության ծանրությու
նը' գիտակցելով, որ «ինքնարարելով» քեզ' դու այդ նույն գործողությամբ ա- 
րարում ես ուրիշներին, աշխարհին ամբողջությամբ: Իր իսկական գոյու
թյամբ մարդը «նետված է» աշխարհում, նա մշտապես գտնվում է ապագայի 
դեմ՜հանդիման, մահվան դեմքի առջև, իր գործողությունների համար պա
տասխանատվության իրավիճակում: էքզիստենցիան հանդես է գալիս որ
պես վախ, էքզիստենցիալ տագնապ, սպասում, այլ կերպ ասած' որպես 
սահմանային էքզիստենցիալ իրավիճակ, որում, ըստ Քամյուի, հիմնական 
փիլիսոփայական հարցը ինքնասպանության մասին հարցն է: Լինել, թե չլի
նել այն պայմաններում, երբ և՜ սարսափելի է, և՜ ձանձրալի, և՛ անԻեթեթ: 

էքզիստենցիալիզմը գոյաբանություն է, գոյի մասին, գոյության մասին ուս
մունք: էքզիստենցիալիստի համար մարդը գոյություն ունի աշխարհում, բնու
թյան ինքնուրույն գոյության Իարցը նրան քիչ է հետաքրքրում: Բնությունը 
մարդուն տրված է ի սկզբանե: Ելակետային իրականությունը ամբողջական է, 
այն չի բաժանվում սուբյեկտի և օբյեկտի: Եվ քանի որ գիտությունը աշխարհը 
բաժանում է օբյեկտի և սուբյեկտի, այն անկարող է բացատրել գոյությունը, ո- 
րը հասանելի է դառնում էքզիստենցիայի հատուկ գործողության միջոցով: էք
զիստենցիան ոչ թե պարզ ապրումն է, այլ աշխարհում-կեցություն ապրումն է: 

Արդեն նշվեց, որ էքզիստենցիայում մարդը ազատ է: Ազատ լինել՛ նշանա
կում է լինել ինքդ քեզ հետ, «չկողմնորոշվել» օտարներով:

Անձնավորության համար հասարակության նշանակությունը կայանում է
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նրանում, որ լավագույն դեպքում այն կարոդ է մարդուն տալ տնտեսական, 
քաղաքական և ուրիշ ազատությունների նախադրյալներ: Ավելի հաճախ հա
սարակությունը սահմանափակում է անձնավորությանը: Ըստ Հայդեգերի' 
հասարակությունը անդեմության, միջակության ձև է: Այդ միջակացումից փր
կությունը կրկին էքզիստենցիայի մեջ է, որի նկատմամբ բովանդակային բա
րոյական չափանիշները անհարկի են: Եղիր իսկական, ահա էքզիստենցիա- 
լիզմի գլխավոր պահանջը: Արտաքին աշխարհում, մյուսների նկատմամբ վե
րաբերմունքում դա հազիվ թե հնարավոր է, բայց որքան մյուսների նկատ
մամբ վերաբերմունքը լինի անձնական, այնքան մարդը իսկական է: Նույնը 
վերաբերում է նաև գեղարվեստական, կրոնական, փիլիսոփայական ստեղ
ծագործությանը, որոնցում մարդը բացահայտում է արտաքինի, օբյեկտիվի 
ուղիները:

Կանգ առնենք Հայդեգերի փիլիսոփայության առանձնահատկություննե
րի վրա: էքզիստենցիալիզմի գլխավոր ներկայացուցիչները, մասնավորա
պես Յասպերսը ե Սարտրը, մարդու կեցության հիմքերը տեսնում էին նրա գի
տակցության մեջ: Նրանք բոլորից բարձր էին դասում մարդու սուբյեկտիվու
թյունը: Հայդեգերը սուբյեկտիվությունը համարում է աշխարհում մարդու կե
ցությունից ածանցված: Մարդու գործունեության մեջ նրա առջև բացվում է 
ճշմարտությունը, իրերի թսւքնվւսծությունը: Դրա արդյունքում մարդը հասկա
նում է աշխարհը և այդ ըմբռնումը իրականացնում է լեզվի մեջ: Այդ իմաստով 
լեզուն կեցության տունն ու մարդու բնակարանն է: Հայդեգերի փիլիսոփայու
թյունը հաճախ անվանում են ֆունդամենտալ օնտոլոգիա, արմատական գո- 
յաբանություն (աշխարհում մարդու կեցության մասին ուսմունք): Հայդեգերի 
փիլիսոփայության ֆոնի վրա էքզիստենցիալիզմը հանդես է գալիս մարդու' 
որպես գիտակցությամբ օժտված էակի կեցության մասին ուսմունքի որա
կում:

էքզիստենցիալիզմը կարողացավ դիմել մարդկային կեցության ներանձ- 
նական այնպիսի կողմերի, որոնց գիտության լեզվով արտահայտելը միշտ չէ, 
որ հնարավոր է: Կարևոր նշանակություն ունեցավ էքզիստենցիալիզմի նա
խազգուշացումը գիտության և տեխնիկայի նկատմամբ անհեռատես հավա
տի դեմ, իրենց գիտակցության պահանջմունքներին հարմարվողների անբա
րեխղճության դեմ (այսինքն' կոնֆորմիզմի դեմ): էքզիստենցիալիզմը նորովի 
և բավական արդյունավետորեն լուծեց մարդու ազատության, նրա կյանքի 
ուղիների ընտրության հիմնահարցերը: էքզիստենցիալիստները մշակեցին 
փիլիսոփայելու նոր եղանակ, որը յուրացվեց նորագույն փիլիսոփայության 
կողմից:
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Հուսեռլի ֆենոմենոլոգիան

XX  դ. հիմնական փիլիսոփայական ուղղություններից մեկը ֆենոմենոլո
գիան է, որը բառացիորեն նշանակում է ուսմունք ֆենոմենների մասին: Այս 
ուղղության հիմնադիրը գերմանացի էդմունդ Հուսեռլն է: Ֆենոմեն ասելով 
փիլիսոփայության մեջ սովորաբար հասկանում են զգայական փորձում ճա
նաչվող երևույթը: Ըստ Հուսեռլի ֆենոմենը գիտակցության մեջ առաջացող 
առարկաների իմաստն է: Հուսեռլի փիլիսոփայական համակարգի ելակետը 
ֆենոմենն է:

Հոաեռլը փորձում է պարզություն մտցնել գիտական հասկացություննե
րի միջոցով իրականացվող իրերի էության ըմբռնման հարցում: Ինչպե՞ս է կա
րողանում մարդը հասնել իրերի էության ըմբռնմանը: Այս հարցին ինչպես նա
տուրալիստական, այնպես էլ սուբյեկտիվիստական ուսմունքների հետևորդ
ները լիարժեք պատասխան չեն տալիս: Նատուրալիստները գիտելիքը և գի
տակցությունը հասկանում են որպես իրականության պասիվ արտացոլում, ո- 
րը մարդու ակտիվությանը հակասում է: Սուբյեկտիվիստները մոռանում են 
մարդուց դուրս գտնվող աշխարիի մասին, նրանց համար բոլոր գիտելիքնե
րը հարաբերական են, այն դեպքում, երբ գիտությունը գործ ունի համանշա
նակ ճշմարտությունների հետ: Իմացության պրոցեսը լիովին աղքատացնում 
են նաև նրանք, ովքեր գտնում են, որ գիտական հասկացությունները կազմա
վորվում են ոչ էականը մի կողմ թողնող վերացարկումների միջոցով: Նման 
մոտեցումները ևս միակողմանի են: Այս և նման կարգի բոլոր դժվարություն
ների հաղթահարումը Հուսեռլը տեսնում է հետևողական ֆենոմենոլոգիական 
փիլիսոփայության մեջ:

Արտաքին աշխարհը սուբյեկտին տրված է ֆենոմենների հոսքով, և փիլի
սոփան իր բոլոր եզրահանգումները պետք է կատարի' ելնելով այդ փաստից: 
Հետևաբար, խնդրի վերլուծության ժամանակ պետք է «փակագծի» մեջ առն
վի ինչպես արտաքին աշխարհը, այնպես էլ հարցի տարբեր բնույթի մեկնա- 
բանությունները, օրինակ' նատուրալիստական կամ սուբյեկտիվիստական 
տիպի բացատրությունները: Ֆենոմենոլոգը ժամանակավորապես հրաժար
վում է արտաքին աշխարհի մասին դատողություններ անելուց, նա իրակա
նացնում է էպոխե (հունարեն այդ բառը նշանակում է դատողություններից 
հրաժարում): Դրանով իսկ իրագործվում է այսպես կոչված ֆենոմենոլոգիա
կան ռեդուկցիա, այսինքն վերլուծության դաշտի հանգեցումը ֆենոմենների 
հոսքին, որտեղ որ կարելի է միայն բացաԻայտել իսկական իմաստները: 
Թվում է, թե ֆենոմենոլոգիական ռեդուկցիայի արդյունքում արտաքին աշ
խարհի առարկաները մենք մեր տեսադաշտից դուրս ենք թողել: Բայց դա այդ
պես չէ, քանզի, ըստ Հուսեռլի, գիտակցությունը միշտ ուղղված է դեպի առար
կան, այն ինտենցիոնալ է («ինտենցիո» - լատիներեն նշանակում է ձգտում): 
Աշխատելով ֆենոմենների հետ' փիլիսոփան միևնույն ժամանակ գործ ունի ոչ
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միայն մարդու արտաքին, այլև ներքին աշխարհի հետ: Հուսեռլը ցանկանում է 
անպայմանորեն գործ ունենալ փիլիսոփայի համար հիմնորոշ իրերի հետ: 
Այստեղից էլ նրա պահանջը «Հետ դեպի իրերը»: Այս պահանջի իմաստը կա
յանում է ֆենոմենների հետևողական վերլուծության մեջ: Այդ վերլուծությունը 
դիտարկենք խնձորենու ընկալման և իմաստավորման օրինակով:

Ենթադրենք' մենք ունենք երկու կամ ավելի ֆենոմեն, նույն առարկային, 
այս դեպքում խնձորենուն ուղղված գիտակցության ակտ: Ելակետային ֆենո
մենները լրացվում են բազմազան ապրումների միացումով, որոնք կյանքի են 
կոչվում մարդու պատկերացումների և երևակայության օգնությամբ: Այս բազ
մազանությունը պատկանում է նույն այդ մարդուն, հետևաբար, այն որոշակի 
կերպով համադրվում է: Համադրված ապրումներում միշտ էլ առկա է առար
կայի հետ որոշ նույնականություն, նմանություն, քանի որ գիտակցության 
ուղղվածությունը դեպի իմաստավորվող առարկաները թույլ չի տալիս նրան
ցից կամայական հեռացումների, այլ այն տանում է այնպիսի պատկերների, ո- 
րոնք նման են ելակետային ֆենոմենին (մեր օրինակում խոսքը «այս խնձորե
նու» կամ «ցանկացած խնձորենու» մասին է): Իմացության վճռական պահը 
նույնականության, նմանության, մի խոսքով' էյդոսի (գաղափարի, հասկացու
թյան) ըմբռնումն է: Արդյունքում մենք հասնում ենք էյդետիկական նկարագ
րության: էյդոսը ներըմբռնվում է: Խոսքը կատեգորիալ ինտուիցիայի մասին է 
(ինտուիցիա - նշանակում է ներըմբռնում): Համադրական բազմազանությունը 
ի մի բերելու այս գործընթացը անպայմանորեն, ավտոմատիկ ձևով հանգեց
նում է էյդոսներին, գիտական հասկացություններին: Կատեգորիալ ինտուի
ցիան իր մեջ առանձնահատուկ մի գաղտնիք չի պարունակում, քանի որ նրա 
գործունեության մեխանիզմը բացատրվում է: Ուզում ես բացահայտել իրերի 
էությունը, այդ դեպքում ի մի բեր նրանց մասին ապրումների բազմազանու
թյունը: Եվ ոչ թե առասպելական բաներ պատմիր վերացարկման խորհրդա
վոր պրոցեսում մարդկանց գլուխներում պտտվող զանազան մտքերի մասին: 

Համաշխարհային փիլիսոփայության և գիտության մեջ ֆենոմենոլոգիա
կան մեթոդը բավական մեծ համբավ ունի: Այն թույլ չի տալիս ծայրահեղու
թյունների գիրկը ընկնել գիտության մեջ, որը կառուցվում է հասկացություն
ներով, որոնց հետևում կորչում է կենսական աշխարհի գույնը, տոնը, հոտը, 
իսկ այս երևույթը, ըստ նման մոտեցումների, հատուկ է եվրոպական գիտու
թյուններին, որոնք այդ պատճառով գտնվում են ֆորմալիզմի, սցիենտիզմի և 
տեխնիցիզմի ճիրաններում և ճգնաժամ են ապրում: Հուսեռլը գիտական ի- 
դեալականացումները (կետի, ուղիղ գծի տիպի) դիտարկում է որպես որոշա
կի սահմանային սուբյեկտիվ ստեղծագործություններ: Կենսական աշխարհը 
ավելի լրիվ է տրվում սուբյեկտին ոչ թե իդեալականացումների և ընհանրա- 
պես հասկացությունների մեջ, այլ գիտակցության հոսքը կազմավարող էյ- 
դոսների մեջ: Ֆենոմենոլոգիան կանխարգելում է կենսական աշխարհի մո
ռացումը: Հուսեո[ը գտնում է, որ գիտությունների ճգնաժամի հաղթահարումը 
հնարավոր է միայն ֆենոմենոլոգիական դեղատոմսերի միջոցով:
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Ինչ վերաբերում է ֆենոմենոլոգիայի թերություններին, ապա այե հիմնա
կանում տեսնում են պրակտիկայի հիմնահարցի նեղ ըմբռնման մեջ, որը մեծ 
մասամբ հանգեցվում է գիտակցության ֆենոմենների իրար հետ զուգադրում
ներին: Իրոք, մարքսիզմում, պրագմատիզմում, Հւսյդեգերի արմատական գո
յաբանության մեջ պրակտիկայի հիմնահարցը ավելի հանգամանալի մեկնա
բանման է արժանացել, քան ֆենոմենոլոգիական փիլիսոփայության մեջ: 
Հաճախ ֆենոմենոլոգներին քննադատում են «էկլեկտիեության» համար' 
նկատի ունենալով, որ նրանք իմացության ռացիոնալ և զգայական ձևերը ի- 
րարից հստակորեն չեն բաժանում:

Հերմենևտի1ւա

Ֆենոմենոլոգիայի ուսումնասիրությունը մեզ ընդհուպ մոտեցրեց հեր- 
մենևտիկային: Ըստ հին հունական առասպելի աստվածների պատգամաբեր 
Հերմեսը պետք է մարդկանց բացատրեր աստվածային պատգամների իմաս
տը:

Հերմենևտիկան փիլիսոփայելու Եղանակ է, որի կԵնտրոնո՚մ դրված է 
ըմբռնման հիմնահարցը Փիլիսոփաները հնուց ի վեր իրենց կոչումը տես
նում էին իրադարձությունների և գոյություն ունեցող ամեն ինչի խորը իմաս
տը ըմբռնելու և ուրիշներին բացատրելու մեջ: Այս իմաստով արդարացի է 
այն պնդումը, թե յուրաքանչյուր փիլիսոփա զբաղվում է ըմբռնման պրոբլե
մով: Բայց ամեն փիլիսոփա չէ, որ հերմենևտիկ է: Ըստ սահմանման' հեր- 
մենևտիկ են այն փիլիսոփաները, որոնք փիլիսոփայության հիմնական սկզ
բունքը համարում են ըմբռնումը: Նրանց համար մարդը, ըմբռնող էակ է: 
Մարդկային մնացյալ ոոակները, ունւսԼտւթյունները երկոորդական են և հան
դես են գալիս որպես ըմբռնման պրրցեսի կողմեր կամ նրա առանձնահատուկ 
դրսևորումներ:

Հետաքրքիր է նշոլ, որ „понимание" ռուսական բառը հանգեցնում է ո- 
րոշ փիլիսոփայական մւոորումների: Ինչ-որ բան по - (н) - имагь - հասկա
նալ, նշանակում է նրան по - иметь - ունենալ (н-ն միայն միացնում է բառի 
նախածանցն ու արմատը) «ընդգրկել» բառի մեջ, անուն տալ:1

Ըմբռնման պրոցեսի մասին ավելի ընդարձակ տեղեկություններ տալիս 
են համապատասխան փիլիսոփայական ուսմունքները: XX դ. մշակվել են 
փրլրսոփայական հերմենևտիկայհ երկու հիմնական ձևեր: Դա մի կողմից գի
տակցության հերմենևտիկան է (Շլեյերմախեր - Դիլթեյ), մյուս կողմից' կեցու
թյան հերմենևտիկւսն (Գադամեր Հւսյդեգերի աշակերտը): Նրանց միջև գաոլ- 
թյուն ունի սկզբունքային տարբերություն: Ըստ գիտակցության հերմենևտի- 
կայի ըմբռնումր ուրիշի հոգեբանական աշխարհի մեջ ընկղմվելն է, այն վե

1 Այդ նույնը, գուցե ա յլ նրբերա նգներով, կա րելի  է տ եսնել նաև հա յերեն «հա սկա նա լ» ե « ըմբռնել» բա 

ռերի մեջ (ծանոթ, թարգմանչի):



Գլուխ 1.6. Կյանքի փիլիսոփայությունից դեպի հերմենեւոիկա 117

րապրելը (սուբյեկտների հոգեհարազատությունը): Ըստ կեցության հեր- 
մենևտիկւսյի ըմբռնումը մարդկային փորձի իմաստն է, որը իրականացվում 
է անհատների գործերի և լեզվի մեջ:

Գիտակցության հերմենԱտիկայի և կեցության հերմենևտիկայի տարբե
րությունները քննարկենք մի կոնկրետ օրինակով; Ենթադրենք նրանց տեսա
դաշտում էյֆելյան աշտարակն է: Այդ կոթողը հասկանալու համար գիտակ
ցության հերմենևտիկը կձգտի ներթափանցել նրա ստեղծողների գիտակցու
թյան մեջ: Նրան հետաքրքրում է նրանց կարծիքները, մտքերը, ապրումները: 
Ըմբռնման պրոցեսը սկզբունքորեն այլ ոճով է իրականացնում կեցության 
հերմենստիկը: Նրա համար էյֆելյան աշտարակը խորհրդանիշ է, ինչ-որ գոր
ծի, ավանդումի վերհուշ, կանչ, աշտարակի միջոցով բացահայտզում է 
ֆրանսիական ազգի մտածելակերպը, աշտարակը այն գաղտնիքի վկայու
թյունն է, որը արդեն ճանաչվել է: Կեցության հերմենևտիկը ձգտում է լինել 
հերմենևտիկական գործի ներսում, մարդկանց գիտակցությունը նա հան
գիստ է թողնում: Ի տարբերություն իր գործընկերոջ' գիտակցության հեր
մենևտիկը ձգտում է ներթափանցել մարդկանց, այս կամ այն առարկաներհ, 
իրերի, այդ թվում տեխնիկական կառույցների, գրքերի, թատերական ներկա
յացումների, երաժշտական ստեղծագործությունների հեղինակների հոգենա- 
նի մեջ:

Այս երպու ուղղություննեոում էլ ըմբռնման կարևոր առանձնահատկու
թյուն է համարվում այսպես կոչված հերմենևտիկական շրջանը, ամբողջի 
ըմբռնման համար անհրաժեշտ է հասկանալ նրա առանձին մասերը, իսկ ա- 
ռանձին մասերի ըմբռնման համար արդեն անհրաժեշտ է պատկերացում ու
նենալ ամբողջի իմաստի մասին: Տեքստհ սեզբի ըմբռնումը ենթադրում է ամ
բողջ տեքստի ըմբռնում, իսկ տեքստի միջնամասը կամ վերջը հասկանալը 
նշանակալի չափով որոշվում է նրա սկզբով:

Եվ գիտակցության հերմենևտիկը, և՜ կեցության հերմենևւոիկը կարևոր 
հերմենևտիկական հնար են համարում երկու զրուցակիցների միջև արդյու
նավետ երկխոսության ստեղծումը: Գիտակցության հերմենևտիկը ձգտում է 
երկխոսության միջոցով ներթափանցել զրուցակցի հոգեկանի մեջ: Կեցու
թյան հերմենևտիկը երկխոսության մեջ տեսնում է գործի էությունը հասկանա
լու, թաքնված ճշմարտությունը բացահայտելու միջոց: Այս երկու ուղղություն
ները ըմբռնման պրոցեսը տարբեր տեսանկյունից են մեկնաբանում:

Փիլիսոփայական գրականության մեջ հերմենևտիկան հաճախ սահմա
նում են որպես տեքստերի ըմբռնման փիլիսոփայություն: Այսպիսի սահմա
նումը նշանակալիորեն միակողմանի է: ժամանակակից շատ հերմենևտիկ- 
ներ ընդգծում են, որ ըմբռնման պրոցեսի մեջ ներառվում է ամեն ինչ, այն ա- 
մենը, ինչ ընդգրկված է մարդկային կյանքի մեջ:Հնարավոր է խոսակցել նույ
նիսկ քարերի հետ, եթե նրանք խորհրդանիշ են, գործ, տոն, մարդկափն խաղ 
և այլն:

Մի՞թե արձանները մեզ իրենց հարցերը չեն տալիս: Դրանք համր հարցեր



118 Մաս 1. Փիլիսոփայության պատմություն

են, բայց մենք նրանց պատասխանները որոնում ենք կենդանի լեզվում, մյուս 
մարդկանց հետ հաղորդակցության և երկխոսության մեջ:

Ըստ հին հերմենևտիկական ավանդույթր հերմենևտիկայի կիրառման 
հիմնական ոլորտը հասարակական գիտությունների, «ոգու մասին գիտու
թյունների» բնագավառն է: Սակայն մեր օրերում քչերը կհամաձայնվեն նման 
մոտեցման հետ: Ըմբռնումը գոյություն ունի, գործում է ցանկացած գիտու
թյան մեջ: Գիտակցության հեոմենևտիկի համար յուրաքանչյուր գիտություն 
մարդու տեխնիկական կւսյնքի ձև է, բայց գիտակցությունը այս դեպքում կա
րող է դիտարկվել ըմբռնման տեսանկյունից: Կեցության հերմենևտիևի հա
մար գիտությունը գործունեություն է, գործ, գիտնականների համագործակ
ցության հերմենսւոիկական փորձ, սակայն գործը ճանաչվում է հենց ըմբռն
ման միջոցով: Ինչպես տեսնում ենք, ժամանակակից հերմենևտիկայի երկու 
ճյուղերն էլ անվերապահորեն ընդունում են բոլոր գիտությունների մեջ հեր
մենևտիկական մեթոդի կրրառման հնարավորությունը:

Համեմատենք հերմենևտիկայի երկու հիմնական ձևերի բովանդակությու
նը' արդյունքում դրանք համակցելով ֆենոմենոլոգիայի հետ: Ֆենոմենոլոգ- 
ները մանրամասնորեն վերլուծում են գիտակցության աշխատանքը էյդոսնե- 
ոի (հասկացությունների) կազմավորման պրոցեսում: Նրանք ձգտում են 
դրան հասնել լիարժեք գիտականության պահպանման միջոցով: Գիտակցու
թյան հերմենևտիկին հետաքրքրում է ոչ թե գիտակցությունը' որպես այդպի- 
սին, այլ մարդկանց վերապրումները, երկխոսությունը, այդ երկխոսության 
ինքնատիպությունը, անկրկնելիությունը: Ընդհանուրը' գիտնականների սի- 
րեցյալ այդ սպեղանին, նրանց շատ ավելի քիչ է հետաքրքրում, քան եզակին: 
Կեցության հերմենևտիկը գիտակցության ոլորտից ընթանում է դեպի գործու
նեության բնագավառ և լեզվական պրակտիկա, ընդ որում, այստեղ նկատ
վում է գիտության իդեալներից աստիճանական հեռացում և անցում դեպի 
արվեստի իդեալները:
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Փիփսոփայակւսն
հարցերը

Գիտակցության 
հերմենևտիկհ պա

տասխանը

Կեցության հերմենԼտիկի 
պատասխանը

Ո՞րն է ըմբռնման առարկան Մարդու գիտակցությու
նը Մարդու գործը

Ըմբռնումը սուբյեկտի՞վ է Իհարկե Ո՛չ: Այն մարդկանց հերմենևտիկ 
փորձի էությունն է

Ի՞նչ է ըմբռնումը

Ներթափանցումը ուրի
շի, ինչ-որ բանի հեղի
նակի Իոգեկան վիճակի 
մեջ

Այն Իեռանկարի ստեղծումը, ո- 
րի շրջանակներում մարդը (Իե- 
ղինակը) կհանգեր իր կարծիքի 
ձեռքբերմպնր

Ինչպե՞ս է ճանաչվում անց
յալը

Դեպի անցյալը ինքնւս- 
տեղափոխման միջոցով

Ըմբռնման ներկա հորիզոնի 
ընդլայնման միջոցով որի արդ
յունքում ընդգրկվում է նաև ան
ցյալը

Կարելի” է արդյոք որևէ Իե- 
ղինւսկի ավելի լավ հասկա
նալ, քան ինքը' հեղինակը

Լիովին, եթե Իիմնովին 
ներթափանցենք նրա 
գիտակցության մեջ

Հարցը ճիշտ չէ ձևակերպված, 
մենք ճանաչում ենք փաստի, 
գործի ճշմարտությունը՛
Այս իմաստով ոեղինակին կա
րելի է գերազանցել

Որո՞նք են ըմբռնման գլխա
վոր Իեդինակությունները

Բանականությունը, տա
ղանդը, ավանդույթները, 
պրոբլեմները

Հերմենևտիկ փորձը, Իարցեոի և 
պատասխանների տրամաբա
նությանը բացեիբաց դիմելը

Ի՞նչ է լեզուն Մարդու գիտակցության 
արտաԻայտություն

Հերմենևտիկ փորձի միջավայր, 
նրանով խոսում են նույնիսկ իրե- 
ՐԸ

Փիլիսոփայական իմաստով 
ո՞րն է ավելի օրինակելի' 
արվե՜ստը, թե՞ գիտությունը

Արվեստը Արվեստը

Հերմենևտիկան' որպես XX դ. կարևորագույն փիլիսոփայական ուղղու
թյուն, իր մեջ պաիունակում է չիիակւսնացվւսծ հնարավորությունների մեծ 
պաշաի: Այս Իմաստով մեզ, անկասկած, սպասվում են նոր փիլիսոփայա

կան անակնկալնեի:
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Գ լ ո ւ խ  1. 8 

ՎԵՐԼՈՒօԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Շարժման հիմնադիրները.
Ֆրեգե, Ռւսսել, Վիտգենշտայն

Փիլիսոփայության զարգացման ոչ դասական շրջանը իր մեջ ներառում է 
ոչ միայն գիտական կողմնորոշում ունեցող փիլիսոփայությունը անտեսող 
ուղղությունները (օրինակ' կյանքի փիլիսոփայությունը և էքզիստենցիւսլիզ- 
մը): XX  դ. սկզբին գիտության,հատկապես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի վիթ
խարի հաջողությունները փիլիսոփաների կողմից չէին կարող ւսնուշւսդրու- 
թյան մատնվել: Ավելին, նրա հետևանքները խիստ տպավորիչ էին:

Գերմանացի մաթեմատիկոս Գոտլոբ Ֆրեգեն, ինչպես և մի խումբ ուրիշ 
մաթեմատիկոսներ, ձգտում էին տրամաբանության միջոցներով կաւոարելա
գործել մաթեմատիկան, մասնավորապես մաթեմատիկական ապացուցումը, 
որում տեղ էին գտել բազում տարաբնույթ պարադոքսներ և հակասություն
ներ: Ֆրեգեի մոտեցումը ուներ մի կարևոր առանձնահատկություն, ըստ նրա' 
անհրաժեշտ է զարգացնել տրամաբանությունը, ստեղծել ձևականացված լե
զու, որը կփոխարինի բազմաթիվ թերություններ ունեցող բնական լեզվին: 
Ֆրեգեն գտնում էր, որ ձևական տրամաբանությունը և բնական լեզուն ունեն 
համարյա նույն թերությունները նրանցում բոլոր նախադասությունները ու
նեն սուբյեկտ-պրեդիկաւուսյին ձև:

Սուբյեկտի և պրեդիկատի բաժանումը արդարացված է միայն ամենապարզ 
դատողությունների դեպքում, օրինակ՛ «Արտյոմը քնած է»: Այստեղ «Արտյոմը» 
սուբյեկտն է, իսկ «քնած»-ը՝ պրեդիկատը: Իսկ եթե վերցնենք ավելի բարդ նա
խադասություն՝ «Արտյոմը խաղում է Վերայի հետ», սուբյեկտի և օբյեկտի բաժա
նումը կդժվարանա, քանի որ այս դեպքում որպես սուբյեկտ կարող են հանդես 
գալ և՜ Արտյոմը, և՛ Վերան: Դրա համար Ֆրեգեն առաջարկում է փաստարկման 
և ֆունկցիայի տարբերակում: «Արտյոմը» և «Վերան» փաստարկման ասույթներ 
են, իսկ «խաղում է»-ն՝ ֆունկցիայի ասույթ: Այս դեպքում «խաղում է»-ն առաջին 
կարգի ֆունկցիոնալ ասույթ է: Նա մտցնում է նաև երկրորդ կարգի ֆունկցիո
նալ ասույթ' «բոլոր», «ոչ մի» «որոշ» և այլն, հետագայում մտցվում են նաև 
տրամաբանական փոփոխականներ: Ֆրեգեի հայտնագործությունները բառա
ցիորեն կերպարանափոխեցին տրամաբանությունը, որն արդեն կարելի էր կի
րառել ոչ միայն մաթեմատիկայում և տարբեր բնույթի ձևականացված լեզունե
րում, այլև բնական լեզվում, ինչպես նաև փիլիսոփայության մեջ:

Անգլիացի տրամաբան, մաթեմատիկոս և փիլիսոփա ԲերտրւսՕ Դասելը 
գտնում էր, որ նոր տրամաբանությունը հնարավորություն է ընձեռում բացա-
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հայտելու վերջնական փիլիսոփայական ճշմարտությունները, իրականու
թյան հիմնական տարրերի բնույթը, որոնք չեն հանգում իդեալիստների 
(Լայբնիցի, Հեգելի, Բրեդլիի) ֆիկցիաներին: եա առաջնորդվում էր երեք գա
ղափարներով: Առաջին' իսկական փիլիսոփայությունը տրամաբանություն է, 
քանի որ այն սկսվում է դատողության ճշմարիտ կամ կեղծ լինելու բացատ
րությամբ, իսկ դա տրամաբանության խնդիրն է: Երկրորդ' գիտելիքները հա
վաստիորեն տրված են անմիջական, զգայական տվյալներում: Վերացական 
գաղափարների հանգեցումը, ռեդուկցիան իրականության սահմանային 
տարրերին թույլ կտա խույս տալ կեղծ պատկերացումներից: Երրորդ' «Օկ
կամի ածելու» մի տարրատեսակի օգտագործումը, որը թույլ է տալիս առար
կայական բովանդակությունը հանգեցնել նախասկզբնական այն էություննե
րին, որոնք դեռևս ինչ-որ այլ տերմիններով չեն արտահայտված: Ռասելի ըմբ- 
ռնմամբ փիլիսոփայությունը համընկնում է գիտության հետ, այն հին, խեղա
թյուրված մետաֆիզիկայի հետ ոչ մի առնչություն չունի:

Անգլիական վերլուծական փիլիսոփայության առաջին փուլի բարձրակե
տը դարձավ քեմբրիջյան փիլիսոփա Լյուդվիգ Վիտգենշտայնի «Տրամաբա
նական փիլիսոփայական տրակտատ» աշխատությունը, որը տպագրվեց 
1921 թ. Գերմանիայում, 1922 թ. Անգլիայում, 1958 թ. Ռուսաստանում: Վիտ- 
գենշտայնը ավելի նպատակաուղղված, քան Դասելը, իր ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է լեզվի վրա: Միտքը արտահայտվում է լեզվի միջոցով, դա 
նշանակում է, որ մտածողության սահմանը հենց լեզուն է:

Գոյություն ունի միայն մեկ աշխարհ' փաստերի աշխարհը, որը նկարագր
վում է բոլոր բնական գիտությունների ամբողջության միջոցով: Դատողու
թյուն - աշխարհի պատկեր, այս երկուսը ունեն միևնույն տրամաբանական 
հիմքը: Եթե աշխարհը տրամաբանական չլիներ, ապա այն հնարավոր չէր լի
նի ներկայացնել դատողությունների ձևով: Դատողությունների իմաստը ար
տահայտում են փաստերը: Բոլոր դատողությունները պարզ նախադասու
թյունների ընդհանրացումներ են, որոնք որպես մոդելներ հարաբերակցվում 
են փաստերին: Այսպիսով' «այն ամենը, ինչ կարելի է ասել, կարելի է ասել 
պարզ», մնացած ամեն ինչի, օրինակ' միստիկականի մասին լավ կլինի է լռել: 
Լռել, քանի որ միստիկական, ինչպես և էթիկական դատողության ճշմարտու
թյան կամ կեղծության տրամաբանական իմաստով որոշարկումը հնարավոր 
չէ: Եթե որևէ մեկը պնդում է, թե ինքը վատ է զգում, ապա ոչ մեկը դրա ճշմար
տությունը չի կարող ստուգել:

Փիլիսոփայությունը չի կարող բաղկացած լինել գիտական ասույթներից, 
քանզի, ի տարբերություն գիտության, նա փաստերի հետ գործ չունի: 
Հետևաբար, փիլիսոփայական ասույթները ոչ ճշմարիտ են, ոչ էլ կեղծ, նրանք 
անիմաստ են. Փիլիսոփայության նպատակը ոչ թե առանձնահատուկ փիլի
սոփայական դատողությունների օգտագործման, այլ մտքերի տրամաբանա
կան պարզաբանման մեջ է: Այդ պատճառով փիլիսոփայությունը ոչ թե ուս
մունք է, այլ գործունեություն: ՚
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Այսպիսով' վերլուծական փիլիսոփայության առաջին փուլին բնորոշ է 
տրամաբանական-լեզվաբանակւսն շեշտադրումը, յուրահատուկ շրջադար
ձը, ինչպես նաև վփլիսոփայության կարգավիճակի վերանայումը, որը են
թարկվում է տրամաբանական-լեզվաբանական խստագույն ստուգման: Հին 
փիլիսոփայական համակարգերի ճշտությունը կասկածի տակ է դրվում: Փի
լիսոփայությունը հասկացվում է կամ որպես գիտություն (Ռասել), կամ որպես 
դեպի գիտությունը տանող ճանապարհ, մտքերի ճշգրտմանը ուղղված գոր
ծունեություն (վաղ Վիտգենշտայն):

Տրամաբանական պոզիտիվիզմ

Եթե վերլուծական փիլիսոփայության կենտրոնը իրավամբ կարելի է համա
րել Անգլիան (Քեմբրիջը), ուր աշխատում էին Մուրը, Դասելը և Վիտգենշտայնը, 
ապա ավելի ուշ փիլիսոփայական այս շարժման կենտրոնը տեղափոխվեց 
Վիեննա ևԲեռլին: Փիլիսոփայության «Վիեննայի խմբի» մեջ մտնում էին Մ. Շլի- 
կը, Ֆ. Ֆրանկը, 0. հայրատը, Ռ. ԿառՕապը, Կ. Գյոդելը: Բեռլինյան «Գիտական 
փիլիսոփայության միությունը» ներկայացնում էին Գ. Ռայհենբախըև Կ. ՀԵմպե- 
i£/:Uju երկու խմբերի ներկայացուցիչները նախօրոք համաձայնեցված փիլիսո
փայական մոտեցումներով չէին առաջնորդվում, բայց նրանց բոլորին միավո
րում էր աշխարհի գիտական իմացության նկատմամբ հետաքրքրությունը, որը 
հիմնված էր մաթեմատիկայի, տրամաբանության և ֆիզիկայի տվյալների վրա: 
Նրանց ուշադրության կենտրոնում էր Վիտգենշտայնի «Տրամաբանական-փիլի- 
սոփայական տրակտատը»: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը եվրոպա
կան փիլիսոփաների ճնշող մեծամասնությանը հարկադրեց տեղափոխվել ԱՄՆ, 
ուր նրանք շարունակեցին իրենց արդյունավետ աշխատանքը: Արտագաղթը 
մեծապես նպաստեց այն բանին, որ վերլուծական փիլիսոփայությունը վերած
վի անգլոսաքսոնական երևույթի: Քննարկենք տրամաբանական պոզիտիվիզմի 
(այն կոչվում է նաև նեոպոզիտիվիզմ) հիմնական գաղափարները:

1. Մետաֆիզիկայի' որպես (փիլիսոփայության) առաջնային սկզբունքնե
րի մասին ուսմունքի ժխտում: Վիեննայի խմբակի ներկայացուցիչները ժխ
տում էին մետաֆիզիկայի նշանակությունը: Կառնապը գտնում էր, որ այն լեզ
վի տրամաբանական վերլուծության միջոցով գիտության կողմից հաղթահար
վում է: Տրամաբանական պոզիտիվիստները մի կողմից հենվում էին փիլիսո- 
վւայական ասույթների անիմաստության մասին Վիտգենշտայնի գաղափարի 
վրա, մյուս կողմից նրանք շարունակում էին XIX դ. պոզիտիվիզմի, առաջին 
հերթին ֆրանսիացի 0. Կոնտի և ավստրիացի է. Մախի ավանդույթները: Պո
զիտիվիզմը հավակնում է դրական ուսմունքի, այսինքն՛ գիտության կոչման: 
Իոականության յուրաքանչյուր բնագավառ ուսումնասիրվում է որոշակի գի
տության կողմից, մետաֆիզիկայի համար կիրառման դաշտ այլևս չի մնում:

2, Համադրական և վերլուծական ասույթներ: Համադրական և վերլուծա
կան ասույթների տարբերակումը կարևոր նշանակություն ունի գիտությաճ
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նեոպոզիտիվիստական ըմբնմսւն մեջ: Վերլուծական ասույթի ճշմարտությունը 
որոշվում է նրա բովանդակությամբ, մի բան, որ բնորոշ չէ համադրական ասույ
թին: Վերլուծական ասույթների օրինակներ են՜ «Քառակուսու բոլոր անկյուննե
րը ուղիղ են», «Բոլոր մարմինները տարածական են»: Ըստ սահմանման քա
ռակուսու բոլոր անկյունները ուղիղ են, իսկ մարմիններին բնորոշ է տարածա
կան հատկությունը: Համադրական ասույթների օրինակներ են՜ «Գիրքը դրված 
է սեղանին», «Ուսանողները սիրում են ծիծաղել»: Գրքի սեղանին գտնվելը գր
քի կամ սեղանի սահմանումներից չի բխում: Համադրական ասույթներիճշմար- 
տությունը ստուգվում է փորձնական ճանապարհով: Նեոպոզիտիվիստները 
գտնում էին, որ գիտության բոլոր ասույթները վերլուծական կամ համադրա
կան են: Վերլուծական ասույթները ապրիորի և տրամաբանորեն անհրաժեշտ 
են, իսկ համադրական ասույթները փործնաեան և տրամաբանորեն ոչ անհրա
ժեշտ են: Դրան համապատասխան էլ բոլոր գիտությունները կարելի է բաժա
նել փորձնականի (ֆիզիկա, քիմիա, հոգեբանություն, պատմություն, սոցիոլո
գիա) և ոչ փորձնականի (տրամաբանություն և մաթեմատիկա): Փիլիսոփայա
կան ասույթները ոչ վերլուծական և ոչ էլ համադրական են, նրանք անիմաստ 
են: Օրինակ' դիտարկենք փիլիսոփայական մի ասույթ. «Մատերիան առաջնա- 
յհն է, գիտակցությունը երկրորդական»: Մատերիայի հասկացությունից գի
տակցության հասկացության դուրսբերումը հնարավոր չէ: Այդ պատճառով այս 
ասույթը վերլուծական չէ: Միևնույն ժամանակ մատերիայի' որպես այդպիսինի 
հետ մենք փորձնականորեն գործ ունենալ չենք կարող, հետևաբար այո ասույ
թը մենք չենք կարող փորձնականորեն ստուգել, այսինքն' այն համադրական 
չէ: Այսպիսով' վերոնշված ասույթը անիմաստ է:

Այս մոտեցումը բավականին հետաքրքիր է նրանով, որ երբ խոսվում է գի
տության և փիլիսոփայության բովանդակության մասին, այն պետք է նկատի 
ունենալ: Միևնույն ժամանակ այն անվիճելի չէ: Նեոպոզիտիվիզմի քննադատ
ները, մասնավորապես ամերիկացի Քուայնը, նրանց մեղադրեցին վերլուծա
կան և համադրական ասույթների անջատվածության բացարձականացման 
մեջ Իրականում պետք է հաշվի առնել նրանց փոխկապւսկցվածությունը: Իսկ 
դա նշանակում է, որ փորձում ստուգվում է տեսությունը ամբողջությամբ, այդ 
թվում նաև վերլուծական, ինչպես և փիլիսոփայական ասույթների ճշտությու
նը. եթե փիլիսոփայական ասո՚յթները իրոք օգտակար են, ուրեմն նրանք ճշ
մարիտ են: Քուայնի քննադատությունը շատ պոզիտիվիստներ ընդունեցին: 
Սակայն Կառնապը նրան առարկեց՛ նշելով, թե շատ դեպքերում ասույթնօրի 
բաժանումը վերլուծականի և համադրականի պետք է պահպանվի, օրինակ, 
արհեստական լեզուների կառուցման ժամանակ, երբ հիմնական աշխատան
քը կատարվում է բացառապես վերլուծական նախադասությունների հետ:

3. ՎԵրիֆիկտցումը (ճշմարտության ստուգումը): Վերիֆիկացման սկզ
բունքի համաձայն՝ համադրական ասույթների գիտական հավաստիությունը 
հաստատվում է փորձով: Հետևելով Վիտգենշտայնին' նեոպոզիտիվիստները 
օգտագործում էին պարզ ասույթի մասին պատկերացումը (այն կոչում էին դի
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տարկման, արձանագրման նախադասություն), որը անմիջականորեն ստուգ
վում է փաստերով: Բայց համադրական ասույթը (հաճախ դա հենց տեքստն է) 
պետք է հանգեցվի պարզ ասույթների, իսկ վերջիններս արդեն փաստերի հետ 
կարելի է համադրել: Օրինակ' անհրաժեշտ է ստուգել հետևյալ ասույթի ճշ
մարտությունը. «Տվյալ խմբի բոլոր ուսանողների հասակը 160 սանտիմետրից 
բարձր է»: Այս ասույթը պետք է հանգեցնել մի շարք փորձնական ասույթների, 
ինչպես «Այս ուսանողի հասակը 160 սանտիմետրից բարձր է»:

Վերիֆիկացման սկզբունքով առաջնորդվելիս առաջին հայացքից, հա
մադրական ասույթների հետ գործ ունենալու դեպքում, հավաստի գիստլիքի 
ձեռքբերումը ապահովվում է: Բայց, ինչպես բացահայտեցին հենց իրենք' նեո
պոզիտիվիստները, վերիֆիկացման գործընթացը միշտ չէ, որ հասնում է իր 
նպատակին: Սկսենք նրանից, որ հեյց վերիֆիկացման սկզբունքը չի կարող 
ստուգվել: Հնարավոր չէ ապացուցել, որ ճշամարիտ համարվող ցանկացած 
համադրական ասույթ պետք է ստուգվի- Վերիֆիկացման սկզբունքը հնարա
վոր չէ կիրառել վերլուծական ասույթների նկատմամբ, քանի որ, ի տարբերու
թյուն վերջինիս, այն համադրվում է փորձի հետ: Ստացվում է, որ այդքան ակն
հայտ թվացող վերիֆիկացման սկզբունքը խիստ մտահայեցողական է: Բայց 
չէ՞ որ նեոպոզիտիվիստները գիտությո՚նը փորձում էին ազատել հենց այս 
կարգի դատողու թյուններից: Վերիֆիկացման սկզբունքով նրանք իրենց դրե
ցին բարդ վիճակի մեջ: Գիտությունը բավական կուռ մի կառույց կդառնա, ե- 
թե նրանում ամեն ինչ ակներև և միանշանակ ձևով հնարավոր լինի ստուգել: 
Բայց գիտության բոլոր հիմսադրրւյթները ընդհանուր բնույթ ունեն, այդպիսին 
են նաև տեսական օրենքները, որոնք վերիֆիկացման չեն ենթարկվում: Կար
ծես թե բոլոր մարդիե մահկանացու են, բայց դա ինչպե՞ս ստուգել՛ Վերիֆի
կացման չեն ենթարկվում նաև վարկածները Հետևաբար նեոպոզիտիվիստնե
րը վերիֆիկացման սկզբունքին չափազանց մեծ նշանակություն էին տալիս: 

Վերիֆիկացման սկզբունքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իր բնույ
թով այն փիլիսոփայական սկզբունք է: Իսկ դա նշանակում է, որ նեոպոզիտի
վիստները փիլիսոփայության նկատմամբ իրենց քննադատական մորեցման 
մեջ անհարկի խիստ էին:

4. Ֆիզիկալիզմ: Վերիֆիկացման սկզբունքի հետևողական կիոառման ձգ
տումը նեոպոզիտիվիստներին հանգեցրեց ֆիզիկալիզմի: Ֆիզիկալիզմը այն 
համոզմունքն է, որ փորձնական գիտությունների մեջ բոլոր դատողությունները 
պետք է հանօեցվեն ֆիզիկական դատողությունների: Այս պահանջը առաջադր
վում է այն նկատսւռմւսմբ, որ բոլոր փորձնական գիտությունները ունեն 
միւ-նույն ֆիզիկական հիմքը, այս իմաստով փորձնական գիտությունները 
միասնական են: Միաժամանակ ֆիզիկայի տվյալները բոլորին հասանելի են, 
այսհնքն' դրանք հնտերսուբյեկտիվ են: Անհրաժեշտ է նշել, որ դեռևս ոչ մեկին չի 
հաջողվել հետևողականորեն իրագործել ֆիզիկալիզմի ծրագհրը (դա երևում է, 
օրինակ, հոգեբանների, քիմիկոսների, տնտեսագետների աշխատանքում):

Ь էմոտիվիզմը էթիկայում: Բարոյական ասույթները, ըստ նեոպոզիտի
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վիստների, վերիֆիկացման չեն ենթարկվում, հետևաբար, դրանք ոչ ճշմարիտ 
են և ոչ էլ կեղծ: Դրանց նշանակությունը բարոյական զգացմունքների (այստե
ղից էլ«էմոտիվիզմ», էմոտիվ-զգացմունքային տերմինը) արտահայտման մեջ 
է: Ինչպես պնդում է բրիտանացի նեոպոզիտիվիստ Ա. Այերը, բարոյականու
թյունը զգացմունք է և ոչ թե իմացություն, գիտական լեզվով այն հիմնավորվել 
չի կարող: Միևնույն ժամանակ նեոպոզիտիվիստները չեն ժխտում, որ բարո
յական, քաղաքական, էսթետիկական դրույթները, ցանկությունները, կոնկրետ 
մարդկանց, սոցիալական խմբերի զգացմունքները չի կարելհ չուսումնասի
րել: Դրանով զբաղվում են սոցիոլոգները, հոգեբանները, պատմաբանները՛ 
Բոլոր դեպքերում նեոպոզիտիվիստները գտնում էին, որ իսկական գիտական 
գիտելիքի րդեալները հումանիտար գիտություններին օտար են: Անգլիացի Ռ. 
Հօարր ցույց է տալիս, որ էթիկան սկսվում է պատվիրանով («Մի' վարվիր այս
պես, մի' արա դա», «Սա լավ է, իսկ դա՝ վատ»): Երբ պատվիրանները ձևա
կերպված են, արդեն ուժի մեջ են մտնում տրամաբանության օրենքները, ո- 
րոնց կանոններով կարելի է որոշ դատողություններից դուրս բերել մյուսները:

Այսպիսով' նեոպոզիտիվիզմը կամ տրամաբանական պոզիտիվիզմը էա
կանորեն պարօաըանեց գիտական գիտելիքի բովանդակությունը, կյանքի 
կոչեց բազմաթիվ նոո, այդ թվում նաև փիլիսոփայական բնույթ, պրոբլեմներ: 
Ինչ վերաբերում է փիլիսոփայական գիտելիքին, այն էականորեն վերարժե- 
քավորվեց հետպոզիտիվիստների գործերում:

Պոստպոզիտիվիզմ: 
Պոպեր, Լակաւոոս, Ֆեյերաբենդ, Կուն

Նեոպոզիտիվիզմին փոխարինության եկած մի շարք ուսմունքների ամբող
ջությունը անվանվում է պոստպոզիտիվիզմ: Պոստպոզիտիվիզմի տարբեր ուս
մունքների ներկայացուցիչները քննադատում են նեոպոզիտիվիզմի հնացած 
պատկերացումները, սակայն շարունակում են մնալ որպես նեոաոզիտիվիզմի 
հետևորդներ: Ինչպես և նեոպոզիտիվիստները, սրանք ևս իրենց ուշադրությու
նը կենտրոնացնում են իմացության ռացիոնալ մեթոդների վրա Հետպոզիտի- 
վիզմի խոշոր ներկայացուցիչներից է անգլիացի փիւիսոփա Կարլ ՊոպԵրը: 

Պոպերի կարծիքով գիտական ասույթների վերիֆիկացման (ստուգեփու- 
թյւսն) ուււմունքի անհաջողությունը բոլորովին էլ պատահաՍան չէր: Վերիֆի
կացման մեթոդաբանությունը կառուցվում է այն համոզմունքի վրա, թե գիտե
լիքը կարող է բացարձակորեն ճշմարիտ լինել: Դա պատրանքային պատկե
րացում է: Վաղ թե ուշ հին տեսությանը փոխարինության է գալիս նորը, այն, 
ինչ ճշմարիտ էր թվում, դիտվում է որպես մոլորություն: Այդ աատճառով է- 
պիստեմոլոգիայի, գիտական իմացության փիլիսոփայության խնդիրը ոչ թե 
տեսության կառուցման, այլ գիտելիքի աճի պրոբլեմի լուծումն Ւ Գիտելիքի 
աճը տեղի է ունենում ռացիոնալ բանավեճի պրոցեսում, որը անընդմեջ ըն
թանում է գոյություն ունեցող գիտելիքի քննադատությամբ: Ահա թե ինչու իր
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փիլիսոփայությունը Պոպերը կոչում է քննադատական ռացիոնալիզմ:
Ինչպիսի՞ն Է գիտական հայտնագործության տրամաբանությունը: Ի հա

կադրություն ինդուկտիվիստների' Պոպերը գտնում Է, որ գիտնականները 
հայտնագործություններ են կատարում ոչ թե փաստերից դեպի տեսությունը 
վերընթանալու ուղիով, այլ հիպոթեզներից, վարկածներից անցում կատարե
լով դեպի եզակի ասույթները: Գիտնականները օգտվում են հիպոթետիկ-դե- 
դուկտիվ մեթոդից: Ընդհանուր բնույթի վարկածներից արտածվում են ա- 
սույթներ, որոնք անմիջականորեն համեմատվում են արձանագրության ա- 
սույթների հետ, իսկ դրանց համընկման դեպքում գիտնականները համա
ձայնվում են, որ տեսությունը ժամանակավորապես հաստատվել Է: Քանի որ 
ոչ մի տեսություն չի կարող վերջնականապես հաստատվել, ապա այն ըստ 
սահմանման ունի հիպոթետիկ բնույթ, այսինքն' այն կազմված Է ոչ թե օրենք
ներից, այլ ճշմարտանման դրույթներից: Ամեն մի տեսություն հուսալի չէ, են
թակա է սխալների (ֆալիբալիզմի սկզբունք):

Վերջնականապես տեսությունը հաստատել հնարավոր չէ, բայց այն կա
րելի է ժխտել (ֆալսիֆիկացնել): Տեսությունը ֆալսիֆիկացված է, եթե այն 
հակասում է փորձի տվյալներին, երբեմն' միայն մեկ փորձնական տվյալի: 
Ֆալսիֆիկացված տեսությունը փոխարինվում է նորով, որն իր հերթին ընկ
նում է ռացիոնալ քննադատության կրակի տակ:

Գիտական գիտելիքի աճը կարելի է ներկայացնել հետևյալ սխեմայով.

Այստեղ Պ 1-ը ելակետային պրոբլեմն է, Պլ-ն' ելակետային պրոբլեմի ժա
մանակավոր լուծումը, ՍՀ ֊ն' բացահայտված սխալների հեռացումը, Պ 2-ը' 
նոր պրոբլեմը:

Հիպոթետիկ-դեդուկտիվ կառույցները իրենց կենսունակությամբ տար
բերվում են: Կենդանի օրգանիզմների աշխարհում իրենց գոյությունը շարու
նակում են շրջապատին ավելի հարմարվածները, գիտության աշխարհում' 
ամենաանհակասական կոնցեպցիաները: Գիտական տեսություն է դառնում 
այն կոնցեպցիան, որը համապատասխանում է փորձնական տվյալներին և, 
հետևաբար, ցանկացած պահի այն կարող է ֆալսիֆիկացվել: Ի եւարբերու-
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թյուն գիտության' փիլիսոփայությունը ֆալսիֆիկացման չի ենթարկվում, այ
սինքն փիլիսոփայությունը գիտական բնույթ չունի: Բայց գիտական կարգա
վիճակ չունենալով հանդերձ, փիլիսոփայությունը իմաստ ունի, նրա անհրա
ժեշտությունը իմաստի մեջ է: Պոպերը փիլիսոփայության և գիտության դե
մարկացիայի (սահմանազատման) պրոբլեմը այդպես է լուծում: Նրա մոտ 
փիլիսոփայությունը հանդես է գալիս որպես գիտական գիտելիքի աճի իմաս
տավորում և իր մեջ ներառում է մասնավորապես ռացիոնալ-քննադատական 
բանավեճի, ֆալիբալիզմի, ֆալսիֆիկացման սկզբունքները:

Պոպերին հաջողվեց պարզաբանել գիտական գիտելիքների աճի բազ
մաթիվ նրբություններ: Դա հիմնականում նա կատարեց ի հաշիվ այն բանի, 
որ գիտական գիտելիքի աճը հանգեցրեց հիպոթեզի և դիտարկման փաստե
րի հակադրության, գործնականում նա ճշմարտության խնդիրը անտեսում է, 
ճշմարտության ողջ պրոբլեմատիկան փոխարկվում է ճշմարտանման հիպո
թեզների մասին դատողություններով: Բայց հիպոթեզներից և դիտարկման 
փաստերից բացի գոյություն ունեն նաև սոցիալական և տեխնիկական ո- 
լորտներ, բազմաթիվ գործոնների մի ամբողջություն ևս, որոնք նույնպես ազ
դում են գիտական գիտելիքի աճի վրա: Պետք է հաշվի առնել, որ գիտական 
իրադարձության արդյունքում բացահայտելով տվյալ տեսության կողմից չն
կարագրված դիտարկման փաստերըգիտնականները բոլորովին չեն շտա
պում հրաժարվել նման տեսության ծառայություններից: Օրինակ' Նյուտոնի 
մեխանիկան, չնայած նրան հակասող բազմաթիվ փաստերի առկայությանը, 
լայնորեն կիրառվում է ժամանակակից գիտնականների կողմից: Պոպերի 
պահանջները, ըստ էության, ունեն նորմատիվ բնույթ, իսկ դա նշանակում է, 
որ միշտ չէ, որ պետք է հետևել դրանց:

Այժմ կանգ առնենք ևս մի քանի հետպոզիտիվիստական ուսմունքների 
վրա: Անգլիական փիլիսոփա Իմրե Լակատոսը մշակեց գիտահետազոտա
կան ծրագրերի մեթոդաբանության հարցը: Ըստ Պոպերի' մի տեսությանը փո
խարինության է գալիս մյուսը, հին տեսությունը ամբողջովին մերժվում է: Լա- 
կատոսը ընդգծեց տեսությունների մրցակցությունը մեկը մյուսի հետ: Ընդ ո- 
րում, պետք է համեմատել ոչ թե տեսությունները ինքնին, այլ գիտահետազո
տական ծրագրերը: Յուրաքանչյուր գիտահետազոտական ծրագիր իր մեջ 
պարունակում է մի քանի տեսություններ: օրագրի «պինդ միջուկը» մի տեսու
թյունից անցում է մյուսին, իսկ պաշտպանիչ գոտին, որը բաղկացած է լրա
ցուցիչ հիպոթեզներից, կարող է հաճախակի փլուզվել: Նյուտոնի գիտահե
տազոտական ծրագրի «պինդ միջուկը» մեխանիկայի երեք օրենքներն են և 
ձգողականության օրենքը: Այդ հիմքի վրա ստեղծվել են բազմաթիվ տեսու
թյուններ, որոնք վերաբերվում են, օրինակ, աստղագիտությանը, լույսի մա
սին ուսմունքին և այլն: Միայն այն ժամանակ, երբ ծրագրի «'պինդ միջուկը» 
կփլուզվի, անհրաժեշտ կդառնա հին գիտահետազոտական ծրագրից անց
նել նորին: Նոր գիտահետազոտական ծրագիրը փորձնական բովանդակու
թյամբ պետք է ավելի հագեցված լինի, քան նրա նախորդը: Ընդգծելով աի:
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< и IIP11II hlili|i|i և <||ւտտ1ւ1,տտւ|ոտակաԿ ծրագրերի մրցակցության անհրաժեշ- 
iniii|i|inli(i Աււկսւտոււը կարողացավ առանձնացնել գիտելիքի զարգացման 
կարևոր պահերը: էականը այստեղ տեսության և գիտահետազոտական 
ծրագրի տարբերակումն Է: Տարբեր ուսմունքները յուրացնող ցանկացած 
մարդու համար անհրաժեշտ Է գիտակցել, թե որ տեսության և գիտահետազո
տական ծրագրի շրջանակներում Է ինքը գտնվում: Նման գիտակցումը պա
հանջում Է տեսությունների և ծրագրերի համեմատություն: Եթե հետազոտողը 
կամ ուսանողը տեղյակ Է միայն մի գիտահետազոտական ծրագրի կամ, որը 
ավելի վատ Է, միայն մեկ տեսության, ապա այդ ծրագիրը կամ տեսությունը 
ինքնաբերաբար ընդունվում Է որպես բացարձակ ճշմարտություն (համեմա
տելու հնարավորություն չկա): Իսկ դա նշանակում Է, որ սուբյեկտի կողմից իր 
իրական կարգավիճակի գիտակցումը բացակայում Է, այն գործում Է միայն 
մեկ գիտահետազոտական ծրագրի շրջանակներում, մյուս ծրագրերի արժա
նիքները չեն գիտակցվում և չեն ըմբռնվում:

Հետպոզիտիվիստները արդարացիորեն ուշադրություն դարձրեցին գի
տական իմացության զարգացման պատմության ուսումնասիրության անհ
րաժեշտության վրա: Գիտությունների ուսումնասիրումը առանց նրանց 
պատմության ուղեկցության հանգեցնում Է միակողմանի մոտեցման, պայ
մաններ Է ստեղծում դոգմատիզմի համար:

Այս առնչությամբ նկատենք, որ սույն դասագրքում փորձ Է արվում այդ 
հանգամանքները հաշվի առնել: Դուք, սիրելի' ընթերցող, ծանոթանում եք 
հիմնական փիլիսոփայական ծրագրերի պրոբլեմատիկայի հետ, դրանցից ոչ 
մեկը, ինչպես մեզ Է թվում, չի կարելի դարձնել բացարձակ: Վերադառնանք, 
սակայն, հետպոզիտիվիզմին:

Ամերիկացի փիլիսոփա Պոլ Ֆեյերաբենդը քննադատում Է կումուլյատի- 
վիզմը, ըստ որի՝ գիտելիքի զարգացումը տեղի Է ունենում գիտելիքների աս
տիճանական կուտակման արդյունքում: Ֆեյերաբենդը տեսության անչա- 
փակցելիության մասին դրույթի կողմնակից Է: Տեսությունները դեդուկտիվո- 
րեն մեկը մյուսի հետ կապված չեն, նրանց բնորոշ Է տարբեր դրույթներ և 
հասկացություններ: Ըստ ֆեյերաբենդի' պլյուրալիզմը, բազմակարծությունը 
պետք Է տիրապետող լինի ոչ միայն քաղաքականության, այլև գիտության 
մեջ ևս: Գոյություն ունեն գիտելիքների բազմաթիվ իրավահավասար տիպեր: 
Իմացության համապարփակ մեթոդի հնարավորությունը դա բացառում Է: 
Ֆեյերաբենդը նկատում Է, որ երբեմն այս կամ այն առումով ամեն ինչ օգտա
կար Է, այսինքն ցանկացած տեսություն ընդունելի Է, եթե միայն այն ընդուն
վում Է գիտնականների համագործակցության կողմից: Ռացիոնալության չա
փանիշները բացարձակ չեն, նրանք հարաբերական են: Չկան ռացիոնալու
թյան այնպիսի չափանիշներ, որոնք ընդունելի լինեն ամենուր և միշտ: Անար- 
խիզմը, ըստ Ֆեյերաբենդի, բոլորովին Էլ հրապուրիչ քաղաքական ուսմունք 
չէ, սակայն իմացության և գիտության փիլիսոփայության համար այն կարող 
է դառնալ լավ դեղամիջոց, երբ մեկը ցանկանում է իրեն սահմանափակել մեկ
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համապարփակ մեթոդով: Բայց եթե գիտականության կոտ չափանիշներ 
չկան, ապա գիտական ւիսւստերի միացումը ոչ գիտականի հետ դառնում է 
հնարավոր: Վերջիններս ազդում են գիտության վրա և ինքնուրույն արժեք ու
նեն: Գիտությունը, փիլիսուիայությունը, կրոնը և նույնիսկ մոգությունը գոյու
թյան իրավունք ունեն, քանի որ նրանք բոլորն էլ հանդես են գալիս որպես 
ինքնուրույն արժեքներ:

Ֆեյերաբենդի ծառայությունը դասական գիտության քարացած ձևեր ըն
դունած իդեալներից հրաժարվելու մեջ է, գիտությունը դիտվում է որպես տե
սությունների բազմացման մի պրոցես, ուր միասնական գիծ չկա: Սակայն 
միաժամանակ տպավորություն է ստեղծվում, թե Ֆեյերաբենդը գիտության 
զարգացման կայուն միտումներին քիչ ուշադրություն է դարձնում, բայց չէ՞ որ 
նրանք ևս գոյություն ունեն:

Ամերիկացի փիլիսոփա Թոմաս Կունը ևս քննադատորեն է մոտենում գի
տության զարգացման պոպերյան սխեմային: Նա գտնում է, որ գիտության 
զարգացման գործում հատուկ դեր է կատարում գիտնականների համագոր
ծակցությունը: Որոշիչ նշանակություն ունեն ոչ թե տրամաբանության, մեթո
դաբանության նորմերը, այլ պարադիգմաները, այսինքն'գիտնականների հա
մագործակցության կողմից ընդունված և գիտական ավանդույթները պահ
պանող համոզմունքների, արժեքների, տեխնիկական միջոցների ամբողջու
թյունը: Պարադիգման իր բովանդակությամբ գիտահետազոտական ծրագ
րից լայն է: Եթե այս կամ այն պարադիգման անբաժան տիրապետում է, ապա 
այդ դեպքում տեղի է ունենում գիտության նորմալ զարգացում: Պարադիգ- 
մայի փլուզումը իր հետ բերում է գիտական հեղափոխություն: Յուրաքան
չյուր պարադիգմայի հատուկ է ռացիոնալության իր չափանիշները, դրանք 
ունիվերսալ չեն: Պարադիգմաները մեկը մյուսի հետ համադրելի չեն, նրանց 
միջև որևէ անմիջական տրամաբանական ժառանգորդում գոյություն չունի: 
Նոր պարադիգման փոխարինում է հնին: Պարադիգմաների անհամադրելիու- 
թյան իր ուսմունքով Կունը գիտական գիտելիքների ժառանգորդման հնարա
վորությունը թերագնահատում է: Ընդգծելով, որ գիտությունը գիտական կո
լեկտիվների գործունեության արդյունք է' Կունը հատուկ ուշադրություն է 
դարձնում գիտության մեջ սոցիալական և հոգեբանական գործոնների ա- 
ռւսնծնահատուկ նշանակության վրա:

Վիտգենշտայնի լեզվաբանական փիլիսոփայությունը

Ավստրիացի փիլիսոփա, Քեմբրիջի համալսարանում (Անգլիա) երկար 
տարիներ դասավանդած Լյուդվիգ ՎիտգենշտայԸին շատ հաճախ Արևմուտ
քում համարում են XX դ. ամենանշանավոր փիլիսոփան: Եթե դրանում ինչ-որ 
չափազանցություն էլ լինի, միևնույն է, կասկածից վեր է, որ դրա համար հիմ
քեր կան:

Վիտգենշտայնի ուսումնասիրությունները փիլիսոփայական որոնումների
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l|liliin|iii(irii մ 1ի(յ հենց այն ժամանակ, երբ վերլուծության առարկա էր դառ- 
Լւուս լեզուն: XX  դ. բնորոշ լեզվաբանական շրջադարձին մեծապես նպաս
տեց Վիտգենշտայնի վերլուծական փիլիսոփայությունը: Իր ստեղծագործու
թյան վաղ շրջանում Վիտգենշտայնը գրեց «Տրամաբանական փիլիսոփայա
կան տրակտատը», որը կարելի է դիտել որպես տրամաբանական պոզիտի
վիզմի, այսինքն նոեպոզիտիվիզմի ձեռնարկ: Ուշ շրջանում Վիտգենշտայնը 
էականորեն վերանայեց իր հայացքները: 1953թ. հետմահու հրատարակված 
«Փիլիսոփայական հետազոտություններ» աշխատության մեջ ի հայտ է գա
լիս լեզվի վերլուծության նկատմամբ Վիտգենշտայնի նոր մոտեցումը: Այդ մո
տեցումը շատ կողմնակիցներ ունեցավ և դարձավ լեզվի փիլիսոփայության 
դասընթացային ուսումնասիրության առարկա:

«Փիլիսոփայական հետազոտություններում» Վիտգենշտայնը բավական 
քննադատորեն էր մոտենում լեզվի «ավանդական» ըմբռնմանը, որին նա տեղ 
էր տվել դեռևս «Տրամաբանական փիլիսոփայական տրակտատում»: Լեզվի 
պարզ, նաիվ կոնցեպցիան հենվում է անունների (բառերի) որոշակի ըմբռն
ման վրա: Ընդունված էր, որ բառին համապատասխանում է այն առարկան, 
ինչը այն ցույց է տալիս: Բառերից կազմվում են նախադասություններ, իսկ 
նրանց ամբողջությունը լեզուն է: Բառը և նախադասությունը ինչ-որ բան են 
նշանակում: Երբ մենք ասում ենք «այս սեղանը», «իմ ձեռքը», «Երկիրը պտտ
վում է իր առանցքի շուրջը» և այլն, մենք բառի կամ նախադասության նշա
նակությունը ամեն անգամ համարում ենք որոշ առարկաներ կամ նրանց հետ 
կատարվող պրոցեսներ: Այս պատկերացումները խիստ կուռ են թվում: Սա
կայն ուշ Վիտգենշտայնը դրանք լրջորեն քննադատում է:

Բանը նրանումն է, որ անվան, բառի և նրա նշանակության համապատաս
խանության ըմբռնումը այնքան էլ ակնհայտ չէ: Ըստ Վիտգենշտայնի' բառերի 
նշանակությունը որոշվում է նրանց կիրառման մեջ: Բառի նշանակությունը 
նրա կիրառումն է և բոլորովին ոչ այն, ինչ իբրև թե նշանակում է բառը: Դրա 
համար արժե համեմատել երեխաների և մեծերի, գիտնականի և ոչ մասնա
գետի կողմից բառերի օգտագործման յուրահատկությունները, որտեղ ի 
հայտ են գալիս բավական անհամապատասխանություններ: Ի՞նչ է մարդու 
ձեռքը: Ի՞նչ է էլեկտրոնը: Այս բնույթի հարցերին հետևում են ամենատարբեր 
պատասխաններ, բայց եթե այդպես է, ապա կայուն, անփոփոխ ինչ-որ բան 
նշանակող բառեր չկան: Երբ պնդում են, թե բառը նշանակում է առարկա, ա- 
պա հենց սկզբից ենթադրում են, որ առարկան հայտնի է, սակայն հենց դա էլ 
հայտնի չէ:

Մարդիկ օգտվում են բառերից, նրանք մեկմեկու համոզում են իրենց ճշ
տության մեջ, վստահում կամ չեն վստահում իրար: Բառերից օգտվում են ո- 
րոշակի կանոնների համաձայն, որոնք հնարավոր չէ հանգեցնել քերականու
թյան կամ նույնիսկ տրամաբանության կանոններին՛ Այստեղ պետք է խոսել 
նաև կյանքի կանոնների մասին: Լեզուն կյանքի ձև է: Կյանքը իրագործվում է 
լեզվի մեջ: Եվ լեզուն խաղային գործունեության ձև է: Կոնկրետ լեզվական
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խաղը անկանխւստեսելի է: Լեզվական խաղերում տվյալ երևույթը նկարագ
րող բառերը լիարժեք ընդհանրություն չունեն, նրանց բնորոշ է միայն «ընտա
նեկան» նմանությունը, նրանք մեկմեկու նման են այնքան, ինչքան ընտանի
քում նման են եղբայրներն ու քույրերը և ոչ ավելին: Դա նշանակում է, որ 
Վիտգենշտայնը ընդհանուր հասկացությունների ռեալությունը ժխտում է: 
Այսպիսով' լեզուն գործունեություն է, կենսական խաղի ձև: Խաղի կանոնները 
ի սկզբւսնե տրված չեն, նրանք ձևավորվում են համագործակցության մեջ: 
Բառերի նշանակությունը առաջանում է կյանքի պրոցեսում, լեզվական խա
ղի ժամանակ: Լեզվական խաղի պրոցեսում հատուկ նշանակություն ունեն 
այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են հավատը, վստահությունը, համոզմունքը, 
հատկապես կյանքը:

Կյանքը, լեզուն, հավատը մարդու գլխավոր ֆենոմեններն են, նրանք նա
խասկզբնական են և չեն կարող հանգեցվել ինչ-որ այլ բանի: Այն, ինչ կոչում 
են գիտության օրենք, նույնպես այլ բան չէ, քան լեզվական խաղի, մարդու 
կյանքի մի պահ: Եթե մաթեմատիկան գործ ունի մաթեմատիկական հաշիվնե
րի կանոնների հետ, ապա փիլիսոփայությունը գործ ունի լեզվական խաղերի 
կանոնների հետ: Խաղի կանոնները չիմացողը սխալվում է, նա կյանքում ան
հաջողություն է կրում: Փիլիսոփայական գործունեությունը հանդես է գալիս 
որպես լեզվի ձևի մեջ կյանքի վերլուծություն: Փիլիսոփայությունը պետք է 
պարզաբանի բառերի օգտագործման եղանակները՝ նրանց վերադարձնելով 
պարզությունը, լեզվից դուրս նետելով տարբեր բնույթի անհեթեթությունները: 

Փիլիսոփայական վերլուծության իսկական առարկան բնական լեզուն է, 
որն իր բովանդակությամբ գերազանցում է տրամաբանության և մաթեմատի
կայի «կատարյալ» լեզվին: Վիտգենշտայնը տրամւսբանական-մււ՚թեմատի- 
կական և տեխնիկական գիտությունների նրբություններին քաջատեղյակ էր: 
Միաժամանակ նա գտնում էր, որ տրամաբանության, մաթեմատիկայի լեզվի 
կատարելությունը չպետք է գերագնահատել: Վերջինս իրենից ներկայացնում 
է խաղի որոշակի կանոններ, որոնք մշակվում են գիտնականների կողմից: 
Տրամաբանության և մաթեմատիկայի կանոնները կարող են փոփոխվել, ինչը 
և պարբերաբար կրկնվում է, երբ, օրինակ, հայտնադործում են հերթական 
համակարգը (ընթերցողը հավանաբար գիտի, որ գոյություն ունեն մեծ թվով 
տրամաբանական և մաթեմատիկական համակարգեր):

Վիտգենշտայնը առաջարկեց փիլիսոփայելու նոր եղանակ, որը երկար 
տարիներով որոշեց արևմտյան փիլիսոփայության բնույթը: Լեզվական 
պրակտիկայի (իսկ նրա միջոցով նաև մի շարք փիլիսոփայական պրոբլեմնե
րի) մանրամասն վերլուծություն, գիտական և առօրեական դատողություննե
րի մոտիկություն, լեզվական խաղերի ստեղծագործական բնույթի բացահայ
տում, լեզվի և իրականության, սուբյեկտի և օբյեկտի համապատասխանու
թյան դոգմատիկական պատկերացումների քննադատություն, այս բոլորը 
պետք է մտցնել Վիտգենշտայնի լեզվի փիլիսոփայության ակտիվում:

Այս բոլորով հանդերձ, Վիտգենշտայնին քննադատել և քննադատում են
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նրան մեղադրելով մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտները լեզվական պրակ
տիկային հանգեցնելու անճշտության, մեր գիտելիքների միջոցով օբյեկտիվ 
իրականությունը արտահայտելու հնարավորության, սուբյեկտի և օբյեկտի 
միջև կապի անտեսման և, հետևաբար, ագնոստիկական նկրտումների մեջ:

Վերլուծակսւնություն: Եզրակացություններ

Վերը ներկայացվեց վերլուծական ւհիլիսոփայության տարբեր հոսանք
ներ, որոնց բնորոշ գիծը գիտուԹյան և դեպի գիտությունը կողմնորոշված փի
լիսոփայության հիմունքների մանրազնին վերլուծությունն է Վերլուծական 
փիլիսոփայության հհմնական մեթոդը լեզվական միջոցների և արտահայ
տությունների վերլուծությունն է: Դա ապահովում է լեզվաբանական վերլու
ծության ոամանշանակությունը, բայց ստվերում Է թողնում այն հարցը, թե ին
չի արտահայտությունն Է լեզուն: Վերլուծականության զարգացման հետ մեկ
տեղ հստակվում են այն միտումները, որոնք խոսում են փիլիսոփայության 
հետագա զարգացումների մասին:

1. Աստիճանաբար տեղի Է ունենում զուտ տրամաբանական կողմնորո
շումից հրաժարում և անցում դեպի գիտության պատմությունը. Այս իմաստով 
հատկանշական են Պոպերի, Լակատոսի և հատկապես Կունի և Ֆեյերաբեն- 
դի աշխատությունները: նիտակսւն իմացության տրամաբանությունը և պատ
մությունը դառնում են անբաժանելի ամբողջություն:

2. Տեսության և փաստերի կտրուկ հակադրումը աստիճանաբար մեղմա
նում Է: Այժմ արդեն չի հոլովվում, թե հավաստի, հիմնավորված գիտելիքներ 
տալիս են միայն փաստերը, իսկ տեսությունը, ընդհակառակը, անհուսալի Է և 
փոփոխվող: Պարզվում Է, որ փաստերի ըմբռնումը առանց տեսության հնա
րավոր չէ, այսինքն' փաստերը տեսականորեն բեռնավորված են:

3. Վերլուծական փիլիսոփայության հակամետաֆիզիկական ուղղվածու
թյունը Էականորեն թուլանում Է: Առաջին պոզիտիվիստների գիտության 
տվյալների ընդհանրացմամբ միաւն սահմանափակվելու նախկին ցանկու
թյուններից շատ քիչ բան Է մնում, խնդիր Է դրվում ստեղծել այնպիսի փիլիսո
փայություն, որը չհակադրվի գիտությանը: Հետպոզիտիվիզմը գիտության և 
փիլիսոփայության միջև խիստ սահմաններ չի տեսնում, ընդունվում Է փիլի
սոփայության սերտ կապը գիտության հետ, իսկ Ֆեյերաբենդը ընդհանրա
պես հրաժարվում Է գիտության և փիլիսոփայության տարբերությունը մատ
նանշելուց:

4 Գիտելիքի աճի ըմբռնման մեջ տեղի Է ունենում կոէմուլյատիզմից հրա
ժարում: Ընդունվում Է, որ գիտելիքների կուտակումը տեղի Է ունենում ոչ թե 
աստիճանաբար, գծային ուղիով, այլ հեղափոխական վերափոխումների ար
դյունքում: Տեսությունները, պարւսդիգսաները միմյանց հետ համատեղելի չեն՛

5. Գերակշռություն ստացած արհեստական լեզուների վերլուծությունից 
անցում Է կատարվում դեպի բնական լեզվի վերլուծություն:
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6. Ատոմար պատկերացումներից անցում է կատարվում դեպի ամբողջա
կան հայացքների: Այս իմաստով հատկանշական են Վիտգենշտայնի հա
յացքները. բառը նշանակություն ունի միայն ամբողջի շրջանակներում, այն
պիսի ամբողջի, ինչպիսին |եզուն է որպես կյանքի ձև:

7. Փիլիսոփայության բնագիտական ուղղվածությունը հետզհետե նվա
զում է' հիմնականում պրագմատիզմի շնորհիվ, առաջին պլանի վրա է մղվում 
գործնական հաջողությունը:

8. եերգիտական հարաբերությունների վերլուծությունից անցում է կա
տարվում դեպի գիտության և փիլիսոփայության կապի քննարկմանը' դրա
նում ներառելով նաև սոցիալական ինստիտուտների, հատկապես քաղաքա
կանության, պետության, կրոնի հետ կապված հարցերը, փիլիսոփայությունը 
և գիտությունը դիտվում են որպես հասարակության կենսագործունեության 
օրգանական մաս:

Վերլուծական փիլիսոփայության էվոլյուցիան ցույց է տալիս, որ լայն աշ
խարհայացքային ենթատեքստից դուրս փիլիսոփայելը հնարավոր չէ: Դրա 
հետ մեկտեղ վփլիսոփայւսկան հիմնահարցերի լուծման դարերով տրված, 
մեկ առանձին եղանակ գոյություն չունի: Վիտգենշտայնը դա արտահայտեց 
լեզվի' որպես գործունեության ըմբռնման մեջ: Չնայած այն բանին, որ պոզի
տիվիստական վփլիսոփայության նորմերն ու իդեալները էականորեն փո
փոխվել են, հստակ, ռացիոնալորեն փաստարկված և ապացուցված մտածե
լու, լեզվական ոլորտի բոլոր նրբությունները հաշվառելու նրանց պահանջ
ները աներեր են մնում:

Փիլիսոփայության վերլուծական կողմերի ուժեղացումը պոզիտիվիստա
կան մտքի նշանակալի ձեռքբերումն էր: Մեր օրերում վերլուծական ւիիլիսո- 
փայությունից հրաժարումը վերադարձ կլինի փիլիսոփայական գիտելիքի 
արդեն վաղուց հաղթահարված փուլին:
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ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱԼԻԶՄԻՑ ԴԵՊԻ ՊՈՍՏՍՈԴԵՈՆԻԶՍ 

Ստրուկտուրալիզմ

Այս գլխում կքննարկվի XX  դ. երկրորդ կեսի ֆրանսիական փիլիսոփայու
թյունը: Եթե XX  դ. գերմանական փիլիսոփայության մեջ տիրապետում էին 
ֆենոմենոլոգիան և հերմենևտիկւսն, իսկ Անգլիայի և ԱՄՆ-ի փիլիսոփայու
թյան մեջ վերլուծական փիլիսոփայությունը, ապա Ֆրանսիայում' ստրուկ
տուրալիզմը, հետստրուկտուրալիզմը և հետմոդեռնիզմը:

Ստրուկտուրա լատիներեն բառը նշանակում է կառույց, կառուցվածք, 
կարգ, կարգավորված իրավիճակ, համակարգի կազմակերպման եղանակ: 
Փիլիսոփայական այս մոտեցումը, որի հիմքում դրված է ստրուկտուրայի գա
ղափարը, կոչվում է ստրուկտուրալիզմ: Փիլիսոփայական իմաստով ստրուկ
տուրալիզմը հակադրվում է ատոմիզմին:

Ենթադրենք' ատոմիստը և ստրուկւոուրւսլիստը պատասխանում են այն 
հարցերին, թե ինչ է մարդը, ինչ է հասարակությունը: Ատոմիստի կարծիքով 
մարդը հասարակության ատոմն է, իսկ հասարակությունը այդ ատոմների 
միասնությունն է: Ստրուկտուրալիսւոի կարծիքով պետք է սկսել հասարակու
թյան մասին դատողություններով: Հասարակությունը մարդկանց հարաբե
րությունների ամբողջություն է, առանձին մարդը այդ հարաբերությունների 
արտահայտությունը, հանգույցն է: Ես, օրինակ, ռուս եմ ոչ թե այն պատճա
ռով, որ ռուս եմ ծնվել, այլ այն պատճառով, որ ընդգրկվել եմ այն հարաբե
րությունների համակարգում, որոնք բնորոշ են Ռուսաստանին:

Փիլիսոփայական ստրուկտուրալիզմի ձևավորման համար վճռորոշ նշա
նակություն ունեցավ շվեյցարացի լեզվաբան Ֆերդինանղ դե Սոսյուրի գա
ղափարները: Սոսյուրը լեզուն դիտում էր որպես նշանների համակարգ: Լեզ
վական նշանները իմաստ ունեն միայն միմյանց հետ ունեցած փոխհարաբե
րությունների մեջ, ուրեմն նաև իրենց տարբերությունների շնորհիվ: Լեզվում 
բառը իմաստ է ստանում մյուս բառերից նրա տարբերության միջոցով: 
Կարևորը ոչ թե բառերի նյութական կողմն է, այլ նրանց հարաբերությունները 
միմյանց հետ: Լեզվական նշանների և նրանց նշանակած երևույթների միջև 
բնական, անհրաժեշտ կապ չկա: Ընտանի կենդանի կովին ռուսը անվանում է 
корова, իսկ անգլիացին' cow. Բառերի, հնչյունների և տառերի ընտրությունը 
պայմանական, կամայական է: Դա նշանակում է, որ լեզվաբանը կարիք չունի 
զբաղվելու «նշանակող-նշանակվող» հարաբերությամբ, նշանակվողը բոլո
րովին կապված չէ նշանակողի հետ: Հետևաբար, լեզվաբանը պետք է զբաղ
վի լեզվով որպես այդպիսինի, լեզուն պետք է դիտարկվի որպես ինքնին և իր
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համար գոյություն ունեցող նշանային (սեմյոտիկական) համակարգ: Ան
շուշտ, յուրաքանչյուր բնական լեզվում գոյություն ունեն բազմաթիվ օրինա
չափ կապեր, այսինքն' կառուցվածքներ: Հատկապես նրանք էլ առաջին հեր
թին պետք է դառնան ուսումնասիրության առարկա:

Սոսյուրի գաղափարները փիլիսոփայության համար շատ արդյունավետ 
էին: Նման պարագայում նկատի է առնվում, որ սոցիալական երևույթները ոչ՛ 
իրեր են (ինչ պնդում էին մատերիալիստները), ոչ' գաղափարներ (ինչպես 
ներկայացնում էին իդեալիստները), այլ նշանային կառուցվածքներ՛ ստրուկ
տուրաներ են: Նույնիսկ ասում էին, թե մարդը մեռնում է, իսկ ստրուկտուրան 
մնում է: Ցանկացած սոցիալական հարաբերություն դիտարկվում էր որպես 
կառուցվածք, ընդ որում, օրինակելի սեմյոտիկական կազմավորում էր հա
մարվում բնական լեզուն:

Նշանային կառուցվածքներ էին որոնում (և գտնում էին) լեզվում, քաղա
քականության, տնտեսության, հոգեկան անգիտակցականի, հարազատների 
հարաբերությունների, զանգվածային մշակույթի մեջ: Խոշորագույն ֆրան
սիական ստրուկտուրալիստներ էին Կ. Լևի-Ստրոսը (ուսումնասիրում էր ազ- 
գա-տոհմային հարաբերությունները նախնադարյան հասարակարգում) և ժ. 
Լականը (զբաղվում էր անգիտակցականի պրոբլեմներով): 60-ական թվա
կաններին ստրուկտուրալիզմին փոխարինության եկավ այսպես կոչված 
հետստրուկտուրալիզմը: Այս իմաստով վճռական նշանակություն ունեցան 
Միշել Ֆուկոյի (1926-1984) աշխատությունները:

Միշել Ֆուկո: 
Արտահայտությունների պրակտիկայի 

փիլիսոփայություն

Ֆուկոն հենվում է արտահայտությունների՜դիսկուրսների ամբողջության 
վերլուծության կոնկրետ-պատմական մոտեցման վրա: Նրա գլխավոր նշա- 
նաբանն է՝ թույլ տվեք արտահայտությունների ողջ հարստությունը իրագործ
վի և մանրամասնորեն մտեք նրանց նրբությունների մեջ: Փիլիսոփայի խն
դիրն է ցույց տալ, թե ինչպես են արտահայտությունների մեջ բառերը, իրերը, 
կառուցվածքները սփռվում և բյուրեղանում: Փիլիսոփայի գործունեությունը 
ենթադրում է պատմաբանի քրտնաջան և համակողմանի աշխատանք: Իր գր
քում Ֆուկոն ցույց է տալիս, թե ինչպես դարերի ընթացքում արտահայտու
թյունների պրակտիկան մշակում էր խելագարության, սեքսուալության 
երևույթի, բժշկության հասկացությունները: Այն ամենը, ինչ մենք ճանաչում 
ենք, մշակվում է արտահայտությունների մեջ:

Այսպիսով' փիլիսոփայությունը ի սկզբանե դրսևորվում է արտահայտու
թյունների, դիսկուրսների մեջ: Դիսկուրսները գործունեության ձևեր են, ո- 
րոնք միշտ չէ, որ ենթարկվում են գիտության խիստ կանոններին: Նրանք հա
ճախ ունեն խաղային բնույթ, խաչաձևվում են մեկը մյուսին, կոնֆլիկտի մեջ
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են մտնում իրար հետ: Ներքաշվելով դիսկուիսիվ պիակտիկայի մեջ' մարդիկ 
ձևավորում Են իրենց կամքը ցանկության, գիտելիքի, իշխանության, էսթետի
կական և բաըոյական ւսիժեքների նկատմամբ: Մարդը դիսկոլրսիվ պրակտի
կայի մեջ է մտնում ոչ թե ինքնաբերաբար, այլ իր ակտիվության, սաԻմանած 
կարգուկանոնի վերագնահատման միջոցով:

Գիտությունը, զգայականությունը, բարոյականությունը դիսկուրսիվ 
պրակտիկայում ներկայացնում են իրենց կապերի որոշակի սկզբունքների 
ձևերով, որոնք առաջանալով անփոփոխ չեն մնում, այլ դիպվածների խաղով 
սփռվում են: Փիլիսոփայական ամեն մի բան թաքնված է դիսկուրսների, ի- 
մաստուն արտահայտությունների մեջ, որոնք կարոդ են հասնել նաև գիտա
կանության աստիճանի: Երբ ի Իայտ են գալիս ամուր, անփոփոխ կառուց
վածքներ, նրանք անպայմանորեն սփռվում են: Այդպիսին է Ֆուկոյի դեղա
տոմսը տոտալիտաըիզմի, ամբողջատիրության ամենատարբեր ձևերի դեմ 
պայքարում: Ըստ Ֆուկոյի' յուրաքանչյուր մարդ կոչված է ապրել բարոյակա
նության այն ծրագրով, որն իրեն հասանելի է: Դաւուսպաիւոելի է միայն նա, 
ով դիսկուրսիվ աշխատանքի լարվածության վախից պատսպարվում է գիտե
լիքների, սովորույթների, համոզմունքների, իշխանության, ճակատագրի ամ
րակուռ թաքստոցներում:

ժւսկ Դերիդա: Դեկոնստրուկտիվիզմ

Նշանավոր ժակ ԴերիդաՕ (ծնվ. 1930) ժամանակակից ամենաէքսցենտիկ 
փիլիսոփաներից է: Նրա ստեղծագործությունը նկատելի տեղ է զբաղեցնում 
նորագույն ֆրանսիական փիլիսոփայության մեջ: Հաճախ նրա փիլիսոփայու
թյանը տրվում է դեկոնստրուկտիվիզմ անվանումը:

Ուշադրություն դարձրեք «դեկոնստրուկտիվիզմ» տերմինի բազմանշա
նակության վիւս: Նիւսնում որոշ չափով առկա է դեպի որոշակի կառուցվածքը, 
կառուցողականությունը ունեցած ձգտումը, բայց նրանում մատնանշվում է 
հատկապես ավերումը, ապակառուցոդականությունը: ժամանակակից շատ 
փիլիսոփաների նման Դերիդան գտնում է, որ փիլիսոփայությունը իրագործ
վում է լեզվի մեջ, առաջին հերթին' տեքստում: Փիլիսոփայել նշանակում է յու
րացնել լեզուն: Բայց ի՞նչ է նշանակում իրագործվել, յուրացվել լեզվի մեջ: Դա 
նշանակում է կատարել դեկոնստրուկտիվ, ապակառուցողական աշխատանք:

Ի՞նչ է դեկոնստրուկցիան ավելի կոնկրետ պլանով: Բառերի և արտահայ
տությունների անընդմեջ փոխարկումների մի շղթա, որում մեխանիկական 
կամ միանշանակային միջամտությունը հակացուցված է: Այդ շղթայի բա
նաձևը մոտավորապես այսպիսին է. «Տ-ը Р է», «Տ-ը Р չէ», «Տ-ը Р չէ և ոչ Р էլ 
չէ» և այլն: Ենթադրենք' մեր ուշադրության կենտրոնում է սիրո բնույթի հարցը: 
Պարզվում է, որ սիրո միանշանակ սահմանում տալը հնարավոր չէ: Սերը բա
րյացակամություն է, բայց և համակրանք է (բայց համակրանքը արդեն պար
զապես բարյացակամություն չէ), սերը քնքշություն և հրապուրանք է (բայց
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քնքշությունը հրապուրանք չէ և ընդհակառակը): Դեկոնստրուկտիվացման 
աշխատանքի ընթացքում մեր պատկերացումը սիրո մասին ընդլայնվում է: 
Ընդ որում, այստեղ առկա է ստեղծագործական պրոցեսը, որը ոչ մի դեպքում 
ավարտական կետի չի հասնում, և ինչ-որ բան դեռ մնում է չասված, գաղտնի: 
Նման մոտեցման մեջ իրեն միշտ զգացնել է տալիս գեղեցկության պահանջը: 
Նախադասությունը պետք է այնպես արտագրել, որ հաջորդ նախադասությու
նը ավելի գեղեցիկ լինի, քան նախորդը: Ի՞նչ է սերը: Նրա մասին գրեք առա
վելագույն կրքով և քնքշությամբ և մի' տվեք երբեք վերջնական ձևակերպում: 

Դերիդայի փիլիսոփայության մեջ գիտությանը հատուկ սովորական 
տրամաբանությունը դեն է նետվում, ոչնչացվում է, նրանում ավելի շատ էսթե
տիկա կա, քան էթիկա: Դերիդայի դեկոնստրուկտիվիզմը զգալի չափով օգ
տագործվում է գրականության մեջ, սակայն նրա արժանիքները գիտության 
և էթիկայի բնագավառում մնում են հարցականի տակ:

ժան Լիոթւսր: Պոստմոդեռնիզմ

Իր «Հետմոդեռնիզմի վիճակը» գրքի հրատարակությունից հետո (1979, 
ռուսերեն թարգմանությունը 1998թ.) ժան Լիոթարին (1924-1998) բնորոշում 
էին որպես պոստմոդեռնիզմի հիմնադիր: Լիոթարը գտնում է, որ XX դարի 
երկրորդ կեսին բազմաթիվ գործոնների և հատկապես ինֆորմացիոն տեխնո
լոգիաների լայն տարածման հետևանքով առաջացավ մշակույթի նոր տիպ՝ 
հետմոդեռնը: Լատիներեն modo-ն կարելի է թարգմանել որպես վերջերս, 
պոստմոդեռնը' ինչ գալիս է նրանից հետո, հետմոդեռն:

Ըստ Լիոթարի' հետմոդեռնին բնորոշ է համապարփակ լեզվի սկզբունքի 
վերջնական խորտակումը, «ոչ ոք ամբողջին չի տիրապետում»: Առաջացել 
են բազմաթիվ նոր լեզվական խաղեր' կիբեռնետիկական, տրամաբանական, 
մաթեմատիկական, այսպես կոչված խաղերի և կատաստրոֆների, աղետնե
րի տեսությունը և այլն, փոխվել է գիտելիքի բնույթը, հին գիտելիքները, ո- 
րոնք գործառնվում էին ծավալուն պատմությունների (հաստափոր գրքերի) 
միջոցով և մեծ մասամբ քննում էին ճշմարտության պրոբլեմը, արդեն անվս
տահություն են հարուցում: Այժմ գիտական ինֆորմացիայի արժեքը որոշվում 
է նրա գործառնության աստիճանով, դա նշանակում է, որ առաջին պլանի 
վրա են մղվում էֆեկտիվության արդյունավետության և շահութաբերության 
չափանիշները: Որպես հասարակության «ատոմներ» մարդիկ միավորված 
Են պրագմատիկական, իրենց համար կենսականորեն կարևոր կապերի հան
գույցներով: Այդ կապերը իրագործվում են հակամարտության, ագնոստիցիզ-, 
մի պայմաններում: Համապարփակ, կայուն սկզբունքներին փոխարինության 
է գալիս պարալոգիկան (հունարեն para նշանակում է շեղում):

Լիոթարի պարալոգիկան շատ տարողունակ է, այն իր մեջ ընդգրկում է 
բազմակերպար լեզվական խաղերն ու «փոքրիկ պատմությունները», առանց 
նրա ստեղծագործությունն ու գիտական երևակայությունը, նոր գաղափար
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ների ծնումը, ազատությունն ու երևակայությունը, պատասխանատվության 
ստանձնումը, վսեմի ձգտումը և այլն, հնարավոր չէ:

Պոստմոդեռնիզմի թվարկված գծերին կարելի է ավելացնել նաև 
հետևյալները' դիսկոնսենսուս (և ոչ թե կոնսենսուս), ընդհատություն (և ոչ թե 
անընդհատություն և առաջընթաց), պատահականություն (և ոչ թե անհրաժեշ
տություն), խաղ (և ոչ թե նպատւնկ), անարխիա (և ոչ թե հիերարխիա), սփռում 
(և ոչ թե կենտրոնացում), անորոշություն (և ոչ թե որոշվածություն), պւսրա- 
դոքսալ- վսեմի էսթետիկա (և ոչ թե գեղեցիկի), վիրտուալը (և ոչ թե նյութակա
նորեն ներկայացածը), վերջապես իրոնիան հեգնանքը, ուտոպիաների և կա
յուն արժեքների նկատմամբ և այլն:

Սրանք, անշուշտ, պոստմոդեռնիզմի խտացված գծերն են, որոնց թվար
կումն իսկ իր մեջ որոշակի ռիսկ է պարունակում: Պոստմոդեռնիզմը մեր օրե
րում գործող փիլիսոփայական հոսանք է, որը բաժանված է երկու հիմնական 
տարբերակների' չափավոր և ավանգարդա-անարխիստական: Իր չափավոր 
տարբերակում պոստմոդեռնիզմը մեր օրերի իրողությունների նկատմամբ 
խիստ որոշակի վերաբերմունքի արտահայտություն է: Ինչ վերաբերում է ա- 
վանգարդւս-անարխիստական պոստմոդեռնիզմին, ապա նրանում իշխում է 
սկանդալայնությունը, ամեն ինչի և բոլորի ժխտումը: Նման փիլիսոփայու
թյունն ընդունելի է շատ քչերի համար:

Եզրակացություններ

Դժվար չէ նկատել, որ ստրուկտուրալիզմի, պոստստրուկտուրալիզմի և 
պոստմոդեռնիզմի միջև գոյություն ունի որոշակի ժառանգորդում:

Ստրուկտուրալիստները առաջին հերթին հետաքրքրվում էին բնական լե
զուների և նմանատիպ կառույցների օրինաչափություններով: Ֆուկոն կանգ 
էր առնում դիսկուրսիվ (լեզվական արտահայտությունների) գործառնություն
ների առաջացման, լինելիության և ձևափոխությունների պրոցեսի վրա: Դե- 
րիդան ձգտում է այդ դինամիկայի արտահայտմանը' ստեղծելով նոր դիս- 
կուրսներ, որը նա տեսնում է դեկոնստրուկցիայում: Լիոթարը այդ նույն դինա
միկան բնութագրում է որպես պարալոգիկա, որի միջուկը խաղերի տեսու
թյան և աղետների տեսության ինտուիցիաներն են:

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ պոսւոստրուկւոուրալիզմը և պոստմոդեռնիզմը 
մեր օրերում զուտ ֆրանսիական երևույթներ չեն, նրանք դարձել են համաւիի- 
լիսոփայական ուսմունքներ: Վերջապես պետք է զգուշանալ լայն տարածում 
ստացած մի մոլորությունից: ճիշտ չէր լինի մտածել, թե ֆրանսիական փիլի
սոփաները փիլիսոփայության ոլորտը հանգեցնում էին բացառապես բնական 
լեզուներին: Խոսքը այլ բանի մասին է. փիլիսոփայելը հնարավոր է միայն լեզ
վի միջոցով: Լեզուն փիլիսոփայության միջավայրն է. Նյութական առարկանե
րը այդպիսի միջավայր լինել չեն կարող: Մարդուն Իայտնի բոլոր երևույթների 
մասին գիտելիքները մշակվում են լեզվական պրակտիկայում:
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Գ լ ո ւ խ  1. 10 

Ռ Ո Ւ Ս Ա Կ Ա Ն  ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատմական տեղեկանք

Փիլիսոփայության յուրաքանչյուր ձև իր վրա կրում է ազգային- մշակու
թային ինքնության կնիքը: Այդ տեսանկյունից էլ առանձնանում են փիլիսո
փայության ազգային տիպերը, այդ թվում և ռուսական փիլիսոփայությունը: 
Համաշխարհային նշանակություն ունեն ոչ միայն ռուսական գրականու
թյունն ու երաժշտությունը, այլև փիլիսոփայությունը ևս: Պուշկինի, Լերմոն- 
տովի, Գոգոլի, Դոստոևսկու, Տոլսւոոյի, Գլինկայի, Չայկովսկու, Մուսորգսկու 
անունների կողքին իրավամբ կարելի է դնել փիլիսոփաներ Չադաևի, Խոմյա- 
կովի, Գերցենի, Չերնիշևսկու, Սոլովյովի, Բերդյաևի, Ֆլորենսկու, Լոսեի և այ
լոց անունները:

988 թ. քրիստոնեության ընդունումը շրջադարձային եղավ Ռուսաստանի 
զարգացման գործում: Քրիստոնեականացման պրոցեսը այն ժամանակի 
մտածողներից պահանջում էր քրիստոնեական պատկերացումների բացատ
րություն: Ռուսաստանը ընտրեց քրիստոնեության բյուգանդական տարբերա
կը և դրան համապատասխան էլ ռուսական փիլիսոփայությունը սկսեց զար
գանալ բյուգանդական փիլիսոփայության ազդեցության տակ, որում տիրա
պետող էին նեոպլատոնակւսն թեոցենտրիզմի ավանդույթները: Մինչև Պետ
րոս Մեծի բարեփոխական գործունեությունը ռուսական փիլիսոփայությունը 
յուրացնում էր թեոցենտրիկ պատկերացումները, որը համապատասխանում է 
մոտավորապես արևմտաեվրոպական միջնադարյան փիլիսոփայությանը: 

Պետրոս Մեծի բարեփոխումները ռուս մտածողներին հնարավորություն 
ընձեռեցին ավելի մոտիկից ճանաչելու արևմտաեվրոպական փիլիսոփայու
թյունը: Ռուսական ազնվականության մեջ տարածվեց վոլտերականությունը 
իր ազատախոհական գաղափարներով: Բավական համբավ էին վայելում 
ֆրանսիացի Սեն-Մարւոենի և գերմանացի Յակոբ Բյոմեի միստիկան: Շատե
րը հրապուրված էին Կանտի, Ֆիխտեի, Շելինգի և Հեգելի իդեալիզմով: 
Շարունակվում էին քրիստոնեության էության փիլիսոփայական որոնումները: 

Փիլիսոփայության հետևողական զարգացումը սկսվում է XIX դ. երկրորդ 
քառորդից: Շուրջ հարյուր տարի հետո տեղի ունեցավ սոցիալիստական հե
ղափոխությունը: Շատ փիլիսոփաներ տարագրվեցին, որտեղ և նրանց մի 
մասը շարունակում էր իր գործունեությունը: Սոցիալիստական Ռուսաստա
նում փիլիսոփայական սիստեմների նախկին բազմազանությունը բռնու
թյամբ վերացվեց: Համապատասխան պետական մարմինները հոգ տարան, 
որ գոյություն ունենա միայն մեկ փիլիսոփայություն' մարքսիզմ-լենինիզմը:



140 Մաս 1. Փիլիսոփայության պատմություն

Սլավոնաֆիլությունից դեպի կրոնաէթիկական 
որոնումները

XIX դ. 40-50-ւսկան թվականներից գաղափարական վեճերը հիմնակա
նում ընթանում էին Ռուսաստանի զարգացման ապագա ուղիների շուրջ: Դե
պի եվրոպական մոդելը կողմնորոշվող արևմտականներին հակադրվեցին 
Ռուսաստանի ինքնության օգտին հանդես եկող սլավանաֆիլները, որոնք 
այդ ինքնությունը տեսնում էին գյուղական համայնքների, ուղղափառության 
և ռուս ժողովրդի հւսմայնքայնության մեջ: Սլավոնաֆիլները, որոնցից իրենց 
փիլիսոփայական նշանակալի հնարավորություններով առանձնանում էին Ի. 
Վ. Կիրևսկին, Կ. Ս. Ակսակովը, Յու. Ֆ. Սամարինը և հատկապես U. Ս. Խոմյա- 
կովը, ձգտում էին մերժել փիլիսոփայելու գերմանական եղանակը և ազգա
յին գաղափարական ավանդույթների ակունքների հիման վրա մշակել զուտ 
ռուսական փիլիսոփայություն:

Նոր փիլիսոփայության կենտրոնում ԻվաՕ Վւսսիլևիչ Կիրևսկին դնում էր 
անհակասական ամբողջության սկզբունքը, մտքի և հավատի, հոգեկան և 
բնական-կենսական ճշմարտությունների միջև եղած հիվանդագին հակասու
թյունների հաղթահարումը: Կրոնին, չնայած արևմտաեվրոպական լիբերա
լիզմի և ռացիոնալիզմի հաջողություններին, պետք է վերադարձվի հոգևոր ա- 
ռաջնորդության բոլոր իրավունքները:

Ալեքսեյ Ստեպանովիչ Խոմյակովը ճշմարիտ քրիստոնեական կրոն էր 
համարում ուղղափառությունը, կաթոլիկության մեջ միասնություն կա, բայց 
չկա ազատություն, բողոքականության մեջ, ընդհակառակը, ազատությունը 
չի ամրապնդվում միասնությամբ: ժողովվածությունը, միասնության և ազա
տության զուգակցումը, որը հենվում է աստծո նկատմամբ սիրո վրա, բնորոշ 
է միայն ուղղափառությանը: ժողովվածություն, միասնություն, ազատություն, 
սեր. ահա Խոմյակովի փիլիսոփայության հիմնական գաղափարները:

Առաջադրելով մի շարք նոր գաղափարներ' վաղ սլավոնաֆիլները ամ
բողջական փիլիսոփայական համակարգ ստեղծել այդպես էլ չկարողացան: 
Այս գործում հաջողության չհասան 70-80-ականների ուշ սլավոնաֆիլները'Ն. 
Յու. Դանիլովսկին և Ն. Ն. Ստրախովը: Ն. Յու. Դանիլովսկին մեծ համբավ 
ձեռք բերեց իր «Ռուսաստանը և Եվրոպան» գրքով: Գերմանացի պատմաբան 
Ռյուկերտից հետո, բայց Շպենգլերի «Եվրոպայի մայրամուտից» և Եվրոպա- 
յում մեծ հռչակ ստացած այլ աշխատություններից առաջ, Դանիլովսկին զար
գացրեց պատմամշակութային տիպերի կոնցեպցիան, ըստ որի' Իւսմամւսիդ- 
կային քաղաքակրթություն չկա, այլ գոյություն ունեն քաղաքակրթություննե
րի որոշակի տիպեր, ընդամենը 10, որոնցից իր ապագայով առանձնանում է 
սլավոնական պատմամշակութային տիպը:

Սլավոնաֆիլության ազդեցությամբ ձևավորվեց պոչվենիչեսւովոն' XIX դ. 
60-ական թվականների հասարակական-գրական շարժումը:
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Ա.Ա. Գրիգորևին և Ֆ. Մ. ԴոստոևսկուՕ արվեստի (նրա «օրգանական» ու
ժի միջոցով)' գիտության նկատմամբ առաջնության գաղափարը շատ հարա
զատ էր: Դոստոևսկու համար «պոչվան» (հողը) ռուս ժողովրդի հետ ազգակ
ցական միասնությունն է: ժողովրդի հետ լինել նշանակում է իր մեջ ունենալ 
Քրիստոսին, մշտական ջանքեր՝ գործադրել բարոյական կատարելագործ
ման, նորացման ուղղությամբ: Դոստոևսկու համար առաջին տեղում է գտն
վում մարդու վերջնական ճշմարտության, իսկական դրական անձնավորու
թյան ակունքների բացահայտումը: Առաջին պլան է մղվում կյանքի իմաստի 
մասին հարցը, և այն Դոստոևսկին լուծում է ոչ թե ռացիոնալ դատողություն
ների ճանապարհով, այլ խոր ապրումների, ինչպես կասեր ժամանակակից 
փիլիսոփան' էքզիստենցիայի, հունի մեջ: Ահա այս պատճառով է, որ Դոս
տոևսկին հանդես է գալիս որպես էքզիստենցիալ բնույթի մտածող, XX դ. էք- 
զիստենցիալիստների ուղեցույց աստղ, բայց, ի տարբերություն նրանց, նա 
պրոֆեսիոնալ փիլիսոփա չէ, այլ արհեստավարժ գրող: Գուցե և այդ պատճա
ռով է, որ Դոստոևսկու ստեղծագործությունների մեջ որևէ հստակ ձևակերպ
ված փիլիսոփայական կոնցեպցիա գտնելը բավական դժվար է:

Վերջինս բնորոշ է նաև ռուս հանճարեղ գրող Լ. Ն. Տոլստոյին: Տոլստոյը 
ևս զբաղված է կրոնաորոնմամբ: Ի տարբերություն Դոստոևսկու' Քրիստոսը 
Տոլստոյի համար ոչ թե աստված է, այլ մարդ, որը մյուսներին սովորեցնում է 
ինչպես սիրել' չարին բռնությամբ չհակադրվելով: Այս սկզբունքը գալիս է 
դեռևս կոնֆուցիականությունից, բուդդիզմից և դաոսիզմից: Տոլստոյի հա
մար առաջին տեղում ոչ թե փիլիսոփայությունն է, այլ էթիկան իր կրոնական 
ձևով:

Ամփոփելով, կարելի է նշել, որ սլավոնաֆիլների փիլիսոփայության իս
կական ներվը կրոնաէթիկական որոնումներն են, այն հույսը, թե այս ճանա
պարհը սլավոններին ավելի հեռուն կտանի, քան մյուսներին:

Արևմտականների փիլիսոփայությունը

Սլավոնաֆիլները մշտապես ընդգծում էին ռուսական փիլիսոփայության 
ինքնուրույնությունը: Արևմտականները, ընդհակառակը, համոզված էին, որ 
ռուսներին անհրաժեշտ է փիլիսոփայությունը սովորել Արևմուտքից: Օրի
նակ' Ն. Վ. Ստանկևիչի մոսկովյւսն խմբակում XIX դ. 30-ական թվականներին 
ուսումնասիրում էին Հեգելին: Արդեն այստեղ ձևավորվեց այն միտումը, որը 
բնորոշ դարձավ XIX դ. ռուսական շատ մտավորականների համար փիլիսո
փայական գաղափարներին կիրառական բնույթ տալու, դրանք ռուսական ի- 
րականության արագ վերափոխման համար օգտագործելու մտայնությունը: 
Այս տեսանկյունից էլ Հեգելի վերացական համակարգը ավելի պրոզայիկ ֆո- 
յերբախյան, մատերիալիստական և նիհիլիստական գաղափարների հարա
ճուն ճնշման տակ աստիճանաբար հետին պլան էր մղվում:

Վաղ արևմտականների մեջ մտնում են Պ. Յու. Չաուդաևը, ե. Վ.
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Ստանկևիչը, Վ. Գ. Բելինսկին, Ա. Ի. Գերցենը: Ռուսական մտածողների այս 
պլեադայից առանձնանում էր փիլիսոփա, գրող, քաղաքական գործիչ, վեր
ջապես, քաղաքական վտարանդի Ալեքսանդր Իվանովիչ Գերցենը:

Գերցենը քաջատեղյակ էր Շելինգի, Հեգելի, Սեն-Սիմոնի, արևմտյան ու- 
րիշ փիլիսոփաների ուսմունքին: Հեգելի դիալեկտիկան նա գնահատում էր 
որպես «հեղափոխության հանրահաշիվ»: Գերցենի փիլիսոփայական զար
գացումը հանգեցրեց նրան, որ արդեն 40-ականների (1842-1846) սկզբներին 
նա հասավ իր ժամանակի արևմտյան նշանավոր մտածողների փիլիսոփայա
կան աստիճանին: Ընդ որում, Գերցենի հայացքներին բնորոշ է ռուսական 
փիլիսոփայությանը հատուկ բազմաթիվ գծեր՜ համադրականություն, ժո
ղովրդայնություն, Իամընդգրկունություն:

Գերցենը փիլիսոփայության, տրամաբանության, գրականության, պատ
մության հմուտ գիտակ է: Նա ուներ ֆիզիկամաթեմատիկական կրթություն: 
Գիտելիքների ողջ համալիրը Գերցենը փորձում էր միավորել մի միասնական 
կենսական ամբողջության մեջ' դրանում զարգացնելով (ավելի հետևողակա
նորեն, քան սլավոնաֆիլները) փիլիսոփայության ռացիոնալիստական կող
մերը: Գերցենի փիլիսոփայության զարկերակը միասնության գաղափարն է: 
Նա ընդգծում է բնության և մարդու, մատերիայի և գիտակցության, էմպիրիկ 
փորձի և ռացիոնալ մտածողության, գիտակցական և անգիտակցական գոր- 
ծունեության, անհատի և ժողովրդի, բնագիտության և փիլիսոփայության, գի
տության և կյանքի միասնությունը: Քաղաքական ոլորտում Գերցենը խոսում 
էր այնպիսի հասարակության մասին, ուր բացառվում էին անտագոնիզմն ու 
բռնությունը: Ռուսաստանի ապագան նա կապում էր ժողովրդական սոցիա
լիզմի իդեալների Իետ: Պատահական չէ, որ իր գաղափարների շնորհիվ Գեր
ցենը դարձավ ռուսական նարոդնիկության սկզբնավորողներից մեկը: Իր մա
հից քիչ առաջ Գերցենը Բակունինին գրեց մի նամակ' «Հին ընկերոջը», որում 
նա հանդես է գալիս Իեղափոխական նիիիլիզմի, պետության շուտափույթ 
խորտակման, ապստամբության այն պահանջների դեմ, որոնք առաջադր
վում էին առանց սոցիալական փոփոխությունների, գիտական և բարոյական 
նախապատրաստության հաշվառման:

Եթե վաղ արևմտականների մեջ իր փիլիսոփայական տաղանդով աչքի էր 
ընկնում Գերցենը, ապա ավելի ուշ արևմտականների առաջնորդը դարձավ 
Նիկոլայ Գավրիլովիչ Չերնիշևսկին' Մ. Ա. Բակունինի, Դ. Ի. Պիսարևի, Ի. Մ. 
Սեչենովի ժամանակակիցը:

Չերնիշևսկու վրա մեծ ազդեցություն է թողել Ֆոյերբախի փիլիսոփայու
թյունը: Չերնիշևսկին ևս անտրոպոցենտրիստ է, մատերիալիստ և աթեիստ: 
Նրա ուշադրությունը կենտրոնացված է մարդու վրա:_Գրանում նա հետևում է 
Ֆոյերբախին, սակայն, ի տարբերություն վերջինիս, Չերնիշևսկին մարդու 
փիլիսոփայական բնութագրությունը լրացնում է տնտեսական, սոցիալ-քա- 
ղաքական և էթիկական վերլուծություններով: Նա մշակում է տնտեսագիտու
թյան պրոբլեմները, կենցաղի նյութական պայմանները սահմանում է որպես
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մարդու կյանքի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցող հանգամանք: Այս
տեղ Չերնիշևսկին մոտիկ է Մարքսին: Բայց էկոնոմիզմի տեսակարար կշիռը 
Չերնիշևսկու ուսմունքում այնքան էլ մեծ չէ: Չերնիշևսկին, ի տարբերություն 
Մարքսի, իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է ոչ թե տնտեսության, այլ գե
ղագիտության և բարոյագիտության վրա:

Բարոյագիտության մեջ Չերնիշևսկին «Բանական էգոիզմի» ուսմունքի 
հետևորդ է: եա ձգտում է մարդու արարքները համաձայնեցնել նրա ներքին 
համոզմունքների, ռացիոնալ ընտրության հետ, որը կարող է ուղեկցվել նույ
նիսկ ինքնազոհողությամբ: Բայց զոհողությունը պետք է իմաստավորված լի
նի, հակառակ դեպքում այն կվերածվի, Չերնիշևսկու «Ինչ անել» վեպի հերոս 
Լապուխովի խոսքերով ասած, «անձայն դոփյունի»:

Գեղագիտության մեջ ևս Չերնիշևսկին մոտ է մատերիալիզմին, նրա հա
մար գեղեցիկը կյանքի լրիվությունն է: Եթե խոսքը արվեստի ստեղծագործու
թյունների մասին է, ապա այն պետք է գնահատվի առաջին հերթին իրական, 
ամենօրյա կյանքի հետ ունեցած կապով:

Անկասկած, Չերնիշևսկու փիլիսոփայությանը մեծապես նպաստեց XIX դ. 
երկրորդ կեսի ռուսական մշակույթի զարգացմանը' նրան հաղորդելով կեն- 
սահաստատող շատ մղումներ:

Վ. Ա. Սոլովյովի փիլիսոփայությունը

Վլադիմիր Սերգեևիչ Սոլովյովը ստեղծեց բավական ինքնատիպ փիլիսո
փայական մի համակարգ, ուր ռուսական փիլիսոփայության հիմնական գծե
րը ավելի ցայտուն են երևում: Նրա փիլիսոփայական համակարգի մասին 
նախնական պատկերացում կազմելու համար բավական է թվարկել Սոլովյո- 
վի փիլիսոփայական գործերը. «Արևմտյան փիլիսոփայության ճգնաժամը 
(ընդդեմ պոզիտիվիզմի)», «Ամբողջական գիտելիքի փիլիսոփայական սկիզ
բը», «Վերացարկված սկզբունքների քննադատությունը», «Բարու արդարա
ցումը», «Ընթերցումներ Աստվածամարդկության մասին»:

Արևմտյան և արևելյան փիլիսոփայության հմուտ գիտակ Սոլովյովը դժ
գոհ է նրանց վերացական և մասնակի բնույթից: Ռացիոնալիզմը վերցնում է 
ընդհանուրը, էմպիրիկը մասնավորը: Երկու դեպքում էլ զբաղվում են առան
ձինով և ոչ թե միասնականով, էականով: Առանց միասնականի պրեդիկատնե- 
րը (հատկանիշները) հասկանալ հանրավոր չէ: Բոլոր պրեդիկատների իմաս
տը միայն միասնականն է: Բայց ի՞նչ է բացարձակ գոյը, բացարձակ միասնա
կանը: Սոլովյովի համար ակներև է, որ այդ դերին կարող է հավակնել միայն 
աստված: Ի հակադրություն բացառապես գիտականորեն տրամադրված իր 
շատ ժամանակակիցների՛ Սոլովյովը բացարձակ անձնավորության սկզբուն
քի բացակայությունը չէր կարող հանդուրժել: Կեցության լրիվությունը պա
հանջում է, որ գոյը լինի անձնավորություն սիրող, բարի, գթասիրտ, կամա
յին: Բայց դա հենց աստված է, որը իր մեջ մարմնավորում է դրական համա
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միասնությունը: Սոլովյովի փիլիսոփայությունը այդպես էլ կոչվում է դրական 
համամիասնության փիլիսոփայություն:

Ամենայն բազմազանություն ամրացված է աստվածային միասնությամբ: 
Նյութական բազմազանությունը ևս ոգեղենացված է աստվածային սկզբով, և 
այդ իմաստով այն հանդես է գալիս 'որպես համաշխարհային ոգի կամ սո
ֆիա: Հունարեն սոֆիա տերմինը նշանակում է վարպետություն, գիտելիք, ի- 
մաստություն: Փիլիսոփաները, «սոֆիա» ասելով, սովորաբար հասկանում են 
իրերի իմաստային լեցունությունը: Քանի որ Սոլովյովը բոլոր իրերի մեջ տես
նում է իմաստային հիմքը, աստվածային իմաստը, ապա նյութական բազմա
զանությունը հանդես է գալիս որպես «սոֆիա», որպես աստվածային վարպե
տության և ստեղծագործության արդյունք: Սակայն այստեղ խոսքը միայն 
նյութական բազմազանության մեջ գոյի հնարավորությունների իրականաց
ման մասին չէ, այլ նաև այն ըմբռնման մասին, ուր «սոֆիան» բարձրանում է 
մինչև բացարձակի հետ օրգանական ամբողջության աստիճանը: Նման բար
ձրացում կարող է տեղի ունենալ մարդկության էվոլյուցիայի պրոցեսում: Այս 
դեպքում մարդկությունը դառնում է Աստվածւսմարդկություն և իրագործում է 
բարու, ճշմարիտի և գեղեցիկի միասնությունը:

Գոյի, իրերի ու առարկաների մեջ ներառված է բարիքը (որպես իրագործ
վող կամք), ճշմարտությունը (որպես իրագործվող մտածողություն) և գեղեցի
կը (որպես իրագործվող զգայություն): Այստեղից էլ հետևում է Սոլովյովի բա
նաձևը՝ «Բացարձակը բարիք է գործում ճշմարտության և գեղեցկության մի
ջոցով»: Երեք բացարձակ արժեքներ բարիքը, ճշմարտությունը և գեղեցկու
թյունը, միշտ կազմում են միասնություն, որի իմաստը սերն է: Սերը այն ուժն 
է, որն արմատախիլ է անում ամեն մի էգոիզմ, ցանկացած անաստվածու
թյուն: Նույնիսկ տարբեր սեռերին միավորող ֆիզիոլոգիական սերը առաքի
նություն է, սակայն ճշմարիտ սերը աստծո հետ միավորվելու մեջ է, դա գլխա
վորապես պլատոնյան սեր է, ճշմարիտ հոգևորություն, որը և փրկություն է 
պարգևում, ապահովում է մարդու հարությունն ու միացումը հավիտենությա
նը, այսինքն' հաղթահարում է մահը:

Սոլովյովի համար մարդկության փրկության երաշխիքը սերն է, բարու, ճշ
մարիտի և գեղեցկության միասնությունը: ճշմարտությունը ձեռք է բերում 
բարձր բարոյականության տեր մարդը: Անբարոյական գիտությունը ծառա
յում է ավերիչ ուժերին, այդ թվում և պատերազմին: Նույնը կարելի է ասել նաև 
արվեստի մասին, եթե այն չի ներարկված բարոյական իդեալներով:

Յուրաքանչյուր մարդու կյանքը ստեղծագործություն է, ազատ ձգտում 
դեպի բարին: Կյանքը հոգեկանացման սխրանք է. Պիգմալիոնը ստեղծեց մի 
արձան, և այն կենդանացավ, նույն ձևով էլ յուրաքանչյուր ճշմարիտ մարդ 
տաղանդավոր քանդակագործի նման կենդանացնում է իր ստեղծագործու
թյունները: ճիշտ այդպես էլ Քրիստոսի զոհաբերությունը ճանապարհ բացեց 
մարդկության փրկության համար:

Փիլիսոփայությունը, ըստ Սոլովյովի, իր բովանդակությամբ մարդակենտ-
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րոն է: Դա համապատասխանում է այն բանին, որ մարդը աստծո արարչա
գործության պսակն է: Հասարակությունը ընդլայնված անձնավորությունն է, 
իսկ անձնավորությունը կենտրոնացված հասարակությունը: Հասարակական 
և անձնական բոլոր հակասություններն ու բախումները հաղթահարվում են 
կատարյալ բարուն ձգտելու պրոցեսում: Ինչ վերաբերում է իրավունքին, ւս- 
պա այն անհրաժեշտ է, քանի որ չարի ծայրահեղ դրսևորումներ թույլ չի տա
լիս: Բայց իրավունքը ապւսհովում է միայն վաղանցիկ բարին, կատարյալ բա- 
րու իդեալները բացահայտում է քրիստոնեական կրոնը: Բարոյականության, 
քաղաքականության, տնտեսության պահանջները իրականացնում են եկեղե
ցին, պետությունը, կառավարությունը: Բարոյականությունը քաղաքականու
թյան և տնտեսության նկատմամբ առաջնություն ունի: Հատկապես կատա
րյալ բարիքին հետևելն է թույլ տալիս հաղթաԻարելու մարդկանց, ժողո
վուրդները կրոնների, մարդու և բնության, նյութականի և իդեալականի տա
րաբաժանումները: Կործանիչ ուժերը ամենազոր չեն: Աստվածամարտու
թյունը ի վիճակի է լուծելու յուրաքանչյուր խնդիր, այդ թվում և տիեզերական 
մասշտաբի:

Սոլովյովի մահվանից շուրջ հարյուր տարի անց մեր լուսավորյալ ժամա
նակներում ինչպե՞ս պետք է վերաբերվել նրա փիլիսոփայությանը: Աթեիստ
ները քարկոծում են Սոլովյովին թեիզմի համար, ուղղափառ աստվածաբան- 
ները՜ պանթեիզմի տարրերի համար, որը նրանք տեսնում են«սոֆիւսյի» մա
սին ուսմունքում, պետության ջատագովները թեոկրատիզմի' պետության 
նկատմամբ եկեղեցուն նախապատվություն տալու համար: Որոշ փիլիսոփա
ներ գտնում են, որ Սոլովյովի համակարգում ազատության և ինդետերմինիզ- 
մի հիմնահարցերը բավարար չափով չեն մշակված: Ոմանք էլ գտնում են, որ 
Սոլովյովի ողջ փիլիսոփայությունը շատ է վերացական և կոնկրետ իրակա
նության հետ կապ չունի:

Սակայն Ինարավոր է, որ Սոլովյովի փիլիսոփայության բարձր հոգևոր- 
բարոյական լիցքը ոչ թե թերություն, այլ առավելություն է: Ծանոթանալով 
նրա հետ՚ընթերցողը գուցե՞ ավելի Իեշտությամբ Իաղթահարի այն պրոբլեմ
ները, որոնք միավոիելու փոխարեն բաժանում են մարդկանց:

X X դ. ռուսական փիլիսոփայությունը

XX  դարում ռուսական փիլիսոփայության ճակատագիրը դրամատիկ և 
նույնիսկ ողբերգական էր: Դա մեծապես կապված էր 1905 և 1917 թթ. ռուսա
կան հեղափոխությունների հետ: Ռուս մտավորականության մի մեծ խումբ, 
այդ թվում փիլիսոփաներ ե. Ա. Բերդյաևը, Ս. ե. Բուլգակովը, Ի. Ա. Իլյինը, Ի. 
Ի. Լապշինը, Ս. Լ. Ֆրանկը, Լ. Պ. Կարսավինը, ե. 0 . Լոսսկին արտաքսվեցին 
արտասահման: Շատ փիլիսոփաներ, Պավել Ֆլորենսկու նման, զոհվեցին 
բանտերում: Ռուսաստանից հեռացած փիլիսոփաները հիմնականում զբաղ
վում էին կրոնափիլիսոփայական պրոբլեմների մշակմամբ: Ինչ վերաբերում
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է Խորհրդային Ռուսաստանի փիլիսոփաներին, ապա նրանք առավելապես 
աշխատում էին մւսրքս- լենինյան փիլիսոփայության ոլորտում:

Սույն դասագրքի սահմաններում հնարավորություն չունենալով հանգա
մանորեն ներկայացնելու XX դ. ռուսական փիլիսոփայության բոլոր ներկա
յացուցիչների ստեղծագործությունները կանգ առնենք երկու նշանավոր փի
լիսոփաների Ն. Ա. Բերդյաևի և Ս. Ֆ. Լոսևի հայացքների վերլուծության վրա: 
Ն. Ա. Բերդյաևը XX  դ. արտասահմանյան ռուս փիլիսոփաներից ամենահայտ
նին է, U. Ֆ. Լոսևը ներռուսական մասշտաբի ամենախոշոր փիլիսոփան է: 

նիկոլայ Ալեքսւսնդրովիչ Բերդյաևի փիլիսոփայությունը խորապես էք- 
զիստենցիալ, պերսոնալիստական է: Նրա փիլիսոփայության կենտրոնական 
թեման մարդն է, ազատ, ստեղծագործող մարդը, իսկ այդպիսին մարդը դառ
նում է աստվածայինի, ավելի ստույգ աստվածային «ոչնչի» լույսի տակ: Բեր
դյաևը հետևում է գերմանացի միստիկ Մայստեր էքհարտի ուսմունքին, որը 
տարբերակում էր աստվածությունն ու աստծուն: Աստծուն նախորդում է ա- 
ռւսջնային սկզբունքը, որը չի ենթադրում ինչ-որ սահմանում, ինչ-որ կեցու
թյուն: Ազատությունը չի կարող արմատավորվել ինչ-որ արդեն որոշարկվա
ծի, կեցության ձև ստացածի մեջ, այն պարունակվում է «ոչնչում»: Աստծո 
կողմից աշխարհի արարումը «ոչնչի» համեմատությամբ երկրորդական 
փաստ է: Աստված բոլորին օգնում է բարի դառնալ, բայց նա ի վիճակի չէ վե
րահսկել «ոչինչը», ազատության սկզբունքը: Աստված ազատ է իր գործու
նեության մեջ: Իր գործունեության մեջ ազատ է նաև մարդը: Աստված արա
րում է, արարում է նաև մարդը: Իր իսկական ազատության մեջ մարդը աստ
վածային է: Աստված և մարդը ոգի են: Աստված իրապես ներկա է մարդկանց 
կյանքում որպես բարձր հոգևոր ուժ, մարդու առաքինի ստեղծագործական 
գործունեություն:

Պարզ է, որ նման աշխարհայացքի տեր փիլիսոփան չէր կարոդ չլինել 
ամբողջատիրական ռեժիմների, կեղծիքի, չարի, բռնության և սադրանքի հա
կառակորդ: Բերդյաևը, որին երբեմն քննադատում էին հեռուն գնացող և ու
տոպիական գաղափարների առատության համար, համոզված էր, որ իր 
բնույթով ազատ և ստեղծագործող մարդը աշխարհը վերափոխում է հենց ա- 
զատության և ստեղծագործության սկզբունքներին համապատասխան: Հա
մընդհանուր հարության հասնում են ոչ թե հեղափոխությունների, տեխնիկա
յի միջոցով, այլ աստվածային հոգևոր կյանքով:

Ալեքսեյ Ֆեդորովիչ Լոսևը իր փիլիսոփայական համակարգում միավորել 
էր երեք փիլիսոփայական բաղադրիչներ' ֆենեմենոլոգիան, դիալեկտիկան և 
սիմվոլիզմը: Ըստ Լոսևի' փիլիսոփայական վերլուծության լավագույն առար
կան ոչ թե հասկացությունն է, այլ առարկայի կենդանի կեցության իմաստնե
րով լեցուն էյդոսը: Հասկացությունը կենդանի կոնկրետության էությունը չի 
«որսում», դա կարող է անել միայն էյդոսը, որը առաջին անգամ բացահայտ- 
վել է Հուսեռլի ֆենոմենոլոգիայում: Սակայն աշխարհը միայն անշարժ էյդոս- 
ներից չի բաղկացած, այն լեցուն է շարժումով, դիալեկտիկայով: Դրան հա-
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մապատւսսխան էլ իսկական փիլիսոփայությունը ձեռք է բերում կառուցողա
կան- դիալեկտիկական բնույթ: Ի տարբերություն Հեգելի Լոսևը դիալեկտի
կական մեթոդը օգտագործում է ոչ միայն հասկացությունների, այլև էյդոսնե
րի շարքի կառուցման համար: էյդոսի շարժումը, փոփոխությունը բերում է 
նրա այլակեցությանը, նրա գոյությանը ուրիշի մեջ, իսկ դա սիմվոլ, խորհր
դանիշ է: Դիալեկտիկական ֆենոմենոլոգիան վերածվում է սիմվոլիզմի: Սիմ
վոլների դոսևորման ոլորտը Լոսևը համարում է լեզուն, միֆը' առասպելը, 
կրոնը, արվեստը և փիլիսոփայությունը: Իր ստեղծած մեթոդը, այն կարելի է 
կոչել դիալեկտիսա-ֆենոմենոլոգիական կամ սիմվոլիստական մեթոդ, Լոսևը 
անզուգական վարպետությամբ օգտագործում է անտիկ և վերածննդյան էս- 
թստիկայի վերլուծության համար: Լոսևը հատուկ ուշադրություն է դարձնում 
նեոպլատոնիզմի, մասնավորապես նրա այն տարբերակի վրա, որը փաստո
րեն կազմում է ուղղափառության փիլիսոփայության հիմքը: Լոսևին հաջող
վեց ստեղծել բավական ինքնատիպ մի փիլիսոփայական համակարգ, որի 
արժանիքները դեռևս լիովին ուսումնասիրված չեն:

Ռուսական փիլիսոփայության բնորոշ գծերը

Ռուսական շատ փիփւ՚ոփաների բնորոշ է ամբողջության իդեալը, որը դի
տարկվում է մարդու բոլոր հոգևոր ուժերի հետ՝ զգայական, բանական, էսթե
տիկական, բարոյական, կրոնական, միասնության մեջ: եյդպիսհն են սլավո
նաֆիլների, Վ. Ա. Սոլովյովի, Ս. Ն. և Ե. Ն. Տրուբեցկոյնեոի, Պ. Ա Ֆլորհնսկու, 
Ն. Ա. Բերդյաևի, Ա. Ֆ. Լոսևի, Ն. 0 . Լոսսկու ստեղծագործությունները.

Բայց աշխարհը միայն ամբողջությունը չէ, այլ դրական միասնություն է 
(Վ. Սոլովյով): Դրական միասնությունը ռուսական փիլիսոփայության մեջ ա- 
ռավելապես հասկացվում է որպես բարոյական արժեօներհ, կյանքի կրո- 
Ր՚սբարոյական փորձի գերակայություն: Ռուս փիլիսոփայության հմուտ գհ- 
տակ Վասիլի Զենկովսկին ռուսական փիլիսոփայության բնորոշ գիծը համա
րում է նրա էթիկական պերսոնալիզմը:

Հասարակական ենթատեքստում ըմբռնված էթիկական պերսոնալիզմը 
ոանգեցնում է հավաքականության, միախմբման սկզբունքին, որը նշանա
կում է մարդկանց միասնություն' առ աստված ունեցած նրանց սիրո և բարո
յական արժեքների նախապատվության միջոցով: Այս սկզբունքը ռուս շատ 
մտածողների կողմից օգտագործվել է նաև քաղաքական և իրավական հա
յացքների հիմնավորման համար:

Իմացության տեսության հիմնահարցերի մշակման մեջ ամբողջության 
սկզբունքի օգտագործումը կոնկրետանում է զգայականի, բանականի և միս
տիկականի միաԻյուսման միջոցով: Հաճախ իմացության Իիմք է Իամարվում 
ինտուիցիան; ռւոսքը ոչ թե դեկարտյան տիպի ինտելեկտուալ ինտուիցիայի 
մասին է, այլ իրական ինտուիցիայի, արտաքինի այնպիսի ճանաչման մասին, 
երբ այդ արտաքինը լցվում է ներքինով, հոգեկանով: Այս կապակցությամբ
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կարելի է նշել, որ ռուսական փիլիսոփայության մեջ միշտ առկա է ինտուիտի- 
վիստական ուղղությունը: Ինտուիտիվիստներ էին Ն. 0 . Լոսսկին, Ս. Լ. Ֆրան
կը, Ա. Ֆ. Լոսևը, Վ. Ա. Կոժևնիկովը և ուրիշներ:

ճշմարտության հարցում ռուս փիլիսոփաները միշտ ձգտում էին միավո
րել տեսական և կրոնաբարոյական փորձը: ճշմարտությունը մերձեցվում էր 
արդարամտությանը:

Ռուսական կոսմիզմը մեր օրերում հաճախ համարում են ռուսական փի
լիսոփայության այցետոմս: Դա ճիշտ է այն իմաստով, որ տիեզերականու
թյան մասին ռուսական ուսմունքը բավական օրգանական ձևով միավորում է 
ռուսական փիլիսոփայությանը բնորոշ այնպիսի գաղափարներ, ինչպիսիք են 
մարդու, մարդկության և ֆիզիկական տիեզերքի համաշխարհային համա
միասնության գաղափարը, իսկական արժեքների կենսանշանակության և գի
տության, արվեստի և նույնիսկ առօրյա պրակտիկայի մեջ նրանց իրագործե
լիության ընդունումը: Ըստ էության, ռուսական կոսմիզմի կոնցեպցիան ռու
սական փիլիսոփայության բնորոշ գաղափարի' համամիասնության գաղա
փարի կոնկրետացումն է, որը պաշտպանում էին Սոլովյովը և Ֆլորենսկին, 
Ֆեդորովը և Ցիալկովսկին, Վերնադսկին և Չիժևսկին: Ռուս կոսմիստները 
մարդու կարևոր խնդիրներից մեկը ուզում են տեսնել տիեզերքում «կատարե
լություն տարածելու» մեջ: Այս գաղափարը իր մասշտաբայնությամբ և հա
մարձակությամբ ապշեցուցիչ է, բայց նրա գիտական վերլուծության հսՈ5ար 
դեռևս բավարար տվյալներ չկան:

Այսպիսով' ռուսական փիլիսոփայության առանձնահատուկ գծերը ամ
փոփվում են ամբողջության, դրական համամիասնության, էթիկական պերսո- 
նալիզմի, ժողովվածության, իրական ինտուիցիայի, արդարամիտ-ճշմար- 
տության, կոսմիզմի սկզբունքների մեջ: Այս դեպքում թվարկված են ռուսա
կան փիլիսոփայության հիմնորոշ սկզբունքները, և կասկածից վեր է, որ դրա
նով ռուսական փիլիսոփայության ողջ բովանդակությունը չի սպառվում: 

Այժմ հաճախ են խոսում ռուսական փիլիսոփայական ավանդույթների 
վերածնման մասին: Դա ինքնին հասկանալի է: Բայց ռուսական իրականու
թյան նոր փուլում փիլիսոփայական վերածնունդը հնարավոր է միայն ժամա
նակակից համաշխարհային գիտության և փիլիսոփայության նվաճումների 
յուրացման միջոցով:
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Արևմուտքի և Արևելքի փիլիսոփայության մասին

Արևելյան փիլիսոփայություն ասելով սովորաբար հիմնականում հասկա
նում են Հնդկաստանի, Չինաստանի և 6ւսպոնիայի փիլիսոփայությունը: Ան
կանխակալ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ չնայած արևմտյան և 
արևելյան փիլիսոփայությունների միջև տարբերություններ կան, սակայն 
դրանք չափազանց մեծ չեն: Որոշ մասնագետներ գտնում են, որ արևմտյան և 
արևելյան փիլիսոփայություն' որպես այդպիսիք, չկա: Արևմտյան կամ արևե
լյան փիլիսոփայության միասնական «ոգի», որը որոշվեր նրա կրող ժողովր
դի բնավորությամբ, գոյություն չունի: Մասնագետների մյուս խումբը շեշտում 
է, որ արևմտյան փիլիսոփայությունը ռացիոնալ է, գիտական, նատուրալիս
տական, կողմնորոշված է դեպի առաջընթացն ու ակտիվ վերափոխական 
գործունեությունը, իսկ արևելյան փիլիսոփայությունը կրոնական, միստիկա
կան, ինտուիտիվ է, ուղղված է դեպի էսթետիկւսկան-էթիկական դաստիարա
կությունը: Սակայն Արևելքի և Արևմուտքի փիլիսոփայությունների հանգամա- 
նալի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ նշված տարբերությունները ոչ թե 
տարածաշրջանային, այլ համապարփակ բնույթ ունեն: Այսաես' միստիկը ու
նիվերսալ դեմք է: Միջնադարյան փիլիսոփայության և նրա ժամանակակից 
արդիականացումների մեջ միստիկան մեծ տեղ է զբաղեցնում, այլ կերպ ա- 
սած' միստիկան միայն հնդկական փիլիսոփայությանը բնորոշ երևույթ չէ: 
Միևնույն ժամանակ հնդկական և չինական փիլիսոփայությանը հատուկ է 
նաև տրամաբանական հիմնահարցերի պարզաբանումը, ուր արևելյան փիլի
սոփաները միշտ չէ, որ իրենց արևմտյան գործընկերներին զիջում են: Փիլի
սոփայական իմաստով Արևմուտքը հետաքրքրում է Արևելքին և ընդհակառա
կը: Իրենց միասնության մեջ նրանք կոչված են ծառայելու համընդհանուր 
փիլիսոփայական մտածողության զարգացմանը:

Հնդկական փիլիսոփայություն

Հնդկական փիլիսոփայությանը բնորոշ է հետաքրքրությունը մարդու և 
աշխարհի ամբողջության նկատմամբ: Այս երկուսը կազմում են մի միասնու
թյուն, որը արտահայտվում է «Ատմանը Բրահման է» բանաձևով: Ատմանը ա- 
մենուր թափանցող հոգևոր սկիզբն է, Ես-ը, հոգին: Բրահմանը' անդեմ հոգևոր 
բացարձակությունը, որից առաջանում է ամեն ինչ: Այստեղ հանգուցալուծու
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մը այն է, որ Ատմանը և Բրահմանը համընկնում են: Ատմանը Բրահմանի ինք
նագիտակցությունն է, նրանց միասնությունը իր մեջ ամփոփում է ամեն մի 
գործունեություն: Հնդկական փիլիսոփայության ներկայացուցիչները գտնում 
են, որ Արևմուտքը մարդուն և բնությանը խստորեն հակադրում է աստծուն 
այն դեպքում, երբ ամբողջ աշխարհը ոգեկոչված է նույն ոգոզ, նույն աստծով: 

Ես- Ատմանի նույնությունը անդեմ Բրահմանի հետ մարդու առջև բացում 
է բարձրագույն աստվածության ուղին՛ Դրա համար մարդը պետք է հաղթա
հարի փորձնական աշխարհի պատոանքը, աօատագրվի նրանից Մարդու 
կողմից հավերժական Ես-ին հասնելը դիտվում է որպես մի պրոցես, որը կոչ
վում է մոեշա

Բացարձակ կեցության մասին պատկերացումը ստեղծվում է բոլոր իրերը 
մի ամբողջության հանգեցնելու ուղիով: Այս խնդիրը ռացիոնալ ճանապար
հով լուծելը հնարավոր չէ, քանի որ միտքը միշտ կանգ է առնում բազմազա
նության վրա: Բացարձակ կեցությանը հասնելու գործում կա ավելի հզոր ուժ, 
դա ինտուիցիան է, որը հանդես է գալիս որպես համընդհանուր գիտակցու
թյան մեջ ներթափանցում և գոյություն ունեցող ամօն ինչհն համակցություն: 
Արդյունքում մարդը համընկնում է աստծո, բացարձաե կեցության հետ:

Հնդկական փիլիսոփայությունը բավական միստիկական է: Միստիկայի 
ոետ է կապված նաև ինքնակենտրոնացումը, որը դիտվում է որպես մարդու 
անհրաժեշտ արժանիքներից մեկը: Միայն միստիկայի, հոգևոր ապրումների 
և մեդիտացիայի (մտածողության կենտրոնացման) արվեստն է հնարավորու
թյուն տալիս հակադրվել ճակատագրի և պատմության քամահրանքներին: 

Մեդիտացիան տանում է դեպի նիրվանայի, երկրային ցանկություններից 
և կախվածություններից, հիվանդությունից, տառապանքից և հաճույքից ւս- 
զատագրման: Այս իմաստով հետաքրքիր է նիրվանային հասնելու յոգերի 
կողմից մշակված հատուկ վարժություննեոի համւպիրը:

Հնդկական փիլիսոփայությունը որակվել է ոոպես հոռետեսական, դոգ
մատիկական, պահպանողական և այլն: Սակայն կարևորն այն է, որ հնդկա
կան փիլիսոփայությունը ունի շատ ինքնատիպ և հարուստ բովանդաեու- 
թյուն: Հնդիկները միշտ էլ իրենց փիլիսոփաներին վերաբերվել են խորրն 
հարգանքով: Պատահական չէ, որ անկախ Հնդկաստանի առաջին նախա
գահներից մօկը դարձավ փիլիսոփա Կ. Ռադհաքրիշնան:

Չինական փիլիսոփայություն

Չինական փիլիսոփայության հիմնական հարցը հասարակության և մար
դու, իշխողների և ենթակաների փոխհարաբերության հարցն է: Չինական փի
լիսոփայության ներկայացուցիչներին հիմնականում զբաղեցնում է ոչ թե ի- 
մացության տեսության, տրւսմաբանության, էսթետիկայի պրոբլեմները, այլ 
առաջին հերթին էթիկական հիմնահարցերը: Չինական փիլիսոփայությունը, 
ինչպես և հնդկականը, ունի շուրջ երկու հազար հինգ հարյուր տարվա պատ
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մություն:
Չին փիլիսոփաները առանձնահատուկ ուշադրություն էին դարձնում աշ

խարհի միասնության հարցի վրա: Այս իմաստով նրանք առաջ էհն քաշում 
այանք7 (երկինք) և դաոի (իրերի փոփոխության օրենքի) ըմբռնումները: Այս 
ըմբռնումներում առկա էր երկու մոտեցում, մի դեպքում նրանց տրվում է վե- 
րերկրային նշանակություն (Լաո-ցզի), մյուսում' գլխավորապես էթիկական ի- 
մաստ (Կոնֆուցիոս): Տյանը անդեմ, գիտակցական բարձրագույն ուժն է: 
Դաոն այդ ուժերի կողմից ծնված իրերի փոփոխության օրենքը՜ Տյանի և 
դաոի մեջ ակնհայտորեն լսվում են կրոնական մոտիվները, այնուհանդերձ, 
արևմտյան և հնդկական փիլիսոփայության համեմատությամբ դրանք զգա
լիորեն խլացված են-

Համընդհանուր բարեկեցության հասնելու համար պետք է ենթարկվել 
դաոին, հետևել նրա համապարփակ կանոններին, լսել բնության ռիտմո: Մար
դը պետք է ազատվի անձնական մղումներից, ներզգայողությամռ հետևի 
ռաոին և միայն այդ ճանապարհով, ըստ Կոնֆուցիոսի, մարդը կհասնի կատա
րելության: Կատարյալ մարդուն բնորոշ են հինգ առաքինություններ ժեն ֊ը 
մարդկայնությունը, մյուսների նկատմամբ հավասարակշռվածությունն ու սե- 
րը, չժի ֊ն' իմաստությունը, միտքը, ի -ն' արդարության, պարտքի, ազնվության 
էթիկային հետևելը, հատկապես դա վերաբերվում է ընտանիքին (հայր-որդի, 
ամուսին-կին, ավագ եղբայր-կրտսեր եղբայր) և ծառայությանը (ավագ-կրտ- 
սեր, ղեկավար-ենթակա), լի ֊ն' հնազանդությունը, նրբանկատությունը, ուրի
շին հասկանալը, հավասարակշռվածությունը, սյաո ֊ն' ծնողներին հնազանդ 
լինելը:

Կոնֆուցիոսը իր ծրագրի իրագործումը տեսնում էր երիտասարդների կր- 
թուաան և դաստիարակության խելամիտ կազմակերպման մեջ: Կոնֆուցիա- 
կանությունը որպես փիլիսոփայական ուսմունք ձևավորվեց մեր թվարկու
թյունից հինգ դար առաջ: X.I-XII դդ. վերելք ապրեց նոր կոնֆուցիականությու- 
նը, իսկ մեր օրերում չինական փիլիսոփաների մեջ այսպես կոչված նոր կոն- 
ֆուցիականության հետևորդները կրկին քիչ չեն: Սա բնորոշ օրինակ է. փիլի
սոփայական ավանդույթները չեն մահանում:

«Փիլիսոփայության պատմության» 
դասընթացի ամփոփումը

Փիլիսոփայական գաղափարների զարգացման պատմական տեսությու
նը մեզ մոտեցնում է փիլիսոփայության շրջանակներին, տալիս է նրա մասին 
առաջին պատկերացումը: Այս երկու հազար հինգ հարյուր տարվա ընթաց
քում մարդկությունը կուտակել է հսկայական փորձ որը նկարագրվել և ի- 
մաստավորվել է բազմաթիվ պաւոմափիլիսոփայական ուսումնասիհություն- 
ներում՛ Փիլիսոփայական գաղափարների պատմությունը ցույց է տալիս, որ 
տեղի է ունեցել փիլիսոփայական ոճերի, սկզբունքների, պարադիգմաների



152 Մաս 1. Փիլիսոփայության պատմություն

զգալի փոփոխություն: Պատմական դարաշրջաններից յուրաքանչյուրին Ան
տիկ, Միջնադարյան, Վերածննդի, Նոր ժամանակի, և ժամանակակից դա
րաշրջաններին բնորոշ է փիլիսոփայելու առանձնահատուկ եղանակ: Միա
ժամանակ նրանք իրարից անջատված չեն ե նրանցում հստակորեն երևում է 
ժառանգորդման գիծը: Նույն դարաշրջանում գոյություն ունեն տարբեր փիլի
սոփայական դպրոցներ և ուղղություններ, որոնց ներկայացուցիչները շատ 
հարցերում համաձայն չեն միմյանց հետ: Փիլիսոփաները, ըստ էության, նույն 
ընդհանուր գործն են կատարում, բայց հաջողության են տանում տարբեր ու
ղիները: Փիլիսոփայական մտքի առաջընթացը ապահովվում է տարբեր ուղ
ղությունների խաչաձևման, համադրման միջոցով, իսկ դա կատարում է ոչ թե 
մեկ առանձին, թեկուզ և հանճարեղ փիլիսոփան, այլ փիլիսոփայական մտա
ծողության զարգացումը իր ամբողջության մեջ: Վերլուծական փիլիսոփայու
թյունը, հերմենևտիկան, ֆենոմենոլոգիան, պոստմոդեռնիզմը ժամանակա
կից փիլիսոփայության հիմնական ուղղություններից են, բայց նրանցից ոչ 
մեկը չի կարող հավակնել բացարձակ ճշմարտության, գեղեցկության, բա- 
րուն: Այստեղ շատ կարևոր է յուրաքանչյուր փիլիսոփայական ուղղության և 
դպրոցի դրական կողմերի, միտումների յուրացումը:
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Մարդու բնության փիլիսոփայություն

Մարդու փիլիսոփայությունը կամ փիլիսոփայական մարդաբանությունը 
ուսմունք է մարդու բնույթի մասին: Ի՞նչ է մարդը:

Անտիկ փիլիսոփաները երկար ժամանակ մարդուն դիտում էին որպես 
տիեզերական կերպար, որպես «փոքր աշխարհ», միկրոկոսմոս: Մարդկայինը 
և բնականը, որոնց մասին գիտելիքները շատ աղքատ էին, նույնացվում էին: 
Բայց պլատոնիզմը արդեն մարդու ըմբռնման հարցում էական քայլ է անում 
դեպի առաջ: Պլատոնիզմը մարդուն հասկանում է որպես հոգու և մարմնի 
զուգակցություն: Հոգին պատկանում է անմարմին, գաղափարների աշխար
հին: Մարդը վերանձնական ոգու կրող է: Արիստոտելը հոգու և մարմնի միաս
նության կողմնակից է: Հոգին պատկանում է մարմնին: Այսպիսով' մարդու 
բնույթը երկակի է, այն բաղկացած է երկու տարբեր մասերից' հոգուց և մարմ
նից:

Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ մարմնականի և հոգևորի տարան
ջատումը ավելի է խորանում: Մարդու բնությունը արտահայտվում է երեք աս
տիճաններով' մարմին-հոգի-ոգի: Մարդու հոգևորությունը իրագործվում է 
Հավատի, Հույսի և Սիրո բարձր զգացմունքների միջոցով, մեծ տեղ է տրվում 
նաև խղճին, որը ճանապարհ է բացում առ աստված:

Նոր դարաշրջանում Դեկարտը մարդկային գոյության միակ հավաստիքը 
համարում է մտածողությունը: Մարդու յուրահատկությունը կապվում է բա
նականության, մտածողության հետ: Մարդը բանական էակ է: Մարմինը և հո
գին ընդհանուր ոչինչ չունեն: Մարմինը տարածական է, հոգին մտածում է: 
Հոգու պարզ բովանդակությունը գիտակցությունն է:

Կանտի համար մարդը խորհրդավոր էակ է, որը իրականացնում է հոգու 
երեք ունակություններ իմացական, զգայական և ցանկասիրության: Մարդու 
գլխավոր ընդունակությունները որոշվում են տրանսցենդենտալ սկզբունքնե
րով, էսթետիկական դատողությամբ և պարտքի էթիկայով:

Մարքսը մարդու ըմբռնման մեջ էականը համարում էր աշխատանքային 
գործունեությունը: Մարդու գիտակցությունը որոշում է հասարակական կե*-
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ցությունը: Անձնավորության հատկությունները պայմանավորում է հասարա
կությունը:

Նոր ժամանակի փիլիսոփայության հաջորդ քայլը գերմարդու գաղափա
րի առաջադրումն ԷՆիցշեի կողմից: Բանականությունը դիտվում է որպես մո
լորության աղբյուր, մարդուն մահացնող հիվանդություն: Առաջին պլանի վրա 
է մղվում ուժը, կիրքը, երևակայության և իմպրովիզացիայի տարերքը, ամեն 
կարգի հնազանդության և թուլակամության դեմ բողոքը:

XX դ. փիլիսոփայությունը շարունակում է մարդու Էության որոնումները: 
Ֆենոմենոլոգ Հուսեռլը մարդու բնույթը տեսնում Է նրա գիտակցության ֆենո
մենոլոգիական փորձում: Այդ փորձը հաղթահարում Է մարդու կենսական աշ
խարհի մոռացումը և թույլ Է տալիս մոռանալու տարբեր տիպի ճգնաժամերը, 
այդ թվում նաև գիտության և տեխնիկայի զարգացման բացասական ար
դյունքներից առաջացող ճգնաժամերը:

Էքզիստենցիալիստները հատուկ տեղ են տալիս մարդկային անհատա
կան գոյությանը: Նրանց նշանաբանն է' ապրիր ազատ, բայց պատասխանա
տու:

Յերմենևտիկները գտնում են, որ մարդկային էությունը իրականանում է 
աշխարհում նրա գոյության, աշխարհի ըմբռնման, իրերի թաքնված բովան
դակության հաղթահարման, իր ինքնությանը համապատասխանող հեռան
կարների ստեղծման միջոցով: Մարդը իրեն իրականացնում է հերմենևտիկա- 
կան փորձի, գործի և լեզվի մեջ:

Վերլուծաբան փիլիսոփաները մարդու մեջ առաջին հերթին տեսնում են 
իր պրագմատիկական ունակությունները ակտիվորեն կենսագործող էակի, 
դրա հետ կապված' նրանք կանգ են առնում լեզվական գործունեության ման
րազնին վերլուծության վրա:

Ըստ հետմոդեռնիստների' մարդը մի էակ է, որը ըմբոստանում է վսեմի ո- 
րոնումներում և ընդվզում միակերպության, ունայնության, ձանձրույթի, կո
լեկտիվության, տոտալիտարության հետ հեղձուցիչ գրկախառնության դեմ: 
Այն ամենը, ինչ ճորտացնում է մարդուն, պետք է անպայմանորեն կառուց- 
վածքազերծվի, ներառվի լեզվական խաղերի բացահայտումների մեջ:

Մարդու էության, բնույթի մասին վերոնշված տարաբնույթ և խիստ ընդ
հանրական մեկնաբանությունները ի մի բերելով' կարելի է ամփոփել.

1. Մարդը անկրկնելի և համապարփակ էակ է: Նա բնության պսակն է, 
նրան հավասար ոչինչ չկա, նրա հատկությունները անկրկնելի են: Նա համա
պարփակ է նրանով, որ նրան ոչինչ օտար չէ ոչ տիեզերքը, ոչ բիրտ բնազդ
ները, ոչ էլ հմուտ ու ազնվաբարո գործունեությունը:

2. Մարդը արտաքինի և ներքինի հարաբերություն է: Մարդու հոգևոր աշ
խարհը ներամփոփված է իր մեջ, սակայն այն դրսևորվում է նրա գործունեու
թյան տարբեր ձևերում' խաղերում, աշխատանքում, գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների մեջ: Մարդը վերջին հաշվով սոցիալական, հասա
րակական էակ է:
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3. Մարդը միասնական ամբողջություն է, բայց նա բաղկացած է նաև մա
սերից: Մարդը կենսաբանական, գործնական, բանական, զգայական, էթիկա
կան էակ է, այս բոլորը միավորված է յուրաքանչյուր կոնկրետ անձնավորու
թյան մեջ:

4. Մարդը պատմական էակ է և որպես այդպիսին' նա ձգտում է օրգանա
պես ներդրվել ապագայի մեջ: Մարդը մտահոգված է իր ապագայով, քանի որ 
նրան ամենուր սպասում են ճգնաժամերը, նա ճգնաժամային էակ է:

5. Մարդը չի կարող խույս տալ իր առջև ունեցած պատասխանատվության 
բեռից: Հասկանալով դա նա պետք է ընտրություն կատարի մարդասիրական 
իդեալների և դիրքորոշումների մեջ:

Մարդը այնքան բազմաբնույթ և բազմերանգ է, որ նրա էությունը մի քա
նի բնութագրություններով չես սպառի: Այստեղ ավելի հարմար կլինի կիրա
ռել «ամրոցի երկարատև պաշարման» մեթոդը, որը կարելի է սկսել մարդու 
հոգեկան ֆունկցիաների պարզաբանումից:

Մարդու հոգեկան ֆունկցիաների բնույթը, 
աշխարհի ճանաչման ունակությունը

Բնությունից մարդու տարբերությունը ի սկզբանե որոշվում է նրա հոգե
կանով: Կենդանիներին ևս հոգեկանը հատուկ է, բայց միայն նրա ցածր ձևե
րով: Ինչպիսի՞ն է հոգեկանի բնույթը: Այն շատ ինքնատիպ է. Հոգեկանը ա- 
ռանձին առարկայի ձևով գոյություն չունի, այնպես որ հնարավոր լիներ լու- 
սանկարել, կշռել, ռենտգենյան վերլուծություն կատարել: Հոգեկանը իդեա
լական է, այսինքն աննյութական է: Միաժամանակ հոգեկանը չի կարող գո
յություն ունենալ առանց իր նյութական կրողի' գլխուղեղի: Նեյրոհոգեբանու- 
թյունը հոգեկան ֆունկցիաները կապում է գլխուղեղի՛ որպես ամբողջության, 
ինչպես և նրա առանձնյակի մասերի հետ: Հայտնի է, օրինակ, որ գլխուղեղի 
ձախ կիսագունդը գործ ունի բառերի, նշանների հետ, իսկ աջ կիսագունդը 
պատկերների և երազների արտադրողն է: Պետք է ավելացնել, որ նեյրոֆի- 
զիոլոգիական և հոգեբանական պրոցեսների միջև ուղիղ համապատասխա
նություն չկա: Ամենափորձված մասնագետները, նույնիսկ բազմակողմանի 
տեղեկություններ ունենալով գլխուղեղի ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մա
սին, չեն կարողանում վերականգնել մարդու մտածողության, նրա պատկե
րացումների և երևակայության ընթացքը: Հոգեկանի իդեալական բնույթը, 
նրա ոչ միանշանակ կապը ուղեղի որպես իր կրողի հետ բնութագրում են հո
գեկանի յուրահատկությունը: Հոգեկանի բնույթի արտահայտման համար ա- 
վելի հարմար կլինի օգտագործել նշանի, խորհրդանիշի փիլիսոփայական 
կատեգորիան:Հոգեկանը արտաքին աշխարհի մարդուն հասանելի մասերի 
նշանային գոյաձևն է մարդու գլխուղեղում: Մարդու հոգեկանը հանդես է գա
լիս որպես պրոցեսների և վիճակների մի ողջ բազմազանություն, որոնք սիմ
վոլիկորեն արտահայտում են արտաքին աշխարհը:
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Հոգեկանի սիմվոլիկ բնույթը հաճախ անսովոր է թվում և դրա հետևանքով 
դառնում է դժվար ըմբռնելի: Նրա մասին լրացուցիչ պատկերացում կազմելու 
համար դիմենք օրինակի: Ձեր առջև է Ռաֆայելի «Սիքստինյան մադոննան», 
այն ձեզ համար հանդես է գալիս որպես Ռաֆայելի ստեղծագործության սիմ
վոլ: Եթե կտավում գույները ունեն սիմվոլիկ նշանակություն, առավել ևս կա
րելի է ենթադրել ուղեղի աշխատանքի հարուստ բովանդակություն, ուր գոր
ծում են բազմաթիվ բջիջներ և ֆիզիոլոգիական կազմավորումներ, որոնք 
«մասնագիտանում են» սիմվոլների մշակման մեջ: Բայց ահա այդ նույն նկա
րը ուշադիր զննում է մաքսատան փորձագետը, նա մտահոգված է, նկարը իս
կականը չէ, այն նրա մոտ հանդես է գալիս որպես ինչ-որ մարդկանց հանցա
գործ գործունեության արդյունք: Այն նույն գույները, որ կային մադոննայի 
նկարի վրա, արդեն կարոդ են հանդես գալ որպես տարբեր երևույթների սիմ
վոլներ: Նման մի պրոցես տեղի է ունենում նաև նեյրոֆիզիոլոգիական 
երևույթների հետ: Նեյրոֆիզիոլոգիական համարյա նույն պրոցեսների ժա
մանակ նիգերիացին անապատ կտեսնի, ռուսը՛ դաշտում բարձրացող կեչի, 
հնդկացին' ջրվեժ: Այս բոլորը նշանակում է, որ ուղեղի սիմվոլիկ գոյաձևի և 
նրա նյութական բովանդակության միջև միանշանակ համապատասխանու
թյուն գոյություն չունի:

Քանի որ մարդու յուրահատկությունը ի սկզբանե որոշվում է նրա հոգե
կանով, ապա այն ունի սիմվոլիկ բնույթ, այսինքն' մարդկային առանձնահա
տուկը ունի սիմվոլիկ բովանդակություն: Մարդը սիմվոլիկ էակ է: Հատկապես 
սիմվոլիկ որակում է, որ մարդը գործում է, մտածում, զգում: Բնականաբար, 
մարդը մեծապես որոշվում է սոցիալական պայմաններով:

Իր հարաբերական ինքնուրույնության մեջ մարդը հանդես է գալիս որ
պես սուբյեկտ, որին հակադրված է օբյեկտը: Անշուշտ, հարց է առաջանում 
մարդու կողմից շրջապատող աշխարհի ճանաչման մասին: «Ես ի՞նչ կարող 
եմ իմանալ», - իր նշանավոր հարցն է տալիս Կանտը: Սուբյեկտի և օբյեկտի 
հակադրությունը իմացության հնարավորության մասին հարցը հասցնում է 
պարադոքսի: Մարդը սուբյեկտից տարբերվում է, նա չի կարող դառնալ օ- 
բյեկտ, այդ դեպքում նա ինչպես կարող է ճանաչել իրականությունը: Իմացու
թյան պարադոքսայնության հետ կապված' մշակվեցին իմացաբանական 
տարբեր կոնցեպցիաներ:

Իմացության էմպիրիստական տեսության (Բեկոն, Լոկ, Հոբս) համաձայն' 
մարդկային բոլոր գիտելիքները ծագում են փորձից: Արտաքին փորձը պայ
մանավորում է զգայությունը, իսկ ներքին փորձը (մարդու կողմից պարզ գա
ղափարների համեմատելու, միավորելու, համադրելու, վերացարկման միջո
ցով) ձևավորում է ավելի բարդ իդեալական կառույցներ: Մարդու հոգին չգր
ված տախտակ է: Դեկարտյան բնածին գաղափարները գոյություն չունեն: Ամ
բողջ իմացությունը սկսվում և զարգանում է զգայություններից: Սա սենսուա
լիզմ է:

Ըստ իմացության ռացիոնալիստական տեսության (Դեկարտ, Լայբնից,
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Կանտ) ճանաչողության հիմքում դրված է բանականությունը: Ըստ Կանտի' 
զգայության օրգաններից եկող ինֆորմացիան սուբյեկտը կարգավորում է ի- 
մացության ապրիորի գաղափարներով և սխեմաներով: Այս երկու կոնցեպ
ցիաներն էլ հիմնված են օբյեկտի և սուբյեկտի նախասկզբնական խիստ հա
կադրության և այդ հակադրությունը հետագայում հաղթահարելու ցանկու
թյան վրա: Բայց այդ դեպքում ավելի լավ չի լինի օբյեկտը և սուբյեկտը ընդ
հանրապես չհակադրել իրար, ինչպես դա թերևս արվում էր Նոր դարաշրջա
նում: Այս հանգամանքը խորապես քննարկվել է ֆենոմենոլոգիական, ապա 
էքզիստենցիալիստական և վերլուծական փիլիսոփայութայն մեջ: Հուսեռլը 
գտնում էր, որ գիտակցության բոլոր երևույթները իրենց նախասկզբնական ի- 
մաստով ուղղված են դեպի իրերի աշխարհը: էքզիստենցիալիզմը մարդուն 
դիտարկում է որպես «կեցություն աշխարհի մեջ»: Վերլուծական փիլիսոփա
յության մեջ մարդը հանդես է գալիս որպես նշանային համակարգերի (աոա
ջին հերթին լեզվի) արարիչ: Այստեղ մարդը դիտարկվում է սեմյոտիկական 
պլանով: Նշանային համակարգերը արտահայտում են մարդու և նրան շրջա- 
պատող աշխարհի միասնությունը: Իմացության պրոբլեմատիկության հարցը 
էականորեն մեղմանում է, քանի որ արդի փիլիսոփայական խորհրդածու
թյուններում մարդը ընդհուպ մոտեցվում է իր շրջապատին, նա վերջինիս հետ 
գտնվում է օրգանական կապի մեջ: Հենց այս փոխադարձ կապի մեջ էլ ի 
հայտ է գալիս նեյրոֆիզիոլոգիւսկւսն պրոցեսների հիմքի վրա իրեն հասանե
լի ամեն ինչի սիմվոլիկ պատկերները ձևավորելու մարդու ունակությունը: 
Սարդը անկրկնելի իմացական հնարավորությունների տեր է:

Զգայական իմացություն: 
Հիշողություն և երևակայություն

Զգայական իմացությունը իրագործվում է երեք ձևերով՝ զգայությունների, 
ընկալումների և պատկերացումների միջոցով: Զգայությունը զգայական ի- 
մացության առավել պարզ ձևն է: Ընկալումը ամբողջական և դրանով իսկ 
կազմակերպված սիմվոլ (կերպար) է, որը բաղկացած է մի քանի զգայությու
ններից: Պատկերացումը նախօրոք ընկալված կամ երևակայությամբ ստեղծ
ված երևույթի պատկերն է:

Ֆիզիոլոգիապես զգայություններն ու ընկալումները առաջանում են այն 
էներգիայի շնորհիվ, որ արտաքին առարկաների զգայության օրգանների 
վրա ունեցած ազդեցության միջոցով վերջիններիցս փոխանցվում է գլխու
ղեղ: Մարդու զգայության օրգանների ինֆորմացիայի հաղորդման ընդունա
կությունը, ըստ մասնագետների, արտահայտվում է տեսողության, շոշափելի
քի, լսողության, ճաշակելիքի, հոտառության միջոցով: Զգայության տեսակ
ները զգայության օրգաններից շատ են, քանի որ որոշ զգայություններ առա
ջանում են զգայության տարբեր օրգանների փոխներգործության արդյուն
քում: Գոյություն ունեն զգայությունների տարբեր տեսակներ տեսողական,
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լսողական, շոշափելիքի, համի, հոտի, վիբրացիոն, ջերմության, ցավի, հա
վասարակշռության, ներմարմնական և այլ զգայություններ:

Ընկալումը ենթադրում է ուղեղի համադրական գործունեություն: Ընկալ
ման պրոցեսի դինամիկան նկարագրվում է այսպես կոչված պերցեպցիայի օ- 
րենքով. սկզբում առանձնացվում է միայն առարկայի մասին նախնական 
պատկերացումը, որը հետագայում փոխարինվում է մանրամասներով հա
գեցված ընկալմամբ: Պարզվել է, որ ընկալման որոշ բաղադրամասեր անփո
փոխ ձևով պահպանվում են, որի հետևանքով ընկալումը ստանում է հաստա
տուն բնույթ: Եթե անհատին հանդիպում են նման ընկալումներ, ապա դրանք 
հարաբերականորեն շուտ են ճանաչվում: Ուսումնառության պրոցեսում որոշ 
դեպքերում, օրինակ, ընթերցանության կամ երաժշտական գործիքներով 
նվազելու հմտության ձևավորման համար անհրաժեշտ են ամիսներ և տարի
ներ: Հետագայում արդեն սովորական դարձած ընկալումների ճանաչումը 
արդեն միայն վայրկյանների գործ Է:

Ընկալումներն առաջանում են ըմբռնման կամ երևակայության հիմքի 
վրա, հաճախ նրանք առնչվում են անցյալին կամ ապագային: Սովորաբար 
պատկերացումները ընկալումներից տարբերվում են պարզության, հստա
կության զգալիորեն ցածր աստիճանով:

Հիշողությունը նախկինում մշակված ինֆորմացիայի հարաբերականո
րեն արագ վերարտադրելու մարդու ունակությունն Է. Գոյություն ունի կար
ճաժամկետ և երկարաժամկետ հիշողություն: Կարճաժամկետ հիշողությանը 
բնորոշ Է վերբալ-ակուստիկ, իսկ երկարաժամկետին սեմանտիկական (ի- 
մաստային) կոդավորումը: Կարճաժամկետ հիշողության ծավալը երկարա
ժամկետին զիջում Է հարյուրհազարավոր անգամներ: Հաշվիչ մեքենաները 
հնարավորություն են տալիս, մասնավորապես ինֆորմացիայի կրկնության և 
նրա ընդհանրացման դեպքում, մեծապես ընդլայնել մարդու հիշողության 
հնարավորությունները: Վերհիշման պրոցեսում մարդը գործ ունի պատկերա
ցումների հետ:

Պատկերացումների մի մասը առաջանում Է երևակայության հաշվին, սու
բյեկտի կողմից նախկինում իրեն ոչ հատուկ զգայությունների, ընկալումների 
ստեղծման միջոցով: Վերարտադրող երևակայությունը ստեղծվում Է նախկի
նում հայտնիի միջոցով: Արդյունավետ (ստեղծագործական) երևակայությու
նը ծնում Է նոր կերպարներ: Ֆանտազիան, երազները երևակայության ձևեր 
են:

Ռացիոնալ իմացություն: Մտածողություն

Ռացիոնալ իմացությունը իրականացվում Է հասկացության, դատողու
թյան և մտահանգման միջոցով: Հասկացությունը մտքի պարզ ձև Է, տվյալ 
դասի առարկաներին հատուկ հատկությունների ընդհանրացման արդյունք: 
Այս դեպքում սուբյեկտը գործ ունի ոչ թե եզակի առարկայի հետ, ինչպես ի-
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մացությւսն զգայական ձևերում է, այլ ընդհանուրի հետ: Հասկացությունների 
կազմավորման խնդիրը ամենավիճելի հարցերից է: Ֆենոմենոլոգները գտ
նում են, որ մարդը ընդհանուրը տեսնում է արդեն այն ժամանակ, երբ նա 
գործ ունի զգայական բազմազանության հետ: Այս կարծիքը չեն կիսում հեր- 
մենևտիկների և վերլուծաբանների մեծամասնությունը, որոնք հասկացու
թյունների կազմավորման ուղին կապում են մարդկանց գործունեության և 
նրանց լեզվական պրակտիկայի հետ: Ըստ երևույթին, հասկացությունների 
կազմավորման պրոցեսում որոշակի դեր է կատարում մարդու զգայական և 
առարկայական-գործնական և լեզվական գործունեությունը: Հասկացությու
նը մտքի ձև է, որը իր տարբերակող հատկություններով հարաբերակցվում է 
ուսումնասիրվող առարկային:

Դատողությունը ոչ միայն որոշ առնչություններին վերաբերող միտք է, 
այլև իրականության մեջ առկա իրադրության հաստատումը կամ ժխտումը: 
Տարբերությունը նրանումն է, որ դատողությունը որպես ասույթ անպայմանո
րեն պետք է լինի կամ կեղծ, կամ ճշմարիտ: Համեմատենք երկու ասույթներ 
«Բոլոր մետաղների էլեկւորահւսղորդությունը» և «Բոլոր մետաղները էլեկտ
րահաղորդիչ են»: Սրանցից միայն երկրորդ ասույթն է դատողություն: Դատո
ղությունը հասկացությունների կապ է: Հաճախ այդ կապը արձանագրվում է 
բանաձևով: Այսպես' «Երկաթը մետաղ է» դատողությունը արտահայտվում է 
Տ-ը Р է բանաձևով:

Մտահանգումը նոր գիտելիքի ստացման միջոց է: Ահա մտահանգման մի 
օրինակ.

Բոլոր մետաղները հաղորդիչ Են:
Պղինձը մետաղ է:

Պղինձը հաղորդիչ է:

Սա պարզ օրինակ է: Ավելի բարդ դեպքերում մտահանգման իսկությունը 
ենթադրում է նոր գիտելիքների ստացման հատուկ կանոնների առկայու
թյուն: Մտահանգման պրոցեսի արդյունքում ստացված նոր գիտելիքը պա
հանջում է ապացուցում, որը հենվում է որոշակի փաստարկումների վրա: 
Տրամաբանության, փիլիսոփայության և մաթեմատիկայի մեջ մշակվել են ա- 
պացուցման տարբեր եղանակներ:

Ռացիոնալ իմացության երեք ձևերը իրենց միասնության մեջ կազմում են 
մի ամբողջություն, որը որպես մարդկային կարողություն կոչվում է միտք, իսկ 
որպես պրոցես մտածողություն: Մտքի և մտածողության վերլուծության ժա
մանակ հաճախ առանձնացնում են նրանց զարգացման աստիճանը, մակար
դակը: Փիլիսոփայության մեջ ավանդաբար մտածողության պրոցեսում ա- 
ռանձնացվում են դատողականությունը և բանականությունը: Բանականու
թյունը ավելի ճկուն, ավելի ստեղծագործական է, քան դատողականությունը: 
Ըստ Ֆոյերբախի' «դատողականության տկարությունը հանգեցնում է սրտի 
այլասերման», իսկ անտիկ աֆորիզմը բարբառում է, թե «հիմարությունը բո
լոր չարիքների մայրն է»: Իրավացի է Լիխտենբերգը՛ նշելով, թե «մենք ապ
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րում ենք մր.աշխարհում, ուր մի հիմար իր հետևից տանում է շատերին, իսկ 
իմաստունին քչեոն են հետևում»:

Նախորդ պարագրաֆում զգայական իմացության հետ կապված խոսվեց 
հիշողության, երևակայության մասին: Հիշողությունը և երևակայությունը նաև 
մտային , բովանդակություն ունեն: Մտածողությունը հզորանում է հիշողու
թյան, երևակայության և նույնիսկ երււ^անքների բազմերանգ մղումների մի
ջոցով:

Զգայական և ռացիոնալ իմացության միասնությունը

Մենք կանգ առանք իմացության զգայական և ռացիոնալ ձևերի վրա՜ 
դրանք ներկայացնելով առանձնացված ձևով՛ Սակայն իրականում դրանք 
փոխկապակցված են, փոխադարձորեն պայմանավորում են մեկը մյուսին: 
Մարդու հոգեկանը իրար հետ կապված և մեկը մյուսին որոշողկւսրողություն- 
ների մի բարդ համակարգ է, ուր, օրինակ, զգայության բովանդակությունը ո- 
րոշվում է ոչ միայն ւսրտաքհն ներգործությամբ, այլ մտածողության, հիշողու
թյան, երևակայության ազդեցությամբ: Զգայականը և ռացիոնալը ներթա
փանցում են մեկը մյուսի մեջ:

Ենթադրենք, թե մեզ հետաքրքրում է «կոնկրետ այս խնձորի»' կանաչ, 
կլոր, քաղցր, հոգեբանական պատկերը: Մենք ունենք երեք հասկացություն
ներ' սույնի, երկրաչափական ձսի և համի: Գույնի հասկացությունը իր մեջ 
ներառում է տարբեր գույներ, որոնցից այս դեպքում մենք գործ ունենք 
միայն կանաչի հետ: Նույն ձևով համի հասկացությունը ներկայացված է 
«քաղցրուտյուն» համով: Խնձորի հոգեբանական կերպարը արտահայտվում 
է բազմաթհվ հասկացությունների և նրանց զգայական պատկերների խա- 
չաձևմամբ:

Իմացության զգայաեան և ռացիոնալ ձևեոի խաչավորման այդ կետում 
ձևավրրվում է մի ամբողջական պատկեր: «Տվյալ խնձորի» հոգեկան կեր
պարը կազմված է խնձորի հասկացության և խնձորի ընկալման համադրու
մից: Խնձորի հասկացությունը «տվյալ խնձորի» ավարտուն հոգեբանական 
կերպարը չէ, այլ միասին, մեկը մյուսին համակցված խնձորի հասկացությու
նը և ընկալումը կազմում են «տվյալ խնձորի» ադեկվատ հոգեբանական 
կերպարը,

Որպես զգայականի և ռացիոնալի համաորություն հանդես եկողհոգեկան 
կազմավորմանը հատուկ է միավորված և ամբողջական որակը: Օրինակ' մե- 
ղեդհն ընկալվում է որպես ամբողջություն, չնայած սուբյեկտի կողմից այն 
կազմաւխրվում է զգայական և ռացիոնալ բաղադրամասերից:

Զգայականի և ռացիոնալի միասնությունը նշանակելու համար անհրա
ժեշտ է մի հատուկ տերմին: Մյս առնչությամբ, մեզ թվում է, հարմար կլիներ 
օգտագորօել անտիկ փիլիսոփւ՚յյության և գրականության «էյդոս» տերմինը, 
որը բառացիորեն նշանակում է տեսք, պատկեր: Անտիկ փիլիսոփայության
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մեջ էյդոս ասելով հաճախ հասկանում էին այն, ինչ տրված է մտածողության 
մեջ և դրա հետ միասին տեսանելի А՜;«էյդոս» տերմինը, որպես կանոն, օգտա
գործվում է հատկապես այն ժամանակ, երբ խոսվում է զգայականի և ռացիո
նալի միասնության մասին:

Իմացությունը ունի ոչ միայն զգայական և ռացիոնալ, ւսւլև էյդետիկական 
բնույթ: Երևույթի առավել ամբողջական հոգեկան Կերպարը կոչվում է էյդոս:

Ստեղծագործություն: Ինտուիցիա

Մարդու հոգեկանը հանդես է գալիս ոոաես զօւսյական, ռացիոնալ և էյդե- 
տիկ ձևերի մշակման մշտական պրոցես: Հոգեկանը որպես նորի մշակման 
գործունեություն ոչ այլ ինչ է, քան հոգևոր ստեղծագործություն: Անգլիացի 
գիտնական Գ. Ուոլեսը առանձնացնում է հոգևոր ստեղծագոոծությսն պրոցե
սի չորս աստիճաններ' նախապատրաստում, հասունացում, փայլատակում և 
ստուգում: Ստեղծագործելու կենտրոնական պահը փայլատակումն է, նորի 
ինտուիտիվ բացահայտումը:

Ինտոփցրաե գիտելիքի անմիջական անգիտակից ըմբռնումն է: Ինտուի
տիվ գիտեփքը կարող է լինել զօւսյական (հայեցողական), ռացիոնալ և էյոե- 
տիկական: Առաջին դեպքւ,ւմ ինտուիցիան հանդես է գալիս որպես ակնթար
թային զգւսցՈսմ; Երկրորդ դեպքում մենք գործ ունենք ինտելեկտուալ ին
տուիցիայի հետ, որի քննարկումները զգալի տեղ են գրավել Դեկարտի, Սպի- 
նոզայի և Լայբնիցի փիլիսոփայության մեջ: Երրորդ դեպքում խոսքը էյդետի
կական ինտուիցիայի մասին է: Ինտելեկտուալ և էյդետիկական ինտուիցիան 
թույլ են տալիս մտքին առարկան կամ նրա էությունը «տեսնեի անմիջակա
նորեն՛ Ինտոփտիվիստական փիլիսոփայության մեջ (Բերգսոն, Լոսսկի) ին
տուիցիան ուղղակիորեն չի կապվում չճանաչվածի բացահայտման հետ: 
Ըստ Լոսսկու' աշխարհը մի օրգանական ամբոոջութուն է, ուստի և՜ սուբյեկ
տի, և՜ օբյեկտի մհջ գոյություն ունի իմացաբանական կոորդրնացիա, նույ
նիսկ այն դեպքում, երբ սուբյեկտի կողմից ճանաչողական նպատակ չի դր
վում: Ինտուիտիվիստները հակված չեն քննարկելու ինտուիցհայի ճանաչո
ղական դերը և ավելի հաճախ ընդգծում են ինտուիցիայի ամբողջականու
թյունը: Փաստորեն, այստեղ խոսքը էյդետիկական ինտուիցիայի մասին է, ո- 
րը դիտվում է իր նախասկզբնական տեսքով:

Քանի որ ինտուիցիայի առաջացման ուղիները չեն գիտակցվում, ապա 
ինտուիցիայի գաղտնիքը փորձում են տեսնել կամ անգիտակցականի (Զ 
Ֆրոյդ), կամ, ընդհակառակը, «գերգիտակցականի» ոլորտնեոում, վերջինս 
Կ. Ս. Ստանիսւավսկին հասկանում էր որաես ստեղծագործական պրոցեսի 
բարձրագույն տուլ, որը տարբերվում է և՜ անգիտակցականից, և՛ գիտակցա
կանից: Սազայն ստեղծագորօությունը, ինտուիցրան պայմանավորված են ոչ 
միայն անգիտակցական, այլև գիտակցական գործունեությամբ: Այս պարա
գայում ճիշս*. չէր լինի ինտուիցիան կապել միայն անգիտակցականի և իռա
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ցիոնալի, այսինքն բանականությանը անհասանելի ոլորտների հետ:
Մարդկային հոգեկանի իմացությունը պահանջում է նաև ստեղծագործու

թյան պրոցեսի բազմակողմանի ուսումնասիրություն: Ստեղծագործական 
գործունեությունը և ուսուցման մեթոդները ուսումնասիրող գիտությունը կոչ
վում է էվրիստիկա: Սոկրատեսյան զրույցները, կարծիքների փոխանակումը, 
բանավեճերը, պրոբլեմային իրավիճակների վերլուծությունը նպաստում են 
անձնավորության ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը: Հե
տաքրքիր է նշել, որ այդ կարողությունները կարող են զարգանալ էլեկտրո
նային հաշվիչ մեքենաների օգտագործման ժամանակ ևս, երբ ճշմարտան
ման մոդելների համակարգի կառուցումը թույլ է տալիս նոր գիտելիքի որո
նումը դնել ավելի արդյունավետ ուղիների վրա:

Ինտուիցիան և ստեղծագործելու պրոցեսը ձևական֊տրամաբանական 
նկարագրության չեն տրվում,/սակայն գոյություն ունեն էվրիստիկական մե
թոդներ, որոնք ընդլայնում են նորի բացահայտման հնարավորությունները, 
համախմբում են մարդու հիշողությունը, ուշադրությունը, երևակայությունը, 
տաղանդը: Ինդուկտիվ բնույթի դատողությունները' երևույթների մի մասի ու
սումնասիրության արդյունքում ստացած գիտելիքի տարածումը այդ 
երևույթների ողջ դասի վրա, կարելի է դիտել որպես մի յուրատեսակ էվրիս
տիկական հնար: Համանմանությամբ կատարվող դատողությունները նույն
պես կարելի է դիտել որպես էվրիստիկական իմացության միջոց: Մաթեմատի
կական մոդելավորումը ևս կարող է մտնել այս կարգի մեջ:

Գիտության բոլոր սկզբունքները ունեն էվրիստիկական բովանդակու
թյուն: Այսպես' ֆիզիկայում օգտագործվում է համապատասխանության սկզ
բունքը. հին և նոր տեսությունների մեջ պետք է որոշակի համապատասխա
նություն լինի, նոր տեսության մաթեմատիկական ապարատը որոշակի սահ
մաններում պետք է համընկնի հին տեսության մաթեմատիկական ապարատի 
հետ: Երբ Լոբաչևսկին ստեղծեց իր ոչ էվկլիդյան երկրաչափության նշանա
վոր տարբերակը, ապա որպես էվրիստիկական սկզբունք նա օգտագործեց 
մոլեկուլների փոխհարաբերության միկրոաշխարհում տարածության հատ
կությունների պայմանավորվածության մասին հիմնադրույթը, որի հետևան
քում այդ տարածության նկարագրման համար անհրաժեշտ է հատուկ ոչ էվկ- 
լիդյան երկրաչափություն:

էյդետիկական իմացությանը բնորոշ է զգայականի և ռացիոնալի միաս
նությունը, ուր որպես էվրիստիկական սկզբունք հանդես է գալիս մասի և ամ
բողջի համադրումը, էյդետիկականը ամբողջականն է, իսկ զգայականն ու 
ռացիոնալը հանդես են գալիս որպես նրա մասեր: Պետք է նշել, որ նորի ո- 
րոնման պրոցեսում փիլիսոփայական կողմնորոշումները ունեն միայն իմա
ցաբանական նշանակություն, այսինքն նրանք նորի բացահայտումը ուղղա
կիորեն չեն երաշխավորում: Լճացման տարիներին մարքսիստական գաղա
փարախոսության մեջ հաճախ դատում էին հետևյալ սխեմայոփ, դիալեկտի
կական մատերիալիզմի սկզբունքներին համաձայն պետք է այսպես ու այս
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պես լինի: Սակայն դիալեկտիկական մատերիալիզմի սկզբունքները չեն կա
րող որոշել այն, ինչ պետք է լինի, դրանք միայն էվրիստիկական, իմացաբա
նական սկզբունքներ են և ոչ ավելի, նրանք կարող են համընկնել կամ չհա
մընկնել իրադարձությունների զարգացման հետ: Ցանկացած իմացաբանա
կան սկզբունքի օգտագործումը կարող է նաև հանգեցնել անհաջողության, 
խնդիրը նրա մտածված և տեղին օգտագործման մեջ է:

Գիտակցականը, անգիտակցականը և 
վերգիտակցականը: Ֆրոյդիզմ

Գիտակցականը, անգիտակցականը և վերգիտակցականը կարելի է դի
տել որպես հոգեկանի դրսևորման տարբեր փուլեր: Անգիտակցականի դեպ
քում մարդը իրեն հաշիվ չի տալիս հոգեկան պրոցեսների բնույթի և բովան
դակության մասին, նրանց նշանակությունը մնում է չպարզաբանված: Իսկ ե- 
թե դա առկա է, ապա մենք գործ ունենք գիտակցության հետ: Եվ վերջապես, 
ստեղծագործությունը, որ կատարվում է գիտակցության հիմքի վրա, երբեմն 
անվանում են վերգիտակցական: Եթե համեմատենք կենդանու և մարդու հո
գեկանը, ապա պարզվում է, որ կենդանու մոտ հիմնականում զարգացած է 
անգիտակցականի (ենթագիտակցականի) ոլորտը:

Ենթագիտակցական ոլորտը իր մեջ ներառում է իմացության բոլոր ձևերը' 
զգայական, ռացիոնալ և էյդետիկական: Ակամա ըմբռնումը, երազները անգի
տակցականի տիպական ձևեր են: Սովորաբար անգիտակցականը հանդես է 
գալիս որպես հոգեկան գործընթացների մի շղթա, որոնց պատճառները ան
ճանաչելի են մնում: Հայտնի է, որ հիպնոսի ժամանակ մարդը գտնվում է ան
գիտակցականի իշխանության տակ, և դրանից հետո նա իր վարքը չի կարող 
բացատրել: Անգիտակցականը կարելի է մտցնել գիտակցության ոլորտ նրա 
վերլուծության միջոցով, դրա մեթոդներն ու եղանակները մշակվում են պսի- 
խոանալիզի, հոգեվերլուծության միջոցով:Օրինակ; եթե երազների աղբյուր
ներն ու պատճառները վերլուծաբար բացահայտվել են, ապա այն կդադարի 
մարդու համար անգիտակցական լինելուց:

Անգիտակցականի բնույթի մեկնաբանության գործում նշանակալի դեր Է 
կատարել ավստրիացի հոգեբան և փիլիսոփա Զիգմունդ Ֆրոյդի և նրա բազ
մաթիվ հետևորդների ուսմունքը: Ֆրոյդը գտնում Է, որ անգիտակցականը, ո- 
րի գլխավոր ուժը սեքսուալ հակումը լիբդոն է, հակասութայն մեջ Է գիտակ
ցության հետ, որը հարկադրված Է իր բարոյական նորմերով և արգելքներով 
մշտապես արձագանքել շրջապատոդ սոցիալական միջավայրին: Սոցիալա
կան միջավայրի արգելքները հոգեկան ցնցում են պատճառում անհատին, ո- 
րի պատճառով անգիտակցական հակումների Էներգիան ելք Է գտնում 
նևրոզների, երազների, սխալմունքների մեջ, այն մեծամասամբ ագրեսիվ 
բնույթ ունի: Կոնֆլիկտային իրադրության լարման անտանելիությունից ան
հատը փրկվում է արտամղման օգնությամբ, նրա համար անընդունելի մտքե
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րը, ւսպյոումները գիտակցությունից դուրս են մղվում և փոխադրվում են են
թագիտակցության ոլորտ, սակայն այս վիճակում ևս նրանք շարունակում են 
ներգործել մարդու վարքի վրա: Պսիխոթերապիւսյի խնդիրն է մարդուն ազա
տել այդ տրավմատիկ ապրումներից: Ըստ Ֆրոյդի' անգիտակցականի ոլոր
տը գլխավորապես ձևավորվում է մանկության շրջանում, որը և մեծապես ո- 
րոշում է հասուն անձնավորության բնավորությունը: Ֆրոյդի թերությունը կա
յանում է նրանում, որ նա ձգտում է ամեն ինչ հանգեցնել անգիտակցականին 
կամ նրա դրսևորումներին:

Գիտակցությունը սուբյեկտի կողմից որոշակի երևույթների և պրոցեսների 
բնույթի պարզաբանումն է: Այն հանդես է գալիս որպես իմացության արդյունք, 
և նրա գոյության եղանակը գիտելիքն է: Եթե սուբյեկտը առանձնացնում է որո
շակի առարկաներ, բացահայտում է նրանց տարբերությունները և նմանու
թյունները, ընդհանուրն ու եզակին, խորանում է նրանց պատճառահետեւան
քային կապերի մեջ, ապա հենց դրանում էլ կայանում է գիտակցության աշխա
տանքը: Անշուշտ, մարդու գիտակցությունը գոյություն ունի և' զգայական, և' 
ռացիոնալ, և' էյդետիկական ձևով: Բոլորովին պարտադիր չէ, որ գիտակցու
թյունը անպայմանորեն գործի միայն մտածողության միջոցով, այն կարող է ի- 
րականացվել նաև զգայական ձևով, օրինակ՝ ինչպես ցավի ակնթարթային գի
տակցման դեպքում: Որոշ հիմքեր կան կարծելու, որ կենդանիներին ևս հա
տուկ է գիտակցության չզարգացած ձևերը: Այսպես' ընտանի կենդանիները 
մարդկանց շրջապատում յուրացնում են վարքի պարզագույն ձևեր, որը նրանց 
կողմից որոշ իրավիճակների և հարաբերությունների էությունը չպարզաբա
նելու դեպքում հնարավոր չէ: Այլ հարց է, որ գիտակցության բարձրագույն ձևե
րը կենդանուն հատուկ չեն: Թութակը կարող է հնչյուններ արտաբերել, բայց 
յուրացնել լեզվի բազմազան կապերը իր ամբողջությամբ' նա ի զորու չէ:

Քանի որ գիտակցությունը հատուկ է մարդուն, սուբյեկտին, այս իմաստով 
գիտակցությունը սուբյեկտիվ է: Շենքերը, պալատները, արձանները, մի խոս
քով' առարկաները գիտակցություն չունեն: Ինչպես հոգեկանի մյուս ձևերը, 
գիտակցությունը ևս նյութական օբյեկտ չէ, այլ այն հանդես է գալիս որպես 
ուղեղային կառուցվածքների սիմվոլիկ կազմավորում: Գիտակցությունը նյու
թական չէ, սակայն այն օբյեկտիվ է: Գիտակցության համար օբյեկտիվ լինել 
նշանակում է գոյություն ունենալ մյուսների գիտակցության և նյութական օ- 
բյեկտների կողքին: Պողոսը գիտակցություն ունի Պետրոսի քմահաճույքնե
րից անկախ, նա իր գիտակցությունը կարող է բանեցնել ըստ իր կամեցողու
թյան: Գիտակցության ուսումնասիրությունը հնարավոր է միայն նրա օբյեկ- 
տիվության դեպքում:

Մարդու գիտակցությունը կարող է ուղղված լինել դեպի իր անձը, իրեն: 
Այդ դեպքում գործում է ինքնագիտակցությունը, մարդը հանդես է գալիս որ
պես անձնավորություն: Ինքնագիտակցությունը սեփական Ես-ի գիտակ
ցումն է, գիտելիք է իր որպես անձնավորության, մարդու մասին, որը և հիմք 
է դառնում ինքնադաստիարակության, առաջադրված նպատակներին հաս
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նելու համար: Հին ասացվածքը «ճանաչիր ինդքեզ», հենց այս առումով խո
րիմաստ է և մշտապես օգտակար:

Անհրաժեշտ է կանգ առնել նաև գիտակցության հասարակական բնույթի 
խնդրի վրա: Մարդու գիտակցության զարգացումը պայմանավորված է բազ
մաթիվ գործոններով, դա ակներև է: Գայլերի մեջ մեծացած մանչուկը իր գի
տակցության բնութագրերով շատ քիչ առավելություն ունի գայլերից: Ապրե
լով մարդկային հանրության մեջ՜ երեխան յուրացնում է հասարակության 
մյուս անդամների գիտակցության գծերը: Շփվելով մյուս մարդկանց հետ, 
մասնակցելով տարբեր բնույթի միջոցառումներին անհատը իր գիտակցու
թյան զարգացման հզոր ազդակներ է ստանում: Այս իմաստով էլ մարդու գի
տակցության հասարակական բնույթը ինքնին նկատելի է: Անշուշտ, գիտակ
ցության հասարակական բնույթը անհատականի, անձնականի նշանակու
թյունը չի նվազեցնում, ուստի և չի վերացնում նաև ինքնադաստիարակու
թյան անհրաժեշտությունը:

Ինչ վերաբերում է վերգիտակցականի ոլորտին, ապա, ինչպես նշվեց նա
խորդ պարագրաֆում, այն կապված է ստեղծագործության հոգևոր գործըն
թացների հետ: Անգիտակցականը (ենթագիտակցականը) գիտակցական 
տարրերից միանգամայն զուրկ է: Վերգիտակցականը հենվում է գիտակցա
կանի վրա:

Վերգիտակցականի առանձնացումը, նրա զուգադրումը անգիտակցակա
նի հետ բազմաթիվ փիլիսոփաների և հոգեբանների կողմից չի ընդունվում: 
Այդ դեպքում հոգեկանը դիտվում է որպես անգիտակցական և գիտակցական 
ոլորտների գործունեություն: Որոշ մտածողներ փորձում են ժխտել անգի
տակցականի' որպես հոգեկան առանձնահատուկ երևույթի գոյությունը, 
նրանց ըմբռնմամբ հոգեկանը և գիտակցականը նույնություն են: Մեզ թվում է, 
որ այս պարագայում ընթերցողը հնարավորություն ունի խորացնելու իր գի
տելիքը և հասնելու խնդրի բարդության ըմբռնմանը:

Ի՞նչ է ճշմարտությունը

Ինչքան մանրամասնորեն է ուսումնասիրվում մարդու հոգեկանը, այն
քան կարևոր է դառնում արտաքին աշխարհի հետ ունեցած նրա կապերի 
պարզաբանումը: Մարդու իմացության բոլոր ձևերը անպայմանորեն կապ
ված են արտաքին աշխարհի հետ: Այս փոխհարաբերությունը արտահայտե
լու համար փիլիսոփայության մեջ օգտագործվում է ճշմարտության կատեգո
րիան: Որպես վերնագիր՝ այստեղ դրված է Պլոտինի նշանավոր հարցը, որը 
նա տվել է արհամարհական տոնով: Պետք է այս հարցի համար բավական 
ճշգրիտ պատասխան գտնել: Ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, ճշմար
տության անտեսումը հանգեցնում է վատ հետևանքների:

• ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ առանձնանում են ճշմարտության 
երեք հիմնական կոնցեպցիաներ' ադեկվատության, կոհերենցիայի և պրագ-
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մւստիկական ուսմունքները:
Առաջին ուսմունքում փորձ է արվում համապատասխանություն հաստա

տել հոգեկան ձևերի և որոշակի օբյեկտիվ բովանդակության միջև: Արիստո
տելը գտնում էր, որ ճշմարտությունը և կեղծությունը գտնվում են ոչ թե իրե
րի մեջ, այլ մտքում: ճշմարտության արիստուոելյան մեկնաբանությունը 
ճշգրտել է Ա.Տարսկին: Վերջինիս նշանավոր սահմանման էություն՛ը կայ
անում է հետևյալում. «Р-ն С է» արտահայտությունը ճշմարիտ է, եթե Р-ն С է: 
«Ձյուն է գալիս» դատողությունը ճշմարիտ է, եթե իրոք ձյուն է գալիս, այն 
կեղծ է, եթե ձյուն չի գալիս: Տարսկին ցույց է տալիս, որ չնայած ասույթը, ո- 
րին վերագրվում է ճշմարտության կամ կեղծության ֆունկցիա, ձևավորվում է 
օբյեկտ լեզվի շրջանակներում, պետք է մեկնաբանվի մետալեզվի տերմիննե
րով, ուր մետալեզուն իր միջոցներով օբյեկտ լեզվին գերազանցում է: «Ձյուն 
է գալիս» արտահայտությունը վերաբերվում է օբյեկտ լեզվին, որը օգտա
գործվում է իրերի փաստական վիճակը արձանագրելու համար; Սակայն 
պետք է հաշվի առնել, որ «ձյունը (իրոք) գալիս է» ասույթի հիմնավորումը 
պահանջում է դիմել տեսությանը, այս դեպքում տեսության լեզուն հանդես է 
գալիս որպես մետալեզու: Դալտոնիկը և ոչ դալտոնիկը ընդունում են, որ 
ձյունը սպիտակ է ոչ թե միևնույն զգայական տպավորությամբ (այն նրանց 
մոտ տարբեր է), այլ միևնույն տեսական մեկնաբանությամբ: Որ ձյուն է գա
լիս, մեզ հավաստում է մեր տեսողությունը, դա արձանագրում են որոշակի 
սարքավորումներ: ճշմարտությունը այս դեպքում կարելի է դիտել որպես մեր 
զգայությունների, մտքերի և արտահայտությունների համապատասխանու
թյունը որոշակի փաստերին: Բայց այդ համապատասխանությունը չպետք է 
հասկանալ ուղղագծորեն, օրինակ' ֆոտոնկարի և նրանում պատկերված օ- 
բյեկտի համապատասխանության նմանությամբ: «Ձյուն է գալիս» ասույթը 
սպիտակ ձյանը նման չէ, այն իրենից ներկայացնում է նշանային, պայմանա
կան կառույց: Նշանային կառույցների փաստերի հետ համապատասխանու
թյան տակ պետք է հասկանալ այդ կառույցների գործունեությունը, դրանք 
փաստերի նկարագրության և պրակտիկ արարքների մեջ արդյունավետորեն 
օգտագործելու հնարավորությունը:

Հաճախ ճշամարտության խնդիրը բարդանում է, երբ հաշվի է առնվում դա
տողությունների և ասույթների հետևողականությունը, կապակցվածությունը, 
համակարգվածությունը: Այս դեպքում խոսում են ճշմարտության կոհերենտու- 
թյան մասին: Կոհերենտության ասելով հասկանում են ասույթների փոխհարա
բերությունները: Երբ պնդում են, թե 2x2=4 -ը ճշմարիտ է, իսկ 2x2=5-ը կեղծ, ա- 
պա նկատի չի առնվում ասույթների համապատասխանությունը փաստերի 
հետ: Փաստերի մասին այստեղ խոսք չկա: Նկատի է առնվում, որ առաջին ա- 
սույթը ամբողջովին համաձայնեցված է ասույթների այն համակարգի հետ, ո- 
րում նա առանձնահատուկ նշանակություն ունի, երկրորդը ընդհակառակը: Ի- 
միջիայլոց, կարելի է ասել 2x2=4֊ը անհակասականէ, իսկ 2x2=5-ը հակասա
կան է:
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ճշմարտության կոհերենտության կոնցեպցիայի մշակման գործում գգւսլի 
ավանդ ունեն Լայբնիցը, Սպինոզան, Հեգելը, ինչպես նաե Նեյրատը և Հեմպելը: 

Այն ուսմունքը, որում ճշմարտության չափանիշ է համարվում պրակտի
կան, կոչվում է ճշմարտության պրագմատիկական կոնցեպցիա:

ճշմարտության պրագմատիկական կոնցեպցիան ճշմարտության չա
փանիշ է համարում պրակտիկան: Այս ուսմունքը սկիզբ է առել դեռ հին հու
նական և չինական փիլիսոփայության մեջ: Նրա մշակման գործում մեծ ւս- 
վանդ ունեն մարքսիզմը և ամերիկյան պրագմատիզմը (Ու. Ջեյմս, Ջ. Դյուի): 
Մարքսիստները պրակտիկայի չափանիշը օգտագործում են ադեկվատու- 
թյան կոնցեպցիայի հետագա զարգացման համար: Նրանք գտնում են, որ ճշ
մարտությունը իրերի օբյեկտիվ դրության արտացոլումն է: Պրագմատիկները 
ճշմարտությունը հասկանում են որպես զգայությունների, մտքերի, գաղա
փարների աշխատունակություն, նրանց օգտակարությունը ցանկալի նպա
տակին հասնելու գործում:

Տեղին է հիշատակել ամերիկյան փիլիսոփա Ն. Ռեշերի նկատառումը, որ 
ճշմարտության երեք կոնցեպցիաները ոչ թե բացառում են մեկը մյուսին, այլ 
լրացնում են իրար: ճշմարտության կոնցեպցիաներից որևէ մեկի անտեսման 
փորձերը փիլիսոփայության մեջ միշտ էլ հանգեցրել են անհաջողություննե
րի:

Որպես կանոն, տրամաբաններն ու մաթեմատիկոսները, որոնք սովոր են 
բազմատարր դատողությունների, նախապատվությունը տալիս են ճշմար
տության կոհերենտության ուսմունքին: Ֆիզիկոսները, հատկապես փորձա
րարները, լայնորեն օգտագործում են ադեկվատության ուսմունքի հնարավո
րությունները: Ինժեներատեխնիկական մտավորականությունը հաճախ կողմ- 
նորոշվում է ճշմարտության պրագմատիկական ուսմունքով:

ճշմարտության երեք ուսմունքները խնդրին մոտենում են տարբեր տե
սանկյունից: Այս հանգամանքը հուշում է «ճշմարտություն» տերմինը (ինչպես 
և «կեղծիքը») փոխարինել երեք բառերով, որը թույլ կտա պրոբլեմի բովան
դակությունը փոքր-ինչ պարզեցնել:

ճշմարտություն I կեղծություն

I
Իաստատվելիություն /
չհւսստւստվելիություն
(ադեկվւստությւսն
ուսմունք)

անհակասականություն 
/ԻակասակաՕություն 
(կոհերենտության ուս
մունք)

արդյունավետություն/
ւսնարդյունավետություն
(պրագմատիկական
ուսմունք)
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Այս սխեմայից հեշտ է նկատել, որ ըստ ճշմարտության ադեկվատության 
կոնցեպցիայի ճշմարտություն ասելով հասկացվում է արտահայտության 
հաստատվելիությունը (չֆւսլսիֆիկացումը), իսկ կեղծության տակ' չհւսս- 
տատվելիությունը (ֆւսլսիֆիկւսցումը): Կոհերենտության ուսմունքում ճշ
մարտությունը կամ կեղծությունը մեկնաբանվում է որպես ասույթի համապա
տասխանություն կամ անհամապատասխանություն արտահայտությունների 
այն համակարգի հետ, որում նա գտնվում է: Այստեղ ճշմարտության կամ կեղ
ծության փոխարեն նպատակահարմար է խոսել անհակասականության կամ 
հակասականության մասին: Վերջապես, պրագմատիկական ճշմարտության 
դեպքում խոսքը գնում է առաջադրած նպատակների կենսագործման գոր
ծում արտահայտության արդյունավետության կամ անարդյունավետության 
մասին:

ճշմարտությունը որպես անձնավորության հոգևոր ձևերի բնութագիր են
թակա է որակական աստիճանակարգումների: Երբ այդ աստիճանակարգու- 
մը կատարվում է կոշտ ձևով, ապա այդ դեպքում խոսում են հոգեկան ձևերի 
իմացության օբյեկտի հետ լրիվ համապատասխանության (բացարձակ ճշ
մարտություն), կամ նրան լրիվ անհամապատասխանության (բացարձակ մո
լորություն) մասին, կամ բացարձակ ճշմարտության և բացարձակ մոլորու
թյան միջինի' հարաբերական ճշմարտության հարաբերական մոլորության 
մասին:

ճշմարտության
սանդղակը

Բացարձակ Հարաբերական Բացարձակ
մոլորություն ճշմարտություն ճշմարտություն

ճշմարտությունը անձնավորության հոգեկանի բնութագիր է, և քանի դեռ 
այն չի ընդունվել մյուսների կողմից, այդ բնու թագիրը համանշանակ չէ: Մար
դիկ գործում են հասարակական պայմաններում, ուստի և համատեղ գործու
նեության հաջողության համար անհրաժեշտ են համանշանակ ճշմարտու
թյուններ: ճշմարտությունը համանշանակ է դառնում միայն այն դեպքում, երբ 
հոգեկան ձևերը փոխակերպվում են դատողությունների, և դրանք ընդունվում 
են բոլորի կողմից:

Անհատը կարոդէ մոլորվել, նա կարողէճշմարտությունը կանխակալորեն 
խեղաթյուրել, ստել: Այդ կարգի դատողությունների, ասույթների ճշմարտու
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թյան ստուգումը ակնհայտորեն կբւսցւսհայտի նրանց բնույթը: ճշմարտու
թյան համւսնշւսնակությունը որպես շատերի համար ինֆորմացիա, իհարկե, 
չի բացառում այնպիսի իրավիճակներ, երբ մեկը իրավացի է, մյուսները' ոչ: 
Ե՜վ անհատական, և' համանշանակ ձևում ճշմարտությունը ունի աստիճանա
կարգում՛ բացարձակ ճշմարտությունից մինչև բացարձակ մոլորությունը: 

ճշմարտությունը պրոցես է, որն ընթանում է ճշմարտության սանդղակի 
երկայնքով՛ թեքվելով մերթ աջ, մերթ ձախ: Այն ի վերջո ուղղված է դեպի բա
ցարձակ ճշմարտությունը: Իմացության պրոցեսի զարգացման արդյունքում 
նախկինում անհայտը դառնում է ակնհայտ: Մարդը ուսումնասիրում է միջու
կային ռեակցիաները, գենային ժառանգականությունը, պետական կառուց
վածքի ձևերը և շատ այլ երևույթներ: Բայց վերջին հաշվով բացարձակ ճշ
մարտությունը մնում է անհասանելի: Այն իմացությունը առաջ է մղում, ինչ
պես փարոսը նավարկողին:

Առավել լիարժեք գիտելիքները ստացվում են տեսության միջոցով, սա
կայն տեսությունները հաճախակի փոխվում են, զարգանում: Նոր տեսության 
ստեղծումից հետո հարկ է լինում խոստովանել, որ բացարձակ ճշմարտու
թյունը հերթական անգամ անհասանելի է մնացել, իսկ նախորդ փուլում 
թվում էր, թե բացարձակ ճշմարտությունը արդեն բացահայտված է: Նկատի 
ունենալով իմացության պրոցեսի բարդությունները՝ Կարլ Պոպերը տեսական 
դատողությունները համարում է ճշմարտանման, քանի որ իբր նրանց ճշմար
տությունը կամ կեղծությունը ապացուցել հանարավոր չէ: Ըստ Պոպերի' գի
տելիքների աճը հնարավորություն չի ընձեռում արձանագրելու նրանց ճշ
մարտությունը: Այս մոտեցումը շատ փիլիսոփաների համար անընդունելի է, 
քանի որ Պոպերը, ըստ էության, բացարձականացնում է գիտելիքի հարաբե
րականության կողմը և այդ հիմքով էլ ճշմարտությունը փոխարինում է ճշմար
տանմանությամբ:

Գիտելիքի աճը իրոք տեղի է ունենում: Հին գիտելիքը բացասվում է նորի 
կողմից, ճշմարտության սանդղակով վերընթացումը հնարավոր է միայն այս 
ճանապարհով: Մարդկությունը այսօր ավելի շատ գիտե, քան երեկ և հենց 
այս իմաստով էլ մեր գիտելիքները ավելի ճշմարիտ են դառնում:

ժամանակակից փիլիսոփայությունը ավելի սթափորեն է մոտենում ճշ
մարտության բացարձակության խնռրին: Նրա համար նախորդ շրջանի փիլի
սոփայության կողմից բացարձակ ճշմարտության ձեռքբերման նկրտումները, 
անսահմանությանը հարակից վերացարկումներով դատելը անընդունելի են: 
Դրանք արդեն հնացած փիլիսոփայական մտածողության դրսևորումներ են: 
Ավելի ճիշտ է խոսել ճշմարտության բազմազանության, նրա աստիճանա- 
կարգումների, գիտելիքների, գիտելիքների աճի մասին:
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Բացատրություն, ներզգայողություն, 
մեկնաբանություն, ըմբռնում

«Ի՞նչ է ճշմարտությունը» հարցին սպառիչ պատասխան տալը այնքան էլ 
հեշտ չէ, քանի որ ճշմարտությունը դրսևորվում է բազմապիսի նրբերանգնե
րով: Այդ հարցի պատասխանի որոնման ճանապարհին են գտնվում նաև բա
ցատրության, մեկնաբանման, ըմբռնման հետ կապված խնդիրները:

Բացատրությունը մտքի միջոցով երևույթների և պրոցեսների էության բա
ցահայտումն է: Բացատրության ձևերից ավելի հաճախ օգտագործվում է դե- 
դուկտիվ բացատրությունը, փաստերը ընդգրկվում են հասկացությունների, 
հասկացությունները օրենքների և օրենքները' սկզբունքների մեջ: Զգալի 
տարածում ունի Հեմպել- Օպենհեյմի դեդուկտիվ-նոմոլոգիական բացատրու
թյունը: Երևույթը համարվում է բւսցատրելի, եթե այն նկարագրող ասույթը 
կարող է տրամաբանորեն բխեցվել օրենքներից և նախնական պայմաննե
րից: Երբ ուսանողը լուծում է ֆիզիկայի ինչ-որ մի խնդիր, ապա նրանից պա
հանջվում է, որ նա փոփոխականները համադրի որևէ օրենքի հետ: Սա դե- 
դուկտիվ-նոմոլոգիական բացատրության օրինակ է:

Դեդուկտիվ բացատրությունների հետ միաժամանակ գոյություն ունեն 
նաև կառուցվածքային և գենետիկական' ծագումնաբանական բացատրու
թյուններ:

Կառուցվածքային բացատրությունը բարդ օբյեկտները բ՛նութագրում է 
նրանց կառուցվածքի մասին գիտելիքների հիման վրա: Այսպես ֆիզիկայում 
և քիմիայում մակրոերևույթները բացատրվում են միկրոերևույթների միջո
ցով: Գենետիկական, մոլեկուլյար կենսաբանությունը, որոնք գործ ունեն միկ- 
րոկենսաբանական երևույթների հետ, նման ձևվ բացատրում են ժառանգա
կանությունը և այլն:

Գենետիկական բացատրությունը երևույթների և պրոցեսների պատմա
կան հաջորդականությամբ նկարագրությունն է' պատճառներից դեպի 
հետևանքները տանող շղթայով: Գենետիկական բացատրությունը լայն կի
րառություն ունի պատմական բնույթի գիտություններում:

Այն ամենը, ինչ չի կարելի ներառել մտածողության մեջ, համարվում է ի- 
ռացիոնալ, իսկ քանի որ իռացիոնալը դատողությամբ, մտածողությամբ չի 
արտահայտվում, ապա նրա ուղղակի բացատրությունը դառնում է պրոբլե
մային:

Բացատրությունը մտային պրոցես է: Բայց հնարավո՞ր է արդյոք այն կա
պել զգայական պատկերների հետ: Այս հարցին կյանքի փիլիսոփայության 
ներկայացուցիչները (Դիլթեյ, Զիմել, Ռիկերտ) դրականորեն են պատասխա
նում : Նրանք գտնում են, որ կենդանի կյանքը հասկացությունների միջոցով 
ճանաչել հնարավոր չէ: Նրանք հակադրում էին բնության մասին և ոգու, 
կյանքի մասին գիտությունները: Բնության մասին գիտություններին բնորոշ է
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բացատրության մեթոդը, իսկ ոգու մասին գիտությունների ճանաչողական 
մեթոդը պետք է լինի ըմբռնումը, որը հանդես է գալիս որպես այլ կյանքի «վե- 
րապրում»;*«ներզգայողություն», նրա մեջ «ներընկդմում»:

Զգայությունների և ապրումների շարժումը իմացության աղբյուրներից է: 
Դատողություններով արտահայտվող մտածողությունը բացատրություններ է 
տալիս, բայց զգայությունները նույնպես կարելի է արտահայտել դատողու
թյուններով, նրանց ապացուցողական ուժը բոլորովին փոքր չէ, դա քաջ 
հայտնի է արվեստում, արդարադատության, հոգեբանության մեջ:

Այս իմաստով հետաքրքիր է խուլուհամր մի կնոջ պատմությունը այն մա
սին, թե 8 տարեկան հասակում ինքը ինչպես է հասկացել, թե ինչ է ջուրը: 
«Ջուր» բառի նշանակությունը նրա ուսուցչին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում բա
ցատրել իրեն: Ուսուցչուհին աղջնակի ձեռքը մտցնում է հոսող ջրի մեջ: եա 
հետագայում պատմում է. «Հանկարծակի ես ունեցա ինչ-որ մոռացված մի 
բանի մութ զգացողություն, վերադարձող մտքի թրթռում, և լեզվի գաղտնիքը 
ինձ համար բացահայտվեց: Այդ ժամանակ էլ ես իմացա, որ «ջ-ու-ր» նշանա
կում է ինչ-որ հրաշալի, սառը, իմ ձեռքի վրայով հոսող մի բան: Կենդանի բա
ռը արթնացրեց իմ հոգին' լցնելով նրա մեջ լույս, ուրախություն, ազատու
թյուն»:

Զգայության ե վերապրման հիման վրա կատարված այս բացատրությու
նը բավական առանձնահատուկ դեպք է, սակայն այն համոզիչ է: Մենք նույ- 
պես մեր ձեռքերը մտցրել ենք հոսող ջրի մեջ և դրանից ստացել ենք յուրա
հատուկ զգացողություններ: Դա նշանակում է, որ զգայության և ապրումների 
մասին դատողությունները նույնպես կարող են ունենալ հանրանշանակ բո
վանդակություն:

«Ներզգայոդությունը» որպես իմացության մեթոդ մեծ մասամբ ժխտվում 
է, այն նկատառմամբ, որ իբրև թե նրանում օբյեկտիվության չափանիշները 
չեն հաշվառվում, և անհրաժեշտ է նրանում եղած պսիխոլոգիզմի գերակայու
թյունը հաղթահարել: Այս փաստարկները, մեր կարծիքով, նպատակավրեպ 
են: եերզգայողությունը իմացական գործունեության կարևոր մեթոդներից է, 
որը համապատասխանում է համանշանակության պահանջներին: Խնդիրը 
նրանումն է, որ միշտ էլ անհրաժեշտ է ներզգայողության արդյունքներին մո
տենալ քննախուզորեն, դրանք հալած յուղի տեղ չընդունել, այլ տեսնել 
նրանց էությունը, թափանցել նրանց գաղտնիքների մեջ:

Ներզգայողության մեթոդի զարգացումը հանգեցրեց հերմենևտիկային: 
Ինչպես արդեն հայտնի է, գիտակցության հերմենևտիկները (Դիլթեյ և ուրիշ
ներ) ներզգայոդությունը դիտում էին որպես ըմբռնման միջոցով ուրիշ անձ
նավորության հոգեկան աշխարհի մեջ տեղափոխում: Այս ուղղությամբ տար
վող հերմենևտիկական որոնումները զգալի հեռանկարներ ունեն: Անշուշտ, 
այստեղ չպետք է կանգ առնել հերմենևտիկական փիլիսոփայության նվա
ճումների վրա, այլ նրան միացնել նաև ֆենոմենոլոգների, վերլուծաբաննե- 
րի, հետմոդեռնիստների ձեռքբերումները:
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Ելնելով այդ միասնական մոտեցումից կարելի է նշել, որ մարդը աշխար
հը ճանաչում է զգայությունների, մտքերի, լեզվի, արարքների մեջ: Իմացու
թյան յուրաքանչյուր ոլորտին համապատասխանում Է որոշակի պրոցես

.զգայություն--------- ►զգացումներ

— մտքերում-------------►մտածողություն
Իմացություն

լեզվում--------------- ►մեկնաբանություն

նպաւոակաուղղվւսծ 
^արարքներում-------►գործունեությամբ

Հետևելով այս սխեմային' կարելի Է ասել որ, բացատրությունը այս կամ 
այն փաստի մտածողության միջոցով նկարագրությունն Է: Առավել ամբողջա
կան իմացությունը նպատակահարմար Է կոչել ըմբռնում: Այս դեպքում «ըմբռ
նում» տերմինը օգտագործվում Է ոչ այնպես, ինչպես հերմենևտիկների մոտ: 
Փիլիսոփայական տերմինները միշտ Էլ կարելի Է ճշգրտել: Ըմբռնման իրա
գործումը կախված Է փիլիսոփայական մոտեցումների յուրահատկությունից:

Դեպի բացատրությունը կողմնորոշված «ֆիզիկների» և զգայական-Էմո- 
ցիոնալ կողմնորոշում ունեցող «լիրիկների» բանավեճը չի կարող հաղթա
նակ բերել այս կողմնորոշումներից որևէ մեկին, քանի որ նրանցից ոչ մեկը չի 
հասնում այն նպատակին, որը կոչվում է ըմբռնում: Իմացության պրոցեսը 
բազմաչափ է և պարունակում է ազատության իր աստիճանները: Նույնը կա
րելի է ասել ճշմարտության մասին, սակայն այն նաև ամբողջական մի բան է: 
Այդ մասին բազմիցս նշում է Վ. Ա. Սոլովյովը: «Պետք է սովորել,- գրում է Պ. Ա. 
Ֆլորենսկին,- պատկերացնել առարկաները միանգամից բոլոր կողմերով, 
ինչպես գիտե մեր գիտակցությունը»: Ինչպես հեգնորեն նշում է Հ. Հեսսեն, 
«տարակարծություններին վերջ տալու համար սեփական դիրքորոշումից 
չպետք է հրաժարվել»: Բազում չափումներով հագեցած ճշմարտությունը 
կորցնում է չորությունը, միակողմանիությունը, անկենդանությունը: Դեռ հին 
ժամանակներից մարդիկ եկել են այն եզրակացության, որ ճշմարտությունը 
իր մեջ ներառում է բարու և գեղեցիկի կողմերը: Առանց դրա իսկական հոգևո
րություն գոյություն չունի:

Արժեք: Փիլիսոփայությունը որպես 
արժեքաբանություն

Մարդը իր գոյաձևով արդեն առանձնացված է աշխարհից: Դա մարդուն 
հարկադրում է իր կեցության փաստերի նկատմամբ տարբերակված մոտե
ցում ցուցաբերել՜ Սոկրատեսյան նշանավոր հարցը' «ի՞նչ է բարիքը», մշտա
պես դրված է մարդու առջև: Մարդուն հետաքրքրում է ոչ միայն ճշմարտու
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թյունը, որը առարկան ներկայացնում է այնպես, ինչպես այն գոյություն ունի 
ինքնին, այլև այդ առարկայի նշանակությունը մարդու համար նրա պահանջ
մունքների բավարարման տեսանկյունից: Մարդը իր կյանքի փաստերը տար
բերակում է ըստ իրենց նշանակության, գնահատում է դրանք, աշխարհի 
նկատմամբ կիրառում է արժեքային մոտեցում: Նույն իրադրությունների 
մարդկանց կողմից տարբեր գնահատումները հանրահայտ են: Հիշենք 
Շարտրի տաճարի շինարարների առակը: Առաջին շինարարը գտնում էր, որ 
ինքը դժվար գործ է անում: Երկրոդը' թե ինքը ընտանիքի համար հաց է վաս
տակում: Երրորդը հպարտորեն ասում է, թե ինքը կառուցում է Շարտրի տա
ճարը:

Մարդու համար արժեք է այն ամենը, ինչ նրա կյանքում որոշակի նշանա
կություն, անձնական կամ հասարակական իմաստ ունի: Այդ իմաստի քանա
կական բնութագիրը այն գնահատականն է, որն արտահայտվում է լեզվաբա
նական փոփոխականներով, առանց թվային ֆունկցիաների առաջադրման: 
Կինոփառատոներում և գեղեցկության մրցույթներում ժյուրին զբաղվում է 
գնահատմամբ:

Աշխարհի նկատմամբ արժեքային հարաբերությունը հանգեցնում է անձ
նավորության արժեքային կողմնորոշմանը: Հասուն մարդուն բնորոշ է բավա
կան կայուն արժեքային կողմնորոշում: Այդ պատճառով նման մարդիկ շատ 
դժվար են հարմարվում փոփոխվող արժեքներին: Կայուն արժեքային կողմ
նորոշումները վերածվում են նորմերի, որոնք էլ որոշում են հանրության ան
դամների վարքի ձևերը: Իր և աշխարհի նկատմամբ անհատի ունեցած արժե
քային հարաբերությունը իրականացվում է հույզերի, կամքի, վճռականու
թյան, նպատակադրման, իդեալների ստեղծման մեջ: Արժեքների մասին փի
լիսոփայական ուսմունքը կոչվում է արժեքաբանություն, աքսիոլոգիա (հու
նարեն «աքսիոս» - արժեք):

Արժեքների մասին ուսմունքը' արժեքաբանությունը, միանգամից չի ա- 
ռաջացել, այն ձևավորվեց կեցության և բարիքի կատեգորիաների տարան
ջատումից հետո, Կանտի փիլիսոփայության մեջ: Կանտը բարոյականության 
ոլորտը հակադրեց բնությանը, իսկ գործնական բանականությունը' տեսա
կան բանականությանը: Մարդու համար կեցության նշանակության հարցի ա- 
ռանձնացումը հանգեցրեց արժեքների փիլիսոփայությանը և նրա հիմնական 
հարցին' «Ի՞նչ է արժեքը, ի՞նչ արմատներ ունի այն»: Փիլիսոփայական այս 
նոր հարցադրման պատասխանի որոնումները դեռ շարունակվում են.

Փիլիսոփաների մի մասը արժեքների ակունքները տեսնում են սուբյեկտի 
մեջ, նրա կամքում, զգայությունների մեջ, տրանսցենդենտալ սուբյեկտի ա- 
ռանձնահատկությունների մեջ: Նեոկանտականները արժեքների ակունքնե
րը տեսնում են բանական կամքում, որը ապահովում է մարդու ընտրությունը: 
Բրենտանոն նեոկանտականներին մեղադրեց արժեքի հասկացության ինտե- 
լեկտուալականացման մեջ, նա գտնում էր, որ արժեքների աղբյուրը սիրո և 
ատելության հուզական ակտերն են:
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Մատերիալիստական ուղղության ներկայացուցիչները արժեքների ար
մատները հանգեցնում են սուբյեկտից անկախ իրողություններին, նյութական 
սարիքներին: Մարքսիզմը առաջին պլան է մղել հասարակական կարգի ար
ժեքները:

Հաճախ արժեքների պրոբլեմը ներկայացվում է ամենաընդհանուր պլա- 
յով, երբ որպես արժեք հանդես են գալիս ճշամարտությունը, բարին և գե
ղեցկությունը: Մանրամասնություն դեպքում խոսվում է տնտեսական, քաղա
քական, գեղագիտական, բարոյական, կրոնական արժեքների մասին: Շելե- 
ոը գտնում էր, որ արժեքի կարգը բարձր է այնքանով, որքանով այն երկարա
կյաց է և որքան շատ պահանջմունքների է նա բավարարում: Այս իմաստով 
Diu առաջնությունը տալիս էր հաճելիության արժեքին, որը կապված է մար
դու զգայական հակումների բավարարման հետ:

Զգացմունքներ: Կամք: Հավատ: Իդեալ

Երբեմն կարող է թվալ, թե զգացմունքները արժեքների նկատմամբ չեզոք 
երևույթներ են: Իրականում հակառակն է: Զգացմունքները ոչ այլ ինչ Են, քան 
հոգեկան ապրումներ, որոնք թույլ են տալիս մարդուն հասկանալու տեղի ու
նեցածի անձնական իմաստը: Երևույթների և իրադարձությունների նշանա
կության անմիջական ապրումը արտահայտվում է զգացմունքով: Դրական 
զգացումներ են հաճույքը, ուրախությունը, զարմանքը, սերը, իսկ բացասա
կան են վախը, սարսափը, ատելությունը, վիշտը և այլն: Մարդու հուզական 
օյշխարհը շատ բարդ է, այն մանրամասնորեն ուսումնասիրում է հոգեբանու
թյունը: Հույզերի աշխարհը փիլիսոփայական պլանով բավական խորը ու
սումնասիրվել է էքզիստենցիալիզմում, ուր էքզիստենցիալ ասելով հաճախ 
հասկացվում է ոչ թե դեպքերից անմիջապես ծնված հույզերը (աֆեկտներ, 
կրքեր), այլ մարդու կեցության համար հիմնական նշանակություն ունեցող 
զգացմունքները:

Մարդու հույզերի վրա մեծ ազդեցություն է թողնում նրա ողջ կենսափոր- 
Յը: Հույզերը ունեն անհատին տիրապետելոլ, նրան գործունեության մղելու 
՜ւսկայսսկան ուժ: Հայտնի են շատ դեպքեր, երբ կարճ լուրը, նույնիսկ մեկ բա- 
7ով արտահայտված, մարդու մահվան պատճառ է դառնում:

Մարդու հոգեկանի արժեքային ձևերի բազմազանության մեջ կարևոր 
յշանակություն ունի կամքը' սուբյեկտի կողմից իր գործունեության գիտակ
ցական կարգավորումը, որը հանդես է գալիս որպես նպատակաուղղվւսծու- 
Յյուն, վճռականություն, ինքնատիրապետում: Կանտի և Ֆիխտեի համար 
.յամքը հանդիսանում է բարոյական սկզբունքների իրականացման աղբյուր, 
մարդու պրակտիկ գործունեության հիմք: Շոպենհաուերի, ինչպես և Նիցշեի 
ւամսսր կամքը կեցության իռացիոնալ լիցքն է, նրա ինքնադրսևորման հիմքը: 
■ւամքը փաստորեն մարդու հոգեկանից դուրս է բերվում:

Մարդու արժեքային կողմնորոշման աշխարհում մեծ դեր ունի հավատը
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որևիցե բանի' որպես իրականության ընդունման սուբյեկտիվ ակտը: Հավա
տին նախորդում է կասկածանքը, որը հոգեբանական մի շարք պրոցեսների 
արդյունքում կարող է ի վերջո փոխակերպվել հավատի: Փիլիսոփաները, ի 
տարբերություն աստվւսծաբանների, ավանդաբար կասկածի և հավատի 
փոխհարաբերությանը մեծ նշանակություն են տալիս: Կրոնական հավատը 
սովորաբար դիտվում է որպես հայտնության անմիջական արդյունք, որը 
իբրև թե հիմնավորման կարիք չունի: Շվեյցարացի առաջադեմ աստվածա- 
բան Կարլ Բարթը գտնում էր, որ հավատի հիմնավորումը գտնվում է հենց իր 
մեջ: Կարլ Յասպերսի համար փիլիսոփայական հավատը փիլիսոփայելու 
արդյունք է:

Հանճարեղ Դեկարտը շատ հետևողական էր, երբ գտնում էր, թե փիլիսո
փան պետք է հենվի կասկածի վրա, նա կասկածանքը վերածում էր փիլիսո
փայական մեթոդի:

Մինչև կութերի նման «Ես այստեղ եմ կանգնած և այլ կերպ չեմ կարող» 
ասելը փիլիսոփան պետք է որոշակի աշխատանք կատարի, հանգի որևէ հա
մոզմունքի: Հավատից մինչև վստահություն, համոզվածություն գնալը ընդա
մենը մի քայլ է:

Կանտը իրավացիորեն նշում է, որ հավատը հնարավոր չէ հանգեցնել բա
նականության գործունեությանը: Հավատի դեպքում բացառապես հասկա
ցությունների լեզվով հաշվետվություն տալը անհնար է: Հավատը էյդոս է: Հա
վատը մարդու հոգևոր կյանքի ամենանշանակալի երևույթներից է:

Երբ խոսում են հավատի մասին, հաճախ պնդում են, թե այն ի վիճակի չէ 
հիմնավորելու իր մեջ պարունակվող արժեքները: Այստեղ հիմնավորումը 
հասկացվում է շատ նեղ' որպես ռացիոնալ ապացույց: Հավատը կարելի է 
հիմնավորել, սակայն այդ դեպքում անհրաժեշտ է բերել ոչ միայն ռացիոնալ, 
այլև զգայական-հուզական փաստարկներ: Այլ հարց է, որ չի կարելի հավա
տը կապել բացարձակ հավաստիության հետ, որը, ինչպես նշվեց բացարձակ 
ճշմարտության պրոբլեմի քննարկման ժամանակ, հազիվ թե հասանելի է: 
Կանտը օրինակ է բերում բժշկին, որը հիվանդին հաճախ բուժում է համոզ
ված չլինելով իր ախտորոշման հավաստիության մեջ: Հավատը մարդուն հե
ռու է պահում բացասական շատ արարքներից, ինչը չես ասի հավատի բա
ցակայության դեպքում:

Հավատը կյանքի մի մասն է: էյնշտեյնը ինչ-որ առիթով ասել է, թե իր հա
մար աստված մարդուց անկախ օբյեկտիվ իրականության գոյության հա
վատն է: Կարող է թվալ, թե ով-ով, բայց ֆիզիկոսը մյուսներից պակաս պետք 
է հակված լինի դեպի հավատը, փորձեր եմ անում, դրանց հիման վրա եզրա
կացություն կատարում և վերջ: Բայց բանը հենց նրանումն է (էյնշտեյնը հիա
նալիորեն հասկանում էր), որ ֆիզիկոսը, ինչպես և ամեն մի մարդ, հավատում 
է, նա կարոդ է հավատալ նաև օբյեկտիվ աշխարհի գոյությանը:

Հավատը այն կամուրջն է, որը մարդուն կապում է աշխարհի հետ: Դա ան
հատի կարևոր բնութագրերից է, որ պահանջում է հենց իր նկատմամբ հա
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վատ, առանց որի սեփական ուժերի, հնարավորությունների նկատմամբ վս
տահությունը նվազում է: Այս իմաստով կարելի է հազարավոր օրինակներ բե
րել' սկսած անհուսալի հիվանդների առողջացումից մինչև սովորական մար
դու հանճարեղ դառնալը:

Հավատի հետ սերտորեն կապված է նաև իդեալը: Ինչպես հավատի, այն
պես էլ իդեալների բացակայությունը մարդկային կյանքը դարձնում է խիստ 
սողոսկուն: Մարդը իր զգայարանների, մտքերի, երևակայության ուժով 
ստեղծում է ցանկալի արդյունքի պատկեր: Նա հանդես է գալիս որպես նպա
տակադիր էակ: Նպատակը արդյունավետ գաղափարն է, պահանջվող ապա
գայի պատկերը: Իդեալը ցանկալի ապագայի առավել ամբողջական պատ
կերն է: Հասկանալի է, որ իդեալի բովանդակությունը կապված է մարդու կեն
սափորձի, կրթության, կուլտուրայի աստիճանի հետ:

Կարևոր նշանակություն ունի նաև իդեալի ուղղվածությունը դեպի ապա
գան: Դասական փիլիսոփայության ավանդույթներում սովորաբար իդեալնե
րը ուղղված էին դեպի խիստ հեռավոր ապագան: Իդեալների մշակումը ու
ղեկցվում էր վերացարկումներով, իդեալականացումներով: Պլատոնի իդեա
լական պետությունը, միջնադարի նվիրական սրբությունները, Վերածննդի 
դարաշրջանի համապարփակ էսթետիկական կատարելությունը, Նոր դա
րաշրջանի գիտության ամենազորությունը, այս բոլորը իդեալներ են, որոնք 
կապված են մարդկային կյանքի այս կամ այն բնագավառի վերջնական, լա
վագույն սահմանին հասնելու հետ: Փիլիսոփայական իմաստով իդեալի յու
րահատկությունը քիչ էր հաշվի առնվում: Պատահական չէ, որ հնարավոր-էր 
համարվում կարճ ժամանակամիջոցում հասնել իդեալի իրականացմանը: 
Նախատեսվում էր ԽՍՀՄ-ում կոմունիզմի նյութատեխնիկական բազայի 
ստեղծմանը հասնել 1980թ.: Քաղաքական գործիչները մտածում են այն սխե
մայով, թե այսօր վատ է, վաղը լավ կլինի: Զարմանալիորեն այդ «վաղը» հե
տո տեղաշարժվում է դեպի հեռավոր ապագա:

Իդեալը վերջնական ապագայի կոնկրետ պատկերը չէ միայն, այլ դեպի 
ապագան ուղղված տարբեր տեսական և այլ կարգի պատկերացումների մի 
ամբողջություն է, որոնք կարող են վերանայվել, ճշգրտվել: Միշտ չէ, որ իդեա
լը հանգեցվում է վերջնական նպատակիս: Կոնկրետ վերջնական նպատակի 
գերակայությունը իդեալում, հատկապես եթե այն գտնվում է հեռավոր ապա
գայում, դեպի ուտոպիզմը տանող ճանապարհ է: Ուտոպիստի կյանքը միշտ 
կիսված է, նրա աշխարհը սև-սպիտակ աշխարհն է, որոշ արժեքների մոռա
ցության և մյուսների ուռճացման աշխարհ է: Ուտոպիստների մի մասը նա
խապատվությունը տալիս է ազատությանը, մյուսները՛ արդարությանը, եր
րորդները ընդունում են միայն հասարակական սեփականությունը, մյուսնե
րը' մասնավոր սեփականությունը և այլն:

Այսպիսով' իդեալների ստեղծումը, եթե այն կատարվում է անբավարար 
պատասխանատվությամբ, հանգեցնում է ուտոպիաների, իսկ երբեմն վերած
վում է կուռքերի ստեղծման: Բայց դրանով հանդերձ, իդեալների ստեղծումը
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մարդկային նվաճումների կարևոր պայմաններից է:
Հասարակական, համընդհանուր իդեալների ստեղծման գործում փիլի

սոփայության դերը թերևս շատ կարևոր է: ժամանակակից փիլիսոփայության 
մեջ իդեալներին մոտենում են ավելի զգուշորեն:

Իդեալները անշուշտ շատ են, դրանք կարոդ են լինել էսթետիկական, բա
րոյական, գիտական և այլն: Ինչ վերաբերում է ժամանակակից հումանիզմին, 
ապա այն կողմնորոշվում է դեպի այնպիսի իդեալ-արժեքները, ինչպիսիք են 
ազատությունը, արդարությունը, ժողովրդավարությունը, պատասխանատ
վությունը, բռնության նկատմամբ անհանդուրժողականությունը և այլն: Դրա
կան արժեքների կողքին գոյություն ունեն նաև նրանց հակադրությունները 
մարդատյացությունը, ամենաթողությունը, ընչաքաղցությունը, բռնության 
պաշտամունքը և այլն: Հովհաննես առաքյալի թղթում ասված է. «Որդեակ- 
ներս, պահպանեք ձեզ կուռքերից»:
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Գ լ ո ւ խ  2. 2

ՄԱՐԴՈՒ ՍԻՄՎՈԼԻԿ ԱՇԽԱՐՀԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՍԱՐԴԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Լեզվի փիլիսոփայություն

Նախորդ գլխում կանգ առանք մարդու հոգեկան աշխարհի վրա: Աշխար
հի նկատմամբ մարդու հարաբերությունը իր հետ բերում է մարդու սեփական 
սահմաններից դուրս գալու միտում: Մարդը իր կյանքը իրականացնում է լեզ
վի, աշխատանքի, մշակույթի մեջ, որոնք հանդես են գալիս որպես մարդկա
յին կեցության սիմվոլիկ ձեեր: Պատմական զարգացման ընթացքում մարդը 
ընդլայնում է իր գործունեության մասշտաբները: Դա թույլ է տալիս խոսելու 
մարդու սիմվոլիկ աշխարհի, նրա երկրորդ, ոչ բնական հայրենիքի (առաջինը 
մարդու հոգեկանն է) մասին: Այդ երկրորդ աշխարհի ուսումնասիրությունը 
փիլիսոփայական մարդաբանության բնականոն շարունակությունն է:

Հանրագիտարանները տալիս են լեզվի ամենատարբեր սահմանումներ, 
դրանց թիվը հասնում է հազարների: Լեզուն դիտվում է որպես մարդու ներ
քին հոգեկան կյանքի արտահայտություն, որպես հաղորդակցության և ին
ֆորմացիայի պահպանման միջոց, որպես նշանների համակարգ, որպես բա
նավոր և գրավոր գործունեություն ե այլն: Լեզվի կառուցվածքային միավոր
ներն են բառը, նախադասությունը և նրանցից ստեղծված տեքստերը: Լեզվի 
տրամաբանությունը դրսևորվում է սինտաքսիսի' քերականության մեջ, նրա 
իմաստը արտահայտում է սեմանտիկան, իսկ պրակտիկ նշանակությունը' 
պրագմատիկան: Կրկին նշենք, որ լեզուն մարդու կյանքի սիմվոլիկ արտա
հայտությունն է հնչյունի և գրերի մեջ:

Լեզուն որպես երևույթ ճիշտ հասկանալու համար կանգ առնենք լեզվի 
պատմական ըմբռնումների վրա:

Միֆոլոգիական գիտակցությունը բառերը և նրանցով նշանակվող առար
կաները իրարից չէր բաժանում: Այստեղ բառերի մոգության լայն ասպարեզ 
էր բացվում:

Անտիկ փիլիսոփայության կարևոր հիմնահարցերից մեկը բառերի և ա- 
ռարկաների փոխհարաբերության խնդիրն էր: Սոկրատեսը և Պլատոնը գտ
նում էին, որ անունը դրվում է ոչ թե կամայականորեն, այլ ըստ բնության: 
Բայց ի՞նչ է նշանակում «ըստ բնության»: Պլատոնի համար անունը արտա
ցոլում է էությունը: Ստոիկները գտնում էին, որ լեզվում մարդը ընդօրինակում 
է շրջապատող աշխարհին: էպիկուրականները լեզվի առաջացումը փորձում 
էին կապել հույզերը ոչ կամայականորեն հնչյուններով արտահայտելու հետ: 
Դեմոկրիտը լեզուն համարում էր հասարակական պայմանավորվածության
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արդյունք: Անտիկ փիլիսոփաները հասկանում էին, որ բառի, նրա արտահայ
տած կերպարի ե առարկայի միջև գոյություն ունի անթաքույց կապ:

Քրիստոնեական աստվածաբանները գտնում էին, որ լեզվի շնորհը մար
դուն տվել է աստված: Հին Կտակարանում ասված է, որ Ադամը բոլոր կենդա
նիներին անուն տվեց: Լեզուն մտցվում է աստծո ստեղծած աշխարհի կայուն 
ձևերի մեջ:

Նոր դարաշրջանում, երբ մտածողությունը համարվում էր մարդկային կե
ցության հիմքը, լեզուն դարձավ տրամաբանական վերլուծության առարկա: 
Լեզուն կապված է հասկացությունների հետ, իսկ հասկացությունը մտածո
ղության հիմնական միջոցներից է: Այս շրջանում փորձ է արվում ստեղծելու 
ունիվերսալ լեզու, որին հնարավոր կլինի հանգեցնել բնական լեզուները: 
Լայբնիցի այս ուղղությամբ կատարած քայլերը հետագայում հիմք դարձան 
մաթեմատիկական տրամաբանության ձևավորման համար: Արդեն քչերն էին 
պնդում, թե բառի հնչյունը պետք է ինչ-որ ընդհանուր բան ունենա առարկա
յի հետ: Բառերը դիտվում էին որպես առարկաների կամ նրանց հոգեկան 
պատկերների նշաններ:

XIX դ. սկզբին լեզվի փիլիսոփայությունը մեծապես զարգացրեց գերմա
նացի լեզվաբ՛ան և փիլիսոփա Վ. Հումբոլդտը: Նա լեզուն դիտում է որպես ա- 
նընդմեջ հոգևոր ստեղծագործություն: «... ժողովրդի լեզուն նրա ոգին է, և ժո
ղովրդի ոգին նրա լեզուն է»: Լեզուն «կենդանի օրգանիզմ է», հոգևոր գործու
նեության աղբյուր և հիմք: Սուբյեկտի նկատմամբ լեզուն ինքնուրույն է: Ավե
լի ուշ լեզվի ինքնուրույնության մասին Հայդեգերը տվեց պարադոքսային մի 
ձևակերպում' «ոչ թե մարդն է խոսում, այլ լեզուն է ասում մարդուն»:

Կասիրերի համար լեզուն ոգու ինքնաընդլայնման սիմվոլիկ ձև է, բայց իր 
այդ որակում լեզուն տարբերվում է ոգուց և հանդես է գալիս որպես ինքնու
րույն կեցություն: Լեզվի և հոգեկանի տարբերության գաղափարը հետագա
յում բազմաթիվ հաստատումներ ստացավ: Ինտուիտիվ մակարդակում դա 
ձևակերպվում է' գիտեմ, բայց չեմ կարող արտահայտել պնդումով:

Միշտ չէ, որ մարդկանց, թեկուզ և ամենաընտիր հռետորներին, հաջող
վում է բառերով արտահայտել իրենց հոգեկան կյանքի ողջ հարստությունը: 

Նեոպոզիտիվիստական փիլիսոփայության մեջ լեզուն մտավ տրամաբա
նական վերլուծությունների շրջանակների մեջ: Ըստ Ռասելի' ինչպես մոլո
րակները չգիտեն, որ իրենք շարժվում են Կեպլերի օրենքներով, այնպես էլ 
մարդիկ հաճախ օգտագործում են բառեր' նրանց նշանակությունը չիմանա
լով: Բառերի օգտագործման ճշտությունը գործնականորեն անհասանելի ի- 
դեալ է, բայց նրան պետք է անպայմանորեն ձգտել: Նեոպոզիտիվիզմում լե
զուն դարձավ փիլիսոփայական ուսումնասիրության կարևոր առարկա, որի 
նպատակն էր հասնել բնական լեզվի անկատարության վերացմանը: Նեոպո
զիտիվիստները գտնում էին, որ դա կարելի է անել բնական լեզուների տրա
մաբանական և ձևականացված այլ միջոցներով վերլուծության ճանապար
հով: Բայց նման դեպքերում կենդանի լեզուն չորանում է:



180 Մաս 2. Փիլիսոփայության սիստեմատիկ դասընթաց

Լեզվի նեոպոզիտիվիստական մեկնսւբանություններում, անշուշտ, առկա 
են նաև որոշակի նրբերանգներ: Լեզուն իմաստավորվում է իր ամբողջության 
շնորհիվ: Բառի իմաստը որոշարկվում է ոչ թե առանձնակի ձևով, այլ մյուս 
բառերի համակարգի ենթատեքստում: «Անհրաժեշտություն» բառի իմաստը 
մենք ճիշտ չենք հասկանա առանց «պատճառ» և «հետևանք» բառերի ի- 
մաստների ըմբռնման, բայց «պատճառ» և «հետևանք» բառերի իմաստները 
ևս կապված են այլ բառերի հետ: Այս բոլորով հանդերձ, բառերի իմաստները, 
ըստ պրագմատիկական մոտեցման, որոշվում է պրակտիկայի պրոցեսում: 
Բառի իմաստը պարզաբանվում է նրա գործառնության ժամանակ:

Վիտգենշտայնը գտնում է, որ փիլիսոփայությունը պետք է կանխարգելի 
բառերի սխալ օգտագործումը: Լեզուն նա համարում է կյանքի, գործունեու
թյան ձև: «Բառի նշանակությունը որոշվում է լեզվի մեջ նրա օգտագործ- 
մամբ»: Իսկ քանի որ այդ օգտագործումը շատ տարբեր է լինում, ապա բառը 
պետք է ունենա նշանակությունների մի ողջ «ընտանիք»: Ամեն անգամ լեզուն 
հանդես է գալիս որպես բառերի նոր նշանակության բացահայտման խաղ: Որ 
բառը ունի բազմաթիվ նշանակություններ, քաջ հայտնի է բոլոր լեզուների 
բառարաններից: Ռուս փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Վ. Վ. Նալիմովը առաջար
կում է բառերի նշանակությունը բացահայտել հավանականության որոշակի 
ֆունկցիաներով, ուր հաշվի է առնվում, թե բառի այս կամ այն նշանակությու
նը ինչպիսի հավանականությամբ է օգտագործվում: Այս առաջարկը թույլ է 
տալիս բացատրել բազմաթիվ լեզվաբանական փաստեր:

Հայտնի է, որ օտար լեզու սովորելիս այդ լեզվով խոսելը ավելի հեշտ է, 
քան ուրիշներին հասկանալը, ընդսմին ավելի հեշտ է հասկանալ նրանց, ով
քեր այդ լեզուն գիտեն քո չափ: Տվյալ լեզվով խոսելու համար բավական է ի- 
մանալ բառերի հիմնական, շատ օգտագործվող նշանակությունը, իսկ լեզվին 
լավ տիրապետողներին հասկանալու համար պետք է իմանալ նաև բառերի 
մյուս նշանակությունները ևս: Պետք է ավելացնել նաև, որ շատ բառեր ունեն 
իրենց հոմանիշները, որոնք հաճախ դառնում են բառախաղերի, հումորի աղ
բյուր: Տողերիս հեղինակին մանկության տարիներին դժվար էր համոզել, թե 
ինչպես մեծն (великий) Ատալինը կարող է կարճահասակ (невеликий) լի
նել: Հետաքրքիր է նշել, որ չորս առաջնորդների' Նապոլեոնի, Լենինի, Ատա- 
լինի և Հիտլերի հասակը 163 սմ-ից չէր անցնում:

Լեզվի փիլիսոփայության պատմական զարգացման մեջ հստակորեն 
երևում են երեք կոնցեպցիաներ: Անտիկ և միջնադարյան փիլիսոփայության 
մեջ տիրապետող էր անունների փիլիսոփայությունը: Այստեղ, որպես կանոն, 
գործ ունեն երրորդության ՜ տրիադայի հետ' իր - էություն (գաղափար) - ա- 
նուն (բառ): Բառը իրի և նրա էության անվանումն է: Օգտագործվում է ճշմար
տության ադեկվատության ուսմունքը:

Լեզվի փիլիսոփայության երկրորդ կոնցեպցիան սկզբնավորվում է Դե֊ 
կարտի և Լայբնիցի գաղափարներով և իր մանրամասն մշակումն է ստանում 
Ռասելի և Կառնապի գործերում: Իրը հասկացվում է որպես հատկություննե
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րի ամբողջություն: Հատկությունը արտահայտող լեզվական արտահայտու
թյունը կոչվում է պրեդիկատ: էությունների և գաղափարների փոխարեն ու
սումնասիրվում են հասկացություններն ու դատողությունները: ճշմարտու
թյան ադեկվատության ուսմունքին զուգընթաց օգտագործվում է նաև կոհե- 
րենտության ուսմունքը: Լեզվի փիլիսոփայությունը փոխարինվում է պրեդի- 
կատների, ասույթների փիլիսոփայությամբ, իսկ այն արդեն ճշմարտության 
ֆունկցիա ունի:

Լեզվի երրորդ կոնցեպցիան հենվում է ճշմարտության պրագմատիկա
կան ուսմունքի վրա: Այն ենթադրում է անձնավորության արժեքային կողմնո- 
րոշման դերի մեծացում և կարող է նշանակվել' «А - ն գիտե (հավատում է, 
հասկանում է, ցանկանում է, հուսով է), որ Р է» տեսքով: Մենք գործ ունենք 
արժեքային հիմնադրույթների փիլիսոփայության հետ, որոնք մի դեպքում ու
նեն խիստ անձնական, մյուսում' հասարակական բնույթ: Լեզվի փիլիսոփա
յության երրորդ կոնցեպցիայի ստեղծման գործում մեծ ներդրում ունի Վիտ
գենշտայնը: Այս կոնցեպցիան մոտ է փիլիսոփայական հերմենևտիկային: Այն 
իր հետագա մշակումը ստացավ Հ. Ք. ֆոն Վրիգտի և Յա. Հինտիկայի գործե
րում:

Լեզուն ունի նշանակողֆունկցիա, բառերն ու նախադասությունները հա
ճախ նշանակում են որոշակի առարկաներ և պրոցեսներ: Սակայն այս ֆունկ
ցիայի իրականացումը չպետք է չարաշահել: Պոետ Մանդելշտամը բառը 
բնութագրում է շատ նրբորեն. «Կենդանի բառը առարկա չի նշանակում, կա
ցարան գտնելու համար նա ընտրում է այս կամ այն առարկայական նշանա
կությունը, նյութականությունը, քնքուշ մարմինը: Եվ բառը ազատ թափառում 
է առարկայի շուրջը, ինչպես հոգին է փնտրում իր լքված, բայց չմոռացված 
մարմինը»: Մարդը չի կարող միանգամից, հրետանային մեկ զարկով նշանա
կել առարկաները: Բառը մարդու ներքին հոգեկան բարդ կյանքի արդյունք է, 
թե ինչ է այն նշանակում, պարզվում է հետագայում, աստիճանաբար: Բայց 
առարկայական աշխարհում ամեն ինչ միահյուսված է, ուստի այն, ինչ նշա
նակվում է բառով, պարզվում է, որ ունի բազմաթիվ նշանակություններ, իսկ 
ինքը' բառը, այս դեպքում դառնում է բազմանշանակ:

Լեզուն հոգևոր կյանքի արտահայտությունը, սիմվոլացումն է: Դա ճիշտ է, 
սակայն լեզվի այս յուրահատկությունը չպետք է հասարակացնել: Բանն այն 
է, որ յուրաքանչյուր մարդու լեզուն նախապես տրվում է հասարակության 
կողմից, և նա է թելադրում խոսելու կամ գրելու պայմանները: Խոսելը լեզվա
կան հնարավորության վերածումն է գործունեության, բայց այն պայմաննե
րում, որոնք առաջադրված են օգտագործվող լեզվով: Խոսելը մի սուբյեկտի 
դիմելն է մյուսներին, նրանք էլ որոշում են խոսելու և գրելու պայմանները' 
տվյալ հանրության մեջ ընդունված լեզվով: Սուբյեկտի համար լեզուն տրված 
է որպես մինչփորձնական կառույց, որը նա կարող է գործադրել, սակայն այն 
դեն նետել նա չի կարող:

Լեզուն ունի հասարակական բնույթ: Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր
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մարդ պետք է արտահայտվի համանշանակ ձևով: Համւսնշանակությունը իր 
հերթին բերում է որոշ սահմանափակումներ, դրանք կախված են օգտագործ
վող լեզվի յուրահատկություններից: Որպեսզի այդ սահմանափակումները ծայ
րահեղ բնույթ չստանան, բնական լեզվում ընդունվում են որոշակի նորմեր, ո- 
րոնք սահմանում են բառերի հանրանշանակ կամ միանշանակ ըմբռնումները: 

Լեզվի փիլիսոփայության կարևոր թեմաներից է կենդանի լեզվի, լեզվի 
կենսականության խնդիրը: Բնական լեզուն ոչ միայն մարդու հոգևոր աշխար
հի հարստությունների արտահայտիչն է, այլ նա մարդուն մղում է գործունեու
թյան, ապրելու, այն խառնված է մարդկային կյանքին: « Եվ քնարով իմ բարի 
զգացմունքներ ես արթնեցրի»,- ասում է Պուշկինը: Լեզուն ոչ միայն զգաց
մունքներ, այլև մտքեր ու գաղափարներ է արթնացնում:

Հաղորդակցության ֆունկցիան լեզվի ամենակարևոր ֆունկցիան է: Լեզ
վական հաղորդակցությունը կապ է հաստատում երկու անհատների և մարդ
կանց խմբերի միջև, երբ խոսողը հրավիրում է իր ունկնդրին լսելու, հասկա
նալու իրեն, իր հոգեկան ապրումները, մտքերը փոխանցելու նրան և դրա մի
ջոցով հասնելու փոխըմբռնման:

Լեզվական հաղորդակցության պրոցեսը բավական բարդ է: Այդ բարդու
թյունը իր պոետական խոսքում հրաշալիորեն նկատել է Ֆ. Ի. Տյուտչևը. 

Սիրտս ինչպես պատմի էրեն,
Օտարը ո՞նց հասկանա ինձ,
Կհասկանա՞ նա' ինչ եմ ապրում,
Բարբառված միտքը կեղծիք է դառնում:
Հորդումից աղբյուրը կպղտորվի,
Հագեցիր նրանով և լուռ անցիր:

Հաղորդակցութունը պահանջում է քո պատմության միտքը փոխանցել 
ուրիշի հոգեկանի մեջ: Խոսողը նշան է բռնում դեպի ունկնդիրը, իսկ վերջինս 
ուզում է (կամ չի ուզում) «որսալ» դիմացինի միտքը: Որոշ դեպքերում մար
դիկ իրար հասկանում են կես բառից, իսկ երբեմն էլ' երկխոսությունից, բանա
վեճից հետո: Լեզվական փոխըմբռնումը պահանջում է խոսողի և ունկնդրի 
լեզուների համաձայնեցում:

Լեզուների միասնությունն ու բազմազանությունը: 
Մետալեզու: Ձևականացված լեզու: 

Լեզվի նշանային ձևը: Փիլիսոփայությունը որպես լեզու

Աստվածաշնչից հայտնի է, որ մարդկանց հանդգնությունից զայրացած 
(մարդիկ ուզում էին մինչև երկինք հասնող աշտարակ կառուցել)' աստված 
այնպես խառնեց նրանց լեզուները, որ մարդիկ դադարեցին իրար հասկանա- 
լուց: Իրոք, լեզուների բազմազանությունը բարդացնում է մարդկանց փոխըմ
բռնումը: Սակայն լեզուների բազմազանությունը մարդկանց կյանքի պար
տադիր գիծն է: Եթե նույնիսկ բոլոր մարդիկ համաձայնվեն խոսել միջազգա
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յին վոլյապյուկ (հեղինակ' գերմանացի Շլեյեր) և էսպերանտո (հեղինակ լեհ 
Զամենհոֆ) լեզուներով, միևնույն է, լեզուների բազմազանությունը չի վերա
նա: Կմնան տարբերություններ բնական և արհեստական, ձևականացված և 
մեքենայական լեզուների միջև:

Մետալեզուն այն լեզուն է, որի միջոցով ուսումնասիրվում է մեկ ուրիշ լե
զու, իսկ վերջինս կոչվում է օբյեկտ լեզու: Մայրենի լեզվով խոսողի համար, 
որը ուսումնասիրում է, ասենք, անգլերենը, մայրենի լեզուն կլինի մետալե- 
զու, իսկ անգլերենը' օբյեկտ լեզու: Մաթեմատիկական տրամաբանության 
այն բաժինը, որը նվիրված է մաթեմատիկայի հիմնավորմանը, կոչվում է մե- 
տամաթեմատիկա: Մետալեզվի և օբյեկտ լեզվի փոխհարաբերությունը իրա
կանացվում է թարգմանության պրոցեսում: Թարգմանությունը իրենից ներ
կայացնում է մի յուրահատուկ մեկնաբանություն: Այն, իհարկե, չի կարելի 
հանգեցնել յուրաքանչյուր առանձին բառի պարզ փոխարկմանը բառարա
նային իր համարժեքով: Դա ակնառու արտահայտվում է բանաստեղծության 
թարգմանության ժամանակ: Սկզբում կազմվում է տողատակը: Բայց դա 
դեռևս պոետական թարգմանություն չէ, քանի որ տողատակը բանաստեղծա
կան պատկերը, ձևը չի արտահայտում: Համարժեք թարգմանության համար 
պահանջվում են նոր ջանքեր, բայց արդեն ոչ թե սովորական թարգմանչի, այլ 
բանաստեղծ - թարգմանչի կողմից:

Սովորաբար թարգմանությունը ավելի ծավալուն է լինում, քան բնագիրը: 
Երբեմն թարգմանչին հարկ է լինում մի հասկացությունը թարգմանելու հա
մար օգտագործել մի քանի բառեր: Մետալեզուները լայնորեն օգտագործ
վում են գիտության մեջ, այստեղ մետալեզվի միջոցով արտահայտվում է ա- 
ռավել ընդհանուր բնույթի գիտելիքներ: Փիլիսոփայության լեզուն առավել 
ընդհանուր լեզու է, այն օգտագործվում է բոլոր գիտությունների մեջ, ինչպես 
և մտավորականության կողմից:

Բնական լեզուների կողքին գոյություն ունեն արհեստական լեզուներ, ո- 
րոնք մարդկանց կողմից ստեղծվում են որոշակի խնդիրների լուծման հա
մար: Արհեստական լեզվի մեջ մտնում են գիտությունների լեզուները, մեքե
նայական լեզուն, ժարգոնը, էսպերանտոն և այլն: Գիտատեխնիկական առա
ջընթացի պայմաններում հսկայական դեր են կատարում ձևականացված և 
մեքենայական լեզուները:

Ձևականացված լեզուն իրենից ներկայացնում է տրամաբանական կամ 
մաթեմատիկական հաշիվ: Ի տարբերություն բնական լեզվի' ձևականացված 
լեզվում օգտագործվում են տրամաբանական կամ մաթեմատիկական նշան
ներ, ամեն մի բազմանշանակություն և անորոշություն հնարավորինս բացառ
վում է, լայնորեն կիրառվում են բանաձևեր և այլն: Մաթեմատիկական տրա
մաբանության հայտնի մասնագետ Ա. Չյորչը նշում է, որ ձևականացված լե
զուն անհրաժեշտ է տրամաբանական ձևի պահպանման համար: Հանճարեղ 
տրամաբան Գ. Ֆրեգեն, համեմատելով իր ստեղծած հաշիվը բնական լեզվի 
հետ, դրանք նմանեցնում է միկրոսկոպին և մարդկային աչքին: Որոշ առար
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կաներ տեսնելու համար նախապատվությունը տրվում է աչքին, որոշ 
երևույթների դեպքում՛ խոշորացույցին: Միկրոսկոպի նման տրամաբանական 
հաշիվները պետք են միայն որոշակի դեպքերում, երբ մարդը գործ ունի տրա
մաբանական ձևերի հետ:

Ձևականացված լեզուների նշանակության գնահատումներում երբեմն 
տեղ են գտնում որոշ ծայրահեղություններ, նրանց նշանակությունը կամ գե
րագնահատվում, կամ թերագնահատվում է: Գիտնականների մեծ մասը գտ
նում է, որ ժամանակակից ձևականացված լեզուներում մարդկային մտածո
ղությունը իր ողջ հնարավորություններով ներկայացված չէ: Ակներև է, որ 
մտածողության տրամաբանական վերարտադրության համար պահանջվում 
են բազմաթիվ ձևականացված լեզուներ: Նույնքան ակներև է, որ ձևականաց
ված լեզուները քիչ են պիտանի հոգեկան աշխարհի զգայական-հուզական և 
էյդետիկական կողմերը արտահայտելու համար: Նույնը կարելի է ասել մար
դու ստեղծագործելու կարողության մասին:

Բայց մյուս կողմից, ձևականացված լեզուների կիրառումները ցույց են 
տալիս, որ մարդու հոգեբանական և առարկայական գործունեությունը ավե
լի լայն տրամաբանական-մաթեմատիկական բնույթ ունի, քան նախկինում էր 
թվում: Ձևականացված լեզուների կիրառումները, հատկապես, երբ դրանք 
մեքենայացված են, հսկայական օգուտներ և հնարավորություններ են բա
ցում մարդու առջև:

Մեքենայական լեզուն թույլ է տալիս գրառել ալգորիթմերի ծրագրերը և 
ինֆորմացիայի բովանդակությունը, որոնք մեծ ծավալով պահպանվում են 
հաշվիչ մեքենաների հիշող սարքերում: Եթե հեծանիվը, ինքնաթիռը թույլ են 
տալիս մեծացնելու մարդու տեղափոխման արագությունը, ապա հաշվիչ մե
քենաները բազմապատկում են մարդու հիշողության ծավալը և հաշվողական 
ունակությունները: Հաշվիչ մեքենան հոգեկան չունի, այն միայն մոդելավո
րում է հոգեկանի կառուցվածքը, նրա բնորոշ կապերը:

Այսպիսով' գոյություն ունեն բնական և բազմաթիվ արհեստական լեզու
ներ, որոնք արտահայտում են մարդու հոգևոր և առարկայական աշխարհի 
տարբեր կողմերը, ազդում են մեկը մյուսի վրա, առաջանում են լեզվական 
մեկնաբանություններ, մարդկանց փոխըմբռնումներ և այլն:

Իր հնչյունային կազմով և գրելաձևերով լեզուն ներկայանում է որպես 
պայմանական նշանների համակարգ: Եթե մարդը խոսում կամ գրում է, ապա 
նա նշանի է վերածում, «նշանակում է» իր հոգեկան աշխարհը և դրանով իսկ 
այն հասանելի է դարձնում մյուս մարդկանց: Այն մարդը, որ լսում է կամ կար
դում, նշանների իմաստը փոխադրում է իր հոգեվիճակի մեջ: Այսպիսով լեզ
վական պրոցեսը իր յուրաքանչյուր աստիճանում դրսևորվում է որպես սիմ
վոլացումների շղթա: Այս տեսանկյունից, լեզուն նշանների համակարգով չի 
սպառվում: Նշանների համակարգը լեզվի ձևավորման պրոցեսի միջանկյալ 
աստիճանն է, նրա ժամանակավոր կացարանը, ուր զրուցակիցները հաճա
խում են անհրաժեշտության դեպքում և հակված են այնտեղից որքան հնա
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րավոր է շուտ հեռանալ:
Լեզուն մարդկության հանճարեղ հայտնագործությունն է, պարզվում է, որ 

առարկաների մասին ինֆորմացիան կարելի է ստանալ ե այն մշակել' անմի
ջականորեն գործ ունենալով ոչ թե այդ առարկաների, այլ նրանց նշանների 
հետ: Այսպես սկսվեց այն անսովոր հեղափոխությունը, որը գնալով ավելի մեծ 
թափ է ստանում: նշանները շատ հարմար են հաղորդակցության, ճանաչողա
կան գործունեության և գիտության մեջ կիրառման համար: Նշանները ունեն 
ընդհանրական բնույթ, նրանք կարող են օգտագործվել տարբեր մարդկանց 
կողմից, տարբեր իրադրություններում: Ձևականացված լեզուների օգտագոր
ծումը թույլ է տալիս ինֆորմացիա ստանալ ամփոփ ձևով և շատ ժամանակ 
խնայել: Նշանները իրենց նյութական բնույթի շնորհիվ հարմար են մեքենայա
կան մշակման, կապի տեխնիկական միջոցների զարգացման համար:

Առավել զարգացած երկրները ԱՄՆ, ճապոնիա, ԳԴՀ, հաճախ կոչվում են 
ինֆորմացիոն հասարակություն: Այս երկրներում նշանային համակարգերը 
օգտագործվում են ավելի արդյունավետորեն: ժամանակակից մարդկության 
զարգացման գլխավոր ուղղություններից մեկը կապված է նրա կողմից նշա- 
նային-սիմվոլիկ համակարգերի օգտագործման հետ: Սրանով էլ պետք է բա
ցատրել այն հանգամանքը, թե ինչու է ժամանակակից փիլիսոփայությունը 
հանդես գալիս որպես լեզվաբանական (լեզվական) փիլիսոփայություն: 

Փիլիսոփայությունը հաճախ բնութագրում են որպես հասարակական գի
տակցության ձև: Բայց փիլիսոփայությունը նաև լեզու, լեզվական գործու
նեության ձև է: Փիլիսոփան նշանային-սիմվոլիկ գործունեությամբ զբաղվում 
է ոչ պակաս, քան մյուս գիտությունների ներկայացուցիչները: Փիլիսոփայա
կան լեզուն մյուս գիտությունների նկատմամբ հաճախ օգտագործվում է որ
պես մետալեզու: Պատճառը պարզ է: Փիլիսոփայությունը գործ ունի աշխար
հի ամենաընդհանուր գծերի հետ, հատուկը և եզակին հարմար է դիտարկել 
ընդհանուրի լույսի տակ: Փիլիսոփայությունը մետալեզու է ֆիզիկայի, մաթե
մատիկայի, տրամաբանության համար: Բայց փիլիսոփայության լեզուն ևս 
կարող է ուսումնասիրվել, օրինակ' տրամաբանության լեզվի կողմից: Այդ 
դեպքում տրամաբանությունը կատարում է մետալեզվի դեր, իսկ փիլիսոփա
յությունը՜ օբյեկտ լեզվի: Գիտության մեջ գոյություն ունի լեզուների շրջա- 
դարծության օրենքի նման մի բան. յուրաքանչյուր լեզու երևում է մյուսի հա
յելու մեջ: Լեզուների շրջադարծության մեջ ակտիվ մասնակցություն ունեն 
բնական լեզուները:

Երբ նեոպոզիտիվիստները բնական լեզվի վերլուծության մեջ օգտագոր
ծեցին տրամաբանությունը, ապա նրանք այնտեղ հայտնաբերեցին ... տրա
մաբանություն: Բնական լեզուն մնաց բնական լեզու, բայց նրան ավելի տրա
մաբանական տեսք տրվեց: Տրամաբաններն ու մաթեմատիկոսները ոչ ա- 
ռանց զարմանքի պարզեցին, որ իրենց կողմից այդքան դժվարությամբ 
ստեղծած «ճշգրիտ» լեզուները միշտ շրջապատված են բնական լեզվի «աղ
մուկով»: Բնական լեզվին դռնից դուրս են հանում, նա ներս է նտնում պատու
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հանից: եման մի բան կատարվում է փիլիսոփայական լեզվի հետ, սակայն 
այն միշտ մնում Է իր տեղում:

Մշակույթի փիլիսոփայություն: 
Մշակույթ և քաղաքակրթություն

ժամանակակից փիլիսոփայությունը մշակույթի, քաղաքակրթության հետ 
կապված հիմնահարցերի պարզաբանմանը կարևոր տեղ Է տալիս: Մշակույթ 
(կուլտուրա) և քաղաքակրթություն (ցիվիլիզացիա) տերմինները հաճախ օգ
տագործվում են որպես հոմանիշներ: Այդ դեպքում ընդգծվում Է, որ մշակույ
թը որպես մարդկային կեցության առանձնահատուկ եղանակ տարբերվում Է 
կենդանիների գոյաձևից: Մշակույթը ժառանգորդվում Է ոչ թե կենսաբանա- 
կանորեն, այլ սոցիալականացման միջոցով: Ընդհանրական այս գծերը, կար
ծես թե, բնորոշ են նաև քաղաքակրթությանը: Սակայն մշակույթի և քաղա
քակրթության նույնացման հետ դժվար Է համաձայնվել: Այս երկու կատեգո
րիաների մեջ Էական տարբերություն կա:

Ցիվիլիզացիա (civilis - քաղաքացի, պետական) և կուլտուրա (cutura - 
մշակույթ, դաստիարակություն, պաշտամունք) բառերը լատինական ծագում 
ունեն: Քաղաքակիրթ ասելով հասկացվում Է քաղաքակրթությանը պատկա
նող, վայրենությունից վեր կանգնած: Կուլտուրական' դաստիարակված, կրթ
ված, զարգացած, հարգված: Արդեն այս բառերի ծագումնաբանությունից 
երևում են որոշակի տարբերություններ, որոնք իրենց արտահայտությունն են 
ստացել մշակույթ և քաղաքակրթություն կատեգորիաների մեջ:

Մշակույթ և քաղաքակրթություն հասկացությունները փիլիսոփայական 
շրջանառության մեջ են մտել XVIII դ.:

Քաղաքակրթությունը ամբողջ մարդկությունն Է իր ողջ հարստությամբ, 
այդ թվում և սիմվոլիկ դրսևորումներով: Մշակույթը քաղաքակրթության նվա
ճումն Է, նրանում ամենակատարյալը, մարդկային արարումը:

Ինչ վերաբերում Է լեզվին, ապա այն քաղաքակրթության բաղադրամասն 
Է: Միայն իր ձեռքբերումներով, կատարելությամբ Է, որ լեզուն մտնում Է մշա
կույթի ոլորտ: Լեզվի բնույթի վերլուծությունը որոշակի իմաստով նաև քաղա
քակրթության, մշակույթի վերլուծությունն Էր: XX դ. իրադարձությունները 
հաճախ այնպես չեն զարգանում, ինչպես ցանկալի Է. արևածագը փոխվում Է 
մայրամուտի, թռիչքը' անկման, և ամեն անգամ այդ մետամորֆոզներում 
կարևոր դեր են կատարում մշակույթը և քաղաքակրթության ներքին բովան
դակությունը: Մարդու կատարելության ձգտումը պահանջում Է մշակույթի և 
քաղաքակրթության երևույթների իմացություն: Երբ հասարակությունը վատ 
վիճակում Է, նրա հույսերը կապվում են մշակույթի հետ (Էլ ինչի՞ վրա կարելի 
Է հույս դնել) :

Մշակույթի ելակետային սահմանման մեջ արտահայտված Է նաև նրա 
սիմվոլիկ բնույթը: Մշակույթը մարդկային ոգու այլակեցությունն է' նշաննե
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րով արտահայտված: Բայց այստեղ արդեն առաջանում են առաջին բախում
ները, թռիչքներն ու անկումները, տարբեր կարգի ճգնւսժւսմերի ակունքները: 
Մշակույթը ոչ միայն միավորում, այլև բաժանում է մարդու ներքին և արտա
քին աշխարհները: Ռուս փիլիսոփա և գրականագետ Մ. Մ. Բախտինը նշում է, 
որ մշակույթը իր տարածքը չունի: Մեր ենթատեքստում դա նշանակում է, որ 
այն մշտապես թափառում է մարդու ոգու և նրա նշանների միջև՜ նրանցում 
գտնելով միայն ժամանակավոր կացարան: է. Կասիրերը մշակույթի սիմվոլիկ 
բնույթը գնահատում է որպես նրա պարտադիր հատկություն, որը սակայն քն
նադատական ըմբռնման ենթակա չէ: Ինտուիտիվիստ Ա. Բերգսոնը այս մոտե
ցումը չի ընդունում, նա գտնում է, որ փիլիսոփայական ակտը պետք է տանի 
սիմվոլիկ ձևերի ընկալմանը, առարկայի զուտ ինտուիտիվ ըմբռնումը հն
արավոր է միայն դրանից հետո: Մշակույթի սիմվոլիկ բնույթը ոչ ոք չի կարող 
փոխել: Բերգսոնի քննադատները նկատում են, որ մարդը մշակույթի ևքաղա- 
քակրթության սիմվոլիկ արդյունքների խորխորատներում կարող է մոլորվել: 
Դա կբացառվի միայն այն դեպքում, երբ մշակույթը իրականացվում է որպես 
միարժեք երկխոսություն: Մ. Մ. Բախտինը միշտ կրկնում էր, որ մշակույթը 
երկխոսության բնույթ ունի:

' Մարդու ներքին աշխարհից դեպի արտաքին աշխարհը անցնելու աստի
ճանում քաղաքակրթությունը հանդես է գալիս որպես նշանների միասնու
թյուն, մշակույթը' որպես առանձնահատուկ նշան, ստեղծագործություն, կա
տարելություն: Նվագախմբի աղմուկը դեռ կուլտուրա չէ, չնայած արդեն քա
ղաքակրթություն է: Մշակույթի հետ մենք հանդիպում ենք այն ժամանակ, երբ 
լսում ենք Չայկովսկի կամ Բեթհովեն, կարդում ենք Պուշկին, դիտում ենք գե
ղանկարչության վարպետների նկարները, հիանում ենք մեծ դերասանների 
խաղով, օգտվում ենք ժամանակակից տեխնիկայից: Կուլտուրան վարպե
տություն է, բարձր որակավորում, նրանում երևում է հեղինակ-վարպետը: 
Նրանց առջև կանգնած է ունկնդիրը, ընթերցողը, հանդիսատեսը, որը կարող 
է կուլտուրայի ստեղծագործության իմաստը հասկանալ կամ չհասկանալ: 
Մշակույթը առանց հաղորդակցության մահանում է: Մշակույթը իր բազում 
գծերի հետ միասին նաև հաղորդակցություն է:

Որպես հաղորդակցություն մշակույթը իրականացվում է միայն այն դեպ
քում, եթե այն համանշանակ է, այսինքն այն չի մնում որպես իր ստեղծողի 
զուտ անձնական գործ: Մշակույթի համանշանակության մեջ ևս թաքնված են 
որոշ բախումներ, բարձր կուլտուրան բոլորին հասանելի չէ: Կուլտուրան հա
մանշանակ է միայն մարդկանց այն խմբերի համար, որոնք հասկանում են 
այն, մշակույթը ունիվերսալ չէ: Ինչքան բարձր է կուլտուրայի մակարդակը, 
այնքան հասարակության մեջ այն հասկացող մարդկանց տեսակարար կշի
ռը փոքր է: Յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հպարտանում է իր մշակույ
թով, սակայն քաղաքակրթությունը այն չի կարող դարձնել իր հիմքը: Մշա
կութային հիմքով կառուցված հասարակական բուրգը երերուն է: Այն նման է 
սուր մասով տնկված մարմնի (ասենք, հենց բուրգի գագաթային մասով
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կանգնեցնելու դեպքում) հավասարակշռության պահպանման վիճակին, ուր 
հավասարակշռության պահպանումը եթե հնարավոր է, ապա միայն կարճ 
ժամանակում:

Մշակույթի ստեղծումը, պահպանումը արդի գլոբալ պրոբլեմներից է: 
Բարձր մշակույթը կարոդ է կտրվել լայն զանգվածներից, նրանց ավելի հա
սանելի է զանգվածային կուլտուրան, որն ունի հսկայական դրական, նաև 
բացասական նշանակություն: Իսկական կուլտուրայի համեմատությամբ 
մասսայական կուլտուրան հարակցական երևույթ է, այսինքն այն գտնվում է 
կուլտուրայի ծայրամասում:

Որպես երկխոսություն' կուլտուրան կայանում է այն դեպքում, երբ մշա
կույթի ստեղծողը և այն ընկալողը գտնվում են մարդկայնության, արժեքների 
նույն դաշտում: Հակառակ դեպքում երկխոսությունը չի կայանա: Մշակույթը 
ոչ միայն մարդու, այլև մարդկայնության շքահանդեսն է: Կուլտուրական մար
դու բնութագիրը չի սպառվում միայն կիրթ, լուսավորված, հմայիչ լինելով, 
դրանց ավելանում է մարդկայնության չափը: Մշակույթը ստեղծագործություն 
է, գործունեություն, մարդու արժեքային հարաբերությունը իր և մյուսների 
նկատմամբ, որ կատարվում է ճշմարտության, բարու և գեղեցկության օրենք
ներով:

էսթետիկա: Գեղեցիկը, վսեմը

Մարդու աշխարհը իր մեջ ներառում Է գեղեցիկը, դա ինտուիտիվորեն 
պարզ Է բոլորին: Յուրաքանչյուր մարդու հատուկ Է սերը, իսկ սիրում են մեծ 
մասամբ գեղեցիկը, վեհը, և մյուս կողմից մարդկանց դուր չի գալիս տգեղու
թյունը, այլանդակությունը: Գեղեցիկի աշխարհի նաիվ-ինտուիտիվ ըմբռնու
մը նրանում վստահորեն կողմնորոշվելու համար անբավարար Է: Պետք Է ա- 
վելի հիմնավորված, քննախույզ մոտեցում:

Մինչև XVIII դ. կեսերը փիլիսոփաները գեղեցիկի ոլորտին հատուկ նշա
նակություն չէին տալիս: Անտիկ, միջնադարյան և Վերածննդի դարաշրջաննե
րի փիլիսոփաները փիլիսոփայության ինքնուրույն բաժին էին համարում, օ- 
րինակ, տրամաբանությունն ու բաոոյագիտությունը, իսկ էսթետիկան' գեղա
գիտությունը, այդպիսին չէր համարվում:

«էսթետիկոս» հունարեն նշանակում է զգացմունքին վերաբերվող, զգայա
կան: Բայց զգայությունը համարվում էր միայն ճանաչողական կամ պրակտիկ 
գործունեության պահ: Երբ պարզվեց, որ զգայական-հուզական աշխարհը ունի 
ոչ միայն ենթակայական, այլև ինքնուրույն նշանակություն, արդեն եկավ էսթե
տիկայի ժամանակը: էսթետիկայի շրջանակներում իրենց իմաստավորումն են 
ստանում այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են գեղեցիկը, գեղեցկությունը, վեհը: 

Գեղագիտության հիմնադիր Բաումհարտենը գեղեցիկը սահմանում է որ
պես զգայականի կատարելություն, իսկ արվեստը' որպես գեղեցկության 
մարմնավորում: Գեղեցկության կատեգորիան կոնկրետացնում է գեղեցիկի
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ըմբռնումը, իր մեջ ներառում է համեմատության, համադրման տարրեր: 
Որևիցե երևույթ կարող է լինել գեղեցիկ, ավելի գեղեցիկ, գտնվել այլանդա
կից՛ գեղեցիկի հակապատկերից, առավելագույն, ինչպես և այս կամ այն հե
ռավորության վրա: Ընգծելով էսթետիկական ընկալման առանձնահատկու
թյունը' Կանտը այն բնութագրու՜մ է որպես «նպատակահարմարություն ա- 
ռանց նպատակի»: էսթետիկական դատողությունր հետաքրքրված չէ ինչ-որ 
այլ բանով, նրան հատուկ է ինքնաբավ ամբողջականությունը: Մարդու կյան
քում էսթետիկական սկիզբը իր հատուկ տեղն ունի:

Որտե՞ղ և ինչպե՞ս գոյություն ունի էսթետիկականը: Այս հարցի ամենա
պարզ պատասխանը այն է, որ էսթետիկականը, իսկ այստեղ մտնում է և գե
ղեցկությունը, առարկաների հատկությունն է: Նման պատասխանը էսթետի
կականի նշանային, սիմվոլիկ բնույթի ըմբռնման տեսանկյունից բավականին 
պարզունակ է: Ընդգրկված լինելով սիմվոլիզացման պրոցեսի մեջ' էսթետի
կականը սուբյեկտը և օբյեկտը միավորում է, հոգեկանը կապում է նյութակա
նի հետ: «Բնութենակւսնները», որ գտնում են, թե էսթետիկականը առարկա
ների հատկությունն է, և «հասարակականները», որ էսթետիկականը հանգեց
նում են հասարակական կամ անհատական ընկալումներին, սխալվում են: 
էսթետիկականի գաղտնիքը կայանում Է առարկայի «դեմքի» և մարդու հու
զական- պատկերային կյանքի զարմանալի համաձայնության մեջ: Բնության, 
մյուս մարդկանց և իր Էսթետիկական հարաբերության մեջ մարդը ամեն ինչ 
ստուգում Է մարդկայնության չափով, փնտրում Է այն նիշերը, որոնք կարող են 
իրեն օրգանապես կապել արտաքին շրջապատի հետ: Ի՞նչ Է Էսթետիկակա
նը' զգայությո՞ւն, զգացո՞ւմ, բավականությո՞ւն, մի՞տք, Էյդո՞ս, թե՞ արժեք: 
Պարզվում Է, որ էսթետիկականի ֆենոմենից դրանցից ոչ մեկը հանել հնարա
վոր չէ, կարելի է միայն առանձնացնել, թե նրանցից որն է այս կամ այն դեպ
քում տիրապետողը: Սուբյեկտիվ-էսթետիկականի մեջ տիրապետող է զգայա- 
կան-հուզականը,այլ ոչ թե մտածողականը, որը տվյալ դեպքում ենթակայա
կան տեղ ունի: Դրա հետ միասին էսթետիկականը չի կարող գոյություն ունե
նալ ամբողջությունից, միասնությունից, ապրման լրիվությունից դուրս, իսկ 
դա նշանակում է, որ էսթետիկականը էյդոս է: էսթետիկականը գեղեցկության 
ձևով երջանկության խոստում Է:

էսթետիկականի արժեքային բնույթը հատկապես վառ Է արտահայտվում 
գեղեցիկի և այլանդակի հարաբերության մեջ: Մարդը ձգտում է ոչ թե դեպի այ
լանդակն ու ստորը, այլ դեպի գեղեցիկն ու վեհը: Աշխարհից հանեք Էսթետի
կական դրականը, և դուք կկորցնեք զգայական ընկալումների կեսից ավելին: 

Գեղեցիկի աշխարհը մեծացնելու համար մարդը դիմում Է արվեստին: Ար
վեստը, ինչպես նշվեց, գեղեցկության մարմնավորումն Է, ինչը, անշուշտ, են
թադրում Է գեղեցկության անընդհատ արարում:

Գեղեցկությունը կարող Է արտահայտել ձայնը, լույսը, նյութը, շարժումը, 
ռիթմը, մարդու մարմինը, բառը, միտքը, զգայությունը: Արվեստի տեսակները 
բազմազան են' ճարտարապետություն, քանդակագործություն., գրականու
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թյուն, թատրոն, երաժշտություն, պարարվեստ, կինո, կրկես, կիրառական և 
դեկորատիվ արվեստներ և այլն: Գեղեցկության ամեն մի դրսևորում ունի իր 
կրողը, երաժշտության դեպքում, օրինակ, հնչյունները, որոնք արտաբերվում 
են ձայնի, երաժշտական գործիքների միջոցով: Ռուսական ռոմանսում աս
վում է. «0՜, եթե կարողանայի հնչյունի մեջ ինձ դնեի իմ տառապանքների 
ողջ ուժով...»: Արվեստը գեղեցկության կանոններով մարդու ինքնարտւսհայ- 
տումն է: XIX դ. դանիացի փիլիսոփա Ա. Կիերկեգորը տվել է պոետի պատկե
րավոր մի բնութագրություն. «Նրա շրթունքները այնպես են ստեղծված, որ 
նրանցում նույնիսկ հոգոցը վերածվում է չքնաղ երաժշտության»:

Գեղեցիկը կարելի է արտահայտել ոչ միայն ինչ-որ նյութական կրողի մեջ, 
այլև, օրինակ, մտքում: Այսպես՛ գիտության մեջ շատ է գնահատվում ապա
ցուցումը, այսինքն մտածողության, մտքերի գեղեցկությունը: Գեղեցիկ կա
րող են լինել զգացմունքները, եթե նրանք տանում են դեպի դրական արժևոր
վող ապրումներ, օրինակները շատ-շատ են' Ռոմեոի և Ջուլիետայի սիրուց 
մինչև հայրենիքը պաշտպանող զինվորի քաջագործությունը:

Ինժեներների, կոնստրուկտորների և տեխնիկական աշխատողների, 
արհեստավորի համար շատ կարևոր է արվեստի ստեղծագործության և 
տեխնիկական ՛արտադրանքների նմանության և տարբերությունների բա
ցահայտումը: Հունական «տեխնե > բառը նշանակում է արհեստ, վարպե
տություն, արվեստ: Ինչպես արվեստով, այնպես էլ տեխնիկայով զբաղվող
ները վարպետներ են, չնայած նրանց աշխատանքային նպատակները չեն 
համընկնում: Արվեստի գործի նշանակությունը կապված է գեղեցկության 
հետ, իսկ տեխնիկական գործի, արհեստի արդյունքը չափվում է մարդու 
համար օգտակարությամբ: Չպետք է բացառել, որ որոշ դեպքերում տեխ
նիկական արտադրանքները կարող են արվեստի գործ դառնալ: Դրա հետ 
միասին ոչ մի տեխնիկական արտադրանք էսթետիկական աշխարհից 
դուրս չի մնում: Ավելին, պարզվեց, որ տեխնիկական արտադրանքի օգտա
կարությունը չի հակասում նրա էսթետիկական արժանիքներին, դրանք կա
րող են միասնական լինել: Այս հանգամանքի գիտակցումը հանգեցրեց դի
զայնի զարգացմանը: Դիզայնը առարկաների, այդ թվում նաև տեխնիկա
կան, գեղարվեստական ձևավորումն է: «Դիզայն» բառը անգլիական ծա
գում ունի և տեխնիկական էսթետիկայի էությունը բավական լավ է արտա
հայտում: Այն բաղկացած է «զայն» (նշան) արմատից և «դի» (բաժանում, 
մաս) նախածանցից: Դիզայները կատարում է տարբեր բնույթի նշանային 
աշխատանքներ: եա տեխնիկական նշանների է վերածում տարբեր արժեք
ներ՛ հետևելով գեղեցկության կանոններին: Դիզայների համար տեխնիկան 
ոչ թե պարզապես երկաթն ու մետաղն է, այլ գեղեցիկի սիմվոլր: Պետք է են
թադրել, որ դիզայները հասկանում է, որ տեխնիկայի արտահայտչական 
հնարավորությունները միշտ չէ, որ թույլ են տալիս հասնելու արվեստի 
ստեղծագործություններին հատուկ կատարելությանը: էսթետիկական ի- 
մաստով հենց այս վերջինն Էլ դառնում Է տեխնիկայի իդեալը:
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Մարդը գործնական էակ է: Հունական «պրակտիկոս» բառը նշանակում 
է գործնական, ակտիվ Դա նշանակում է, որ պրակտիկան մարդու գործու
նեությունն է: Այն ամենը, ինչ հանդես է գալիս որպես մարդու գործունեու
թյուն, մտնում է պրակտիկայի մեջ: Մտածողությունը, ապրումները նույ
նպես կապված են պրակտիկայի հետ: Հաճախ պրակտիկա ասելով հաս
կանում են նյութական պրակտիկան, այսինքն' այնպիսի գործունեությունը, 
ուր որպես նրա միջոց ե արդյունք հանդես է գալիս նյութական առարկայա
կան աշխարհը: Սակայն նյութական պրակտիկան ևս պրակտիկայի տարա
տեսակներից մեկն է:

Անտիկ հասարակության մեջ ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղ
վում էին միայն ստրուկները: Նույնիսկ արվեստը արհամարհական վերաբեր
մունքի էր արժանանում: Գործունեության բարձրագույն ձևը համարվում էր ի- 
մաստունի հայեցողությունը: Իրականության նկատմամբ հայեցողական հա
րաբերությունը պրակտիկայի հարցը տեղափոխում է բանականության ո- 
լորտ:

Պրակտիկայի մասին ուսմունքը (պրաքսիոլոգիա) հանդես է գալիս որ
պես էթիկա' առաքինության մասին ուսմունք: էթիկան անտիկ, ինչպես նաև 
հնդկական փիլիսոփայության բնորոշ գծերից Է: Պրակտիկայի Էթիկական 
ըմբռնման ավանդույթը անցնում Է համաշխարհային փիլիսոփայության ողջ 
պատմությամբ:

Քրիստոնեությունը սկզբանականորեն աշխատանքը դիտում Էր որպես 
աստծո կողմից մարդկանց տված անեծք: Գործունեության հիմնական ձևը 
կապված Էր աստծուն ծառայելու հետ, իսկ դա նախ և առաջ աղոթքն Էր,հետո 
աստծո հետ կապված մյուս արարքները:

Նոր ժամանակում սքոլաստիկայի դեմ մղված պայքարում փիլիսոփայու
թյան պրակտիկ ուղղվածությունը շեշտում Էին անգլիացի փիլիսոփաներ Բե
կոնը, Հոբսը, Լոկը: Կյանքում կիրառում գտնող փիլիսոփայության ստեղծման 
ձգտումը հիմնվում Էր բանականության հզորության վրա: Նոր դարաշրջանի 
փիլիսոփայության մեջ գործունեության բարձրագույն ձև Էր համարվում բա
նական գործունեությունը, մտածողությունը:

Ըստ Կանտի' տեսական բանականությունը հայում Է իրերի աշխարհը, 
միայն պրակտիկ բանականությունն Է հաղթահարում աշխարհի նկատմամբ 
հայեցողական հարաբերությունը, և դրանով Էլ այն տեսական բանականու
թյան նկատմամբ առավելություն ունի: Պրակտիկ բանականությունը հան
դես Է գալիս որպես կամք, իսկ պրակտիկան որպես բարոյական- արդարա
ցի վարք: Պրակտիկան Կանտի կողմից բնութագրվում Է նպատակի, ազա
տության, կամքի, բարոյականության կատեգորիաներով: Հեգելը վճռական 
քայլ Է կատարում պրակտիկան սուբյեկտիվ գործոններից մաքրազերծելու
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ուղղությամբ: Նա ուշադրություն է դարձնում միջոցի կատեգորիայի վրա: Մի
ջոցը, ըստ Հեգելի, նպատակի նկատմամբ առավելություն ունի, դա «առկա 
կեցության համընդհանրությունն է»: Նպատակը սուբյեկտիվ է, եզակի, իսկ 
միջոցը՜ ընդհանուր: Հեգելի համար աշխատանքը մարդու ինքնածնությունն 
է, սակայն այն իրականացնում Է ոչ թե մարդու, այլ բացարձակ ոգու տրամա
բանությանը: Բացարձակ ոգին որպես ամբողջություն իրականացվում Է տե
սության և պրակտիկայի մեջ: Պրակտիկան տեսական ճանաչողությունից 
բարձր Է, քանի որ այն ոչ միայն համընդհանուր Է, այլև իրական Է: Սուբյեկ
տիվի նկատմամբ օբյեկտիվի, տեսականի նկատմամբ պրակտիկի, նպատա
կի նկատմամբ միջոցի Հեգելի տված առավելություններին միանգամայնո- 
րեն հետևում Է նաև մարքսիզմը: Պատահական չէ, որ իտալացի փիլիսոփա 
և քաղաքական գործիչ Գրամշին մարքսիզմը կոչում է պրակտիկայի փիլիսո
փայություն:

X X  դ. արևմտյան փիլիսոփայության շատ ուղղություններում պրակտի
կան դիտվում է որպես անհատի գործունեություն: Անհատը հասկացվում է որ
պես կամային (պրագմատիզմ), ռացիոնալ (նեոպոզիտիվիզմ) էակ: Մարդը իր 
ազատությունը իրագործում է ընտրության և նախագծի' պրոյեկտի մեջ 
(Սարտր): Հուսեռլի փիլիսոփայության մեջ պրակտիկան պարունակում է 
մարդու ակտիվության բոլոր ձևերը, որոնցից փիլիսոփայական վերլուծու
թյունը առանձնացնում է մաքուր գիտելիքը, տեսությունը, հատկապես այդ 
գիտելիքն է դառնում վերլուծության առարկա: Հւսյդեգերի համար մարդու 
«աշխարհում կեցությունը» իրերի հետ գործառությունն է: Հասարակական- 
պրակտիկ ոլորտը ոչ իսկական կեցության պատվարն է, մարդկության ճգնա- 
ժամերի աղբյուրները նրանում են:

Այսպիսով' տարբեր փիլիսոփայական ուղղություններում պրակտիկան 
ըմբռնվում է նեղ և լայն իմաստով' կամ որպես մարդու ցանկացած գործու
նեություն, կամ որպես մարդու բացառապես առարկայական գործունեու
թյուն:

Պրակտիկան ունի որոշակի կառուցվածք, նրա կառուցվածքի տարրերն 
են' 1) նպատակը, 2) նպատակադիր գործունեությունը, 3) պրակտիկայի մի
ջոցները, 4) պրակտիկ արարքի առարկան, 5) գործունեության արդյունքը:

Նպատակը հատուկ է մարդուն կամ մարդկանց խմբին: Նպատակը ցան
կալի ապագայի սուբյեկտիվ պատկերն է, հանուն որի նախաձեռնվում է որո
շակի գործունեություն: Պարտադիր չէ, որ վերջնական նպատակը ուղղվի 
ինչ-որ առարկաների: Նպատակ կարող է դառնալ նաև իդեալը, որին ձգտու
մը ինչ-որ եզրով սահմանափակված չէ: Նպատակի մասին փիլիսոփայական 
ուսմունքը կոչվում է տելեոլոգիա. Պրակտիկան իր նպատակներին հետապն- 
դող մարդու գործունեությունն է, ուստի այն նպատակահարմար գործունեու
թյուն է:

Այդ գործունեությունը կոչված է տանելու նպատակի իրագործման: Այս
տեղ մարդը անխուսափելիորեն դեմ է առնում բնությանը, որը ճանաչում է ոչ
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թե բարի մտադրությունները, այլ ուժը: Բնությանը մարդը հակադրվում է հենց 
բնական ուժով: Բնության մեջ նա իրագործում է իր նպատակը: Այն ամենը, 
ինչ օգտագործվում է նպատակին հասնելու համար, կոչվում են պրակտիկա
յի միջոցներ: Դրանք ոչ միայն աշխատանքի գործիքներն են, մեքենաները, 
այլև գիտելիքները և մարդկանց կենսափորձը: Այն, ինչին ուղղված է մարդու 
գործունեությունը, կոչվում է պրակտիկայի առարկա:

Գործունեությունը, ինչպես նշում է Մարքսը, մարում է արտադրանքի, ար
դյունքի մեջ: Նպատակը իրագործվում է: Իրականացված նպատակը արդեն 
նպատակ չէ: Հնարավորությունը իրականություն դարձավ, պրակտիկ գործու
նեությունը սպառեց իրեն: Պրակտիկ գործունեության էստաֆետը շարունակա
կան է, հենց այն էլ կազմում է մարդու գործնական կյանքը, նրա պրակտիկան: 

Պրակտիկայի արդյունքներին հասնելու ճանապարհին մարդը հնարավո
րություն ունի գնահատելու իր գործունեության արդյունավետությունը, նրան 
ուղեկցող զգայական և ռացիոնալ պահերը: Պրակտիկան դառնում է ճշմար
տության չափանիշ, ոչ միշտ վերջնական և սպառիչ, բայց բոլոր դեպքերում 
պրակտիկան թույլ է տալիս ճշմարտության գնահատումը դարձնել հանգա- 
մանալի և բովանդակային: Պրակտիկան ճշմարտության միակ չափանիշը չէ, 
սակայն գլխավորներից մեկն է: Ֆոյերբախի մասին թեզիսներում երիտա
սարդ Մարքսը գրում է. «Պրակտիկայում մարդը պետք է ապացուցի իր մտա
ծողության ճշմարտացիությունը, այսինքն՜ իրական լինելը, հզորությունը, 
այսկողմնայնությունը»:

Պրակտիկայի կազմում կան հարաբերականորեն ինքնուրույն շատ պա
հեր, որոնց նշանակությունը միատեսակ չէ: Դա իր հետքն է թողնում փիլիսո
փայական ուսմունքների վրա: Երբ կանտականները վերլուծում են պրակտի
կան, նրանք ելնում են սուբյեկտի ակտիվությունից: Մարքսիստները շեշտադ
րումը տեղափոխում են պրակտիկայի միջոցների վրա նրանց տալով հա
տուկ նշանակություն: Մինչդեռ պրակտիկան միասնական ամբողջություն է, 
այստեղ ամեն ինչ փոխկապակցված է: Միշտ չէ, որ հարմար է պրակտիկան 
բաժանել առանձին հատվածների և հետո փորձել դրանք կապակցել:

Անշուշտ, գոյություն ունեն պրակտիկայի առանձնահատուկ ձևեր, օրինակ 
անհատական մտածողության պրոցեսը, որը նույնպես պրակտիկա է: Պրակ
տիկային մասնակից են ոչ միայն բանվորն ու ինժեները, այլև գիտնականն ու 
քաղաքական գործիչը, ընդհանրապես յուրաքանչյուր ոք: Ոչ պրակտիկ 
հանդիսանում է ոչ թե մտավոր գործունեությունը, այլ գործունեության բացա
կայությունը ընդհանրապես: Եթե բնական պրոցեսները ներառված չեն մարդու 
գործունեության ոլորտում, ապա նրանք պրակտիկայի ոլորտին չեն առնչվում: 
Տեսության և պրակտիկայի բաժանվածությունը հաղթահարելու մասին հա
ճախ են խոսում, ստացվում է, որ տեսությունը հակասում է պրակտիկային: Հա
կառակ մոտեցմամբ, միայն տեսությունն է ընդլայնում պրակտիկայի սահման
ները: Իրականում տեսությունն ու պրակտիկան ոչ միայն հակադիր չեն իրար, 
այլ սերտորեն փոխկապակցված են: Խնդիրը պրակտիկայի զարգացման, նրա
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արդյունավետության բարձրացման մեջ է: Լավ պրակտիկը այն մարդն է, հա
սարակությունը, որը գործում է արդյունավետ:

Ինչ վերաբերում է պրակտիկայի ձևերին, ապա մարդկային գործունեու
թյան դրսևորումներին համապատասխան դրանք շսւտ-շատ են: Գոյություն 
ունի տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, հոգևոր, էսթետիկական, 
գիտական, լեզվական և այլ պրակտիկա: Փիլիսոփայությունը պրակտիկան 
դիտարկում է կատեգորիալ պլանով, պրակտիկայի բոլոր ձևերին հատուկ 
ընդհանուրի տեսանկյունից:

Պրակտիկայի թեման սերտորեն կապված է բարոյականության պրոբլեմ
ների հետ: Եթե մարդը գործում է, ապա հանուն ինչի՞: «Ի՞նչ է մարդու նպա
տակը»,- հարցնում է Կանկը:

Պլատոնի համար պրակտիկան առաքինի և գեղեցիկ գործունեությունն է: 
Պրակտիկայում, ըստ ստոիկների, մարդու ագատ կամքը մարմնավորվում է 
առաքինության մեջ:

Քրիստոնեական ըմբռնմամբ մարդու գործունեությունը պետք է ներթա
փանցված լինի աստվածային առաքինությամբ: Բարձրագույն բարիքը աստ
ծո մեջ է, նա է մարդուն առաջնորդում դեպի բարին, բայց այդ ճանապարհին 
մարդը պետք է կարողանա հաղթահարել իր գայթակղությունները:

Ըստ Բեկոնի և Լոկի' մաոդու պրակտիկ գործունեությունը պետք է ուղղ
ված լինի մարդկային վիճակի բարելավմանը մարդկանց միջև համաձայնու
թյան ձեռքբերմանր:

Կանտը ավելի առաջ է գնում, նա գտնում է, որ պրակտիկ գործունեության 
բարձրագույն նվաճումը միայն բարի նպատակներ հետապնդելու մեջ չէ, այլ 
հիմնական բարոյական օրենքի կատարման մեջ է: Նպատակի պրոբլեմը լուծ
վում է ոչ թե իրականում եղածի, այլ պիտոյի' ինչ պետք է լինհի. ոլորտում: Դրա 
հետ կապված առաջադրվում են բազմաթիվ արժեքաբանւսվան պրոբլեմներ.

Մարքսիստական փիլիսոփայության մեջ պրակտիվայի պատմական 
զարգացումը դիտվում է որպես բարու և չարի իրականացման, դրանց հա
կադրության դիալեկտիկա: Աշխարհի վերափոխման մարքսիստական ծրա
գիրը ուղղված է կոմունիստական իդեալներին հասնելուն, իսկ նրանք, ըստ 
մարքսիզմի, ունեն հասարակական-էթիկական բնույթ:

Հուսեոլը անհանգստացած է նրանով, ոո պրակտիկան հանգեցնում է ելա
կետային կենսական իրողությունների մոռացմանը, մինչդեռ համընդհանուր 
ճգնաժամից խույս տալու համար պետք է մշտապես վերադառնալ դրանց: 
Ոիայն այդ դեպքում պրակտիկան կհասնի իր իրական նպատակներին:

Ինչպես տեսնում ենք, փիլիսոփայության մեջ ձևավորվել և զարգացել են 
պրակտիկայի որպես առաքինի նպատակների հասնելու գործունեություն, 
ըմբռնումննրի հարուստ ավանդույթներ: Փիլիսոփաները առավելապես հակ
ված չեն պրակտիկան հասկանալու նեղ պրակտիցիզմի հունով' ամեն ինչից 
նյութական օգուտ ստանալու ձգտումով: Նրանց ուշադրությունը կենտրոնա
ցած է համընդհանուր արժեքների իրականացման վրա: «Նպատակը արդա-
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րսւցնում է միջոցները» դրույթը քննադատում էին ե Կանտը, և Հեգելը, և 
Մարքսը: Հակամարդկային միջոցների օգտագործումը անխուսափելիորեն 
հանգեցնում է անմարդկային նպատակների իրագործման:

Բարություն: Երեք էթիկա: 
Անձնավորության, ազատության 

և պատասխանատվության պրոբլեմը

Փիլիսոփայության մեջ գոյություն ունի մի բաժին էթիկա, որի շրջանակնե
րում բարու և չարի պրոբլեմը պարզաբանվում է բոլոր մանրսւմասներով: «է- 
թիկա» տերմինի հիմքում Արիստոտելը դրեց հունական «էթոս» բառը, որ նշա
նակում է սովորույթ, բնույթ: ժամանակակից էթիկան բարոյագիտությունը, իր 
մեջ պարունակում է բազմաթիվ կոնցեպցիաներ, որոնցից գլխավորներն են 
առաքինությունների էթիկան, պարտքի էթիկան ե արժեքների էթիկան:

Առաքինությունների էթիկայի հիմնական գաղափարները մշակել է Արիս
տոտելը: Առաքինություն ասելով հասկացվում է մարդու այն հատկանիշները, 
որոնք իրագործելով' մարդը իրականացնում է բարին: Գործելով իր առաքի
նություններին համապատասխան' մարդը անպայմանորեն գտնվում է բարո
յական դիրքերում: Չարը կապված է առաքինությունների աղքատության 
հետ: Ըստ Արիստոտելի գլխավոր առաքինությունները հետևյալներն են ի- 
մաստություն, ողջախոհություն, արիություն, արդարություն: Անգլիացի նշա
նավոր մաթեմատիկոս և փիլիսոփա Բ. Դասելը առաջարկել է առաքինու
թյունների իր ցուցակը' լավատեսություն, քաջություն (իր համոզմունքները 
պաշտպանելու ունակություն), Ինտելիգենտություն: ժամանակակից հեղի
նակները, որոնք հպարտորեն իրենց կոչում են նոր արիստոտելականներ,հա
ճախակի շեշտում են ողջախոհությունը, հաղորդակցականությունը, արդա
րամտությունը, ազատամտությունը և այլն:

Ի հակադրություն առաքինուտյունների էթիկայի Կանտը զարգացրեց 
պարտքի Էթիկաս: Ըստ Կանտի' առաքինության իդեալը անպայմանորեն կա
րող է հանգեցնել բարուն, բայց պատահում է նաև, որ այն տանում է դեպի չա
րը, մասնավորապես, երբ նրանց կիրառողի երակներում հոսում է «չարագոր
ծի սւսռը արյուն», դա հնարավոր է, քանի որ առաքինությունների մեջ բարին 
գտնում է իր մասնակի, հարաբերական և ոչ թե լրիվ արտահայտությունը: 
Բարու հիմնորոշ չափանիշը կարող է լինել միայն այն, ինչ բարի է, առանց 
որևիցե բացառման և սւսհմանափակումների: Բարու չափանիշներ են բարո
յական օրենքները' մի' սպանիր, մի ստիր, մարդուն մի օգտագործիր որպես 
միջոց, մի' գողացիր: Սակւսյն սրանք բարու արտահայտման առանձին կող
մերն են, ուստի պետք է կատարել հաջորդ քայլը: Դա համընդհանուր բւսրո- 
յական օրենքն է կատեգորիկ իմպերատիվը, որն ունի հւսմապարփւսկ, հա
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մընդհանուր, պարտադիր ապրիորի և տրանսցենդենտալ բնույթ:
Պարտքի էթիկան մեր օրերում ևս շատ կողմնակիցներ ունի, բայց շատերն 

այն քննադատում են կյանքից կտրվւսծության և դոգմաներին հետևելու հա
մար: Պարտքի Էթիկային զուգընթաց զարգանում Էր նաև արժեքների էթիկան, 
ըստ որի' գոյություն ունեն միայն հարաբերական արժեքներ, հարաբերական 
բարի: Ընդսմին արժեքները պետք Է հաշվարկել, գնահատել այնպես, որ հնա
րավորին չափ խույս տրվի ամեն կարգի պատրանքներից: Արժեքների Էթիկա
յի առավել նշանավոր տարատեսակներն են" անգլիական ուտիլիտարիզմը և 
ամերիկյան պրագմատիզմը:

Անգլիական ուտիլիտարիզմը զարգացրել են Ա. Սմիթը, Ի. Բենտամը, Ջ. Ս. 
(//7^:«Ուտիլիտուս» լատինական տերմինը նշանակում Է օգուտ, շահ: Ուտի
լիտարիզմի շրջանակներում բարու կարևորագույն չափանիշը օգուտ ստա
նալու մեջ Է, բայց ոչ թե ամեն գնով, այլ Բենտամի սկզբունքին համաձայն' 
«Առավել երջանկություն, ավելի մեծ թվով մարդկանց համար»: Օգտակարու
թյունը Բենտամը հասկանում Էր որպես բավականություն, որը զերծ Է ուրիշ
ների տառապանքներից:

Ամերիկյան պրագմատիզմում (Ջ. Պիրս, Ու. Ջեյմս, Ջ. Դյուի) բարոյական 
բարիքը հասկացվում Է որպես հաջողություն, որը ձեռք Է բերվում կոնկրետ 
պրոբլեմային իրադրության հանգուցալուծման միջոցով: Պրագմատիստները 
ավելի որոշակիորեն են պնդում, որ արժեքները մարդկային գործունեության 
արդյունք են:

Ինչպես տեսնում ենք, այս երեք Էթիկաներից յուրաքանչյուրն ունի իր ա- 
ռավելություններն ու թերությունները: Առաքինությունների Էթիկան կենտրո
նանում Է առանձին անձնավորության բարոյական կերպարի ըմբռնման վրա, 
պարտքի Էթիկան առաջնային տեղ Է տալիս համընդհանուր բարոյական օ- 
րենքներին, արժեքների Էթիկան կանգ Է առնում աշխարհում մարդու կեցու
թյան բարոյական պրոբլեմների վրա:

Երեքն Էլ շատ արդիական են, այդ իսկ պատճառով այս երեք Էթիկաների 
համադրումը, նրանց ուժեղ կողմերի միակցումը հույժ կարևոր նշանակու
թյուն ունի:

Արդիականությունը իր ճգնաժամային ախտանիշներով Էթիկայի առջև բա
վական դժվար խնդիր Է դնում: Մի կողմից այդ ախտանիշները ակնհայտորեն 
ցույց են տալիս նշանավոր հումանիստ Ա. Շվեյցերի արտահայտությամբ' Էթի
կական սկզբի կորուստ: Մյուս կողմից, կան փիլիսոփաներ, օրինակ Հայդեգե- 
րը, Լիոթարը, որոնք Էթիկային հակադրում են Էսթետիկական անմիջականու
թյունը: Ըստ Լիոթարի ժամանակակից աշխարհը մասնատված Է, հատվածային 
Է, բազմանշանակ Է, Էթիկական միասնության որոնումը անպայմանորեն կհան- 
գեցնի նոր տոտալիզարիզմի՝ ամբողջատիրության: Այդ իսկ պատճառով հնա
խոս Էթիկական արժեքներին փոխարինության Է գալիս իսկական Էթիկականը, 
վսեմը: Ավելացնենք, որ մեր օրերում ռուսական (ինչպես և հայկական,- Վ. Ա.) ի- 
րականությանը բնորոշ Է Էթիկայի նկատմամբ անուշադիր, ինչ-որ մի կողմ քաշ-
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վւսծ վերաբերմունք: էթիկականը դիտվում է միայն ուսուցիչների և հոգևորա
կանների մենաշնորհ, և այն բոլորովին չի առնչվում աշխարհիս ուժեղների հետ: 

Բայց իրականում էթիկան բոլորովին էլ հնախոս չէ: Նման դրույթներ 
Արևմուտքում տեղ էին գտնում մի 25-30 տարի առաջ, այն էլ մասնակի ընդգր
կումներով: Այժմ էթիկայի պրոբլեմները մշակվում են հեղինակավոր փիլիսո
փաների և գիտնականների կողմից, և այն համարվում է հույժ կարևոր և հան
րօգուտ գործ:

էթիկական նոր գաղափարներից մեկը կապված Է անձնավորության ա- 
զատության և պատասխանատվության փոխհարաբերության պրոբլեմի հետ: 
Ազատության պրոբլեմի մասին բանավեճերը սկսվում են անտիկ շրջանից և 
հասնում են մինչև մեր օրերը: Տեխնոգեն քաղաքակրթությունը այլևս թույլ չի 
տալիս անտեսելու «մարդը կարող Է անել ավելին, քան իրավունք ունի» 
դրույթը: Խնդիրն առնչվում Է մարդկության գոյատևման հին ուղիների հետ: 
Անհրաժեշտ Է ազատությունը և պատասխանատվությունը զուգակցել իրար: 

Ազատության նշանաբանը' «մի' խանգարեք գործել», ձևավորվեց դեռ XVII- 
XVIII դդ. բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում: Կապիտալիզմի 
զարգացումը ուղեկցվում Էր անհատի համար տարբեր բնույթի ազատություն
ների ապահովման պահանջներով: Ազատությունը դարձավ բուրժուական-ա- 
զատական հասարակության հիմնական արժեքը: Այս առնչությամբ շատ հե
տաքրքիր Է ֆրանսիացի Էքզիստենցիալիստ ժ. Պ. Սարտրի դիրքորոշումը, որը 
մարդու կեցությունը և ազատությունը չէր առանձնացնում իրարից: Սարտրի 
համար ազատությունը բացարձակ արժեք է: Այս դիրքորոշումը մեծ համբավ 
ուներ մինչև XX դ. վերջին քառորդը: Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց 1979 
թվականից, երբ լույս տեսավ գերմանա-ամերիկացի Հ. Յոհաննեսի «Պատաս
խանատվության սկզբունքը: Տեխնիկական քաղաքակրթության էթիկայի մշակ
ման փորձ» աշխատությունը: Դրանից հետո ի հայտ եկան հազարավոր հրա
պարակումներ, որոնց հեղինակները ուշադրություն էին դարձնում ազատու
թյան որպես արժեքի հարաբերական բնույթի վրա, պահանջում էին, որ անհ
րաժեշտ է ազատությունը միացնել պատասխանատվության հետ:

Մասնագետները պարզել են, որ պատասխանատվության հասկացության 
նկատմամբ փիլիսոփայական ուշադիր վերաբերմունքն ունի շուրջ հարյու
րամյա պատմություն, բայց պատասխանատվության կոնցեպցիան էթիկայի 
հիմնորոշ սկզբունք դարձավ միայն XX դ. 80-ական թվականներին:

Կանգ առնենք պատասխանատվության երկու կոնցեպցիաների վրա՝ դա
սական և ոչ դասական: Ըստ դասական կոնցեպցիայի' գործունեության սու
բյեկտը նրա հետևանքների համար պատասխանատվություն է կրում: Որպես 
պատասխանատվության կրող մարդը պետք է լինի ազատ և ինքնուրույն: Այս
տեղ ևս տսսնում ենք, որ ազատությունը և պատասխանատվությունը կապված 
են իրար հետ: Գործունեության սուբյեկտը պետք է և ի վիճակի լինի կանխատե- 
սելու իր արարքների հետևանքները, իսկ դա հնարավոր է այն ժամանակ, երբ 
նա գործում է ինքնուրույն և ոչ թե ընդամենը պտուտակ է, «վինտիկ»: Վերջա
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պես գործունեության սուբյեկտր պետք է ինչ-որ մեկի առջև պատասխան տա 
դատարանի, պետի, աստծո կամ սեփական խղճի: Պատասխանել (այստեղից 
էլ «պատասխանատվություն» տերմինը) արածի համար, արարքների 
հետևանքների համար, որոնք գործունեության սուբյեկտին դնում են մեղադ
րյալի վիճակի մեջ: Պատասխանատվության էթիկան արարքի էթիկա է: Եթե ա- 
րարքը չի կայացել, ապա պատասխանատվությունը վերանում է: Պատասխա
նատվության էթիկան կարելի է նաև կոչել կառուցողական էթիկա, սուբյեկտը 
մտակառուցում է իր արարքները, որոնք հետո միայն պետք է իրագործվեն:

Այնտեղ, ուր սուբյեկտը հանդես է գալիս որպես խմբի անդամ, ուր ֆունկ
ցիաների բաժանվածության պատճառով կանխատեսել սեփական արարքնե
րի հետևանքները հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է պատասխանատվության նոր, 
ոչ դասական ուսմունք: Իրադրության նկարագրության մեջ, (իսկ այն տեխնի
կական քաղաքակրթության մեջ հանդիպում է ամեն մի քայլափոխում) դասա
կան կոնցեպցիան կորցնում է իր կիրառելիությունը, քանի որ նրա իրավասու
թյան պայմանները չեն պահպանվում: Գործունեության սուբյեկտր այժմ ի 
սկզբանե պատասխանատու է ոչ թե տվյալ կառուցվածքի շրջանակներում իր 
արարքների անհաջողության համար, այլ հանձնարարւլաօ գործի կատար
ման, վերջինիս հաջողության համար: Չնայած իրավիճակի անորոշությանը՜ 
սուբյեկտը վճռում է գործի ճիշտ կազմակերպման, նրա իրագործման ընթաց
քի ղեկավարման խնդիրը: Պատասխանատվությունը արդեն կապված է ոչ թե 
մարդու բացարձակ ազատության հետ, այլ ժողովրդավարական հասարա
կության նորմերի և ֆունկցիաների հետ: Չափազանցություն չի լինի նշել, որ 
պատասխանատվության դասական կոնցեպցիան համապատասխանում է 
ինքնավար սուբյեկտի բացարձակ ազատության ըմբռնմանը: Պատասխա
նատվության ոչ դասական կոնցեպցիան զուգահեռվում է ազատ հասարա
կությանը, որի պահանջները յուրաքանչյուր ոք պետք է հաշվի առնի:

Հապճեպ կլիներ պնդել, թե պատասխանատվության ոչ դասական կոն
ցեպցիան մշակված է ամենայն պարզությամբ, ընդհակառակը, այն հագեցած 
է պրոբլեմատիկ հարցերով, որոնք իրենց լուծմանն են սպասում: Դրանցից 
մեկը պատասխանատվության կիսման պրոբլեմն է: Պատկերացնենք, որ 
մարդկանց մի խումբ կատարում է ընդհանուր գործ: Ինչպե՞ս որոշենք յուրա
քանչյուր առանձին գործունեության սուբյեկտի պատասխանատվության աս
տիճանը: Այս խնդիրը դեռ լուրջ պարզաբանումների, հիմնավորումների կա
րիք ունի: Իսկ դա նշանակում է, որ էթիկականը լիցքավորվում է կյանքի զար
կերակով:

Ամփոփելով անհարկի չի լինի դիմել փիլիսոփայության պրակտիկ ֆունկ
ցիային: Դեռ պտտվում է հնացած-ծերացած այն մոլորությունը, թե պրակտի
կայից ավելի հեռու ոչինչ չկա, քան փիլիսոփայությունը: Պրակտիկայի ոլոր
տից փիլիսոփայության հեռացումը, անշուշտ, միանգամայն անհիմն է: Դա 
հատկապես ակներև է էթիկայի օրինակով: էթիկան հաճախ անվանում են 
պրակտիկ փիլիսոփայություն կամ արարքների Էթիկա: էթիկան առանձին
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անհատի, ինչպես նաև հանրության, գործունեության ուղեցույցն է: Իմիջիայ- 
լոց, և տղամարդու, և կնոջ համար չկա ավելի ազնվաբարո բան, քան բարո
յապես մաքուր լինելը: էթիկային դիմում է նա, ով գործում է: Յուրաքանչյուր 
մարդ, անկախ իր ցանկությունից, էթիկականի կրող է: Ցավոք, շատերը իրենց 
պրակտիկ գործունեության մեջ օգտվում են շինծու փիլիսոփայությունից: 
Այստեղ խնդիրը ոչ թե փիլիսոփայության թուլության, այլ մարդկանց ակներև 
բացթողումների մեջ է: Փիլիսոփայությունը ի գորու է մարդկանց հեռու պահե
լու դեպի ողբերգությունները տանող սխալներից: Իզուր չէ էյնշտեյնը գրում. 
«Միայն բարոյականությունն է մեր արարքներին գեղեցկություն տալիս, այն 
մեր կյանքը դարձնում է արժւսնավայել»:

ճշմարտության, գեղեցկության ե 
բարու միասնությունը: 

Կրթություն և դաստիարակություն

Նախորդ բաժինների շարադրանքի տրամաբանությունը մեզ հանգեցրեց 
իմացության, զգայական-հուզական և պրակտիկայի ոլորտների գլխավոր 
արժեքներին' ճշամարտությւսնը, գեղեցկությանը և բարուն: Ինչպես մարդու 
մեջ միտքը, սիրտը և կամքը միասնություն են կազմում, այդպես էլ միասնա
կան են ճշմարտությունը, գեղեցկությունն ու բարին: Այս եռամիասնության 
բնույթի մասին խորհել են շատ փիլիսոփաներ, գիտնականներ, գրողներ: Այս 
կապակցությամբ կանգ առնենք ճշամարտության, օեղեցկության և բարու 
միասնության ըմբռնման հիմնական միտումների վրա:

Բոլորը համաձայն են, որ ճշմարտությունը, գեղեցկությունը և բարին (և 
յուրաքանչյուրը առանձին վերցրած) արտահայտում են իսկական մարդկայի
նի հատկությունները մարդու մեջ: Տարաձայնությունները սկսվում են, երբ 
պարզաբանվում են այդ արժեքների կապը միմյանց հետ: Ոմանք ավելորդ չա
փով այդ արժեքները մոտեցնում են իրար: «Գեղեցիկը,- գրում է Ռ. Թագորը,- 
բարու, իսկ բարին գեղեցիկի ավարտուն արտահայտություններն են»: Ըստ 
Սարտրի' գեղեցիկը, ճշմարտությունը բարին է: Կատեգորիկ է նաև 
Գ. Ֆլոբերը «այն ամենը, ինչ գեղեցիկ է, բարոյական է»: Մյուս հեղինակները 
քիչ լավատես են. «Ինչ մտքին ամոթալի է թվում, կարող է սրտի համար միան
գամայն գեղեցիկ լինել» (Ֆ. Դոստոևսկի): «Գեղեցկության հասկացությունը,- 
գրում է Լ. Ն. Տոլստոյը,- ոչ միայն չի համընկնում բարու հետ, այլ ավելի շուտ 
հակադիր է նրան, քանի որ բարին մեծ մասամբ համընկնում է կրքերը հաղթա
հարելու հետ, իսկ գեղեցկությունը մեր բոլոր կրքերի աղբյուրն է»: Պարզվում 
է, որ մի արժեքի լրիվ համընկնումը մյուսի հետ անհնար է: Բ. Պասկալը նշում 
է, որ սիրտն իր բանականությունն ունի, որը մեր բանականությանը հայտնի չէ: 
Նրան կրկնում է Լւսռոշֆուկոն. «Միտքը ի վիճակի չէ սրտի դերը կատարելու»: 
Այս բոլորը, անշուշտ, չի նշանակում, որ այս արժեքների միջև որևէ կապ չկա: 
Ուշադրության է արժանի Մ. Մ. Պրիշվինի միտքը. «Գեղեցկությունը կարո՞ղ է
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գտնվել ճշմարտության մեջ: Հազիվ թե, բայց երբ ճշմարտությունր կյանքի է 
կոչվում գեղեցկության մեջ, ապա դրանից ծնվում է մեծ արվեստը»: Այնու
հետև նա շարունակում է. «Զգուշացի՛ր առանց սրտի մտածելուց»: «Բարոյա
կանությունը,- գրում է Բուֆլեն,- պետք է գիտության ուղեցույց աստղը լինի»: 
Եթե մի արժեքի հանգեցումը մյուսին անհնար է, ապա դա նրանց փոխպայմա
նավորվածության հնարավորությունը բոլորովին չի բացառում:

ճշմարտության, գեղեցկության և բարու կամ մտքի, սրտի և կամքի փոխլ- 
րացման մասին պնդումները շատ-շատ են: Վ. Հյուգոնգրում է. «Մեծ սերը մեծ 
մտքից անբաժան է, մտքի լայնությունը հավասար է սրտի խորությանը, ուս
տի և մարդասիրության բարձունքներին հասնում են մեծ սրտերը, որոնք և 
մեծ մտքի տեր են: Մեծ զգացմունքները ուղիղ համեմատական են մտքի խո
րությանը: Սիրտը և միտքը հավասարակշռության երկու նժարներ են: Երբ 
միտքը հասնում է իմացության խորքերին, սիրտը բարձրանում է մինչև եր
կինք:»: Սրանք գրողի մտքերն են: Փիլիսոփան այս դատողություններում 
տեսնում է գեղեցկության և ճշմարտության ուղիղ համամասնության (Հյուգոն 
խոսում է ուղիղ հարաբերության մասին) կոնցեպցիան:

Հետևելով Հյու՚գոյին' անհրաժեշտ է որոշ ճշգրտումներ անել ճշմարտու
թյան, գեղեցկության և բարու կապի բնույթի մասին: Պարզ է, որ նրանք, լրաց
նելով մեկը մյուսին, կազմում են մի ամբողջություն, որը նման է Վ. Ս. Սոլովյո- 
վի դրական միասնությանը: Կանգնեք ճշմարտության հիմքի վրա, և գեղեց
կությունն ու բարին ձեր համար ուղեցույց աստղ կդառնան: Դառնալով գե
ղեցկության կողմը' դուք կտեսնեք, որ այն ձեզ տանում է մտքի խորության և 
բարոյական կատարելության: Վերջապես, բարուն ձգտելու դեպքում ձեզ ու
ղեցույց կլինեն ճշմարտությունն ու գեղեցկությունը: ճշմարտությունը գեղեց
կությունը չէ, իսկ գեղեցկությունը ամբողջովին չի համընկնում բարու հետ, 
այնուհանդերձ, այս երեք արժեքներից յուրաքանչյուրը որոշակի իմաստով 
ցույց է տալիս մյուսին: Կանտը գեղեցկությունը սահմանում է որպես բարոյա
կան բարու սիմվոլ»: Մեր կարծիքով սիմվոլի կատեգորիան այստեղ պատա
հականորեն չի նշված: Կանգ առնենք այս երեք արժեքների կապերի սիմվո
լիկ հիմքերի վրա:

Պրոբլեմի էությունը կապված է մարդու կյանքի լրիվության առանձնահա
տուկ երևույթի հետ: Որքան էլ մարդը ուզենա, նա չի կարող իր կեցությունը 
սահմանափակել իմացության, զգայականացման և արարքների ոլորտնե
րից մեկով: Այդ իսկ պատճառով նա միավորում է ճշմարտությունը, գեղեցկու
թյունը և բարին: Նրան (գիտնականին), ով պնդում է, թե ճշմարտությունը վեր 
է ամենից, անմիջապես մատնացույց կանեն գեղեցկության և բարու արժա
նիքները: Նա (արվեստի գործիչը), ով գեղեցկությունը համարում է կյանքի 
պսակը, աչքաթողէ անում ճշմարտությունն ու բարին: Իսկ բարուն առաջնու
թյուն տվողը (գործի մարդը, պրագմատիկը) բավարար չի գնահատում ճշ
մարտության և գեղեցկության արժանիքները: Մարդը կյանքի լրիվությանն է 
հասնում բոլոր արժեքների միասնությամբ' ձգտելով նրանց փոխկապակց-
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վածությանը, ներդաշնակությանը:
Անշուշտ, ճշմարտությունը, գեղեցկությունը ե բարին իդեալներ են, որոնց 

կողքին միշտ դրված է նրանց հակադրությունները մոլորությունը (կեղծիքը), 
այլանդակը և չարը: Որ բևեռին կձգտի մարդը, դա բնականաբար կապված է 
նրա փիլիսոփայական ընտրությունից, նրա ազատությունից, իր և մյուսների 
առջև պատասխանատվությունից:

Իսկական փիլիսոփայությունը չի խուսափում ապագայից, այն ձգտում է 
կանխագծել ապագան և դա անում է բարձրագույն արժեքների, իդեալների 
միջոցով: Մարդու հայացքը ուղղված է աստղերին, նա կատարելագործվում է 
կրթության միջոցով: Հաճախ XX դ. կոչում են կրթության դար: Կրթությունը 
այժմ դիտվում է որպես մարդու անքակտելի իրավունքի իրագործում: Մարդը 
բնությունից այն չէ, ինչ պետք է լինի ըստ սահմանման, ուստի նա կրթության 
կարիք ունի: Կրթություն բառը կապված է մշակույթի (կրթել, մշակել իմաս
տով) հետ, այն գիտության, պրակտիկայի և մշակույթի արժեքների յուրա
ցումն է: Հաճախ կրթությունը հասկանում են մշակույթից և բարոյականու
թյունից դուրս այն դիտելով որպես սիստեմատիկ գիտելիքների, հմտություն
ների ձեռքբերում, իսկ ավելի նեղիմաստով' որպես մասնագիտական նախա
պատրաստություն: Այս դեպքում կուլտուրայի և պրակտիկայի հետ կապում 
են դաստիարակությունը: Փիլիսոփայությունը միշտ էլ ներգործուն դեր է ու
նեցել կրթության lr դաստիարակության համակարգերի զարգացման վրա: 
Քանի որ սույն ձեռնարկը ուղղված է բարձրագույն ուսումնական հաստատու
թյունների ուսանողությանը , ապա հարկ ենք համարում կանգ առնելու երի
տասարդ մի գիտության (այն տակավին 20-30 տարեկան է) կրթության փիլի
սոփայության մի քանի հիմնահարցերի վրա:

Առաջին համալսարանները ստեղծվեցին Իտալիայում, Իսպանիայում, 
Ֆրանսիայում և Անգլիայում XII-XIII դդ.: Լատինական ունիվերսիտաս բառը 
նշանակում է ամբողջական, համապարփակ: Ուսանողությունը նախապատ
րաստվում է գիտելիքների տարբեր ոլորտներում: Միջնադարյան համալսա
րանական ուսուցումը մենք պատահական չանվանեցինք «նախապատրաս
տում»: Այն պայմաններում, երբ գիտության ամբողջական պատկերը մշակ
ված չէր, համալսարանները իրենց ունկնդիրներին նախապատրաստում էին: 

Նոր դարաշրջանում գիտության ամբողջական պատկերը ավելի հստակ 
տեսք ստացավ: Կրթությունը արդեն հասկացվում էր որպես գիտության ու
սուցում: Այն բաղկացած է առանձին դիցիպլիններից, որոնցից յուրաքանչյու
րի համար ցանկալի է ունենալ դասագիրք: Դիսցիպլինային կրթության կազ
մակերպման հիմքում դրվում է գիտության' որպես համապարփակ, միասնա
կան գիտելիքների մասին դասական փիլիսոփայության պատկերացումը: 
Համալսարանները արդեն կապվում են էսթետիկականից և բարոյականից 
մաքրված ունիվերսալ գիտելիքների ուսուցման հետ: Նման ծրագիրը շուտով 
հանդիպեց երկու սկզբունքային բնույթի դժվարությունների: Մի կողմից գեր
մանական դասական փիլիսոփայության մեջ (Հերբարտ, Հումբոլդտ, Հեգել)
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ցույց տրվեց մշակութաբանակւսն կրթության անհրաժեշտությունը: Անձնա
վորությունը պետք է ձևավորվի ոչ թե որպես բւսցառորեն գիտության սու
բյեկտ , այլ որպես մշակույթի սուբյեկտ: Մյուս կողմից' երևան եկավ մասնա
գիտական կրթության, այդ թվում նաև տեխնիկական կրթության անհրաժեշ
տության սոցիալական պահանջը: Համապատասխան բարեփոխումները ի- 
րագործվեցին XIX դարում, որոնց արդյունքում առաջացան երկակի բնույթի 
հակադրություններ:

Համալսարանական կրթությունը հակադիր է մասնագիտականին, իսկ 
հումանիտարը' տեխնիկականին: Այստեղ պետք է ավելացնել, որ կրթությու
նը հասկացվում է դաստիարակությունից դուրս: Ահա այս պատճառով միշտ 
էլ լսվում են բարձրագույն կրթության համակարգի հումանիտարացման պա
հանջներ: Սույն ձևով բողոքում են նաև այս բնագավառում գործերի անբա
վարարությունից: էյնշտեյնի կոչը կրթության գլխավոր նշանակությունը 
դարձնել բարոյականության ձգտումը, այդպես էլ մնաց չլսված:

Այժմ դժվար է գտնել մի երկիր, որում չբողոքեն կրթության ճգնաժամից: 
Ակներև է, որ կրթության մեջ միակողմանի կողմնորոշումները անբավարար 
են: Համալսարանական կրթությանը պակասում է մասնագիտականացումը, 
մասնագիտական կրթությանը՛ ունիվերսալությունն ու ֆունդամենտալությու
նը, հումանիտար կրթությանը՛ պրակտիկությունը, իսկ բոլորին միասին' մշա
կույթը: Կրթությանը հատուկ բոլոր բաղադրամասերը մի բուհում համախմբե
լու փորձերը ևս անհաջողության են հանգում, քանի որ առանձին մարդը ի վի
ճակի չէ յուրացնելու այն ամենը, ինչին հասել է մարդկությունը իր ամբողջու
թյան մեջ:

Կրթության համակարգի ճգնաժամի հաղթահարումը շատերը տեսնում են 
ընդհանուր դեղատոմսերի մեջ, բայց այն մեգ վերադարձնում է Նոր դարաշր
ջանի փիլիսոփայության իդեալներին և նշված արատները ի զորու չէ վերաց
նել: ժամանակակից փիլիսոփայությունը հենվում է իդեալ-արժեքների վրա, 
որոնք իրականացվում են գիտությունների, մշակութային և բարոյական նվա
ճումների բազմազանության միջոցով: Մեր երկրում, անշուշտ, կրթության հա
մակարգի կատարելագործումը վաղուց է հասունացել: Սակայն այն չպետք է 
ինքնապարփակ լինի: Կրթության իդեալները նույնն են, ինչ փիլիսոփայու
թյան իդեալները ճշմարտություն, գեղեցկություն, բարիք:

Կրթության դերը կայանում է նրանում, որ ձևավորի հարուստ գիտելիքնե
րով, բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն, որը պետք է լինի և 
կիրթ, և բարոյական, և՛ գործնական, այս դեպքում նրանում կմիասնա
կանանա միտքը, սիրտը, կամքը: Դա կողմնորոշիչ պետք է լինի նաև տեխնի
կական կրթության գործում, որի նպատակը ոչ թե «երկաթի հետ գործ ունե
նալու», այլ մարդկային արժեքները մետաղների մեջ մարմնավորելու մեջ է:



Գլուխ 2.3. Հասարակության և պատմության փիլիսոփայություն 203

Գ լ ո ւ խ  2. 3

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հասարակության բնույթի ըմբռնման ուղիները

Մարդու ե նրա գործունեության փիլիսոփայությունը մեգ ընդհուպ մոտեց
րեց հասարակության փիլիսոփայությանը: Մարդիկ համատեղ են ապրում, 
նրանք կազմում են հասարակություն: Հասարակության փիլիսոփայությունը 
փորձում է բացատրել հասարակության բնույթը, նրա առանձնահատկու
թյունները:

Չկա հասարակական փիլիսոփայության մի ուղղություն, որի սկզբունք
ները չօգտագործվեին (անշուշտ, հաջողության ոչ միատեսակ աստիճանով) 
հասարակության գաղտնիքների բացահայտման համար: Օրինակ պլատո
նյան «պետության» մեջ հասարակության մասին ուսմունքը մշակված է ի- 
դեաների մասին ուսմունքի հետ սերտ կապի մեջ: Ավգուստինը «երկրային 
թագավորությունը» դիտում էր «աստծո արքայության» լույսի ներքո: Այս գի
ծը շարունակվում է ողջ միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ:

Նոր դարաշրջանի փիլիսոփայության մեջ Հոբսը և Լոկը մշակեցին հասա
րակական դաշինքի ուսմունքը: Ինչպես ցույց տրվեց պատմափիլիսոփայա
կան դասընթացի համապատասխան բաժնում, հասարակական դաշինքի 
ուսմունքի ե իրավական աշխարհայացքի մշակումը պատահական չէր, այն 
Նոր դարաշրջանի փիլիսոփայության զարգացման արդյունքն էր: Պոզիտի
վիզմը (Կոնտ, Սպենսեր) դեպի գիտական գիտելիքը ունեցած իր կողմնորոշ
մամբ նպաստեց փիլիսոփայությունից հասարակության մասին հատուկ գի
տության' սոցիոլոգիայի անջատմանը: Կյանքի փիլիսոփայությունը և ֆենո
մենոլոգիան (Հուսեռլ, Շյուց) նպաստեցին էմպիրիկ սոցիոլոգիայի ձևավոր
մանը:

Պատմական տեղեկանքը կարելի է զգալիորեն ընդլայնել: Սակայն մեր 
խնդիրը հասարակության փիլիսոփայության ժամանակակից հիմնահարցե
րի պարզաբանումն է' ոչ թե մեկ ուղղության, այլ տարբեր ուղղությունների 
նվաճումների համադրման միջոցով: Ցավոք, հասարակության փիլիսոփա
յության բնագավառում մեր գրականության մեջ երկար ժամանակ տիրապե
տող էր մարքսիզմ-լենինիզմը, որի մոտեցումներն ու գաղափարները հասա
րակության զարգացման մասին հրամցվում էին որպես բացարձակ և վերջ
նական ճշմարտություններ:

Արդեն քանիցս նշվել է, որ մարդը բնականի և հոգեբանականի միասնու
թյուն է, որպես պրակտիկ էակ նա գործում է, իր գործունեության մեջ խորհր
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դանշում է իրեն: Այստեղից էլ սկիզբ են առնում հասարակության ըմբռնման 
հնարավոր մոտեցումները: Հասարակության նկատմամբ փիլիսոփայական 
մոտեցումները կարելի է դիտարկել որպես շարժում բնություն-մարդու հոգե- 
կան-մարդու գործուՕեություն-մւսրդու գործունեության արդյունք-դիսկուրս 
շղթայում: ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ տիրապետող են հենց 
նման մոտեցումները:

«Բնությունից դեպի հասարակություն» մոտեցումը ընկած է հասարակու
թյան նատուրալիստական կոնցեպցիաների հիմքում: Այս կոնցեպցիաներում 
ընդգծվում է աշխարհագրական (կլիմա, բնական հարստություններ, կենդա
նական ե բուսական աշխարհ), ազգագրական (ազգաբնակչության աճի) ե 
դարվինիզմի ու գենետիկայի դիրքերից դիտարկված մարդու կենսաբանա
կան գործոնների որոշիչ դերը հասարակական կյանքում:

Հասարակության նատուրալիստական կոնցեպցիաները միշտ քննա
դատվել են սոցիալական հարաբերությունները բնական օրիանաչափու- 
թյուններին հանգեցնելու, ռեդուկցիոնիզմի համար: Նման մեղադրանքներից 
այս մոտեցման հետևորդների պաշտպանությունը բավական դժվար է, քան
զի նրանք հասարակությանը նայում են աշխարհագրագետի, կենսաբանի աչ
քերով, նրանք հասարակության մեջ միայն տեսնում են կենսաբանականը, 
բնականը: Սակայն սոցիալականը կենսաբանականը, բնականը չէ:

Հասարակության նատուրալիստական ուսմունքները, անշուշտ, անպ
տուղ չեն, նրանք ուսումնասիրում են բնության և հասարակության փոխա
դարձ կապի բավական նշանակալի կողմեր: Բայց հասարակականի յուրա
հատկության հարցի պարզաբանումը նրանց կողմից բավարար լուծում չի 
ստանում: Այդ պատճառով շատ մտածողներ հասարակականի յուրահատ
կությունը կապում են ոչ թե կենսաբանական, այլ ավելի բարդ հոգեբանական 
երևույթների հետ:

Սոցիոլոգիայում, սոցիալական հոգեբանության մեջ պսիխոլոգիզմի հիմ
քում դրված է Ջ. Ս. Միլի ձևակերպած սկզբունքը. «Միավորվելով հասարա
կականի մեջ' մարդիկ չեն վերածվում ինչ-որ մի այլ էակի, որն արդեն ունի ու
րիշ հատկություններ...: Հասարակական կյանքում մարդկանց հատուկ են 
այն հատկությունները, որոնք բխում են մարդու բնության օրենքներից, ուս
տի և կարող են հանգեցնել դրանց»:

Առաջին հայացքից սոցիոպսիխոլոգիզմի ծրագիրը միանգամայն ակ
ներև, ավարտուն և հաջողակ է թվում: Բայց սոցիոպսիխոլոգիան հասարա
կությունը դիտում է անհատի պատկերով և նմանությամբ, իսկ անհատը 
վերցվում է հասարակական պայմաններից, օրինակ՝ նյութական արտադ
րությունից դուրս: Ավելին, հոգեբանությունը իր ուսումնասիրած երևույթ
ները սերտորեն կապում է օրգանիզմի ֆիզիոլոգիայի հետ և, որպես կա
նոն, հոգեբանականի պատճառները որոնում է ֆիզիոլոգիականի մեջ: Սո- 
ցիոպսիխոլոգիան հոգեկանը ըմբռնում է շատ նեղ' մշտապես ֆիզիոլոգիա
կանին ուղեկցողի իմաստով: Սակայն մշակույթի և պրակտիկայի երևույթ
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ները պսիխոֆիզիոլոգիակւսն մոտեցումներով չես բացատրի:
Սոցիոպսիխոլոգիայի ավելի ազդեցիկ դպրոց դարձավ ինստինկտիվիզ- 

մը, առաջին հերթին ֆրոյդիզմը, որի նշանակությունը մեր օրերում բավական 
մեծ է: Այսօր հետազոտոդները խոսում են մի քանիսից մինչև 15 հազար 
բնազդների մասին: Ֆրոյդի համար երկու գլխավոր բնազդներն են կյանքի 
բնազդը էրոսը, և մահվան բնազդը թանատոսը: Ըստ Ֆրոյդի' հիպերսեք- 
սուալության ֆոնի վրա մարդու այդ բնազդների պայքարը ընկած է սոցիալա
կան կեցության հիմքում: Կրոնը, բարոյականությունը, սոցիալական զգաց
մունքները կոչված են թուլացնելու մարդկանց չափազանց մեծ բնազդային 
ակտիվությունը: Սոցիալական և բարոյական դիրքերից անընդո՛ւնելի հա
կումները արտամղվում են անգիտակցականի ոլորտ, որտեղից նրանք կրկին 
ու կրկին փորձում են դուրս ելնել խաթարելով քաղաքակրթության նորմերի 
և արգելքների համակարգը, «գեր- Եսը»:

Սոցիոպսիխոլոգիայի սկզբունքային հիմնադրույթները իրենց հետագա 
զարգացումը ստացան սոցիալական գործունեության կոնցեպցիայում 
(Մ. Վեբեր, Թ. Պարսոնս): Սոցիալական գործունեությունը մշտապես անձ
նական և իմաստավորված է, այն գործող անձին՛ կապում է մյուս սուբյեկտ
ների հետ: Յուրաքանչյուր անհատ մասամբ «ծրագրավորված է» գոյություն 
ունեցող սոցիալական նորմերով, նա գնահատում է ալտերնատիվները, ո- 
րոշում է ընդունում և իրագործում է այն: Ամբողջ հասարակությունը հանդես 
է գալիս որպես սոցիալական գործունեության համակարգ: Այս ուսմունքը 
քննադատվել է անձնական հարաբերությունները սոցիալական կապերի 
վերածելու համար: Այդ քննադատությանը պատասխանեց Ջ. Միդը' նշելով, 
որ փոխգործունեությունը (ինտերակցիա) կարոդ է սիմվոլիկ ակտ լինել: 
Մարդիկ պատասխանում են գործունեության պահին ներկա չգտնվողների 
սպասումներին: Եվ իրենք՝ գործունեության մեջ ներառված առարկաները, 
իրենց կատարած դերերի սիմվոլներն են: Յուրաքանչյուր մարդ կատարում 
է որոշակի դեր բժշկի, գիտնականի, ուսանողի: Դերերի տեսության ներկա
յացուցիչները հաճախ մեջ են բերում են Շեքսպիրի տողերը.

... Աշխարհը բեմ է համայն,
Տղամարդ թե կին դերասաններ Են'
Մուտք ու ելք ունեն կյանքի թատրոնում,
Եվ ամեն մեկը բյուր դեր է խաղում:

Ես-ը սոցիալական փորձում յուրացվող դերերի հանրագումար է: Անհատը 
ձևավորվում է սոցիալական փոխգործունեության արդյունքում, դա է նրա սո- 
ցիալականացման ուղին: Սոցիալական գործունեության կոնցեպցիայի ներ
կայացուցիչներին առարկայական գործունեությունը քիչ է հետաքրքրում: 
Խոսքը առարկայական գործունեության և նրա արդյունքների մասին է: Ա- 
ռարկայական գործունեության տեսությունը մշակել է Կ. Մարքսը: Այն լրացու
ցիչ լույս է գցում սոցիալականի պրոբլեմի վրա: Սարքսը մշտապես ընդգծում



206 մաս 2. Փիլիսոփայության սիստեմատիկ դասընթաց

էր հասարակության որպես սոցիալական հարաբերությունների ամբողջու
թյան ինքնուրույնությունն ու առանձնահատկությունը: Ինչպիսի՞ն է հասա
րակական հարաբերությունների բնույթը: Ըստ Մարքսի' մարդիկ հարաբերու
թյունների մեջ են մտնում հասարակական արտադրության պրոցեսում: Նյու
թական արտադրության պրոցեսը այնպիսի ընթացք ունի, որ արտադրական 
կոոպերացիայի հետևանքով աշխատանքի արդյունքներում անհատականի 
հետքերը «մաքրվում են», հասարակականը այստեղ ներկայւսնում է մաքր
ված, դիմազերծված ձևով: Ստացվում է, որ հասարւսկականի դրսևորման մեջ 
արտահայտվում է մարդու գործունեության սիմվոլիկ բնույթը, ավելի ստույգ 
ոչ թե մեկ մարդու, այլ բազում մարդկանց, որոնք հանդես են գալիս իրենց 
գործունեության արդյունքների փոխանակմամբ:

Հասարակության բնույթի բացատրության հաջորդ ուսմունքը կապված է 
XX  դ. փիլիսոփայության մեջ կատարված «լեզվաբանական շրջադարձի» 
հետ: Նրա տրամաբանությունը հետևյալումն է. Եթե մարդու գլխավոր ւուսրբե- 
րակողհատկությունը լեզուն է, ուրեմն այն էլ որոշում է հասարակության դեմ
քը: Այս առնչությամբ ժամանակակից առաջատար փիլիսոփաներից մեկը՝ 
Յու. Հաբերմասը, բացատրում է, որ, ինչպես ցույց են տվել անգլիացիներ Ջ. 
Օստինը և Ջ. Սյոռլը, ասույթները, ւսմեն ինչից զատ, լեզվական ակտեր Են, 
նրանք ցույց են տալիս, թե խոսողը ինչ դեր է կատարում: Հւսբերմասի հիմնա
կան գաղափաոը այն է, որ քննադատորեն գնահատված լեզվական հաղոր
դակցության կանոնները դիսկուրսին մասնակցողների միջև որոշակի համա
ձայնության հաստատումից հետո ընդունվում են որպես համատեղ գործու
նեության կանոններ: Հասարակությունը հանդես է գալիս որպես կոմունիկա
տիվ- դիսկուրսիվ ամբողջություն, որը հնարավոր է միայն այնտեղ, ուր հաս
տատված է բացախոսությունը, ժողովրդավարությունը, քննադատականու
թյունը:

Մենք ներկայացրինք սոցիալականի, հասարակականի, այսինքն՛ հասա
րակության բացատրության հինգ մոտեցումներ: Փաստորեն, մենք զբաղված 
էինք սոցիալական-փիլիսոփայական գիտելիքի ներսում կենտրոնական տեղ 
գրավող հիմնահարցերի պարզաբանմամբ, որոնք միշտ կապված են զգալի 
դժվարությունների հետ ինչպե՞ս են առաջանում սոցիալականի առանձնա
հատկությունը արտահայտող համակարգային բնութագրերը: Համակարգա
յին հատկությունները առաջանում են փոխգործունեության հետևանքով: 
Բայց կարելի՞ է արդյոք համակարգային հատկությունները կանխատեսել, ե- 
թե փոխգործունեության սուբյեկտների հատկությունները հայտնի են: Դժվար 
հարց է: Բերենք մի պարզ օրինակ, իմանալով թթվածնի և ջրածնի մոլեկուլ
ների հատկությունները՛ ֆիզիկոսներին ու քիմիկոսներին չի հաջողվում ջրի 
պնդության անոմալ կախվածությունը բխեցնել նրա ջերմաստիճանից: Կարե
լի՞ է արդյոք առանձին մարդկանց հատկություններից բխեցնել մարդկանց 
հանրության' ազգերի, դասակարգերի բնութագրերը: Առայժմ փիլիսոփաներն 
ու սոցիոլոգները նման հարցադրումների պատասխաններում հանդիպում են
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դժվարությունների: Եվ դա այն խորը համոզմունքի ֆոնի վրա, որ հասարա
կությունը համակարգային կազմավորում է, որն ունի կազմակերպվածության 
տարբեր աստիճաններ: Հասարակության տարրերի ամենամւսնրակրկիտ 
վերլուծության դեպքում մենք կանգ ենք առնում առանձին մարդկանց, սիմ
վոլիկ գործունեության և վերջապես այդ գործունեության արդյունքների վրա: 
Սակայն , երբ խոսքը հասարակության համակարգային հատկությունների 
մասին է, ապա ուսումնասիրության տեսադաշտ են մտնում կոլեկտիվներն ու 
մարդկանց սոցիալական խմբերը, հասարակությունը ամբողջությամբ: Այս 
դեպքում խոսում են հասարակական հոգեբանության, հասարակական գի
տակցության, հասարակական ինտելեկտի, գործունեության հասարակական 
ձևերի մասին: Խոսքը տվյալ ժողովրդի իսկական համակարգային կազմավո
րումների մասին է: Լեզուն, մշակույթը, գիտությունը համակարգային կազ
մավորումներ են: Այսպիսով հասարակությունը համակարգային կազմավո
րում է, մարդկանց համատեղ կենսագործունեություն: Սոցիալականը հասա
րակության համակարգային բնութագրերն են:

Սոցիալականը: Հասարակության կառուցվածքը

Լատինական սոցիալիս բառը թարգմանվում է որպես հասարակական: 
Սոցիալականը այն ամենն է, ինչ բնութագրում է մարդկանց համատեղ գոյու
թյունը և տարբերվում է մարդկանց կյանքի բնական-կենսաբանական հիմքե
րից: Սոցիալականը առաջանում է որպես համակարգային բնութագիր, որ
պես մարդկանց միջնորդավորված կամ անմիջական փոխգործունեության 
միավորված հատկություն: Այս փոխգործունեությունից դուրս սոցիալականը 
գոյություն չունի:

Որպես սոցիալականի կրողներ հանդես են գալիս մարդիկ և նրանց գոր
ծունեության արդյունքները: Սոցիալականը ցանկացած անձնավորության 
հատկությունն է և մշտապես յուրացվում է անհատի կողմից դա նշանակում 
է, որ սոցիալականացվում է: Անձի սոցիալականացման պրոցեսը շատ բան է 
բացատրում, որպես օրինակ վերցնենք առանձին մարդու գիտակցության 
բնույթի հարցը: Երբ առանձին մարդը դիտարկվում է սոցիալական, հասարա
կական կապերից դուրս, նրա գիտակցությունը հանդես է զալիս որպես բւս- 
ցառորեն հոգեկան երևույթ, որը պատճառավորված է ֆիզիոլոգիական պրո
ցեսներով: Սոցիալականացումը հանդես է գալիս որպես անհատի մյուս 
մարդկանց վրա ունեցած ազդեցություն, այդ ազդեցությունը «կոփում է» 
մարդու հոգեկանը, նրան տալիս է նոր, հասարակական բնույթ, որը իր հեր
թին մարդու գիտակցությունը հեռացնում է նեյրոֆիզիոլոգիական պրոցեսնե
րից: Մարդու գիտակցության և նեյրոֆիզիոլոգիական պրոցեսների կապը 
միշտ էլ պահպանվում է, սակայն մարդու սոցիալականացման չափի մեծաց
ման հետ այն ավելի ու ավելի է թուլանում:

Իր միկրոմակարդակում հասարակությունը հանդես է գալիս որպես իրար
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հետ փոխգործունեության մեջ գտնվող անհատների միասնություն: Սակայն 
հասարակությունը միկրոմակարդակով չի ավարտվում: Հասարակությունը 
բաղկացած է ոչ միայն այդ տարրերից (առանձին մւսրդկանցից), այլ մասնա
գիտական, ազգագրական, տնտեսական, քաղաքական, աշխարհայացքային 
բովւսնդակությամբ մակրոկառուցվածքային միավորներից: Հասարակական 
բոլոր մակրոկառուցվածքները' սկսած մւսրդկանց փոքր խմբերից մինչև ազ
գերը, ժողովուրդները, դասակարգերը, որոշակի ձևերով հարաբերակցվում 
են մեկը մյուսի հետ:

Մւսկրոսոցիալական միավորների, նրւսնց փոխհարաբերության բնույթի 
մեկնւսբանությունը սոցիոլոգիայում բւսվական հակասությունների տեղիք է 
տալիս: Հասարակության կառուցվածքային միավորների բնույթը տարօրի
նակ է թեկուզ այն բանով, որ նրանք մի ինչ-որ ընհանուր գլուխ, ընդհանուր 
մարմին չունեն, բայց ունեն ընդհանուր գիտակցություն: Մակրոսոցիալական 
կազմւսվորումները բաղկացած են առանձին մարդկանցից, բայց այդ մարդիկ 
տւսրածականորեն բաժանված են և կարծես թե միասնություն չեն կազմում: 
Հւսսարակության մակրոկառուցվածքների, ինչպես և հւսսարւսկության' որ
պես ւսմբողջության բնույթի գաղտնիքը նրանց համակարգայնության, նրւսնց 
միավորող գծերի մշտական վերարտադրության մեջ է:

Առանձին անհատների հոգեկւսնի և գիտակցության հիմքով ձևավորվում 
է մարդկւսնց խմբերի գիտակցությունը, որը մեծապես կւսպված է առանձին 
անհատների համեմատությամբ ւսյդ մակրոկառուցվածքների նոր որւսկում 
դրսևորվող համակարգային բնութագրերով: Կարելի է կրկին խորհել լեզվի, 
մշակույթի, պրակտիկայի, արվեստի, գիտության, էթիկայի համակարգային 
բնույթի մւսսին:

Երբ դիտարկվում են համակարգային բնութագրերը, ապա խիստ անհրա
ժեշտ է աչքաթող չանել նրանց ներքին շարժունակությունը: Համակարգերը 
հաճւսխ իրենցից ներկւսյացնում են կւսյուն, առավելապես ավարտուն, կա
ռուցվածքային փոքր միավորներից բւսղկացած ամբողջություն, ինչպես, օ- 
րինակ, մոլորակների արեգւսկնային հւսմակարգն է: Սակայն սոցիւսլակւսն 
համւսկարգերը կազմված են բազմաթիվ միավորներից: Այսպես դասակար
գերի, ազգերի անդամների թիվը հաշվվում է միլիոններով: Մարդկանց մտքե
րի և զգացմունքների թիվը' միլիարդներով: Այդպիսի բարդ հւսմակարգերում, 
ինչպիսին է մարդկային հասարւսկությունը, համակարգային հատկություննե
րը ձևավորվում են բազմաթիվ անհատական «գործակալների խաչաձևման» 
արդյունքում: Համակարգայինը հանդես է գւսլիս որպես նոր երևույթ, որում 
փոխլրացնող միասնությամբ հանդես Են գալիս քաոսը և կարգը: Մշակվում, 
են կարգի որոշ չափորոշիչներ, որոնց միջոցով ամրագրվում են մշակույթի, 
արվեստի, էթիկայի, լեզվի նորմերը, ապա դրանք յուրացվում են տվյալ խմբի 
անդամների կողմից: Սակայն հասարակական կյանքը կանգ չի առնում, հնին 
փոխարինում է նորը, առաջանում են կարգուկանոնի նոր չափորոշիչներ: 
Պատկերավոր ասած' կլասիկան փոխարինվում է մոդեռնիզմով, մոդեռնիզմը'
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հետմոդեռնիզմով: Մի խոսքով' հասարակությունը ոչ թե սովորւսկան, այլ ա- 
ռանձնահատուկ համւսկւսրգ է, ուր ամբողջությունը ստեղծվում է միավորող 
ցուցսսնիշների բարդ դինամիկայով:

Պետք է նշել, որ սոցիւսլւսկւսնը (հասարակականը) սոցիալական ընդհա
նուրով չի սպառվում: Տվյալ սոցիալական խմբի անդամները սովորաբար ու
նենում են շատ ընդհանուր գծեր (սովորույթներ, ավանդույթներ, մտւսծելա- 
կերպ և այլն), սակայն միւսժամւսնակ նրանք իրարից տարբերվում են: Սո- 
ցիւսլականին հատուկ է ինչպես ընդհանուրը, ւսյնպես էլ առանծնակին:

Հնարավո՞ր է արդյոք հասարակության 
մասին գիտություն: 

Ռացիոնալի դերը հասարակության զարգացման մեջ

Փիլիսոփայությունը ձգտում է ձևակերպել ցանկւսցած գիտելիքի, այդ 
թվում նաև հասարակական գիտելիքի սւսհմւսնային հիմունքները: Ակնհայտ 
է, որ հասարակության մասին գիտելիքները գոյություն ունեն, բայց դրանք 
արդյո՞ք վերածվում են գիտության:

Շատ փիլիսոփաներ հասարակության մասին գիտության գոյությունը 
հարցականի տակ են դնում: Նրանց փաստարկումների տրամաբանությունը 
այսպիսին է. մարդը, ի տարբերություն անկենդան առարկաների, օժտված է 
ազատ կամքով, նա կարգավորում է իր վարքը, կարող է գործել անկանխւս- 
տեսելիորեն: Մարդու կամքի ազատությունը անհամատեղելի է սոցիալակւսն 
երևույթների օրենքների գոյության հետ: Աշխարհի նկատմամբ իր ստեղծա
գործական հարաբերության շնորհիվ մարդը գիտական օրենքների ոլորտից 
դուրս է մնում, հետևաբար, հասարակության մասին գիտության գոյությունը 
չի հիմնավորվում: Ինչպես ցույց կտրվի ստորև, այս տրամաբանությունը բո
լորի համար չէ, որ համոզիչ է: Այս կապակցությամբ քննարկենք, թե ինչպես 
ճշգրտվեցին հասարակության մասին գիտության կարգավիճակի հարցերը: 
Նախ դիմենք այն երկու փիլիսոփայական ուղղություններին, որոնք հասա
րակության մասին գիտությւսն գոյությանը կասկածանքով չեն նայում: Նկա
տի ունենք մարքսիզմը և ստրուկտուրալիզմը:

Մարքսիստները գտնում են, որ հասարակության օրենքները գոյություն 
ունեն և առանձին մարդկանց գիտակցությունից ու կամքի ազատությունից 
անկախ են: Հասարակական կեցության, հասարակական գիտակցության 
մեջ անհատական առանձնահատկությունները հարթվում են, նրանք ինքնու
րույն ուժերի տեսքով այլևս գոյություն չունեն: Ընդսմին, պետք է հաշվի առ
նել, որ հասարակական կեցութունը իր նշանակությամբ զգալիորեն գերա
զանցում է անհատական կեցությանը: Դրանով ծանրության կենտրոնը ա- 
ռանձին մարդկանցից տեղափոխվում է նրանց գործունեության արդյունքնե
րի վրա: Այսպես, ըստ Մարքսի, դարաշրջանի տնտեսական բովանդակու
թյունը առաջին հերթին որոշվում է արտադրության միջոցների վիճակով,
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հասարակության տեխնիկական ենթակառուցվածքով և ոչ թե մարդկանց ա- 
զատ կամքով: Սակայն տեխնիկան ավելի քիչ օբյեկտիվ չէ, քան բնության 
երևույթները: Նշանակում է հասարակության օրենքները գոյություն ունեն 
նույն անհրաժեշտությամբ, ինչ բնության օրենքները:

Նման ուղիով են ընթանում նաև շատ ստրուկտուրալիստներ: Նրանք 
գբաղբած են օբյեկտիվ, մարդկանց կամքից անկախ այպիսի կառուցվածք
ների որոնմամբ, որոնք հանդես են գալիս օրենքների ձևով: Պետք է նշել, որ 
հասարակության օրենքների բացահայտման մեջ հաջողությունների հասած 
մարքսիստներն ու ստրուկտուրալիստները բոլոր դեպքերում դժվարություն
ների են հանդիպում անհատների առանձնահատկությունների բնութագր
ման մեջ, նրանց մտադրությունների, գործունեության դրդապատճառների և, 
վերջապես, հենց գործունեության բացատրության մեջ:

XX  դ. երկրորդ կեսին' փիլիսոփայության մեջ կատարված «լեզվաբանա
կան շրջադարձից» հետո, մեզ հետաքրքրող խնդիրը բուռն քննարկման ա- 
ռարկա դարձավ տրամաբանական պոզիտիվիզմի և ուշ Վիտգենշտայնի վեր
լուծական փիլիսոփայության հետևորդների գործերում: Հասարակության 
մասին գիտությունների կարգավիճակը սկսեցին քննարկել ասույթների միջև 
գոյություն ուՕեցոդ կապերի պարզաբանման տեսանկյունից: 1942 թ. Հեմպե- 
լը հասարակագետներին դիմեց մի կոչով' ընդունել բնության մասին գիտու
թյունների մեջ հաստատված դեդուկտիվ բացատրության այն մոդելը, որում 
եզրահանգման նշանակությունը ձեռք է բերվում կոնկրետ տվյալների օրեն
քի մեջ ներառելու արդյունքում: Ե՜վ առաջինը, և՛ երկրորդը արձանագրվում 
են համապատասխան ասույթներում: Օրինակ.

Ընդհանուր ասույթ, հանցանքը պատժելի է:
Փաստի ասույթ. Պետրովը հանցանք է գործել:
Եզրակացություն. Կատարած հանցանքի համար Պետրովը պետք Է պատժվի:

Սակայն ուշ Վիտգենշտայնի կողմնակիցների մի մասը, ի հակադրություն 
Հեմպելի, գտնում էր, որ գոյություն ունեն լեզվի օգտագործման բազմաթիվ 
կոռեկտ ձևեր, իսկ դա նշանակում է՝ բացատրության միակ-Եզակի սխեմայի 
փնտրումը, որը պիտանի է և՛ բնության, և հասարակության մասին գիտու
թյուններին, արդարացված չէ: Հետագա բանավեճերում, որոնք շարունակ
վում են և այսօր, նժարները թեքվում են մերթ այս (հասարակության մասին 
գիտությունները կառուցվում են նույն սկզբուքներով, ինչ բնության մասին 
գիտությունները), մերթ այն (հասարակության մասին գիտությունների կար
գավիճակը սկզբունքորեն տարբերվում է բնության մասին գիտությունների 
կարգավիճակից) կողմը: Այս երկու մոտեցումների համաձայնեցումը այդպես 
էլ գտնված չէ: Իմիջիայլոց, պետք է նշել, որ դրանք պատմության ընթացքում 
բերել են բնության և հասարակության մասին գիտությունների փոխադարձ 
հարստացմանը: Այսպես XX  դ. փորձառական և մաթեմատիկական մեթոդնե
րը, որոնք նախկինում հատուկ էին միայն բնության մասին գիտություններին,
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տարածում գտան նաև հասար՛ակագիտական ոլորտում:
Հասարակության ուսումնասիրությանը վճռականորեն ձեռնամուխ են ե- 

ղել էմպիրիկ սոցիոլոգիայի դիրքերից, ուր օգտագործվում են տեստւսվոր- 
ման, ինտերվյուների անցկացման, սոցիալական փորձառությունների մեթոդ
ները: Պարզվեց, որ կարելի է հաջողությամբ ուսումնասիրել անձնավորու
թյան ցանկացած դրսևորում: Ստացված տվյալները մաթեմատիկորեն մշակ
վում են, և արդյունքում ստացվում է ուսումնասիրվող երևույթների սոցիոլո
գիական պատկերը: Մեր առջևում հասարակության ուսումնասիրման նեո- և 
հետպոզիտիվիստական ծրագիրն է' էքսպերիմենտ, վարկածներ, տվյալների 
մշակում: Հնարավոր է ստացված տվյալները մաթեմատիկորեն մշակել: Այ
նուհանդերձ, ֆիզիկային հատուկ մաթեմատիկական գեղեցկությունը այս
տեղ բացակայում է:

Մյուս կողմից մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ կի
րառելուց հետո պարզվեց բնության և հասարակության օրենքների նախկի
նում անհայտ մի նմանություն: Վերցնենք մաթեմատիկական սահմանի հաս
կացությունը: Ֆիզիկայում այն անհրաժեշտ է ակնթարթային արագության 
բնույթի բացատրման համար, իսկ տնտեսագիտության մեջ արժեքի նկա
րագրության համար:

Բնության և հասարակության օրենքների հակադրման հակառակորդները 
մի ուժեղ փաստարկ ևս ունեն: Նրանք մատնացույց են անում, որ բնության 
մեջ անձնավորության ինքնակամության օրինակ է հանդիսանում մասնիկնե
րի վարքի հավանականությունը: Այնտեղ, ուր ֆիզիկոսը նկարագրում է մեծ 
թվով մասնիկների վարքը, նա ստիպված է օգտագործել վիճակագրական օ- 
րինաչափություններ: Յուրաքանչյուր առանձին մասնիկի վարքը նկարագր
վում է հարաբերական կերպով: Նման ձևով է վարվում նաև սոցիոլոգը, առան
ձին անհատի վարքը նա նկարագրում է հարաբերական կերպով, իսկ մեծ 
թվով մարդկանց վարքը' վիճակագրականորեն: Այսպիսով' իրենց բոլոր տար
բերություններով հանդերձ, բնության և հասարակության մասին գիտություն
ները բազմաթիվ նմանություններ ունեն:

Ինչ վերաբերում է հերմենևտիկական մեթոդներին, որոնք կողմնորոշվում 
են ոչ թե դեպի բացատրությունը, այլ ըմբռնումը, ապա Մ. Վեբերի և Թ. Պարսոն- 
սի ջանքերով նրանց զարգացումը հանգեցրեց, այսպես կոչված, ըմբռնող սո
ցիոլոգիայի առաջացմանը: Թվում է, թե դրանով իր վերջնական հաստատումը 
ստացավ Վ. Դիլթեյի դիրքորոշումը, որը ընդգծում էր, որ «բնությունը մեզ օտար 
է..., հասարակությունը մեր աշխարհն է»: Սակայն այս տպավորությունը խա
բուսիկ է թեկուզև այն պատճառով, որ բնության մասին գիտությունները նույն 
չափով պատկանում են մարդկանց, ֆիզիկոսները պետք է իրար հասկանան ոչ 
պակաս, քան հասարակագետները: Ցանկացած գիտություն մարդկանց գոր
ծունեության ձև է, որում ըմբռ՛նումը գրավում է կենտրոնական տեղերից մեկը: 

Այսպիսով հնարավո՞ր է արդյոք հասարակության և մարդու մասին գի
տություն: Այո՛, հնարավոր է, ընդ որում, բավական ակնառու փաստի շնորհիվ:
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Մասնավորոպես մարդը ուսումնասիրում է հասարակությունը, կարգավորում 
է իր գիտելիքները, իսկ դա հենց գիտության ուղին է: Մարդու կամքի ազա
տությունը չի կարող խոչընդոտ դառնալ գիտնականի համար, որը ուսում
նասիրում է նաև կամքի ազատությունը: Չկա հասարակության կամ մարդկա
յին հոգու որևիցե գաղտնիք, որը գիտությունը չկարողանա ուսումնասիրել: 
Հասարակության մասին գիտությունների սահմանները որոշվում են ոչ թե 
նրանով, թե ինչ նա դեռևս չի կարողանում պարզաբանել, այլ նրա ուսումնա
սիրածի չափերով:

Հասարակության զարգացման համար գիտական ռացիոնալության, 
նրան բնորոշ նորմերի և մեթոդների միասնության դերը դժվար է թերագնա
հատել: Մարդկային մտքի ներթափանցումը իրականության այնպիսի շերտե
րի մեջ, որոնք անհասանելի են անհատական գիտակցությանը, ապահովում 
է միայն գիտությունը: Չկա հասարակության կենսագործունեության մի ո- 
լորտ, որում գիտական վերլուծությանը, պրոգնոզներին, ապագայի ռազմա
վարությանն ու պլաններին ապավինելը գործի հաջողությունը չապահովեր: 
Այժմ հասարակության եենսագործունեության արմատական պրոբլեմները 
լուծվում են գիտության օգնությամբ: Գիտական ռացիոնալությունը ռացիո
նալության բարձր տեսակն է: Ռացիոնալությունը հաճախ հասկանում են ա- 
վելի լայն ենթատեքստում, քան գիտությունն է: Նման դեպքերում ռացիոնա
լությունը հասկացվում է որպես նպատակահարմարություն, որոշակի կանոն
ներին, նորմերին, արժեքներին համապատասխանող գործունեություն: Աս
վածը կարելի է բացատրել Մ. Վեբերի կողմից սոցիոլոգիա մտցված մարդ
կանց գործունեության դասակարգման օրինակով:

Մ. Վեբերը առանձնացնում էր սոցիալական գործունեության չորս տիպեր' 
աֆեկտիվ, ավանդական, արժեքային-ռացիոնալ և նպատակային-ռացիոնալ: 
Սֆեկտիվ գործունեության մեջ գլխավորը այն կրքերի բավարարման ձգ
տումն է, որոնք տիրապետում են անհատին: Միշտ չէ, որ աֆեկտիվ գործու
նեությունը մտածված, իմաստավորված է: Ավանդական գործունեությունը 
հանդես է գալիս որպես վարքի ընդունված նմուշների ընդօրինակման ձև, 
դրանք ամրագրված են ավանդույթներում և գիտական քննադատության են
թակա չեն: Արժեքային-ռացիոնալ գործունեությունը հենվում է որոշ արժեք
ների նկատմամբ հավատի վրա, որի միջոցով էլ մշակվում է գործունեության 
կոնկրետ ծրագիր: Ելակետային արժեքները կարող են ընկալվել առանց քն
նադատական մոտեցման, հետևաբար, իռացիոնալ կերպով, սակայն գործու
նեության ծրագիրը ունի թափանցիկ-ռացիոնալ բնույթ: Վերջապես, Ըպատա- 
կային-ռացիոնալ գործունեությունը բնութագրվում է գործող սուբյեկտի կող
մից իր նպատակի գիտակցման պարզությամբ, որի իրագործումը կրկին կա
տարվում է հստակ, ռացիոնալ-իմաստավորված ծրագրով: Այսպիսով աֆեկ
տիվ գործունեություն - ավանդական գործունեություն - արժեքային-ռացիո- 
նալ գործունեություն - նպատակային ֊ռացիոնալ գործունեություն հաջորդա
կանությունը բնութագրվում է ռացիոնալության պահերի աճով: Վարքի ամե-
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նառացիոնալ մոդելը նպատակային֊ ռացիոնալ գործունեությունն է:
Հասարակության մասին գիտությունները առաջին հերթին նպատակա- 

յին-ռացիոնալ գործունեության մասին գիտություններ են, նրանցում գերա
կայում է պրագմատիկ մեթոդը, աշխարհի յուրացումը առաջադրված նպա
տակներին հասնելուն ուղղված գործունեության միջոցով: Բնության մասին 
գիտությունները գլխավորապես օգտագործում են հիպոթետիկ-դեդուկտիվ 
մեթոդը և բացատրության Իեմպելյան սխեման: Հիպոթետիկ-դեդուկտիվ գի
տությունները պատասխանում Են ինչպե՞ս են գործերը հարցին: Պրագմա
տիկ պլանի գիտությունները պատասխանում են այլ հարցի' ի՞նչ պետք է ա- 
նել, որպեսզի մտադրությունը իրագործվի:

Պատմության փիլիսոփայություն: 
Մշակույթների, քաղաքակրթության 

բազմազանությունը

Իստորիա (պատմություն) հունական բառը նշանակում է ասք անցյալի, 
իրականում եղածի մասին: Պատմությունը որպես անցյալի մասին համա
պարփակ գիտելիքների տեսակ դիտելու ավանդույթը ձևավորվեց դեռևս Ան
տիկ դարաշրջանում: Ընդ որում, անցյալը կապվում է ներկայի և ապագայի 
հետ: Առաջանում է բարդ փիլիսոփայական հարցերի մի համախումբ: Ինչ
պե՞ս է հնարավոր անցյալի ճանաչումը: Ինչպիսի՞ն է անցյալի, ներկայի և ա- 
պագայի կապը: ժողովուրդների պատմությունը արդյո՞ք միասնական, հա
մապարփակ իմաստ ունի: Ի՞նչ տեղ է գրավում մարդը պատմության շառա
վիղներում: Սա նույնպես շատ տարողունակ հարց է: Մարդը պատմական էակ 
է, նա ներառված է ժամանակի հոսքի մեջ, զգում և հասկանում է դա: Մարդը 
չի կարող անտարբեր լինել իր պատմական բախտի նկատմամբ: Առաջադր
ված հարցերը ընդհանուր պատկերացում են տալիս պատմափիլիսոփայա
կան պրոբլեմների մասին: Դրանք միահյուսվում են պատմության փիլիսոփա
յության մեջ, որը կենտրոնանում է պատմական շարժման ուղղվածության և 
անշրջելիության, պատմության իմաստի, նրանում մարդու տեղի բացատրու
թյան վրա

Հույները աշխարհը ընկալում էին էսթետիկորեն, որպես ավարտուն տիե
զերք իր ներդաշնակությամբ և ցիկլայնությամբ: Ամենուր նրանք տեսնում էին 
շրջապտույտ թե' տիեզերքի, թե մարդու կյանքի մեջ: Պատմության անտիկ 
կոնցեպցիան լակոնիկ պոետական ձևով արտահայտել է Սոֆոկլեսը.

Այժմ վիշտ, վաղը բերկրանք, 
Երկնային Արջերի հանգույն 
Կյանքի հարատև շրջապտույտ:
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Շրջանաձև շարժումը հավերժության (շրջանագիծը սկիզբ և վերջ չունի) և 
ւսնցւսվորության (իր շարժման մեջ մարդը գտնվում է «ինչ-որ տեղում», 
«այժմ» զբաղեցրած տեղում) երկրաչափական կերպարն Ւ: Փիլիսոփաների 
ըմբռնմամբ' հավերժության և ժամանակի հարաբերության մեջ ւսռւսջնուԹյու- 
յը  պատկանում է հավերժությանը ժամանակը, ըստ Պլատոնի, հավերժու
թյան կերպարն է Անտիկ փիլիսոփայությունը, U. Ֆ. Լոսևի գնահատմամբ, 
հավերժական լինելիության, հավերժական վերադարձի, պարբերաբար 
բռնկվող համաշխարհային հրդեհների (Հերակլիտ), հոգետեղաւրոխ մւսն և 
հոգեմարմնավորման (Պլատոն) փիլիսոփայություն է: Ընդհանրացումների 
հակում ունեցող անտիկ փիլիսոփաները ամենուր տեսնում էին կանոնավոր 
հեր&ւսկւսնություն, որը լեցուն է կյանքով: Դրա լավագույն վկայութաւնը ան
տիկ ողբերգությունն է' մաոդկային պատմության դրամատիկ և ողբերգական 
պահերի նկատմամբ իր հատուկ ուշադրությամբ: Սակայն հին հույների հա
մար ողբերգությունը այնպիսի համապարփակ նշանակութաւն չունի, ինչպես 
հին հրեաներհ համար էր. Վերջիններս որսացին համաշխարհային պատմու
թյան սկիզբն ու վախճանը: էսխատոլոգիան ուսմունք է պատմության վերջի 
մասրն:

Պատմության քրիստոնեական փիլիսոփայությունը շրջապտույտի ան
տիկ գաղափարը հաղթահարում է: Քրիստոսի առաջին հայտնությունը, նրա 
խաչելությունը և սպասվող երպրորդ գալուստը պատմության հւսնգուցակե 
տերն են: Uւդպիսին է նաև մարդու անցավորությունը, որը մինչ մեղսագործու- 
նեությունը գտնվում էր հավիտենության արքայության մեջ (ոչ ոք չէր ծերա
նում, ոչ ոք չէր մահանում) և այնտեղ կվերադառսա միայն մեղքերի քավու
թյան բարդ ուղիով անցնելուց հետո: Պատմությունը վերջնական ընթացք ու
նի, սակայն այն հասանելի է միայն այն դեպքում, եթե մարդկությունը դառնա 
Աստվածամարտություն. Վերջնական կետում հանգրվանող պատմությունը 
դեռևս գտնվում է ապագայում, լեցուն է իմաստով: Դրա մասին գրել ես նաև 
ռուս Փիլիսոփաները (Վ U. Սոլոփով, և. Ա. Բերդյաև): Տեղի ունեցող գործըն
թացների, հատկապես ճգնաժամայհն վիճակների մեկնաբանությունը քրիս- 
տոնեական-էսխատոլոգիական բնույթ է ստանում: Պատմության քրիստո
նեական փիլիսոփայությունը կաաված է պրովիդենցիոնալիզմի հետ, ըստ ո- 
րի աշխարհում իշխում է աստվածային նախախնամությունը Պրովիդենցիո 
նւաիստսպան ուսմունքներում, որն իր սկզւ^նւսկւսս մշակումն է ստացել Ավ֊ 
գուստինի գործերում, պատմությունը աշխարհի կառավարման աստվածա
յին պլանի սիստեմատիկ իրագործումն է:

Վերածննդի և Լուսավորության դարաշրջանում պրովիդենցիոնալիզմի 
ուսմունքներին հակադրում են պատմական փաստերի ռացիոնալ բացատ
րությունը: Աստվածային նախախնամության տեղը դրվում են պատմության 
բնական օրենքի և պատմական առաջընթացի հասկացությունները. Բոլոր 
ժողովուրդների պատմական զարգացումը, ըստ Վիկոյի, ընթանում է միաս
նական օրենքով, նրանք անցնում են զարգացման նույն աստիճաններով
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նախնադարյան բարբարոսության, ֆեոդալիզմի («հերոսների դարաշրջան»), 
քաղաքների, իրավական օրենքների և բանականության (քաղաքակրթու
թյան) դարաշրջաններով: Այս ցիկլի փակմամբ զարգացումը նորից կրկնվում 
է, անցնում է նույն աստիճաններով, բայց արդեն ավելի բարձր մակարդակով: 
Զարգացումը սպիրալաձև ընթացք ունի, այսինքն' այն առաջադիմական և 
հարատև է: Պատմությունը վերջնական կանգարի չի հասնում, ուստի և այն 
վերժամանակային չէ: Հերդերը տալիս է մարդկության զարգացման առավել 
ամբողջական, փիլիսոփայորեն ընդհանրացված պատկերը: Նրա համար 
պատմությունը «մշակույթի օրինաչափ զարգացումն է» Հերդերի ազդեցու
թյունը շատ մեծ էր: Այն նկատելի է և Հեգելի մոտ, որի համար պատմությունը 
բացարձաե գաղափարի օոինաչափ զարգացումն է ոգու մեջ: Ոգու սուբս
տանցիան ազատությունն է. Առաջընթացը ամրագրվում է արվեստի, գիտու
թյան, ցրոնի և փիլիսոփայության զարգացմւսմբ-

Մարքսը ևս առաջընթացի կողմնակից է: Նրա համար հասարա՛կության 
աստիճանական զարգացման չափանիշը հասարակական աշխատանքի ար
դյունավետության չափն է: Աշխատանքի արդյունավետությունն ու արտադ
րության միջոցների պրոգրեսը հանգեցնում են հեղափոխությունների, մի հս՛- 
սարակական-տնտեսական ֆորմացիայի մյուսով փոխարինելուն: Պատմու
թյան փիլիսոփայության մարքսիստական տարբերակներում հասարակու
թյան զարգացումը բաժանվում է հինգ փուլերի' նախնադարյան համայնա
կան, ստրակատիրական, ֆեոդալական, կապիտալիստական և կոմունիս
տական ֆորմացիաների: Մարքսիստները պաւոմության իմաստը տեսնում են 
հասարակության ամեն մի անդամի ազատության չափի մեծւ՚ւցման մեջ: 
Պատմության փիլիսոփայության մարքսիստական կոնցեպցիան մեծ դժվա
րությունների հանդիպեց, դրանց ակունքները մարքսիզմի քննադատները 
տեսնում են մարդու կորստի մեջ: Մարդուն չի կարելի հանգեցնել արտադրու
թյան ոչ սուբյեկտիվ գործոնների: Չէ՞ որ վերջիններս ինքնուրույն նշանակու
թյուն չունեն, արտադրության միջոցները մարդկանց խորհրդանիշներն են: 
Այդ իսկ պատճառով պատմության իմաստը կայանում է ոչ թե արտադրության 
միջոցների մեջ, այլ այն բանում, թե ինչ են խորհրդանշում դրանք Արտադ
րության միջոցները խորհրդանշում են հասարակության հոգևոր կյանքը:

XX  դարում հասարակության ուղղագիծ զարգացման կոնցեպցիան խիստ 
քննադատության թիրախ դարձավ: Դա առանձնահատուկ ձևով արտահայտ
վեց Շպենգլերի մոտ 0. Շպենգլերը, Ա. Թոյնբին, Պ. Սորոկինըզարգացրեցին 
լոկալ հասարակության գաղափարը: Նրանք առաջադրում են հասարակու
թյան այնպիսի տիպեր, որոնք ունեն առանձնահատուկ հատկանիշներ, իսկ 
վերջինս էլ արդեն հնարավոր չի դարձնում պատմությունը դիտարկել ուղղա
գիծ առաջընթացի ձևով Ըստ Շպենգլերի 'գոյություն ունեն ութ մշակութային 
օրգանիզմներ' եգիպտական, հնդկական, չինական, արևմտաեվրոաական և 
այլն: Առաջանալով' օրգանիզմը հանդես է գալիս որպես մշակույթ, այնու
հետև կուլտուրան մահանում է, փոխարինվում է քաղաքակրթության: Բարձ
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րագույն արժեքը մշակույթն է, ստեղծագործությունը: Քաղաքակրթության 
աստիճանում մշակութը դառնում է զանգվածային .տիրապետող են դառնում 
տեխնիկան, քաղաքականությունը, սպորտը: Պատմության իմաստը որոշ
վում է հասարակության առկա աստիճանով:

U. Թոյնբին մշակույթը չի հակադրում քաղաքակրթությանը: Ըստ նրա' յու
րաքանչյուր քաղաքակրթություն իր զարգացման ընթացքում անցնում է ա- 
ռաջացմւսն, ծաղկման, բեկման, քայքայման աստիճաններ, որից հետո այն 
հանգչում է: Պահպանվել են միայն հինգ հիմնական քաղաքակրթություններ 
չինական, հնդկական, մահմեդական, ռուսական և արևմտյան: Քաղաքակր
թության զարգացման շարժիչ ուժը ստեղծագործող փոք-րամասնությունն է: 
Մարդկության առաջընթացը Թոյնբին տեսնում է նրա կատարելագործման, 
մասնավորապես կրոնի մեջ: Թոյնբիի համար պատմության իմաստը կայա
նում է մարդկային արժանապատվության բարոյական և ստեղծագործական 
իրագործման մեջ ի պատասխան մարդու համար արտաքին մարտահրավեր
ների:

Պ. Սորոկինը նույնպես պատմության ուղղագիծ զարգացման կոնցեպ
ցիայի հակառակորդն է: Սակայն նա տարբեր մշակույթների սոցիոլոգիական 
վերլուծությամբ չի սահմանափակվում: Նրանց ինքնուրույնության գնահատ
ման մեջ նա ելնում է արժեքների համակարգից, որը թույլ է տալիս նրան հա
մակարգելու սոցիոլոգիական հարուստ տվյալները: Սորոկինի համար գլխա
վոր արժեքներ են' ճշմարտությունը, գեղեցկությունը, բարին և նրանց միաս
նությունը օգուտը: Մարդկային ցանկացած գործունեություն կարելի է բա
ցատրել ունիվերսալ արժեքային կատեգորիաների միջոցով:

Պատմական զարգացման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն չի հա
կասում «աշխարհի միասնությունը նրա բազմազանության մեջ է» հանրա
հայտ դրույթին: Հասարակության էվոլյուցիային բնորոշ են երկու հակադիր 
միտումներ՛ դեպի միասնությունը և դեպի բազմազանությունը տանող շար
ժումները: Այս միտումների արժևորումները ցայսօր շարունակվում են: 
Մարդկության զարգացումը հանգեցնում է մոլորակային նոր քաղաքակրթու
թյան հասունացմանը: Քաղաքակրթությունների և մշակույթների բազմազա
նության արդի պայմաններում նրանց միջև շփումները դառնում են ավելի 
բազմակողմանի: Փիլիսոփայական, տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական հո
սանքները անցնում են ինչպես Արևմուտքից Արևելք, այնպես էլ Արևելքից 
Արևմուտք: Կապիտալիզմը Եվրոպայից մուտք գործեց Հյուսիսային և Հարա
վային Ամերիկա, ինչպես նաև Արևելք (ճապոնիա, Հնդկաստան, Հարավ
արևելյան Ասիայի երկրներ): Միևնույն ժամանակ արտադրության կազմա
կերպման արևելյան եղանակները, օրինակ' ֆիրմաների ղեկավարման ճա
պոնական փորձը, ներդրվում են արևմտյան երկրներում: Արևմուտքի և Արևել
քի փոխներգործությունը կարելի է տեսնել հասարակության կենսագործու
նեության տարբեր ոլորտներում տնտեսությունից մինչև կրոն:

«Արևմուտք-Ռուսաստան-Արևելք» պրոբլեմը շատ է քննարկվում: Պատ
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մական և աշխարհագրական գործոններով, մասնավորապես իր տարածքի 
լայնարձակության պատճառով Ռուսաստանը մեկուսացումների նեղ շրջա
նակի մեջ չի տեղավորվում: Ռուսաստանի ճակատագիրը կապված է 
Արևմուտքից Արևելք և Արևելքից Արևմուտք տանող ուղիների հետ: Այդ ճակա
տագրից չես փախչի: Ովքե՞ր ենք մենք' ռուսաստանցիներս' եվրոպացի՞, ա- 
սիացի՞, թե՞ եվրասիացի:

Կանգ առնենք «Արևմուտք» և «Արևելք» տերմինների վրա: Արևմուտքի 
արմատները սկիզբ են առնում անտիկ Հունաստանից և Հռոմից: Հռոմի հա
մաշխարհային թատերաբեմ մտնելուց հետո հռոմեական մենթալիտետի, 
մտածելակերպի բազմաթիվ գծեր յուրացվեցին Արևմուտքի կողմից: 
Արևմուտքին բնորոշ է ռացիոնալիզմը, քրիստոնեական ավանդույթը (հիմնա
կանում կաթոլիկությունը և բողոքականությունը), լուսավորչականությունը, 
ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը, անհատական սկզբի առաջնու
թյունը կոլեկտիվի նկատմամբ, գիտատեխնիկական բարձր զարգացվածու- 
թյունը: Արևելքին բնորոշ են միստերիան, ինտուիտիվիզմը, բուդդիստական և 
մահմեդական (և այլ) կրոնական ավանդույթները, ավանդապաշտությունը, 
կոլեկտիվի առաջնությունը անհատականի նկատմամբ, հւսմւսյնքայնությու- 
նը, պետության առանձնահատուկ տիպը, որին բնորոշ է համընդհանուր օ- 
րենքով ազատության հավասարության ապահովման բացակայությունը: 

Արևմուտքի և Արևելքի այս բնութագրումները չպետք է խստորեն կապել 
առանձին երկրների հետ: «Արևմուտք» և «Արևելք» հասկացությունները աշ
խարհագրական տերմիններ չեն, նրանք բնութագրում են քաղաքակրթու
թյունների և մշակույթների բազմազանության մեկնաբանման տարբեր տի
պեր: Իսկ դա նշանակում է, որ տվյալ կոնկրետ երկիրը իր զարգացման ըն
թացքում կարող է ձեռք բերել ինչպես Արևմուտքի, այպես էլ Արևելքի բնորոշ 
գծերը: Օրինակ' XVIII դ. ճապոնիան մտնում է Արևելքի մեջ, Իսկ XX դ. 6ա- 
պոնիան իր արժանի տեղն է գրավել Արևմուտքի շրջանակներում:

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա նրանում ամեն ինչ կա. այստեղ 
հեշտորեն կարելի է գտնել ինչպես արևմտյան, այնպես էլ արևելյան արմատ
ներ, որոնք, ի դեպ, հաճախ մասնատված են: «Ինչպիսի՞ն է մեր տեղը աշ
խարհում, և ինչպե՞ս ենք մենք այն տեսնում ապագայում»: «Ո՞վ ենք մենք» և 
«Ի՞նչ պետք է անենք»: Հասկանալի է, որ առաջադրված հարցերին 
«արևմտականը», «սլավոնաֆիլը», «լիբերալը» և «պոչվեննիկը» տարբեր 
պատասխաններ կտան: Բայց բոլորը միասնական են այն կարծիքում, որ 
Ռուսաստանը պետք է օժանդակի Արևմուտք- Արևելք երկխոսությանը և դրա 
հիման վրա մշակի իր սեփական արժեքների զինանոցը, որոնք օրգանապես 
համահունչ կլինեն հումանիզմի, բնության նկատմամբ սրտացավ վերաբեր
մունքի, ազատ, արդար և անվտանգ աշխարհի գործնականության հետ:
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Գ լ ո ւ խ  2. 4 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնության նկատմամբ մարդու 
հարաբերության պատմական ձևերը

Բնություն ասելով սովորաբար հասկանում են ոչ սոցիալականը: Բնու
թյան թագավորության մեջ չի մտնում միայն այն, ինչ էապես առանձնացված 
է մաոդուց և հասարակությունից: Այս կապակցությամբ հաճախ խոսում են 
«բնություն և հասարակություն» հարաբերության մասին: Հասարակությունը 
և մարդը ունեն կեցության որոշակի բնական հիմք, բայց իրենց առանձնա
հատկության մեջ նրանք բնության մասը չեն կազմում: Հաճախ օգտագործ
վող «երկրորդ բնություն» արտահայտությունը, այսինքն' «մարդկայնացված 
բնությունը», կարող է շփոթմունք առաջացնել: Մարդը ինչպես էլ փուիոխի 
բնությունը այն վերջին հաշվով մնում է էլի նույն բնությունը: Մարդը չի կա
րող երկրորդ բնություն ստեղծել, բայց նա բնությանը տալիս է սիմվոլիկ նշա
նակություն: Երկրորդ բնությունը ոչ այլ ինչ է, քան բնությունը իր սիմվոլիկ 
նշանակությամբ:

Իրենց նշանակությամբ բավական մոտ են «բնություն» և «մատերիա» 
հասկացությունները: Մատերիան օբյեկտիվ իրականությունն է: Մատերիան, 
ի տարբերություն բնության, կենդանի աշխարհի հոգեկան երևույթները չի 
պարունակում, մնացածում բնությունն ու մատերիան համընկնում են: Թերևս 
մի նրբերանգ ևս կա, որում բնությունն ու մատերիան տարբերվում են: Երբ 
օգտագործվում է «բնություն» հասկացությունը, ապա սովորաբար ենթադր
վում է մարդու և հասարակության որոշակի հարաբերությունը արտաքին շր
ջապատի հետ: Այլ կերպ ասած' բնության հասկացությանը տրվում է ավելի 
վառ, պրագմատիկական իմաստ, քան մատերիայի հասկացությանը: Այդ 
նույն պատճառով մեզ համար «մարդու հարաբերությունը բնության նկատ
մամբ» արտահայտությունը ավելի սովորական է:

Արիստոտելը մատերիային հակադրում էր ձևը: Մատերիայի հասկացու
թյունը նման նշանակությամբ այժմ շատ քիչ է օգտագործվում:

Բնությունը իր արմատական նշանակությամբ միշտ եղել է փիլիսոփայա
կան վերլուծության առարկա: Անտիկ փիլիսոփայությունը կառուցվում է բնա
կանի առաջնության սկզբունքի վրա: Հին հունական փիլիսոփաները բնու
թյունը ընկալում էին որպես կեցության լրիվություն, էսթետիկորեն գեղեցիկ, 
որպես դեմիուրգի նպատակահարմար կարգավորող գործունեության ար
դյունք (Պլատոն): Իր հզորությամբ բնությունը մեծապես գերազանցում է
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մարդուն: Իմաստունի երջանիկ կյանքը Ոչ այլ ինչ է, քան բնության հետ հա
մաձայնության և ներդաշնակության մեջ ապրելը:

Միջնադարյան քրիստոնեականւսցվսյծ փիլիսոփայությունը զարգացնում 
է բնության' որպես մեղսագործության արդյունքի թերարժեքության ուսմուն
քը: Բնությունից անչափ վեր կանգնած է աստված: Մարդը, զարգացնելով իր 
հոգեկան ուժերը, ձգտում է վեր բարձրանալ բնությունից: Այս մտադրությու
նը մարդը կարող է իրագործել թերԱս իր սեփական մարմնի նկատմամբ 
(մարմնականի սպանում), քանզի միջնադարյան ըմբռնմսւմբ' մարմինը ենթա
կա է բնական ռիթմերին:

Վերածնունդը, վերադառնալով բնության ըմբռնման անտիկ իդեալներին, 
նրանց տալիս է նոր մեկնաբանություն: Հանդես գալով աստծո և բնության 
միջնադարյան հակադրումների դեմ' Վերածննդի փիլիսոփաները դրանք մեր
ձեցնում են և հաճախ հասնում են պանթեիզմի' աստծո և բնության նույնաց
ման գաղափարին: Ջ. Բրունոյի մոտ աստված վերածվում է պարզ-հասարակ 
բնության: Անտիկ փիլիսոփաները չէին կարող պանթեիստ լինել, նրանք հա
ճախ հանդես էին գալիս հիլոզոիզմի դիրքերից' տիեզերքը համարելով կեն
դանի (հիլե-կյանք) ամբողջություն: Վերածննդի փիլիսոփայությունը փաստո
րեն իրագործում էր'«Հետ դեպի բնությունը» նշւսնւսբանը: Դա փիլիսոփայու
թյան զգայական-էսթետիկական իդեալն էր: Հետագայում «Հետ դեպի բնու
թյունը» նշանաբանը օգտագործվեց քաղաքական (Ռուսո), բնապահպան 
(«կանաչներ») նպատակներով:

Նոր դարաշրջանում բնությունը դառնում է գիտական մանրամասն վեր
լուծության առարկա և միաժամանակ մարդու ակտիվ պրակտիկ գործունեու
թյան ասպարեզ, որի մասշտաբները կապիտալիզմի զարգացմանը զուգըն
թաց մեծանում էր: Գիտության զարգացման հարաբերական ցածր մակարդա
կը և մարդու կողմից բնության ուժերին տիրապեւոելը (ջերմային, մեխանի
կական, իսկ այնուհետև նաև էլեկտրական էներգիայի միջոցով) հանգեցրին 
բնության նկատմամբ սպառողական վերաբերմունքին, որը շարունակվում է 
և չի հաղթահարվել նաև մեր օրերում: Ֆրանսիացի փիլիսոփաներ Տեյուր դը 
Շարդենը, Ե. Լերուան և ռուս մտածող վ. Ի. վերնադսկին մշակեցին նոոսֆե- 
րայի կոնցեպցիան: Այդ ուսմունքի հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ հա
սարակության և բնության փոխներգործության համար անհրաժեշտ է ստեղ
ծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կհամապատասխանեն մարդկության ներ
կայի և ապագայի պահանջներին: Նոոսֆերան բանականության իշխանու
թյան ոլորտն է: եոոսֆերայի կոնցեպցիան զարգացվեց XX  դ. 20-ական թվա
կաններին, հետագայում նրա կոնցեպտուալ գաղափարները մանրամասնո
րեն մշակվեցին հատուկ գիտության' էկոլոգիայի մեջ:

Այս համառոտ պատմական տեղեկանքը ցույց է տալիս, որ մարդը մշտա
պես գտնվել և գտնվում է բնության հետ սերտ հարաբերության մեջ, որը նա 
մեկնաբանում է որոշակի ձևով: Մարդը ի սկզբանե գտնվում է այնպիսի պայ
մաններում, որ իր գոյության համար մշտապես հարկադրված է բնությունը
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ստուգել «մարդկայնության» չափով: Այդ նպատակով նա օգտագործում է ին- 
տելեկտուալ և առարկայական բնույթի բոլոր միջոցները: Միանգամայն ակն
հայտ է, օրինակ, որ կենդանիների ուսումնասիրման համար գիտնականները 
օգտագործում են ավելի բարդ մեթոդներ, քան անկենդան բնության համար: 
Դա բացատրվում է նրանով, որ կենդանիները, ի տարբերություն քարերի, հո
գեկան ունեն, որը ուսումնասիրվում է առանձնահատուկ գիտության զոոպ- 
ւփխոլոգիայի կողմից: Մարդու գիտական և պրակտիկ գործունեությունը 
վկայում է, որ մարդը բնության երևույթները կարող է ճանաչել և դրանից ել
նելով կարգավորել իր հարաբերությունները բնության նկատմամբ:

Մեր կարծիքով, գոյություն ունեն բնության մարդկային դեմքը արտահայ
տող չորս հիմնարար փաստեր:

Առաջին, բնությունը իր մեջ պարունակում է մարդու առաջացման հնա
րավորությունը: Ֆիզիկայից հայտնի է, որ կեցության արմատական ձևերը 
բնութագրվում են Պլանկի հաստատունով, լույսի արագությամբ, գրավիտւս- 
ցիոն հաստատունով և այլն: Պարզվել է, որ եթե այս հաստատունները անն
շան չափով այլ լինեին, ապա կայուն կառուցվածքները, օրինակ' մարդու 
մարմինը, չէին կարող գոյություն ունենալ: Մաոդու բացակայության դեպքում 
բնությունը, տիեզերքը ոչ մեկն էլ չէր ճանաչի: Տիեզերքը այնպիսին է, որ 
մարդկային կյանքի առաջացումը մշտապես հնարավոր է:

Երկրորդ, մարդը ծնվում է «բնությունից»: Դա ցույց է տալիս թեկուզ և ե- 
րեխայածնության պրոցեսը:

Երրորդ, մարդու բնական բնույթը այն հենքն է, որ հնարավոր է դարձնում 
ոչ բնականի, այսինքն' մարդկային առանձնահատուկ կեցության, հոգեկանի, 
գիտակցության առաջացումը:

Չորրորդ, բնական նյութի մեջ մարդը խորհրդանշում է իր ոչ բնական 
հատկությունները, որի հետևանքով բնությունը դառնում է հասարակական 
կյանքի հենքը:

Իր գոյատևումը ապահովելու համար մարդը պետք է հնարավորին չափ 
լավ ճանաչի բնությունը:

Տիեզերքի առաջացումը, նրա կառուցվածքային 
մակարդակները

Ֆիզիկոսները, կոսմոլոգները, աստղագետները բւսցահւսյտել են մի շարք 
երևույթներ, որոնք նրանք փորձում են բացատրել միասնական մոդելներով: 
Հայտնի է, որ տիեզերքը յուրաքանչյուր կետում գտնվում է ընդարձակման 
վիճակում, բայց այն ընդարձակվում է ոչ թե դեպի ինչ-որ կողմ,այլ պարզա
պես իր չափերով մեծանում է: Տիեզերքը կենտրոն չունի, որից գալակտիկա
ները հեռանային: Ինչու՞ են բոլորը «փախչում», չէ՞ որ գալակտիկաների միջև 
գործում են ոչ թե վանողական, այլ ձգողական' գրավիտացիոն ուժերը: 15 մի
լիարդ տարի առաջ տեղի է ունեցել Մեծ պայթյունը, որի արդյունքում տիե
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զերքի սառեցման պրոցեսում առաջացել են տարրական մասնիկները, մար
մինները, աստղերը, մոլորակները և վերջապես մարդը: Պայթյունը տեղի է ու
նեցել վակուումի առանձնահատուկ հատկանիշների շնորհիվ: Իհարկե, դա 
ժամանակակից վակուումը չէ, որը, ինչպես հայտնի է, նույնպես շատ տարօ
րինակ հատկություններ է դրսևորում, այլ մինչև Մեծ պայթյունը գոյություն ու
նեցող վակուումն է: Աառեցման պրոցեսում տիեզերական նյութը ունեցել է 
անցումների աստիճանական փուլեր: Կյանքը առաջացել է սառը տիեզեր
քում: Սառը տիեզերքը հանգեցրել է բնության (մատերայի) կառուցվածքային 
մակարդակներին, որոնք հետևյալներն են' վակուում, տարրական մասնիկ
ներ, ատոմներ, մոլեկուլներ, աստղեր, գալակտիկաներ, գալակտիկաների 
համակարգեր, մետագալակտիկա՛

Կենդանի բնության կառուցվածքային աստիճաններն են մինչբջջային 
մակարդակը (ԴՆԹ, ՌՆԹ, սպիտակուցներ), բջիջներ, բազմաբջիջ օրգանիզմ
ներ, պոպուլյացիաներ, բիոցենոզներ:

Բնության յուրաքանչյուր օբյեկտ ակտիվ՛ է, որի շնորհիվ նա դառնում է 
շարժունակ, փոփոխուն: Մատերիայի արմատական գոյաձևում, այսինքն 
վակուումում և տարրական մասնիկների աշխարհում, ակտիվությունը հան
դես է գալիս որպես մասնիկների փոխգործունեություն, որի հետևանքով ա- 
ռաջանում Են նոր մասնիկներ: Գոյություն ունի տարրական մասնիկների 
փոխգործունեության չորս տիպեր՛ թույլ, միջուկային, գրավիտացիոն և է- 
լեկտրամւսգնիսւսկան: Գրավիտացիոն և էլեկտրամագնիսական փոխգործու- 
նեությունը մարդուն հայտնի են անհիշելի ժամանակներից, բայց միջուկային 
և թույլ փոխգործունեությունը նրա տեսադաշտ մտան միայն XX  դարում: Ֆի
զիկոսները փորձում են ստեղծել այնպիսի տեսություններ, որոնք միաժամա
նակ կարողանային նկարագրել փոխգործունեության ավելի շատ տիպեր: 
Սկզբում նրանց հաջողվեց միավորել էլեկտրամագնիսական և թույլ փոխգոր- 
ծունեությունները, դրանք ներկայացնել որպես էլեկտրաթույլ փոխգործու- 
նեության մասնավոր դեպքեր: Հետագայում այն միավորեցին միջուկային 
փոխգործունեությունների հետ. Այժմ փորձ է արվում այս չորս տիպերը նկա
րագրել մեկ տեսությամբ՜ դաշտի միասնական տեսությամբ:

Միկրոաշխարհում փոխգործունեությունը հանդես է գալիս որպես դրանց 
կրողների փոխանակում, որը ուղեկցվում է նոր մասնիկների առաջացմամբ: 
Եթե փոխգործունեությունը տեղի է ունենում մակրո- կամ մեգա - աշխարհնե
րում, ապա այն ունի ավելի բարդ մեխանիզմ, քանի որ նրանում մասնակցում 
են մասնիկների միրիադները: Բոլոր դեպքերում, անկենդան մատերիայի աշ
խարհում տեղի ունեցող պրոցեսները միշտ էլ փոխգործունեության հետևանք 
են: Փոխգործունեությունը անկենդան բնության նյութական օբյեկտների գո
յության եղանակն է: Կենդանի բնության մեջ նույնպես ոչինչ չի կարող գոյու
թյուն ունենալ առանց փոխգործունեության, բայց այստեղ պետք է հաշվի 
առնել կենդանիների հոգեկանի ազդեցությունը դեպքերի ընթացքի վրա: Այդ 
ազդեցությունը հնարավոր է, քանի որ փոխգործունեությունը ներծծված է
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սիմվոլիկ պահերով: Փոխազդեցության պրոցեսը ֆիզիկական փոխգործու- 
նեությունից հարուստ է: Նույնը կարելի է ասել, բայց, բնականաբար, մեկ այլ 
ենթատեքստում, մարդկանց սոցիալական կյաքնի մասին: Այստեղ մարդ
կանց փոխազդեցության բարդ պրոցեսները նյութական փոխգործունեու- 
թյամբ չեն սպառվում:

Բնության մեջ փոխգործունեության աստիճանակարգումը հանգեցնում է 
շարժման տարբեր ձևերի' ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալական ձևե
րի գոյությանը: Նրանց համակարգման պահանջի դեպքում միշտ էլ կարելի է 
աշխարհի կառուցվածքային մակարդակների և շարժման ձևերի միջև համա
պատասխանություն գտնել:

Ինչպես տիեզերքի կառուցվածքային մակարդակները, այնպես էլ շարժ
ման ձևերը ունեն ենթակայությունների որոշակի հիերարխիա: Շարժման 
բարձրագույն ձևը առաջանում է ցածր ձևերից' համակարգային հատկու
թյունների դրսևորման արդյունքում: Կենսաբանական երևույթները այնպիսի 
հատկություններ ունեն, որոնք հատուկ չեն ֆիզիկական երևույթներին: Սո
ցիալական երևույթները նմանապես տարբերվում են կենսաբանականից: 
Կազմակերպվածքային բարձր ձևերը կամ շարժման բարձր ձևերը իրենց 
ելակետային հիմքերի նկատմամբ հարաբերական ինքնուրույնություն ունեն: 
Այդ պատճառով բարձր ձևերի հանգեցումը ցածրերին անթույլատրելի է: Ա- 
նընդունելի է նաև շարժման ցածր ձևերին' բարձր ձևերի հատկությունների 
վերագրումը: Անտիկ աշխարհում տիեզերքը հաճախ համարում էին կենդանի 
ամբողջություն, նրան վերագրում էին կենսական հատկություններ: ժամանա
կակից պատկերացումների համաձայն' կենդանի են համարվում միայն այն 
օբյեկտները, որոնք ուսումնասիրում է կենսաբանությունը:

«Մեխանիցիզմ», «ֆիզիկալիզմ», «նատուրալիզմ», «բիոլոգիզմ», «պսի
խոլոգիզմ», «սոցիոլոգիզմ» տերմիններով նշանակվում են շարժման ձևերի 
կամ բնության և հասարակության կառուցվածքային մակարդակների միջև 
համապատասխանության խախտումների տարբեր դրսևորումները:

Ժամանակ և տարածություն

Բնության կառուցվածքային յուրաքանչյուր մակարդակը բաղկացած է ա- 
ռարկաներից, որոնք մեկը մյուսի նկատմամբ առդրված են, տարաձգական 
են, դրանց ամբողջությունը կոչվում է տարածություն: Քանի որ առարկաները 
տարաձգություն ունեն (գծային են, ծավալային, չափային), նրանք մեկը մյու
սի նկատմամբ առիրված են, դասավորված Են մեկը մյուսից դուրս. «Աջ», 
«ձախ», «վերև», «ներքև» հարաբերությունները կարելի է դիտել որպես տա
րածական հարաբերություններ: Տարածությունը նյութական օբյեկտների հա
մատեղ գոյության արտահայտությունն է:

Փիլիսոփայության և ֆիզիկայի պատմության մեջ հաճախ օգտագործվել 
է դատարկություն հասկացությունը. Հին ատոմիստները, ինչպես նաև Նոր
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դարաշրջանում աշխարհի մեխանիկական պատկերի կողմնակիցները, դա
տարկությունը դիտում էին որպես տարածություն: Ստացվում էր տարածու
թյունը գոյություն ունի բնությունից, առարկաներից անկախ: Դա տարածու
թյան սուբստւսնցիոնալ կոնցեպցիան է, ըստ որի' տարածությունը գոյություն 
ունի բնությունից անկախ:

ժամանակակից գիտությունը պարգել է, որ դատարկությունը որպես ֆի
զիկական ուսումնասիրության առարկա գույություն չունի: Չկա մի այնպիսի 
օդամղիչ, որ կարողանա ապահովել դատարկության գոյությունը, այդպիսին 
չկա նաև տիեզերքում: Այն, ինչ կոչվում է դատարկություն, իրականում վա
կուումն է: Սակայն վակուումը ոչինչ չէ, այն ունի միանգամայն որոշակի ֆի
զիկական բնութագրեր: Նշված փաստերը ցույց են տալիս, որ տարածության 
սուբստւսնցիոնալ կոնցեպցիան սնանկ է:

Ըստ տարածության ռԵլյացիոն կոնցեպցիայի՛ տարածական բոլոր բնու
թագրերը ֆիզիկական հարաբերություններ են, որոնց բնույթը որոշվում է ֆի
զիկական պրոցեսների առանձնահատկություններով:

Հարաբերականության հատուկ տեսության շնորհիվ բացահայտվեցին 
տարածության ռելյատիվիստական, օրինակ՝ հեռավորության կրճատ
ման,բնույթի էֆեկտները: Հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը 
թույլ տվեց բացատրել տարածության և գրավիտացիոն երևույթների առանձ
նահատկությունները: Քվանտային մեխանիկան ցույց տվեց ֆիզիկական օ- 
բյեկտների տարածական և իմպուլսային բնութագրերի սերտ կապը: Տարրա
կան մասնիկների ժամանակակից ֆիզիկան ծանրակշիռ հիմքեր է տալիս 
միկրոաշխարհում տարածությունը համարել ոչ եռաչափ: Ըստ երևույթին, 
տարածության եռաչափությունը բնորոշ է հիմնականում մակրոաշխարհին, 
նրա սահմաններից դուրս տարածությունը կարող է լինել, օրինակ, ինը չա
փանի: Միկրոերևույթների մակրոաշխարհ անցնելու դեպքերում չափումները 
կարծես թե փոխակերպվում են, սեղմվում: Ուստի միկրոտարածական բնու
թագրերը դառնում են եռաչափ, իսկ դա նշանակում է, որ մակրոերևույթների 
տարածական վարքի նկարագրման համար բավական է օգտագործել միայն 
երեք փոփոխականներ (х, у, z):

Բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ տարածությունը իր էությամբ ֆի
զիկական փոխներգործությունների արտահայտությունն է: Նրանց փոփոխու
թյունները արտահայտվում են տարածության հատկություններում:

Վերջին ժամանակներս առաջադրվել է մի գրավիչ գաղափար, ըստ որի' 
կենսաբանական և սոցիալական երևույթներին բնորոշ է յուրահատուկ, ոչ ֆի
զիկական, այլ կենսաբանական և սոցիալական տարածություն: Հետևողա
կան լինելու դեպքում, թվում է, թե պետք է ընդունել, որ կենսաբանական 
երևույթներին հատուկ է կենսաբանական տարածությունը, սոցիալականին 
սոցիալականը: Առանձնահատուկ, ոչ ֆիզիկական տարածության գոյության 
հարցի գիտական բացատրությունը մնում է ապագային:

Կենսաբանական և սոցիալական բնութագրերը (իսկ այդպիսին են գի-
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տւսկցությունը, կյանքը) տարածական չափումներ չունեն: «Միտքը 3 մետր 
է», «կյանքի ծավալը 2 կիլոմետր է» արտահայտությունները անհեթեթ են: Ա- 
ռանծնահատուկ ոչ ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալական տարածու
թյուն դեռևս չի հաջողվել գտնել, բայց նրանց գոյության մասին գաղափարը 
անիմաստ չէ: Բանն այն է, որ ֆիզիկական տարածական բնութագրերը կարող 
են սիմվոլիկ գոյաձև ունենալ, իրենցից ներկայացնել համապատասխան կեն
սաբանական և սոցիալական երևույթների սիմվոլներ: Ֆիզիկական տարա
ծության սիմվոլիկ գոյաձևերին մենք հանդիպում ենք ամեն մի քայլափոխում, 
այս իմաստով ավելի արտահայտիչ են քանդակագործության և գեղանկար
չության ստեղծագործություններր, ճարտարապետական կառույցները: Նեռ- 
լիի Աստվածածին եկեղեցու տարածական ճարտարապետությունը ուղղա
փառի մեջ առաջացնում է բազմաթիվ դրական հույզեր, Փարիզի Աստվածա- 
մոր տաճարը' կաթոլիկի մեջ: Սակայն և առաջին, և՜ երկրորդ դեպքերում տա
րածական բնութագրերը սիմվոլիկ նշանակություն ունեն, նրանք հատուկ են 
այդ կառույցներին և ոչ թե հավատացյալների մտքերին ու զգացմունքներին: 
Մտքերն ու զգացմունքները ինքնին տարածական բնութագրեր չունեն: Ցա
վոք, տարածական կեցության սիմվոլիկ նշանակությունը դեռևս բավարար 
չափով ուսումնասիրված չէ:

Ի տարբերություն տարածության' ժամանակը բնութագրում է ոչ թե հա
մատեղ գոյությունը, այլ փոփոխությունը, երևույթների պրոցեսւսյնությունը: 
ժամանակը պրոցեսների տևողությունն է, գործընթացների միջև հարաբերու
թյունն է, որոնք ամրագրվում են որոշակի տիպի տերմիններով առաջ, հետո, 
տևական, երկարատև և այլն:

Ինչպես տարածությունը, որ համարվում էր ինքնին գոյություն ունեցող, 
ժամանակը ևս շատերը դիտում են որպես ինքնագոյ, ֆիզիկական և մյուս 
պրոցեսներից անկախ (ժամանակի սուբսւոանցիոնալ կոնցեպցիա): Այս կոն
ցեպցիայի գլխավոր փաստարկները կապված են նյուտոնյան մեխանիկայի 
դոգմատիկական մեկնաբանության հետ, նյուտոնի մեխանիկայում ժամանա
կը դիտվում է որպես անկախ փոփոխական: Իրականում այստեղ ուսումնա
սիրվում են հարաբերականորեն պարզ երևույթներ՛ այնպիսիք, որոնց համար 
ժամանակը «ամենուր նույնն է»: Բայց այստեղից չի հետևում, որ ժամանակը 
գոյություն ունի նյութական պրոցեսներից այն կողմ: Այս հանգամանքը ման
րամասնորեն պարզաբանվում է նյուտոնյան մեխանիկայից ավելի ընդգրկուն 
ժամանակակից տեսություններում:

Ըստ հարաբերականության հատուկ տեսության՛ միաժամանակությունը 
ինչ-որ բացարձակ բան չէ, այն հարաբերական է: Դեպքերը, որոնք հաշվարկ
ման մի համակարգում միաժամանակ են ընթանում, մեկ այլ հաշվարկման 
համակարգում կարող են լինել ոչ միաժամանակյա: Երբ օբյեկտների տեղա
փոխության արագությունը շատ է մեծանում, ապա նրանց ժամանակը դան
դաղում է: Երկվորյակների պարադոքսը կապված է դրա հետ. երկվորյակնե
րից կրտսերը նա է, որը, ի տարբերություն իր եղբոր, արագընթաց հրթիռնե
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րով տիեզերական ճանապարհորդություն է կատարել: Ըստ հարաբերակա
նության ընդհանուր տեսության գրավիտացիոն հնարավորությունների մե
ծացման դեպքում ժամանակը դանդաղում է: Քվանտային մեխանիկայի բնու
թագրումներում ժամանակը օրգանապես կապված է էներգիայի հետ:

Այս ամենը թույլ է տալիս պնդելու, որ ֆիզիկական երևույթների նկատ
մամբ կիրառվող ժամանակը ֆիզիկական փոխգործունեության արտահայտ
ման ձև է (ժամանակի ռել/ացիոն կոնցեպցիա): Բայց այս ամենը վերաբեր
վում է ֆիզիկական պրոցեսներին, իսկ ինչպիսի՞ն է իրավիճակը կենսաբանա
կան և սոցիալական երևույթների բնագավառում: Վերը խոսվեց ֆիզիկական 
տարածության սիմվոլիկ նշանակության մասին : Համանման մոտեցում կա
րելի է ցուցաբերել նաև ֆիզիկական ժամանակի նկատմամբ: Ամեն քայլափո
խում մենք փորձում ենք բնութագրել մեր գործունեությունը ֆիզիկական ժա
մանակի միավորներով' ժամերով, րոպեներով: Աշխատանքային ժամանակի, 
ուսումնական պարապմունքների տևողության մեջ մենք հաճախ տեսնում 
ենք սոցիալական իրողություններ, այսինքն՛ ֆիզիկական ժամանակը ընկալ
վում է սիմվոլիկորեն: Սակայն եթե մենք հիմք չունենք ընդունելու կենսաբա
նական և սոցիալական տարածության ռեալությունը, ապա կենսաբանական 
և սոցիալական ժամանակի դեպքում իրադրությունը փոքր-ինչ այլ է:

ժամանակը արտահայտում է երևույթների փոփոխականությունը: Քանի 
որ կենսաբանական և սոցիալական երևույթները փոփոխվում են, ապա տրա
մաբանական է մտածել, որ նրանք ժամանակային են, այսինքն' ունեն իրենց 
էությանը համապատասխանող ժամանակային բնութագրեր: Ֆիզիկական 
պարամետրերը չեն կարող լինել այդ ժամանակային բնութագրերի լիարժեք 
արտահայտողներ: Ուսումնական պարապմունքի 45 րոպեի ընթացքում կա
րելի է հասնել և' փոքր, և' մեծ արդյունավետության: Բայց դա նշանակում է, 
որ 45 րոպեն ֆիզիկական բնութագիր է և չի կարող հանդիսանալ ուսումնա
կան պարապմունքների էության ադեկվատ բնութագիր: Վերցնենք մեկ այլ օ- 
րինակ. նույն օրացույցային տարիքի մարդիկ սովորաբար գտնվում են տար
բեր կենսաբանական վիճակներում: Այստեղ ևս ֆիզիկական ժամանակը կեն
սաբանական պրոցեսների ադեկվատ բնութագիրը չէ.

Կենսաբանական երևույթների բնույթին համարժեք բնութագրերի որո
նումներում կենսաբանները առաջ են քաշել կենսաբանական տարիքի հաս
կացությունը: Մարդու օրգանիզմի համար այդ տարիքը որոշվում է մահվան 
հավանականությամբ: Ինչքան այն մեծ է, այնքան կենսաբանական տարիքը 
բարձր է: Սաղմի զարգացման դեպքում նրա կենսաբանական հասակը որոշ
վում է քանակական բաժանումներով: Ոլոռի կենսաբանական հասակը որո
շում են բողբոջների քանակով: Կենսաբանական հասակը ցույց է տալիս օր
գանիզմի իր ծննդյան պահից հեռացման աստիճանը: Կենսաբանական ժա
մանակը համակարգային-սիմվոլիկ կազմավորում է, այն գոյություն ունի ֆի
զիկականից վեր

Սոցիալական երևույթների ոլորտում ևս ժամանակը ունի համակարգս)-
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յին-ւփմվոլիկ բնույթ: Այստեղ նպատակահարմար է մտցնել սոցիալական ժա
մանակի հատուկ պարամետրեր: Հասարակական գիտություններում սոցիա
լական հասակի մասին քիչ է խոսվում, բայց այն գոյություն ունի: Սոցիալա
կան օրգանիզմների անցավորությունը, տևականությունը քանակապես այլ 
կերպ չի կարելի որոշարկել, քան սոցիալական հասակի պարամետրով: Բե
րենք երկու հարաբերականորեն պարզ օրինակներ: Ուսանողը փիլիսոփայու
թյուն է սովորում մի ամիս, երկու ամիս, կես տարի: Ֆիզիկական ժամանակը 
երկարում է, ուսանողի գիտելիքները աճում են: Գիտելիքների աճը արտա
հայտելու համար օգտագործվում է գնահատականը: «Անբավարար», «բա
վարար», «լավ», «գերազանց» գնահատականները համապատասխանում են 
ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքին, բնութագրում են այն: Մեր օրինակում 
բնութագրում են փիլիսոփայական հասակը: Տնտեսական երևույթների 
նկատմամբ գործում է ապրանքադրամային հարաբերությունները: Թանկ է 
այն ապրանքը, որի արժեքը բարձր է: Տնտեսական ժամանակի չափորոշիչը 
դառնում է փողը:

Այսպիսով' պետք է տարբերել ֆիզիկական ժամանակը որպես ֆիզիկա
կան փոխգործունեությունների արտահայտություն, ֆիզիկական ժամանակի 
սիմվոլիկ նշանակությունը, կենսաբանական և սոցիալական ժամանակը' որ
պես առանձնահատուկ համակարգային-սիմվոլիկ կազմավորումներ: Ընդհա
նուր առմամբ, ժամանակը շարժման քանակական չափն է, տվյալ օբյեկտի 
կեցության տևողության բնութագիրը:

ժամանակը նույնքան անշրջելի է, որքան և իրենք' ընթացող պրոցեսնե
րը: ժամանակը միաչափ է, այսինքն' նրա մաթեմատիկական տրվածության 
համար մեկ փոփոխականը բավական է. Շատ հնարավոր է, որ մոտ ապագա
յում ժամանակի բազմազանության հետ կապված հարցերը պարզաբանվեն, 
սակայն, առայժմ այդ մասին խոսում են միայն վարկածների լեզվով:

Հայտնի է, որ մարդը իր հնարավորություններում սահմանափակված է, 
սակայն նա դրանք կարող է գնահատել որոշակի խնդիրների միջոցով, օրի
նակ չափելով օրացույցային, կենսաբանական, սոցիալական հասակները: 
Մեծ էֆեկտի հասնելու ցանկությունը անհատին մղում է օրացույցային ժա
մանակի յուրաքանչյուր միավոր լցնելու գործողություններով, որոնք իբրև թե 
կդանդադեցնեն կենսաբանական հասակի աճը և կընդլայնեն սոցիալական 
ժամանակի բնութագրերը: Նման գործունեության մեջ մարդը հարաբերակ- 
ցում է, մեկը մյուսի վրա է ուղղում ժամանակային բոլոր սանդղակները և իր 
նպատակներին համապատասխան ձգտում հասնել ցանկալիին:

Ինչ վերաբերում է հասարակական զարգացման ընթացքին, ապա նրա ա- 
րագացումը նշանակում է, որ օրացույցային ժամանակի միավորին համա
պատասխանում են (հասարակության զարգացման չափով) սոցիալական 
ժամանակի' գնալով մեծացող «կտորներ»:
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էկոլոգիական փիլիսոփայություն: 
ԲիոԷթիկա: էկոհումանիզմ

էկոլոգիական բնապահպանական փիլիսոփայությունը ուսումնասիրում 
Է հասարակության և բնության փոխհարաբերությունները, մարդու և բնու
թյան միջև ներդաշնակ միասնության հաստատման ուղիները: Ինչպե՞ս հաս
նել այդ ներդաշնակ միասնությանը այն պայմաններում, երբ մարդը ամեն 
գնով փորձում Է հաջողության հասնել, երբ մոլորակի սահմանափակ հարս
տությունների մեծ մասը վերածվել Է մոլորակը աղտոտոդ թափոնի և աղբի: 
Ինչպե՞ս հասնել մարդու բնապւսհպւսն համակարգի ամրապնդմանը, երբ 
բնությունը գտնվում Է ոչ թե Էկոլոգիական, այլ տնտեսական և քաղաքական 
շահերի իշխանության տակ:

Այս իրավիճակը հնարավոր Է շտկել միայն բնապահպանական արժեքնե
րին գերակայություն տալու պայմաններում: Նյութական արտադրությունը, 
օգտագործվող տեխնիկական միջոցները, տնտեսությունը, քաղաքականու
թյունը պետք Է ենթարկվեն Էկոլոգիական Էթիկայի և Էկոլոգիական իրավուն
քի պահանջներին: Քանի որ մարդու ներգործությունը բնության վրա հաճախ 
ունի մոլորակային նշանակություն, ապա մի շարք Էկոլոգիական պրոբլեմներ 
կարոդ են լուծվել միայն միջազգային համագործակցության պայմաններում 
և միջազգային Էկոլոգիական պատասխանատվության զգացումի առկայու
թյան դեպքում:

Էկոլոգիական փիլիսոփայությունը երիտասարդ գիտություն Է, նրա կողմ
նորոշիչները միայն նոր են մշակվում, շատ հրատապ հարցերի լուծումներ 
դեռևս չեն գտնվել: Էկոլոգիական ճգնաժամի մեջ հայտնված մարդկությունը 
նրանից դուրս գալու ուղիները դեռ չի նշմարում: Չնայած անթափոն արտադ
րության, ալտերնատիվ տեխնոլոգիաների, Էկոլոգիական օրենսդրության 
զարգացման ծրագրերի քիչ թե շատ հաջողված իրագործումներին՜ մարդկու
թյունը դեռևս Էկոլոգիական ճգնաժամի շրջանակներից դուրս չի եկել: Գնալով 
ավելի պարզ Է դառնում, որ հիմնական Էկոլոգիական պրոբլեմը («ճեղքը») 
երկրի օզոնային շերտում չէ, այլ այն գտնվում է մարդու և հասարակության 
արժեքային-էթիկական պատկերացումների մեջ: Հումանիզմի անխախտ թվա
ցող սկզբունքները պետք է հարաբերակցվեն ոչ միայն մարդու, այլև բնության 
հետ: Այդ դեպքում հումանիզմը կորցնում է իր նախկին բովանդակությունը և 
դառնում է էկոհումանիզմ: էգոիստորեն միայն դեպի իրեն ուղղված մարդու 
սերը վերջին հաշվով հանգեցրեց էկոլոգիական ճգնաժամի: էկոհումանիզմը, 
ի տարբերություն ավանդական հումանիզմի, բնության մեջ տեսնում է մարդու 
կեցությունը: Բնությունը մարդու սիմվոլիկ կեցությունն է, ուստի մարդը պետք 
է բնությանը վերաբերվի նույնքան հոգատար, որքան ինքն իրեն:

Մարդկությունը պետք է բնությանը մոտենա որպես մարդկային կեցու
թյան արտահայտման արենա: էկոլոգիական արժեքների մի համախումբ
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կապված է բիոէթիկայի հետ, որի կենտրոնական խնդիրը կյանքի և մահվան 
նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի հարցն է: Կյանքը, հատկապես մարդկա
յին կյանքը, այստեղ հասկացվում է որպես բարձրագույն արժեք: Իմիջիայլոց, 
հասարակությունը կյանքի արժեքը արտահայտելու համար միշտ էլ ուղիներ 
է որոնում: Տոկիոյի կենդանաբանական այգում ազատությունից զրկված, 
մեռնող կենդանուն մարմնավորող հուշարձան է կառուցված: Արդյո՞ք մարդը 
միշտ է գիտակցում իր մեղքը կենդանիների նկատմամբ:

Բիոէթիկայի պրոբլեմները շատ ընդգրկուն են, բազմազան: ԱՄՆ-ում հրա
տարակվել է բիոէթիկայի հինգհատորյա հանոագիտարան: Հանրագիտարա
նի ծավալը ցույց է տալիս, որ ամերիկացիները բիոէթիկայի պրոբլեմների 
նկատմամբ շատ ուշադիր են: Այժմ էվտանազիայի (գթասրտությամբ կա
տարվող սպանություն), մահվան չափանիշի, հիվանդի նկատմամբ բժշկի վե
րաբերմունքի, մեռնողների և արատածին երեխաների նկատմամբ վերաբեր
մունքի հետ կապված հարցերի պարզաբանումը խիստ արդիական է: Արդյո՞ք 
մարդը մահվան և մահացնելու' աբորտի իրավունք ունի: Կենսաբժշկական է- 
թիկայի բազմաթիվ պրոբլեմներ հնարավոր չէ լուծել առանց փիլիսոփայա
կան և գիտական մոտեցումների, հումանիզմի և էկոհումանիզմի բովանդա
կության խորը ըմբռնման: Այս առնչությամբ դիտարկենք մի քանի կոնկրետ օ- 
րինակէյեր:

Մահացած մարդու եենդանացման հնարավորությունը հանգեցրեց նրան, 
որ սրտի աշխատանքի դադարումը արդեն չի դիտվում որպես մահվան չա
փանիշ, այդպիսին համարվում են կենտրոնական նյարդային համակարգի 
անշրջելի փոփոխությունները: Սակայն , ըստ բուդդիզմի ե կոնֆուցիակւսնու- 
թյան, մահվան չափանիշը սրտի աշխատանքի և շնչառության դադարն Է: Իսկ 
դա նշանակում Է, որ բաբախող սիրտը չի կարելի օգտագործել տրանսպլան
տացիայի համար: Իհարկե, այս մոտեցումը գալիս Է կրոնական դոգմաները 
խստորեն պահպանելու պահանջներից: Նման պարագայում կրոնի սկզ
բունքները հակասության մեջ են մտնում հումանիզմի սկզբունքների հետ: 
Մյուս կողմից' այն երկրներում, ուր սրտի տրանսպլանտացիաներ են կա
տարվում, նկատելի են նաև որոշ դեպքեր, երբ մահվան դիագնոզը դրվել Է ոչ 
կոռեկտ ձևով:

Հասարակությունը պետք Է կնոջը ազատ և պատասխանատու մայրու
թյան իրավունք տա: Սակայն աբորտի արգելքի վերացումը պարզապես ան
տեսում Է սաղմի կյանքի արժեքը: Մեր առջև տիպիկ կենսաբժշկական եր
կընտրանք Է. ինչպես աբորտի արգելքը, այնպես Էլ նրա օրինականացումը 
խորը հակասություններ են պարունակում: Նման հակասությունները հաղթա
հարելու համար անհրաժեշտ Է զարգացնել Էկոլոգիական վփլիսոփայությու- 
նը, Էկոլոգիական Էթիկան, այդ թվում նաև բիոէթիկան:
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Գ լ ո ւ խ  2.  5 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Ի՞նչ է գիտությունը

Գիտությունը գիտելիքների մշակմանը, համակարգմանն ու ստուգմանը 
ուղղված մարդու գործունեության արդյունքն է՛. Անշուշտ, մարդը գիտական 
գործունեությամբ պատահականորեն չի զբաղվում: Կյանքը նրա առջև մշտա
պես դնում է խնդիրներ, որոնց լուծելու համար մարդուն անհրաժեշտ են 
սպառիչ գիտելիքներ: Դրանց մշակումն էլ ցանկացած գիտական գործունեու
թյան անմիջական նպատակն է: Ստացված գիտելիքները թույլ են տալիս բա
ցատրել և հասկանալ ուսումնասիրվող պրոցեսները, կանխատեսել ապա
գան, պլանավորել պրակտիկ գործունեությունը:

Գիտությունը առաջացել է հին աշխարհում, դրա վկայությունն է Արիստո
տելի, Արքիմեդի, էվկլիդի ժառանգությունը: Սակայն երկար ժամանակ գի
տական գիտելիքները մնում էին սաղմնային վիճակում: Զարգացած գիտու
թյան լինելիությունը պահանջում էր փաստային հենք, հետևողական ռացիո
նալացում, գիտությանը հատուկ մտածելակերպի տիրապետություն, գիտե
լիքների լայն տարածվածություն: Անտիկ շրջանում և միջնադարում գիտու
թյունը զարգանում էր շատ դանդաղ տեմպերով: Իրադրությունը արմատա
պես փոխվեց XVI-XVII դդ.: Հատկապես Նոր դարաշրջանում գիտական մտա
ծողության ձևերն ու գիտական մտածելակերպը ընդհանրապես դարձան 
կրթված մարդկանց սեփականություն: Նոր շրջանում գիտությունը վերածվեց 
հասարակական կյանքի կարևոր գործոնի: Ինդուստրիալ հասարակության 
լինելիությունը առանց գիտության, մասնավորապես առանց նյուտոնյան մե
խանիկայի, հազիվ թե հնարավոր լիներ:

Անշուշտ, շատ գիտություններ (օրինակ' սոցիոլոգիան, գենետիկան, կի
բեռնետիկան) հրապարակ եկան XVIII դարից հետո: Մեր օրերում գիտու
թյունը խիստ բազմաճյուղ կառուցվածք ունի, նրա մեջ մտնում են փիլիսոփա
յական, տրամաբանական-մաթեմատիկական, բնագիտական և հումանիտար 
գիտությունները: ժամանակակից գիտությունը դարձել է մարդու համար աշ
խարհի, մշակույթի և հասարակական պրակտիկայի ձևավորման կարևորա
գույն գործոն.

Հատկապես պետք է ընդգծել գիտության և առօրեական ճանաչողության 
ինքնատիպ հարաբերությունը: Քանի որ գիտությունը առանձնացավ ւսռօրե- 
կան ճանաչողությունից և միևնույն ժամանակ «բոլոր հոդվածներով» գերա
զանցեց այն, թվում, է թե գիտությունը իր զարգացման գործում արդեն առօ
րեական ճանաչողության կարիքը չունի: Այս պատկերացումը անհրաժեշտ է
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ճշգրտել: Գիտությունը իր բոլոր նվաճումներով հանդերձ իմացության նկատ
մամբ միահեծան մանդատ չունի: Այն դեպի ողջախոհությունը ուղղված առօ
րեական ճանաչողության հետ փոխլրացնող կապի մեջ է: Գիտությունը կարե
լի է նմանեցնել գիտելիքների վերին հարկերի հետ: Բայց առանց ներքնւս- 
հւսրկերի վերին հարկերը լինել չեն կարող: Ամենօրյա ճանաչողության մեջ 
գիտությունը մշտապես հետագա մշակման նյութ Է գտնում, առանց դրա գի
տելիքը չի կարող կայանալ: Այս առնչությամբ բավական Է հիշատւսկել թե
կուզ և բնական լեզուն: Գիտությունը մշակում Է լեզուներ, որոնք անհրաժեշտ 
են առանձնահատուկ գիտական խնդիրների լուծման համար, սակայն ա- 
ռւսնց բնական լեզվի այն սկզբունքորեն այդ խնդիրը լուծել չի կարող: Գի
տության հակադրությունը ոչ ճիշտ, կեղծ գիտելիքներն են, բայց ոչ այն գի
տելիքները, որոնք, ճշմարիտ լինելով, ձեռք են բերվում գիտության սահման
ներից դուրս' ամենօրյա կյանքում, պրակտիկ գործունեության, արվեստի 
մեջ՜ Սցիենտիզմը գտնում Է, որ գիտությունը բարձրագույն և աշխարհում 
մարդու կողմնորոշման համար բավարար արժեքն Է: Աշխարհայացքային այս 
դիրքորոշումը հաշվի չի առնում հասարակական կյանքի կազմակերպման 
բարդ համակարգը, որում գիտությունը արժանավայել տեղ Է գրավում, բայց 
ավելիին հավակնելու հիմքեր չունի.

Գիտական իմացության Էմպիրիկ աստիճանը

Գիտության մեջ պետք Է տարբերել հետազոտության Էմպիրիկ և տեսա
կան աստիճանները: էմպիրիկ ուսումնասիրությունները անմիջականորեն 
ուղղված են դեպի հետազոտվող առարկաները և իրագործվում են դիտար
կումների և գիտափորձերի միջոցով: Տեսական ուսումնասիրությունները 
կենտրոնանում են ընդհանրացված գաղափարների, վարկածների, օրենքնե
րի, սկզբունքների վրա: էմպիրիկ և տեսական ուսումնասիրությունների 
տվյալները ամրագրվում են ասույթներով, որոնք պարունակում են և՜ Էմպի
րիկ, և՜ տեսական տերմիններ: էմպիրիկ տերմիններից բաղկացած ասույթնե
րի ճշմարտությունը ստուգվում Է գիտափորձում: Այդպիսին Է, օրինակ, 

հետևյալ ասույթը. «Տվյալ հաղորդիչի դիմադրությունը Շ-ի 5-10° տաքացման 
դեպքում մեծանում Է»: Տեսական տերմին պարունակող ասույթի ճշմարտու
թյունը փորձնականորեն ստուգել հնարավոր չէ: Դրա համար անհրաժեշտ Է 
կատարել անվերջ թվով գիտափորձեր, որը սկզբունքորեն հնարավոր չէ: 
«Տվյալ հաղորդիչի դիմադրությունը» էմպիրիկ, դիտարկման տերմին է: «Հա
ղորդիչների դիմադրությունը» տեսական տերմին, ընդհանրացման միջոցով 
ստացված հասկացություն է: Տեսական հասկացություններ պարունակող ա- 
սույթները վերիֆիկւսցմւսն ենթակա չեն, սակայն նրանք, ըստ Պոպերի, են
թակա են ֆալսիֆիկացման:

Գիտական հետազոտության կարևոր առանձնահատկությունը կայանում 
է նրանում, որ նրանում էմպիրիկ և տեսական տվյալները հանդես են գալիս
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փոխկւսպակցվածության մեջ: Սկզբունքորեն էմպիրիկ և տեսական փաստե
րը իրարից բացարձակորեն անջատելն անհնար է: Վերը բերված ասույթնե
րի մեջ էմպիրիկ տերմինների հետ օգտագործված են ջերմության և թվի հաս
կացությունները, իսկ դրանք տեսական հասկացություններ են: Հաղորդիչնե
րի դիմադրությունը չափողը հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունենում, քանի որ 
նա տեսական գիտելիքներ ունի: Միևնույն ժամանակ տեսական գիտելիքնե
րը առանց փորձնական տվյալների գիտական ուժ չունեն, վերածվում են 
չհիմնավորված մտահայեցողության: էմպիրիկի և տեսականի համաձայնեց- 
վածությունը, փոխկապակցվածությունը գիտության կարևորագույն հատկու
թյունն Է: Եթե նշված ներդաշնակ համաձայնությունը խախտվում Է, ապա նրա 
վերականգնման նպատակով սկսվում Է նոր տեսական կոնցեպցիաների որո
նում: Անշուշտ, այս դեպքում ճշգրտվում են նաև գիտափորձերի տվյալները: 

էմպիրիկի և տեսականի միասնության լույսի տակ դիտարկենք Էմպիրիկ 
հետազոտության հիմնական եղանակները:

Գիտափորձը'էքսպերիմենտը, գիտական հետազոտության միջուկն Է: Լա
տինական «Էքսպերիմենտ» բառը նշանակում Է փորձ, նմուշ: Գիտափորձը ու
սումնասիրվող երևույթների փորձարկումն Է վերահսկվող և ղեկավարվող 
պայմաններում: Փորձարարը ձգտում Է հետազոտվող երևույթները առանձ
նացնել մաքուր վիճակում, այնպես, որ հնարավոր լինի սպասվելիք ինֆոր
մացիան ձեռք բերել հնարավորին չափ քիչ դժվարություններով: Գիտափոր
ձը անց Է կացվում որոշակի նախապատրաստական աշխատանքից հետո: 
Մշակվում Է գիտափորձի ծրագիրը, եթե անհրաժեշտ Է, պատրաստվում են 
հատուկ սարքավորումներ, չափիչ սարքեր, ճշգրտվում Է գիտափորձը ապա
հովող տեսությունը:

Գիտափորձի բաղադրիչներն են' փորձարկողը, ուսումնասիրվող երևույ
թը, սարքավորումները: Սարքավորումների դեպքում նկատի Է առնվում ոչ թե 
կոմպյուտերների' մանրադիտակների տիպի տեխնիկական միջոցները, ո- 
րոնք կոչված են մեծացնելու մարդու զգայական և բանական հնարավորու
թյունները, այլ միջնորդ սարքավորումները, որոնք ամրագրում են գիտա
փորձի տվյալները, արտահայտում են ուսումնասիրվող երևույթների անմի
ջական ազդեցությունը: Ինչպես տեսնում Ենք, փորձարարը համակողմանիո
րեն զինված Է, մասնագիտական փորձ ունի և տիրապետում Է տեսությանը: 
ժամանակակից պայմաններում գիտափորձը անց են կացնում հետազոտող 
մասնագետների խմբերը, որոնք գործում են միասնականորեն, իրենց ջան- 
քերն ու հնարավորությունները համատեղելու շնորհիվ:

Գիտափորձում երևույթները դրվում են հատուկ պայմանների մեջ, դրանց 
ուսումնասիրությունը կատարվում Է միջնորդ-սարքավորումների օգնու
թյամբ: Փորձարարը գործ ունի հենց այդ միջնորդ-սարքավորումներից 
ստացված տվյալների, այսինքն ուսումնասիրվող երևույթների «սարքային 
արձագանքների» հետ: Դա նշանակում Է, որ դիտարկման միջոցները Էքսպե
րիմենտալ տվյալների ձևավորմանը մասնակցում են: Ֆիզիկայում այս
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երևույթը մինչև քվանտային ֆիզիկայի բնագավառում կատարվող գիտա
փորձերը անհայտ էին, և 20-30-ական թվականներին դրա հայտնագործու
թյունը սենսացիա դարձավ: Երկար ժամանակ և. Բորի պարզաբանումները 
այն մասին, որ դիտարկման միջոցները ազդում են գիտափորձերի արդյունք
ների վրա, սվիններով էր ընդունվում: Բորի ընդդիմախոսները գտնում էին, որ 
գիտափորձը կարելի է մաքրել սարքի ազդեցությունից, սակայն պարզվեց, 
որ դա հնարավոր չէ: Հետազոտողի խնդիրը օբյեկտի որպես այդպիսինի բա
ցատրությունը չէ, այլ հնարավոր իրադրություններում նրա վարքի պարզա
բանումն է:

Պետք է նշել, որ սոցիալական ոլորտում կատարվող գիտափորձերում ի- 
րադրությունը նույնպես պարզունակ չէ, քանի որ ուսումնասիրվող երևույթնե
րը ներգործում են հետազոտոդի զգայությունների, մտքերի, հոգևոր աշխւսր- 
հի վրա: Ընդհանրացնելով գիտաւիորձի արդյունքները' հետազոտողը չպետք 
է վերանա իր ազդեցության գործոնից, այլ դրա հաշվառմամբ կարողանա բա- 
ցահայտել էականը, ընդհանրականը ուսումնասիրվող երևույթների մեջ: 

Գիտափորձի տվյալները այսպես թե այնպես պետք է հասնեն մարդու 
զգայություններին, օրինակ' դա տեղի է ունենում, երբ մարդը հաշվառում է 
չափիչ սարքերի տվյալները: Գիտափորձ կատարողը գործադրում է իրեն հա
տուկ զգայական իմացության ձևերը: Սակայն զգայական իմացությունը ճա
նաչողական բարդ պրոցեսի պահերից մեկն է միայն:

էմպիրիկ իմացությունը զգայական ճանաչողությանը հանգեցնել չի կարելի: 
էմպիրիկ իմացության մեթոդներից են հաճախ համարում նաև դիտարկումը, ո- 
րը երբեմն նույնիսկ հակադրում են փորձառական մեթոդին: Նման դեպքերում 
դիտարկումը դիտվում է ոչ թե որպես ցանկացած գիտափորձի առանձին փուլ, 
այլ որպես երևույթների ուսումնասիրման առանձնահատուկ, ամբողջական ե- 
ղանակ, օրինակ' որպես աստղագիտական, կենսաբանական, սոցիալական և 
այլ պրոցեսների դիտարկում: Գիտափորձի և դիտարկման տարբերությունը հի
մնականում արտահայտվում է նրանում, որ գիտափորձի ժամանակ նրա կա
տարման պայմանները կարգավորվում են, իսկ դիտարկման ժամանակ դի
տարկվող պրոցեսները ընթանում Են իրենց բնական հունով: Տեսական իմաս
տով գիտափորձի և դիտարկման կառուցվածքները նույնն են՛ ուսումնասիրվող 
երևույթներ-սարքավորում-փորձարար (կամ դիտարկող): Ուստի դիտարկման ի- 
մաստավորումը գիտափորձի մեկնաբանությունից շատ քիչ է տարբերվում: Դի
տարկումը կարելի է համարել գիտափորձի յուրահատուկ դեպք:

Գիտափորձի զարգացման առանձնահատուկ արտահայտություններից է 
մոդելային փորձառության մեթոդը, երբ գիտափորձը կատարվում է ոչ թե բուն 
օբյեկտի, այլ նրա մոդելի վրա, այսինքն' մեկ այլ կառուցվածքի վրա, որը 
նման է բնօրինակին: Մոդելը կարող է ունենալ ֆիզիկական, մաթեմատիկա
կան կամ մեկ այլ բնույթ: Կարևորն այստեղ այն է, որ մոդելի վրա կատարվող 
գործողությունները հնարավորություն ստեղծեն ստացված տեղեկություննե
րը տարածել բնօրինակի վրա: Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ մո
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դելի հատկությունները ուսումնասիրվող տեսանկյունից նման են բնօրինակի 
հատկություններին: Մոդելի և բնօրինակի հատկությունները ամբողջովին չեն 
կարող համընկնել այն պարզ պատճառով, որ մոդելը բնօրինակը չէ: Ինչպես 
կատակում էին Ա. Ռոզենբլյուտը և Ն. Վիները, կատվի լավագույն նյութական 
մոդելը մեկ այլ կատուն է, բայց նախընտրելի է, որ դա լինի նույն կատուն: Այս 
կատակի իմաստներից մեկն այն է, որ մոդելի միջոցով հնարավոր չէ ստանալ 
սպառիչ գիտելիքներ, ինչպես բնօրինակի վրա կատարվող գիտափորձի ժա
մանակ: Բայց հաճախ կարելի է բավարարվել նաև մասնակի հաջողությամբ, 
հատկապես երբ ուսումնասիրվող առարկան գիտափորձի համար հասանելի 
չէ: Հիդրոշինւսրարները մինչև հորդ գետի վրայով կամուրջի կառուցելը ան
պայման կատարում են սկզբնական մոդելային փորձարկումներդ Ինչ վերա
բերում է մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդին, ապա այն գտնվում է 
տեսականի և էմպիրիկի հատման կետում: Նույնը կարելի է ասել այսպես կոչ
ված մտային էքսպերիմենտների մասին, երբ դիտարկվում են հնարավոր ի- 
րադրություններն ու դրանց հետևանքները:

Գիտափորձի կարևոր պահերից է չափումը, որը թույլ է տալիս ստանալ ո- 
րոշակի քանակական տվյալներ: Չափման ժամանակ համադրվում են որա- 
կապես միևնույն բնութագրերը: Այստեղ մենք հանդիպում ենք գիտական հե
տազոտություններին բնորոշ իրադրության հետ: Չափման պրոցեսը, ան
շուշտ, էքսպերիմենտալ գործողություն է: Բայց ահա չափումների պրոցեսում 
բնութագրումների որակական նույնության բացահայտումը կապված է ար
դեն իմացության տեսական մակարդակի հետ:

Որպեսզի ընտրվի մեծության միավորի չափը, անհրաժեշտ է իմանալ, թե 
որ երևույթներն են իրար համարժեք, ընդ որում, նախապատվությունը տր
վում է չափի այն միավորին,որը կիրառելի է առավել մեծ թվով պրոցեսների 
նկատմամբ: Երկարությունը, օրինակ, չափել են արմունկներով, քայլերով, 
փայտե մետրով, պլատինե մետրով, իսկ այժմ կողմնորոշվում են վակուու- 
մում էլեկտրամագնիսական ալիքի երկարությամբ: ժամանակը չւսւիում էին 
աստղերի, Երկրի, Լուսնի շարժումներով, ժամացույցներով և այլն: Այժմ ժա
մանակը չափում են վայրկյանի ընդունված էտալոնով: Մեկ վայրկյանը հա
վասար է ցեսիումի ատոմի գերնուրբ կառուցվածքի ճառագայթային անցում
ների 9192631770 շրջաններին: Ինչպես երկարության, այնպես էլ ֆիզիկա
կան ժամանակի չափման էտալոն Են ընտրվել էլեկտրամագնիսական տա
տանումները: Ինչպես տեսնում ենք, չափումը բեռնավորված է տեսությամբ: 
Չափումը կարող է արդյունավետ լինել միայն այն դեպքում, Երբ բացահայտ- 
վում է, թե ինչ է չափվում և ինչպես պետք է չափվի:

Որպեսզի չափման պրոցեսի էությունը ավելի պարզ դառնա, դիտարկենք 
ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացը, որը չափվում է 
տասմիավորային սանդղակով: Դասախոսը քննում է ուսանողներին և թվան
շաններ նշանակում: Ուսանողները պատասխանում են տարբեր հարցերի, 
բայց դասախոսը բոլոր պատասխանները «բերում է մի հայտարարի»: Երբ
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ուսանողը մեկին ասում է իր ստացած գնահատականը, ապա ստացած մի
ավորից հնարավոր չէ իմանալ, թե նա հատկապես ինչ հարցի է պատասխա
նել: Կրթաթոշակ նշանակող հանձնաժողովները ևս չեն հետաքրքրվում քն
նական պրոցեսի առանձնահատկություններով: Չափումը (իսկ ուսանողի գի
տելիքի գնահատումը այդ պրոցեսի մասնավոր դեպքն է) քանակական աս
տիճանները ամրագրում է ոչ այլ կերպ, քան որոշակի որակի շրջանակնե
րում: Դասախոսը ուսանողների տարբեր պատասխանները բերում հանգեց
նում է մի որակի, իսկ հետո առանձնացնում է տարբերությունները: 5 և 7 միա
վորները չափվում են որոշակի որակում, առաջին դեպքում այդ որակները 
պարզապես ավելի քիչ են, քան երկրորդում: Գնահատելով ուսանողների գի
տելիքները' դասախոսը ելնում է տվյալ ուսումնական դասընթացի էության իր 
պատկերացումներից: Ուսանողը նույնպես կարող է ընդհանրացնել, նա մտո
վի հաշվում է իր հաջողություններն ու անհաջողությունները: Սակայն դասա
խոսը և ուսանողը կարող են հանգել տարբեր եզրակացությունների: Եվ դա 
նախ և առաջ այն պատճառով, որ դասախոսը և ուսանողը գիտելիքների 
գնահատման խնդիրը տարբեր կերպ Են հասկանում, նրանք երկուսն էլ ընդ
հանրացնում են, արժևորում, բայց նրանցից մեկին դա ավելի լավ է հաջող
վում: Չափումը, ինչպես նշվեց, ծանրաբեռնված է տեսությամբ:

Ընդհանրացնելով վերոնշվածը կարելի է ասել, որ A և  В չափումը ենթադ
րում է' ա) А -ի և В-ի որակական նույնության հաստատում, բ) չափման միա
վորի ընդունում (վայրկյան, մետր, կիլոգրամ), գ) А-ի և В-ի չափող գործիքի 
հետ համաձայնեցում, որը պետք է ունենա նույն որակական բնութագրերը, 
ինչ А -ն և В-ն, դ) սարքավորման ցուցանիշների հաշվառում: Չափման այս 
կանոնները օգտագործվում են ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալա
կան պրոցեսների ուսումնասիրության ժամանակ: Ֆիզիկական պրոցեսների 
դեպքում չափող գործիքը որոշակի տեխնիկական սարքավորում է: Այդպիսին 
են ջերմաչափը, վոլտմետրը, կվարցային ժամացույցները և այլն: Կենսաբա
նական և սոցիալական պրոցեսների դեպքում չափումը ավելի բարդ բնույթ 
ունի, դա կապված է վերջիններիս համակարգային-սիմվոլիկ բնույթի հետ: 
Չափման վերֆիզիկական իմաստը նշանակում է, որ սարքը նույնպես պետք 
է ունենա նման բնույթ, բայց տեխնիկական սարքերը միայն ֆիզիկական և ոչ 
թե համակարգային-սիմվոլիկ բնույթ ունեն: Եթե այդպես է, ապա նրանք կեն
սաբանական և սոցիալական բնութագրումների համար անմիջականորեն 
պիտանի չեն: Բայց վերջիններս չափելի են, և նրանք իրոք չափվում են: Այս 
կապակցությամբ վերը բերված օրինակների կողքին կարելի է ավելացնել 
ապրանքի արժեքի չափման շուկայական ապրանքադրամային մեխանիզմ
ների օրինակը: Ապրանքների արժեքները անմիջականորեն չափող սարք գո
յություն չունի, սակայն դա հաջողվել է ստեղծել միջնորդավորված ձևով, բո
լոր սպառողների և վաճառողների ամբողջ գործունեության հաշվառմամբ:
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Գիտական իմացության տեսական աստիճանը

Իմացության տեսական աստիճանը իրագործվում է հասկացությունների, 
օրենքների, սկզբունքների միջոցով: Տեսությունը հասկացությունների, օ- 
րենքների և սկզբունքների համակարգ է, որը թույլ է տալիս նկարագրել և բա
ցատրել երևույթների որոշակի դաս և ուրվագծել նրանց վերափոխման գոր
ծունեության ծրագիրը:

Գիտության մեջ փաստերն ու տեսությունը հակադիր չեն իրար, նրանք 
միասնական ամբողջություն են: Փաստերը գիտական կոնցեպտորներ են, ո- 
րոնք արտահայտում են եզակիություն: Տեսությունը գործ ունի ընդհանուրի 
հետ: Փաստերն ու տեսությունը բազմաչափ Են, նրանցում կարելի է առանձ
նացնել դիպվածային, հոգեբանական և լեզվաբանական աստիճաններ:

Փաստերի (փ) և տեսության (տ) միասնության աստիճան

Լեզվաբանական 
(տ) ունիվերսալ ասույթներ 
(փ) եզակի ասույթներ

Հոգեբանական 
(տ) մտքեր 
(փ) զգայություններ

Դիպվածային
(տ) եզակի դեպքերի ընդհանուրը 
(փ) եզակի դեպքեր

Ենթադրենք' մենք ունենք երեք մարմիններ, որոնց մասսաները հավասար 
են mi, m2, m-i-ի: Այստեղ mi,m2, тз -ը եզակի դեպքեր են, т -ը ընդհանուրը: Ու

սումնասիրվող մարմինները մեր մեջ առաջացնում են զգայություններ (հոգե
բանորեն եզակի) և մտքեր (հոգեբանորեն ընդհանուր): mi, m2, rm-ի մասին ա- 

սույթները կոչվում են եզակի (սինգյուլար) ասույթներ: т -ի մասին ասույթը 
համարվում է ոչ եզակի և այդ իմաստով՛ ունիվերսալ:

Գիտական կոնցեպտորների բնույթը կարելի է դիտարկել նրանց ամենա- ՚ 
բարդ դրսևորումներից մեկի՛ իդեալականացման օրինակով: Իդեալականա
ցումը այնպիսի օբյեկտների, պրոցեսների և երևույթների մասին հասկացու
թյունների ստեղծումն է, որոնք կարծես թե գոյություն չունեն, բայց նախակեր
պարներ կամ կերպարներ ունեն: Իդեալականացում են, օրինակ, կետի, բա
ցարձակ պինդ մարմնի, իդեալական գազի հասկացությունները: Իրականու
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թյան մեջ չկան կետեր, բացարձակ պինդ մարմիններ, իդեալական գազեր, 
բացարձակ սև մարմիններ և այլն...: Սակայն գոյություն ունեն, օրինակ, փոքր 
և մեծ մարմիններ: Պարզ է, որ նյութական կետի նախակերպարը կհանդիսա
նա հատկապես փոքր և ոչ թե մեծ մարմինը: Նուն ձևով կարելի է դատել ցան
կացած իդեալականացման մասին: Գիտական վերացարկումների, այդ թվում 
նաև իդեալականացումների արդյունավետությունը կայանում է նախ և առաջ 
նրանցից յուրաքանչյուրում օբյեկտների, պատճառների, երևույթների որո
շակի դասին հատուկ ընդհանուրի արտահայտման մեջ: Ինչ վերաբերում է ի- 
դեալականացումներին, ապա նրանք լիարժեք են միայն այն դեպքում, եթե 
ընկնում են օգտագործվող վերացարկումների ինտերվալների մեջ: Տվյալ 
սահմաններում որևէ բան կարելի է համարել, օրինակ, կետ, բայց այդ սահ
մաններից դուրս' ոչ: Որոշակի պայմաններում մոլորակները կարելի է դիտել 
որպես կետեր, մեկ այլ դեպքում կետ չի կարելի համարել նույնիսկ տարրա
կան մասնիկներին, որոնք իրենց չափերով մոլորակներից շատ փոքր են: Մեծ 
բարձրությունից մարդկային մարմնի ջրային մակերևույթի վրա ընկնելու 
դեպքում, վերացարկման ընդունելի ինտերվալի սահմաններում վերջինս ի- 
րեն կդրսևորի այնպես, ինչպես ասֆալտային մակերևույթը: Այս դեպքում ջու
րը և ասֆալտապատ մակերևույթը կարելի է նմանեցնել բացարձակ պինդ 
մարմնի: Կարելի է շատ օրինակներ բերել, սակայն մի բան պարզ է. իդեալա
կանացումը ընդհանուրի առաջացման 6և է: Այն իրականությունր չի կոշտաց
նում, այլ թույլ է տալիս առանձնացնել երևույթների այն «ինտիմ» կողմերը, ո- 
րոնք գիտական ուսումնասիրության պրոցեսներից դուրս բացահայտվել չեն 
կարող: նյութական կետի հասկացությունը ամրագրում է ոչ թե հիպոթետիկ 
փոքր մարմինները, այլ այն փաստը, որ գոյություն ունի օբյեկտների մի դաս, 
որոնք ամենատարբեր պայմաններում միակերպ են գործում: Իդեալական 
գազի հասկացությունը ամրագրում է որոշ գազերի միակերպությունը: Այս ա- 
մենը խոսում է իմացության տեսական աստիճանում իդեալականացումների 
որպես նորմերի կիրառման նշանակության մասին: Անշուշտ, եթե գիտական 
գիտելիքները հաջողվում է միավորել մի համակարգում, ապա նրանց կիրա
ռումը ավելի արդյունավետ է դառնում: Տեսությունը թույլ է տալիս բացատրել 
փաստերի հսկայական բազմության, սեղմ ձևերում ստանալ ծավալուն տեղե
կություններ, կանխատեսել դեպքերի հետագա ընթացքը:

Գիտական տեսության կազմավորումը, 
տեսական գիտելիքի աճը

Անշուշտ, գիտական գիտելիքների մշակումը, հետազոտության բարձրա
ցումը լիարժեք տեսական աստիճանին բարդ խնդիր է, որը իրագործվում է 
վերլուծության և համադրման, դասակարգման և իդեալականացման, հա
մանմանությունների առանձնացման, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի միջոցով: 

Ուսումնասիրվող երևույթը վերցվում է իր կոնկրետության մեջ, որպես
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բազմազանության միասնություն: Ակներև է, որ կոնկրետի ըմբռնման մեջ 
սկզբնական շրջանում պահանջվող պարզությունը չկա: Այն սկսվում է վերլու
ծությամբ, անալիզով, ամբողջի մտային կամ իրական մասերի բաժանման 
միջոցով: Վերլուծությունը թույլ է տալիս ուսումնասիրողի ուշադրությունը 
կենտրոնացնել մասերի, հատկությունների, հարաբերությունների տարրի 
վրա: Գիտնականը նմանվում է երեխայի, որը խաղալիքները բաժանում է մա
սերի և հիանում է նրանցից յուրաքանչյուրով: Սակայն երեխան, որպես կա
նոն, խաղալիքը այլևս վերականգնել չի կարողանում: Գիտնականը, ի տար
բերություն երեխայի, ամբողջի մասին չի մոռանում, նա վերլուծությունը 
լրացնում է համադրությամբ, սինթեզով բազմազանությունը ամբողջի հետ 
միավորելու միջոցով: Վերլուծությունը հաջողված է, եթե այն թույլ է տալիս 
անցնելու համադրության, ամբողջի վերականգնման: Գիտական հետազո
տություններում վերլուծությունն ու համադրությունը լրացնում են իրար: Վեր
լուծությունը որոշ իմաստով անցում է կոնկրետից վերացականին, համադ
րությունը՛ վերացականից կոնկրետին:

Վերլուծությունը լրացվում է դասակարգմամբ, կլասիֆիկացիայով, ուսում
նասիրվող երևույթների գծերը բաշխվում են ըստ դասերի: Դասակարգումը 
հասկացություններին տանող ճանապարհ է: Դասակարգումը առանց համե
մատությունների, երևույթների մեջ նմանությունների ու տարբերությունների 
բացահայտման հնարավոր չէ: Այս ուղղությամբ հետազոտողի ներդրած ջան- 
քերը պայմաններ են ստեղծում ինդուկցիայի մասնավորից դեպի ընդհանուրը 
գնացող մտահանգման համար: Լատինական «ինդուկցիա» բառը նշանակում 
է մակածություն, այսինքն' մասնավորը բերվում, հանգեցվում է ընդհանուրին: 

Ինչպես վերլուծությունն է միշտ ուղեկցվում համադրությամբ, այնպես էլ 
ինդուկցիան և դեդուկցիան (մասնավորի բխեցումը ընդհանուրից) մշտապես 
հանդես են գալիս կողք կողքի: Ինդուկցիան ինքնանպատակ չէ, այն ընդհա
նուրին հասնելու ուղու անհրաժեշտ օղակն է: Սակայն հետազոտողը ընդհա
նուրով չի բավարարվում: ճանաչելով ընդհանուրը՝ նա ձգտում է բացատրել 
նաև մասնավորը: Եթե այն չի հաջողվում, ապա դա ցույց է տալիս, որ մակա
ծությունը ճիշտ չի կատարվել: Ստացվում է, որ ինդուկցիան ստուգվում է դե
դուկցիայով: Իհարկե, ճիշտ է նաև հակառակը: Հաջողությամբ կատարած դե- 
դուկտիվ մտահանգումը թույլ է տալիս համեմատական հեշտությամբ ամրագ
րել փորձնական կախվածությունները, մասնավորում տեսնել ընդհանուրը: 

Ընդհանրացումը կապված է ընդհանուրի առանձնացման հետ, սակայն ընդ
հանուրը ավելի հաճախ ակներև չէ և հանդես է՚գալիս որպես գիտական գաղտ
նիք, որի էությունը հարկ է լինում թերևս բացահայտել իդեալականացումների, 
այսինքն վերացարկումների ինտերվալների բացահայտման միջոցով:

Վերջապես, հետազոտության տեսական աստիճանի հարստացումը կապ
ված է նաև ուսումնասիրվող նյութերի կարգավորման և սուբորդինացիոն կա
պերի բացահայտման հետ: Գիտական կոնցեպտների կապը արտահայտվում 
է օրենքներով: Գլխավոր օրենքները հաճախ անվանում են սկզբունքներ: Տե
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սությունը գիտական վերացարկումների և օրենքների պարզունակ միագու
մարը չէ, այլ նրանց սուբորդինացման և կոորդինացման համակարգն է:

Այսպիսով' գիտական տեսության լինելիության հիմնական պահերն Են՝ 
վերլուծությունը, ինդուկցիան, ընդհանրացումը, իդեալականացումը, սուբոր- 
դինացիան և կոորդինացիան: Նշված հնարները իրենց զարգացումն են գտ
նում ձևականացման' ֆորմալիզացիայի և մաթեմատիկացման մեջ:

Տեսական նյութի ձևականացումն ու մաթեմատիկանացումը, ինչպես 
հայտնի է, մեծ օգուտներ է բերում:

Գիտական տեսության ձևավորումը հաճախ նկարագրվում է որպես զրո
յից սկսվող մի պրոցես: Այդ ամբողջ պրոցեսին տրվում է թերևս ավելորդ օրի
նականության բնույթ: Բայց տեսական ուսումնասիրության ձևավորումը սո
վորաբար ընթանում է շատ բուռն և անկանխատեսելի ձևով:

Պետք է նկատի ունենալ մի կարևոր հանգամանք ևս: Նոր տեսական գի
տելիքի ձևավորումը կատարվում է արդեն հայտնի տեսության ֆոնի վրա, այ
սինքն տեղի է ունենում տեսական գիտելիքի աճ: Ելնելով դրանից նախընտ
րելի է ավելի հաճախ խոսել ոչ թե գիտական տեսության ձևավորման, այլ գի
տական գիտելիքների աճի մասին: Կ. Պոպերի հանրահայտ գիրքը այդպես էլ 
կոչվում է «Տրամաբանությունը և գիտական գիտելիքի աճը»: Գիտական գի
տելիքի աճի անհրաժեշտությունը ակներև է դառնում, երբ օգտագործվող տե
սությունները արդեն սպասված էֆեկտը չեն տալիս:

Վերլուծությունը, ինդուկցիան, իդեալականացումը կատարվում են գի
տական հին պատկերացումների հովանու ներքո: Բայց դա արվում է այդ հին 
պատկերացումները փոխելու պատրաստականությամբ: Հետւսզոտողը ձգ
տում է ուսումնասիրության տեսական և էմպիրիկ աստիճանները ներդաշնա
կել, համաձայնեցնել իրար հետ: Նա գիտական ներդաշնակության մշտական 
որոնող է: Այդ նպատակով նա առաջադրում է նորանոր տեսական վարկած
ներ, վերիֆիկացնում և ֆալսիֆիկացնում է դրանք:

Նոր տեսական գիտելիքները միառժամանակ գոյություն ունեցող տեսու
թյան շրջանակներում համատեղվում են, բայց գալիս է մի աստիճան, երբ 
նման համատեղումը դառնում է անհնար, դա գիտական հեղափոխության 
աստիճանն է, հին տեսությանը փոխարինության է գալիս նորը: Հին տեսու
թյան նախկին կողմնակիցների մի մասը յուրացնում է նոր տեսությունը, իսկ 
ովքեր դա ի վիճակի չեն անելու, մնում են իրենց հին տեսական համոզմունք
ներին: Ինչպես կատակում էին գիտնականները, հին տեսությունների կողմ
նակիցները չեն վերահամոզվում, նրանք մահանում են:

Հին և նոր տեսությունների միջև որոշակի կապ կա, սակայն այն չի կարող 
էական լինել: Ֆիզիկոսները, օրինակ, գիտեն, որ նյուտոնյան մեխանիկայի և 
քվանտային մեխանիկայի միջև տարբերությունները ավելի շատ են, քան հա
րաբերականության հատուկ տեսության և նյուտոնյան մեխանիկայի միջև: 
Միևնույն ժամանակ նյուտոնյան և քվանտային մեխանիկան ունեն զգալի 
նմանություններ: Դա դրսևորվում է մասնավորապես նրանում, որ կոորդի
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նատների, իմպուլսի, էներգիայի դասական հասկացությունները քվանտային 
մեխանիկայում վերափոխվում են էներգիայի, իմպուլսի, կոորդինատների օ- 
պերատորների: Գիտության փիլիսոփայության պատմական ուղղության ներ
կայացուցիչներ Թ. Կունը, Պ. Ֆեյերաբենդը և ուրիշները պաշտպանում են 
տեսությունների անհամաչափելիության դրույթը, ըստ որի' իրար փոխարի
նած տեսությունները ռացիոնալորեն համատեղելի չեն: Ըստ երևույթին, դա 
խիստ արմատական կարծիք է: Գիտական ուսումնասիրությունների պրակ
տիկան ցույց է տալիս, որ նոր և հին տեսությունների ռացիոնալ համեմատու
թյունը միշտ էլ կատարվում է, և թերևս այն անտեղի չէ:

Տեսական գիտելիքների աճի ապահովումը բոլորովին հեշտ գործ չէ: Հե
տազոտական խնդիրների բարդությունը գիտնականին պարտադրում է իր 
գործողությունների խորը իմաստավորում, ռեֆլեքսիա: Դա կարելի է անել 
միայնակ, ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքի միջոցով: Այդ ռեֆ- 
լեքսիան հաճախ բարեհաջող ելք է ստանում բանավեճերի, երկխոսություն
ների ընթացքում: Բոլոր դեպքերում ժամանակակից գիտությունը կոլեկտիվ 
ստեղծագործության արդյունք է, ուստի և գործունեության իմաստավորումը 
հաճախ ձեռք է բերում խմբային բնույթ:

Տեսական մեթոդները

Գիտության հնարավորությունները ակնթարթորեն չեն իրագործվում: Տե
սական գիտելիքների իրականացումը պրոցես է, որը կատարվում է քայլ առ 
քայլ՛ որոշակի մեթոդներով: Տեսության մեթոդը տեսական ճանապարհով 
նպատակին հասնելու եղանակ է: Տեսական մեթոդներից գլխավորներն են' 
աքսիոմատիկ, կառուցվածքաբանական, հիպոթետիկ-դեդուկտիվ և պրագ
մատիկական մեթոդները:

Աքսիոմատիկ մեթոդի կիրառման պարագայում գիտական տեսությունը 
կառուցվում է աքսիոմների համակարգի և բխեցման կանոնների տեսքով, ո- 
րը թույլ է տալիս տրամաբանական դեդուկցիայի միջոցով ստանալ տվյալ 
տեսության դրույթները (թեորեմները): Աքսիոմները այն դրույթներն են, որոնք 
ընդունվում են առանց ապացուցման: Աքսիոմները չպետք է հակ-ասեն մեկմե
կու: Ցանկալի է, որ նրանք մեկը մյուսից կախված չլինեն, որը թույլ կտա յու
րաքանչյուր աքսիոմ վերլուծել առանձին: Եթե աքսիոմները կախված են մե
կը մյուսից, ապա ամբողջ պատկերը կտրուկ բարդանում է: Աքսիոմատիկ տե
սության կառուցումը շատ հրապուրիչ ՛և խիստ կազմակերպված է թվում: 
Բայց այստեղ ևս դժվարություններ կան: Կ. Գյոդելը ապացուցել է, որ իր մի
ջոցներով հարուստ, անհակասական աքսիոմատիկ համակարգում միշտ 
գտնվում են դրույթներ, որոնք աքսիոմներից չեն բխում: Որպեսզի այդ դրույթ
ները ապացուցվեն, անհրաժեշտ է մտցնել նոր աքսիոմներ և այլն: Բացի այդ, 
աքսիոմատիկ մեթոդը չափազանց խիստ է, նրա պահանջները նույնիսկ մա
թեմատիկայում, որ այն օգտագործվում է առավել հաջողությամբ, միշտ չէ, որ
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իրագործելի են:
Տրամաբանական-մւսթեմատիկական գիտություններում և ինֆորմւստիկա- 

յում լայնորեն օգտագործվում է կառուցվածքաբանական մեթոդը: Այստեղ տե
սության ստեղծումը սկսում են ոչ թե աքսիոմներից, այլ հասկացություններից, 
որոնց օգտագործման իրավասությունը արդարացված է ինտուիտիվորեն: Ա- 
ռաջւսդրվում են նոր տեսության կառուցման կանոնները: Գիտականության 
կարգավիճակ են ստանում միայն այն մտակւսռույցները, որոնք իրականում 
կարող են ստեղծվել: Մաթեմատիկական սիմվոլների, մասնավորապես երկրա
չափական ձևերի կառուցումը կարելի է կատարել թղթի վրա: Ակտուալ անսահ
ման մեծ թվի հասկացությունը չի օգտագործվում, քանի որ այն կառուցել հնա
րավոր չէ: Կառուցվածքաբանական մեթոդը համարվում է տրամաբանական 
հակասությունների առաջացումը կանխելու լավագույն միջոցներից մեկը:

Բնագիտության մեջ լայն տարածում ունի հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթո
դը: Այս դեպքում օգտագործվում են լայն ընդհանրականություն ունեցող 
վարկածներ՜ հիպոթեզներ, որոնցից դուրս են բերվում մնացած բոլոր գիտե
լիքները: Քանի դեռ վարկածը մերժված չէ, այն հանդես է գալիս գիտական օ- 
րենքի որակում (օրինակ' Նյուտոնի օրենքները ֆիզիկւսյում, Մենդելի օրենք
ները կենսաբանության մեջ): Ի տարբերություն մաթեմատիկայի և տրամա
բանության աքսիոմների բնագիտական վարկածները էքսպերիմենտալ հաս
տատման կարիք ունեն:

Տեխնիկական և հումանիտար գիտությունների յուրահատկություններին 
ավելի է համապատասխանում պրագմատիկական մեթոդը: Այս մեթոդը կապ
ված է գիտելիքների պրակտիկ կիրառումների տրամաբանության հետ: А սու
բյեկտը մտադիր է կատարել р: А սուբյեկտը գտնում է, որ ինքը չի կարող դա 
անել, եթե չիրագործի с: Հետևաբար, նա սկսում է с -ից: Այստեղ А -ի և p-ի 
միջև դրվում է օ ն  (միջոցը), որը առանց P-ի ինքնուրույն ուժ չունի: Դա կար
տահայտվի մի գծային սխեմայով' A=>c=s>p: Պրակտիկ եզրակացության տրա
մաբանությունը կունենա մի փոքր այլ տեսք' A=>p=>c (նպատակ), (միջոց): 
Պետք է նշել, որ պրակտիկ եզրակացությունը ունի որոշակի առանձնահատ
կություն: Եթե հիպոթետիկ-դեդուկտիվ եզրակացության ժամանակ փաստի 
մասին տեղեկությունը «մտցվում է» օրենքի մեջ, ապա պրակտիկ եզրակա
ցության դեպքում միջոցի (с) մասին ինֆորմացիան պետք է համապատաս
խանի առաջադրված նպատակին (р), որը իր հերթին համաձայնեցվում է ո- 
րոշ արժեքների հետ:

Անհրաժեշտ է նշել, որ պրագմատիկական' որպես լիարժեք գիտական 
մեթոդի ստեղծումը XX դ. փիլիսոփայության և գիտության կարևոր նվաճում
ներից է: Հերմենևտիկները, վերլուծական փիլիսոփայության ներկայացուցիչ
ները, պոստմոդեռնիստները պրագմատիկական մեթոդի մշակման գործում 
զգալի ավանդ ունեն: Նրանց մտադրությունը պարզ է' իր նպատակներին 
հասնելու իմաստով գիտությունը կառուցվում է պրագմատիկական մեթոդի 
համաձայն: Այս միտքը կասկածի տեղիք է տվել այն փաստարկումով, որ գի
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տությունը զբաղվում է գոյություն ունեցողով և ոչ թե նրանով, թե ինչ պետք է 
գոյություն ունենա, ուստի հնարավոր չէ գիտականորեն ապացուցել, թե ինչ 
պետք է լինի, որ նպատակները կարելի է արդարացնել, որոնք' ոչ: Այս փաս
տարկները ընդունելի չեն: Նրանց հիմքում ընկած է բնագիտության մեթոդնե
րի, առաջին հերթին հիպոթետիկ- դեդուկտիվ մեթոդի բացարձականացման 
միտումը: Հարցը այսպես է դրվում, եթե տեխնիկական և հումանիտար դիս
ցիպլինները հավակնում են գիտության կարգավիճակի, ապա նրանք պար
տավոր են հենվել հիպոթետիկ-դեդուկտիվ, այսինքն բնագիտության մեթոդի 
վրա: Սակայն փիլիսոփայության և գիտության ձեռքբերումները ցույց են տա
լիս, որ տեխնիկական և հումանիտար գիտություններում գերակայում է ոչ թե 
հիպոթետիկ-դեդուկտիվ, այլ պրագմատիկական մեթոդը: Տարբեր կարգավի
ճակ ունեցող գիտություններում գերակայում են տարբեր մեթոդներ: Բնագի
տության մեջ բացահայտվում են օրինաչափությունները, իսկ տեխնիկական 
և հումանիտար գիտություններում մշակվում Են արժեքներ և նպատակներ: 
Երկու դեպքերում էլ խոսքը վերաբերվում է առավել զարգացած, մանրամասն 
հիմնավորված գիտելիքներին: Դա նշանակում է, որ ոչ միայն բնագիտությու
նը, այլև տեխնիէւսւկան և հումանիտար գիտելիքները ևս կարոդ Են համապա
տասխանել գիտականության չափանիշներին (գիտելիքը գիտական է հա
մարվում այն դեպքում, եթե այն անհակասական է, հիմնավորված, համա
կարգված է, հաստատվում է գործում, համակողմանի քննադատության հա
մար բաց է): Պրագմատիկական մեթոդը գիտական մեթոդ է, այն ունի հումա
նիստական ուղղվածություն, քանզի այս մեթոդը թույլ է տալիս մշակել և այ
նուհետև իրագործել մարդկային արժեքներ և իդեալներ:

Երբ տեսական մեթոդների օգտագործումը աննպատակահարմար է դառ
նում, օգտագործվում են նկարագրական մեթոդները:(]րոշակի երևույթների 
ուսումնա՛սիրության դեպքում, երբ դրանք տեսականացման խիստ պահանջ
ներին չեն համապատասխանում, նկարագրական մեթոդների կիրառումը 
դառնում է ավելի արդյունավետ: Ուսումնասիրվող երևույթների նկարագրու
թյունը կարող է կատարվել բառերով, գծագրերով, սխեմաներով, նշաններով: 
Այժմ արդեն հետազոտողը ավելի հաճախ, քան նախորդ մեթոդները կիրառե
լիս, դիմում է էքսպերիմենտների տվյալներին, նրանց յուրահատկությունների 
ամրագրմանը: Օրինաչափ կապեր նա սակավ է բացահայտում:

Նկարագրական մեթոդները գիտական հետազոտության այն աստիճանն 
են, որոնք հողեն նախապատրաստում ավելի զարգացած գիտական մեթոդ
ների իդեալների ստեղծման համար: ժամանակակից գիտության իդեալները 
գնալով ավելի բազմազան են դառնում, նրանց մեջ մտնում են նկարագրա
կան մեթոդների նվաճումները.

Այժմ կրկին վերադառնանք տեսական մեթոդի բնույթի հարցին: Տեսական 
մեթոդը, ինչպես նշվեց, տեսական գիտելիքի իրականացման եղանակ, տե
սական ոլորտում առաջադրված նպատակներին հասնելու ուղի է: Մեթոդը ի- 
րագործվում է տեսական գործունեության մեջ: Բայց մարդկային գործունեու
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թյան ցանկացած ոլորտում սովորաբար առանձնացվում են որոշ նորմեր, ո- 
րոնք կարգավորում Են դրանք: Նույնը տեղի է ունենում նաև տեսական մե
թոդների կիրառման ժամանակ: Եթե հետագոտողը լավ է յուրացրել տարբեր 
մեթոդների նորմերը, ապա նա, պետք է ենթադրել, ի վիճակի կլինի դրանք 
արդյունավետորեն կենսագործել: Տեսական մեթոդների իմացությունը հե- 
տազոտողի համար լուսավորում է տեսությունը: Միաժամանակ, չպետք է 
կարծել, թե մեթոդը կարող է բանալի դառնալ ցանկացած տեսական դժվա
րությունների հաղթահարման համար: Մեթոդը մշտապես պետք է համապա
տասխանի ուսումնասիրվող երևույթի բնույթին: Ձեռնամուխ լինելով որոշա
կի երևույթների ուսումնասիրմանը' տեսաբանը ղեկավարվում է իր մեթոդա
բանական չափումներով, սակայն դրանք միշտ չէ, որ արդյունավետ են լի
նում: Դա նշանակում է, որ մեթոդի դերը չպետք է բացարձականացնել: Կան 
փիլիսոփաներ, որոնք կարծում են, թե իրենք տիրապետում են ցանկացած 
երևույթի ուսումնասիրման մեթոդներին: Այստեղ մենք բախվում ենք փիլիսո
փայական ինքնավստահության բացասական դրսևորման հետ, որի արմատ
ները մեթոդների և նրանց մասին ուսմունքների դերի ծայրահեղացումն է, այ
սինքն' գիտական իմացության մեջ մեթոդաբանության դերի գերագնահա
տումն է:

Գիտությունը ճշւսմարտության որոնումներում

Գիտնականի կոչումը ճշմարտության անշահախնդիր որոնումն է: Սակայն 
այն կապված է զգալի դժվարությունների հետ: Հիշենք ճշմարտության ւսդեկ- 
վատության, կոհերենւոությւսն և պրագմատիկական կոնցեպցիաները: Այս 
կոնցեպցիաներից յուրաքանչյուրը գիտության մեջ ստանում է իր ուրույն 
դրսևորումը:

Ադեկվատոտյւսն կոնցեպցիան գիտության մեջ կիրառվում է որպես 
փորձնական տվյալների հետ տեսության համապատասխանություն: Հատ
կապես այս ուսմունքի հիմքով է որոշվում տվյալ կոնցեպցիա-վարկածի գի
տության ոլորտին պւստկանելու հարցը: Տեսական կոնցեպցիան պետք է հա
մապատասխանի գիտափորձին, չհակասի նրան, թույլ տա կանխատեսել 
նրա արդյունքները: Նեոպոզիտիվիստները գտնում էին, ՛որ գիտափորձը տե
սության ճշտության լիարժեք բնութագիրն է: Տեսությունը ստուգվում, վերի- 
ֆիկացվում է գիտափորձով, կամ այն ստուգմանը դիմանում է, կամ ոչ: Դրան 
համապատասխան էլ տեսությունը կամ ճշմարիտ է, կամ կեղծ: Կ. Պոպերը 
այս փաստարկման մեջ բաց կոդմ տեսավ: Ըստ նրա՛ քանի որ տեսություննե
րը վաղ թե ուշ հերքվում, ֆալսիֆիակցվում են, ապա գիտափորձերի հետ 
նրանց նախորդ համապատասխանությունը, փաստորեն, իսկական ստու
գում չէ: Պոպերին կարելի է առարկել, եթե տեսությունը հակասում է գիտա
փորձերի որոշ տվյալներին, ապա այն պիտանի չէ միայն դրանց մեկնաբան
ման համար: Սակայն այն կարելի է օգտագործել մնացած տվյալների բա-



Գլուխ 2.5. Գիտության փիլիսոփայություն 243

ցւստրությւսն ժամանակ: Գիտության մեջ երբեմն նոր տեսությունը կարծես թե 
հին տեսության վրա «խւսչ է քաշում»: Սակայն ֆիզիկոսները մինչ օրս որոշ 
ֆիզիկական երևույթների մեկնաբանության համար դիմում են նյուտոնյան 
մեխանիկային և դա այն դեպքում, որ վերջինս իբրև թե մերժված է ժամանա
կակից տեսությունների կողմից: Նյուտոնյան մեխանիկան իր նշանակությու
նը պահպանում է որպես հարաբերականության տեսություն և քվանտային 
մեխանիկայի մասնավոր, համեմատորեն պարզ դեպք:

Տեսության անհամապատասխանությունը գիտափորձի հետ հաճախ հնա
րավոր է վերացնել պարզ միջոցներով, մասնավորապես հին տեսության մեջ 
կատարելով որոշ ուղղումներ: Նման դեպքերում գործը գիտական հեղափո
խության չի հասնում: Ըստ Լակոտասի տեսության սկզբունքային դրույթները 
շրջապատված են լինում քիչ կարևոր նշանակություն ունեցող լրացուցիչ 
դրույթների պաշտպանիչ շերտով, որոնք իրենց վրա են վերցնում էքսպերի
մենտալ տվյալների առաջին «հարվածները»: Տեսության միջուկը կքայքայվի 
միայն այն բանից հետո, երբ կքայքայվի տեսության պաշտպանիչ շերտը: 

Պետք է նշել նաև, որ գիտափորձում ստուգվում և մերժվում է ոչ թե գիտու
թյան այս կամ այն մասնավոր դրույթը, այլ տեսությունը ամբողջությամբ: Յու
րաքանչյուր մասնավոր դրույթ տեսության' որպես ամբողջության հետևանքն 
է: Այս իմաստով գիտափորձը հարաբերակցվում է ամբողջ տեսության հետ: 

Ըստ ճշմարտության կոհերենտային կոնցեպցիայի' գիտական բոլոր դրույթ
ները կազմում են միասնական քերականական ամբողջություն: ճշմարտությու
նը միշտ հանդես է գալիս որպես այդ քերականական ամբողջության տարր: 

Որպես այդպիսին սույն դեպքում հանդես է գալիս գիտությունը իր էքս
պերիմենտալ և տեսական բաղադրիչներով: Տեսական և էքսպերիմենտալ 
նոր տվյալները ստուգվում են արդեն հայտնի տվյալների հետ իրենց համա
ձայնության միջոցով:

Նման համաձայնությունը պահանջում է գիտական գիտելիքների համա
կարգի արմատական վերափոխումների դեպքերում: ժամանակակից գիտու
թյունը ունի համակարգային, ճյուղավորված բնույթ:

Իր լինելիության արշալույսին գիտական գիտելիքը պարզ էր, գիտական 
ապացույցները տրամաբանական բազմաթիվ քայլեր չէին պահանջում, միտ
քը անմիջականորեն կապված էր փաստի հետ: Փաստերին հաճախակի անդ
րադառնալը դանդաղեցնում է գիտական մտքի շարժումը: Մեր օրերում գիտ
նականները հնարավորություն ունեն փաստերին դիմել միայն տեսական 
նշանակալի աշխատանք կատարելուց հետո, որը, անշուշտ, գիտական հե
տազոտությունը դարձնում է ավելի արդյունավետ:

ճշմարտության պրագմատիակական կոնցեպցիայի մասին պետք է ավե- 
լացնել, որ գիտության մեջ պրակտիկայի չափանիշը հաճախ ուղղագծորեն 
կապում են գիտափորձի նշանակության հետ: Սակայն գիտական պրակտի- 
կւսն չի հանգում միայն գիտափորձին, այլ իրենից ներկայացնում է գիտու- 
1>յան կիրառման ողջ դաշտը, մարդու համար գիտության կենսական նշանա
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կությունը: Մարդկային գործունեության մեջ չկա մի ոլորտ, ուր գիտությունը 
մուտք գործած չլինի, ուստի և կարելի է ասել, որ գիտական գիտելիքների ճշ
մարտության ստուգման ուղիները անցնում են այդ ոլորտներով:

Գիտության բարդ բնույթը իր հետ բերում է նրա մեկնաբանման բարդ խն
դիրներ: հնչու՞մն է գիտության ուժը: Որո՞նք են նրա իդեալները: Բավարա՞ր 
է արդյոք գիտությունից պահանջել, որ այն միայն բացատրի, թե երևույթները 
ինչ ընթացք ունեն: Գիտությունը չի՞ հակասում արվեստին, կրոնին, մարդկա
յին կյանքի այլ բնագավառներին: Վերջին հաշվով, գիտությունը արդյոք 
մարդկությանը չի” տանի աղետների:

Գիտության իդեալները: Գիտնականի էթիկան

Գիտությունը հանձինս իր ներկայացուցիչների միշտ ձգտում է մարդկա
յին գիտելիքների բարձունքներին: Այդ բարձունքներին տանող ուղիները գի
տության իդեալներն են: Գիտության իդեալները նրա տեսական և էքսպերի
մենտալ մեթոդներն են, որոնք թույլ են տալիս հասնելու առավելապես հիմ
նավորված և ապացուցված գիտելիքների:

Որոշ դեպքերում գիտությունը տալիս է երևույթների նկարագրությունը, 
մյուսներում նա բացատրում է դրանք: Եթե փաստերի բացատրության համար 
օգտագործվում են օրենքները, ապա մենք գործ ունենք նոմոնոլոգիական 
բացատրության հետ, եթե փաստերի բացատրության համար օգտագործվում 
է տեսությունը, ապա մենք գործ ունենք տեսական բացատրության հետ: Նո- 
մոնոլոգիական և տեսական բացատրությունների տարբերությունը իմաստա
վորվում է միայն այն դեպքում, երբ օրենքները տեսության կազմի մեջ չեն մտ
նում: Հակառակ դեպքերում բոլոր նոմոնոլոգիական բացատրությունները 
միաժամանակ նաև տեսական բացատրություն են:

Եթե տեսական բացատրությունը պատասխանում է «ինչպե՞ս են ընթա
նում երևույթները» հարցին, ապա այն ֆենոմենոլոգիական տեսություն է, իսկ 
եթե պատասխանում է «ինչու՞ են երևույթները այդպես ընթանում» հարցին, 
ապա այն կոչվում է դինամիկական տեսություն: Օրինակ' թերմոդինամիկան 
մտնում է ֆենոմենոլոգիական տեսությունների մեջ: Նրա հավասարումները 
նկարագրում են ջերմահավասարակշռված վիճակում գտնվող մակրոհամա- 
կարգերի պարամետրերի կապը, բայց չեն բացատրում, թե թերմոդինամիկա
կան օրենքները ինչով են հիմնավորվում: Որպեսզի բացատրվի թերմոդինա
միկական օրենքների ակունքները, անհրաժեշտ է դիմել նրանց միկրոմեխա- 
նիզմներին, իսկ նման դեպքերում օգտագործվում են արդեն դինամիկական 
տեսությունները: Մակրոերևույթների տեսության նկատմամբ միկրոերևույթ- 
ների տեսությունը ունի դինամիկական բնույթ: Դաշտի քվանտային տեսու
թյունը նյուտոնյան մեխանիկայի նկատմամբ դինամիկական տեսություն է: 
Նույն ձևով էլ մակրոտնտեսական տեսությունները և, օրինակ, ֆիրմայի մա
սին տեսությունը իրար համեմատությամբ համապատասխանորեն դառնում
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են ֆենոմենոլոգիական և դինամիկական տեսություններ: Գիտության իդեալ
ներից մեկը այնտեղ, ուր հնարավոր է, դինամիկական տեսության աստիճա
նին հասնելն է: Գիտական գիտելիքի ենթատեքստում դինամիկական տեսու
թյունը պատասխանում է և' «ինչու», և' «ինչպես» հարցերին:

Մարդկային կյանքի հարստությունը չի սպառվում միայն գիտությամբ: 
Գիտության իդեալները, հաճախ դեմ առնելով արտաքին և ներքին բազմա
թիվ գործոնների, բեկվում Են: Իր մասնագիտական ոլորտում հմուտ գիտնա
կանը նրանից դուրս կարող է հաճախ վատ կողմնորոշվել: Ատոմային միջու
կի գաղտնիքի բացահայտումը ֆիզիկոսների կողմից թույլ տվեց սկզբում 
ստեղծել ատոմային, ապա ջրածնային ռումբ՝ երկրռւմ կյանքի վերացման 
հրեշային միջոց: Ատոմային ռումբ ստեղծելու կամ չստեղծելու հարցը ոչ թե 
ֆիզիկական տեսության, այլ ավելի շուտ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, 
մյուս հումանիտար գիտությունների խնդիրն է:

Այն, իմիջիայլոց, լուծում են ոչ թե գիտնականները, այլքաղաքական գոր
ծիչները, որոնք կարողացան իրենց մտադրությունները ի կատար ածելու հա
մար օգտագործել մի շարք նշանավոր ֆիզիկոսների և տեխնիկների:

Գիտության նվաճումների ճիշտ օգտագործման խնդիրը վաղ թե ուշ 
պետք է լուծվի: Այստեղ առաջանում է գիտնականի էթիկայի, նրա բարոյակա
նության հարցը: Ավա՜ղ, ճշմարտության ձեռքբերումը միշտ չէ, որ տանում է 
դեպի բարին: Իրավացի է ֆրանսիացի մտածող Մ. ՄանտեՕը, որը նշում է. «Ով 
չի հասնում բարու գիտությանը, ամենայն գիտություն նրան միայն չարիք 
կբերի»:

Գիտնականը կամ գիտության արդյունքները օգտագործողը կանգնած է 
ընտրության առջև: Իսկական գիտնականը գնահատում է մտքի տրամաբա
նական կազմակերպվածությունը, ընտրության հիմնավորման կարողությու
նը, ճշմարտության ձգտումը, նրան անհարիր է դոգմատիզմը ու ավտորիտա- 
րիզմը: Բայց ոչ մի գիտություն նրան հեռու չի պահի բարոյական բացասա
կան հատկություններից: Գիտնականին պետք է հատուկ լինի ազնվությունը, 
արիությունը, առաքինությունը:

Գիտական գիտելիքների կիրառումները չեն կարող սոցիալական, տնտե
սական, քաղաքական և բարոյական իմաստով չեզոք լինել: Գիտության ար
դյունքների կիրառման պատասխանատվությունը առաջին հերթին կրում են 
իրենք' գիտություն ստեղծողները: Ոչ ոք գիտնականներից բացի չի կարող ա- 
վելի լավ գնահատել գիտության արդյունքների օգտագործման դրական և 
բացասական կողմերը: Գիտական առաջընթացը մարդկության համար ինք
նանպատակ չէ, այն պետք է օգնի մարդու համակողմանի զարգացմանը, նրա 
կենսապայմանների բարելավմանը:



246 Մաս 2. Փիլիսոփայության սիստեմատիկ դասընթաց

Աշխարհի փիլիսոփայական, կրոնական և գիտական  
պատկերների փոխհարաբերությունը

Աշխարհի փիլիսոփայական, կրոնական և գիտական պատկերների փոխ
հարաբերության հարցը բավական բարդ, բանավիճային, բայց և մշտապես 
հրատապ պրոբլեմ է: Նախ պետք է սահմանել աշխարհի պատկեր հասկացու
թյունը: Աշխարհի պատկերը աշխարհի որպես ամբողջության և նրանում 
մարդու տեղի դիտարկման եղանակ է: Աշխարհի պատկերի ստեղծման անհ
րաժեշտությունը կապված է աշխարհի մասին միասնական, ամբողջական 
պատկերացում ունենալու ձգտման հետ, այն թույլ է տալիս հաղթահարել աշ
խարհի փիլիսոփայական, կրոնական և գիտական տարաբաժանումների 
հետևանքները: Այս տեսանկյունից փիլիսոփայության աշխարհը, կրոնի աշ
խարհը և գիտության աշխարհը հանդես են գալիս որպես աշխարհի փիլիսո
փայական, կրոնական և գիտական պատկերներ: Իրենց միասնության մեջ 
նրանք կազմում են աշխարհի ամբողջական պատկերը:

Փիլիսոփայության, կրոնի և գիտության փոխհարաբերությունների մա
սին դարավոր բանավեճերը ցույց են տալիս, որ նրանցից յուրաքանչյուրը 
կատարում է իր ինքնուրույն դերը, որի թերագնահատումը ցանկալի արդյուն
քի չի բերի: Նոր դարաշրջանում տիրւսապետող դարձավ գիտական կողմնո
րոշումը: Այսօրվա հասարակությունը առանց գիտության պատկերացնելը 
բավական դժվար է: Բայց գիտության արժանիքները կրոնի և փիլիսոփայու
թյան գոյության անհրաժեշտությունը բոլորովին չեն սպառում:

Գիտության կողքին փիլիսոփայության գոյության անհրաժեշտությունը 
բացատրվում է նրանով, որ' ա) փիլիսոփայությունը գիտական բնույթ ունի, բ) 
փիլիսոփայությունը պատասխանում է կեցության արմատական հարցերին, 
գ) փիլի՛սոփայությունը փորձում է հաղթահարել ռացիոնալի (գիտության) և 
միստիկականի (կրոնի) անջրպետը՛

Կրոնի անհրաժեշտությունը բացատրվում է նրանով, որ գիտության վեր
ջին դարպասներից այն կողմ մարդը կանգնում է աստվածային հավատի 
առջև (Մ. Բութեր):

Գերմանացի նշանավոր ասւովածաբան Հ. Քյունգը գտնում է, որ կրոնը ա- 
պագա ունի: Կրոնի հիմնավորման համար նա բերում է վեց փաստարկներ: Ա- 
ռաջին՝ ժամանակակից աշխարհը իր անարդարություններով անհրաժեշտ 
կարգուկանոնի կարիք ունի, որը կարոտ է առաջացնում Ուրիշի նկատմամբ: 
Երկրորդ' կյանքի դժվարությունները առաջադրում են էթիկական հարցեր, ո- 
րոնք վերաճում են կրոնի մասին հարցի: Երրորդ' սեկուլյարիզացման (եկեղե
ցական ազդեցությունից ազատագրման) լիակատար արդարացիության 
պայմաններում աթեիզմի գաղափարախոսությունը միշտ էլ կմերժվի: Չոր
րորդ' կրոնը իր հետ բերում է կեցության բացարձակ իմաստի նկատմամբ սո
ցիալապես զարգացած վերաբերմունք, դա անպայմանորեն վերաբերվում է
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յուրաքանչյուր մարդուն: Հինգերորդ կեցության այդ իմաստը ընկալվում է 
որպես աստված: Վեցերորդ' Երբ հիմնական իմաստը տեսնում են ոչ թե աստ
ծո, այլ ինչ-որ ուրիշ բանի մեջ' նացիոնալիզմում- ազգի մեջ, նացիոնալ սո
ցիալիզմում' ժողովրդի մեջ. ռասիզմում' ռասայի մեջ, կուսակցական տոտա
լիտարիզմում կուսակցության մեջ, սցիենտիզմում' գիտության մեջ, ապա 
այս բոլոր դեպքերում, ըստ Տիլլիխի մենք գործ ունենք կեղծ կրոնների հետ: 
Այս փաստարկումներից անմիջապես հետո Քյունգը եզրակացնում է բերված 
փաստարկները բոլորովին չեն ապացուցում, որ աստված իրականում գոյու
թյուն ունի:

Աստծո մասին հարցը և բուն աստծո նկատմամբ հավատը տարբեր են: 
Հավատացյալի մոտ աստծո մասին հարցը անխուսափելիորեն ուղեկցվում է 
աստծո ռեալ գոյության հաստատումով: Մյուս կողմից' պետք է իրարից տար
բերել նաև մարտնչող աթեիզմն ու կրոնի իրավասությունը ընդունող կամ կրո
նի հետ կապված հարցերի նկատմամբ օբյեկտիվություն ցուցաբերող աթեիզ
մը: Կրոնի նկատմամբ մարդու վերաբերմունքը չի կարոդ սահմանափակվել 
միայն միանշանակ «այո» կամ «ոչ» պնդումներով: Նույնը կարելի է ասել նաև 
փիլիսոփայության և գիտության նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի մասին: 
Բերենք մի քանի օրինակներ: Անգլիացի փիլիսոփա Բ. Դասելը կրոնի նկատ
մամբ բավական անհաշտ էր, իսկ փիլիսոփայությունը գիտությունից ցածր էր 
դասում: Հեգելը ամենավերին տեղը տալիս էր փիլիսոփայությանը, գիտու
թյունը և կրոնը համարում էր փիլիսոփայության նկատմամբ երկրորդական: 
Նիցշեն և' կրոնի, և' գիտության, և' փիլիսոփայության նկատմամբ ցուցաբե
րում էր բավական քննադատական վերաբերմունք: Վ. Սոլովյովը կրոնը փիլի
սոփայությունից և գիտությունից վեր էր դասում: Հայդեգերը մեծարում էր փի
լիսոփայությունը, քննադատում էր գիտությունը և անտարբեր էր կրոնի 
նկատմամբ:

Այսպիսով աշխարհի փիլիսոփայական, գիտական և կրոնական պատ
կերները գոյակցում են իրար հետ: Անհրաժեշտ է հասնել աշխարհի միասնա
կան պատկերի ստեղծմանը: Այս խնդրում փիլիսոփայությունը կատարում է 
կենտրոնական դեր: Գիտությունը բավական կտրուկ ձևով առանձնանում է ոչ 
գիտական գիտելիքից, այդ թվում նաև կրոնից: Բայց կրոնը իր հերթին բավա
կան հեռու է գիտությունից, դեռևս ոչ մեկին չի հաջողվել կրոնը դնել գիտու
թյան ռելսերի վրա: Այս միջանկյալ գոտում փիլիսոփայությունը կատարում է 
յուրահատուկ և նշանակալի դեր: Փիլիսոփայությունը և գիտական, և' ոչ գի
տական գիտելիքների ոլորտներում իրեն զգում է ինչպես սեփական տանը, 
նրա համար հեշտ է երկխոսություններ վարել երկու ոլորտներում էլ:

Աշխարհի երեք պատկերները իրար չեն հակասում, այլ լրացնում են մե
կը մյուսին: Ընդսմին, պետք է հաշվի առնել փոխլրացման բնույթը: Գիտու
թյունը և փիլիսոփայությունը փոխպայմանավորում են մեկը մյուսին, որքան 
լրացնեն իրար, դրանով երկուսն էլ ամրապնդվում են: Գործը այլ է գիտության 
և կրոնի փոխհարաբերության մեջ: Գիտության մեջ ներդրված կրոնական մո
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տիվները կարող են քայքայել գիտությունը, ուստի գիտնականները նման 
ներդրումներին դեմ են: Կրոնի մեջ կատարվող գիտական «ներարկումները» 
ևս կարոդ են էապես թուլացնել վերջինիս, քանի որ դրանք հայտնության 
հրաշագործությանը չեն դաշնակցի: Փիլիսոփայություն - կրոն կապում երկու 
կողմերը որոշ դեպքերում ուժեղացնում են իրար, օրինակ՛ աշխարհի նկատ
մամբ էթիկական հարաբերության զարգացման դեպքում, երբեմն էլ կարող են 
տարընթերցումների պատճառ դառնալ, օրինակ բացարձակ աձնավորու- 
թյան սկզբունքի, աստծո ըմբռնման մեջ:
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Գ լ ո ւ խ  2. 6 

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեխնիկայի առաջացումը և բնույթը

Հունարեն «ւոեխնե» բառը թարգմանվում է որպես արվեստ, արհեստ, 
վարպետություն, հմտություն: Տեխնիկա հասկացությունը հանդիպում է ար
դեն Պլատոնի և Արիստոտելի մոտ' կապված աշխատանքային գործիքների ա- 
ռանծնւսհատկությունների բացատրության հետ: Ի տարբերություն բնության՛ 
տեխնիկան բնական կազմավորում չէ, այն ստեղծվում է մարդու կողմից: 

ժամանակակից մարդու լինելիության պատմությունը կապված է տեխնի
կայի բարդացման և զարգացման հետ: Տեխնիկան իր այսօրվա վիճակին 
միանգամից չի հասել: մինչինդուստրիալ հասարակության մեջ տեխնիկան 
հանդես էր գալիս որպես արհեստ: Տեխնիկական հմտությունները վարպե
տից աշակերտին էր փոխանցվում արհեստագործական համքարությունների 
շրջանակներում: Այդ հմտությունները, գիտելիքները մարդկանց փոքր խմբե
րի սեփականությունն էր և հասարակական բարդ գնահատականի քիչ էր ար
ժանանում: Իրադրությունը արմատապես վտխվեց Նոր դարաշրջանում, երբ 
հասարակությունը սկսում է զգալի չափով հենվել մեքենայական արտադրու
թյան վրա: Վարպետի տեղը արդեն զբաղեցնում է ինժեները՝ տեխնիկական 
իմաստով ավելի բանիմաց մասնագետը: Ի տարբերություն տեխնիկի, որի 
գործունեությունը սահմանափակվում է տեխնիկական միջոցների նորմալ 
աշխատանքի ապահովմամբ' ինժեները ստեղծագործում է, օգտագործում է 
գիտական մեթոդները, կատարելագործում է տեխնիկական միջոցները:

Ա. Ի. Ռակիտովը, ուսումնասիրելով ինժեներական և նախաինժեներական 
մտածողությունների տարբերությունները, եկել է այն եզրակացությանը, որ ին
ժեներական մտածողությունը ձևավորվում է մեքենայական հիմքի վրա, այն ռա
ցիոնալ է, դրսևորվում է հանրանշանակ ձևերով, ունի ձևականացման և ստան
դարտացման միտում, հենվում է ոչ միայն փորձնական բազայի, այլև տեսու
թյան վրա: Վերջապես, ինժեներական մտածողությունը միտված է դեպի ունի- 
վերսալացումը, այն տարածվում է մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների վրա: 

Տեխնիկայի նշանակությունը պատշաճ մակարդակով սկսվեց ուսումնա
սիրվել միայն վերջին հարյուրամյակում: Տեխնիկայի փիլիսոփայության ա- 
ռաջին հիմնարար աշխատությունները հրապարակ եկան XIX դ. վերջին: 
Տեխնիկայի փիլիսոփայությունը զարգացման թափ ստացավ XX դարի 60-70 
■ական թվականներին:

Տեխնիկայի փիլիսոփայությունը փորձում է միավորել տեխնիկայի նեղ և 
|այն ըմբռնումները: Տեխնիկան ինժեներական գործունեության միջոցով
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ստեղծված կառույցների ամբողջությունն է: Ավելի լայն իմաստով տեխնիկան 
հանդես է գալիս որպես մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտի 
նկատմամբ առանձնահատուկ մոտեցում: Տեխնիկական մոտեցումը բնագի
տական մոտեցման նկատմամբ գտնվում է փոխլրացման հարաբերության 
մեջ: ժամանակակից հասարակության կենսագործունեության մեջ տեխնի
կական մոտեցումը ունի արմատական, նշանակություն:

Տեխնիկայի ըմբռնումը սերտորեն կապված է տեխնոլոգիայի իմաստի 
բացատրության հետ: Տեխնոլոգիա կոչվում է տեխնիկայի օգտագործմանը 
նպատակաուղղված գործողությունները: Հասկանալի է, որ տեխնիկայի ար
դյունավետ օգտագործումը պահանջում է նրա միացումը տեխնոլոգիայի շղ
թայի հետ: Տեխնոլոգիան հանդես է գալիս որպես տեխնիկայի զարգացում, 
նրա վերածումը համակարգային աստիճանի:

Ակզբնականորեն, ձեռքի աշխատանքի փուլում տեխնիկան հիմնակա
նում գործիքային նշանակություն ուներ, տեխնիկական գործիքները շարու
նակում, զարգացնում էին մարդու օրգանների բնական հնարավորություննե
րը, մեծացնում էին նրա ֆիզիկական հզորությունը: Մեքենայական տեխնի
կայի աստիճանում տեխնիկան դառնում է ինքնուրույն ուժ, աշխատանքը մե
քենայացվում է: Տեխնիկան առանձնանում է մարդուց, որը, սակայն, հար
կադրված է նրա կողքին լինել: Այժմ արդեն ոչ միայն մեքենան է մարդու շա
րունակությունը, այլև ինքը' մարդը, դառնում է մեքենայի կցորդ, ավտոմա
տացման կոմպլեքսային զարգացման և տեխնիկայի տեխնոլոգիայի վերած
ման արդյունքում մարդը հանդես է գալիս որպես տեխնոլոգիայի կազմակեր
պող, ստեղծող և վերահսկող:

Առաջին պլանի վրա են մղվում արդեն ոչ թե մարդու ֆիզիկական հնարա
վորությունները, այլ նրա մտքի ուժը, որը իրականացվում է տեխնոլոգիայի 
միջոցով: Տեղի է ունենում գիտության և տեխնոլոգիայի միացում, որի 
հետևանքն է դառնում գիտատեխնոլոգիական առաջընթացը, որը հաճախ 
կոչվում է գիտատեխնոլոգիական հեղափոխություն: Խոսքը հասարակու
թյան տեխնիկական-տեխնոլոգիական ամբողջ բազիսի արմատական վերա
փոխման մասին է: Ընդսմին, տեխնիկական-տեխնոլոգիական վերափոխման 
առաջընթացի քայլերի միջև ընկած ժամանակը գնալով կրճատվում է: Ավե
լին, տեղի է ունենում գիտատեխնոլոգիական առաջընթացի տարբեր կողմե
րի զուգընթաց զարգացում: Եթե «շոգու հողափոխության» և «էլեկտրակա
նության հեղափոխության» միջև ընկած են հարյուրավոր տարիներ, ապա 
ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայի, ռոբոտոտեխնիկայի, ինֆորմատիկա
յի, էներգետիկայի, բիոտեխնոլոգիայի զարգացումները համընթաց բնույթ ու
նեն, նրանց միջև որևէ ժամանակային անջրպետ չկա:



Գլուխ 2.6. Տեխնիկայի փիլիսոփայություն 251

Տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնական 

պրոբլեմները

Դեռևս մի քանի տասնամյակ առաջ տեխնիկայով հիմնականում զբաղ
վում էին մասնագետները: Տեխնիկայի ավանդը քաղաքակրթության զար
գացման մեջ բարձր էր գնահատվում: Նրա դրական նշանակությունը թվում էր 
անվիճելի: Տեխնիկայի զարգացման արդյունքների նկատմամբ անհանգս
տությունների աճին զուգընթաց մեծանում էր նաև նրա սոցիալական կողմե
րի նկատմամբ հետաքրքրությունը:

Տեխնիկայի սոցիալական նշանակության ուսումնասիրմանը ներգրավ
վեցին մեծ թվով տնտեսագետներ, սոցիոլոգներ, մարդաբաններ, փիլիսոփա
ներ: Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում տեխնիկայի պրոբլեմները 
նեղ տեխնոլոգիական մոտեցումից զւււտ ստացան նաև միջդիսցիպլինային 
նշանակություն, առանձնացվեցին տեխնիկայի փիլիսոփայության Իիմնա- 
կան պրոբլեմները: Տեխնիկան բնական և արհեստական տարրերի միասնու
թյուն է: Տեխնիկայի մեջ բնականի ևարիեստականի տարբերակման խնդիրը 
ունի փիլիսոփայական նշանակություն: Տեխնիկական կառույցները, որպես 
կանոն, ֆիզիկաքիմիական բնույթ ունեն: Բիոտեխնոլոգիաների զարգացումը 
ցույց է տալիս, որ տեխնիկական միջոցները կարող են ունենալ նաև կենսա
բանական բնույթ, օրինակ, միկրոօրգանիզմների գաղութների հատուկ աճե
ցումը գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար: Ֆիզիկական, քի
միական, կենսաբանական երևույթները նման պարագաներում հանդես են 
գալիս որպես տեխնիկական օբյեկտներ, որոնք սկզբունքորեն բնության 
երևույթներից չեն տարբերվում: Սակայն այստեղ մի մեծ «բայց» կա: Հայտնի 
է, որ տեխնիկական միջոցները մարդկային գործունեության առարկայացման 
արդյունքներն են: Հետևաբար, նրանք պետք է գնահատվեն ոչ միայն բնա
կան, այլ նաև սոցիալական տեսանկյունից: Տեխնիկան մարդն է, բայց ոչ թե 
նրա անմիջական, այլ սիմվոլիկ կեցությամբ.

Մարդու տեխնիկական-սիմվոլիկական կեցությունը ստացել է և' դրա
կան, և' բացասական մեկնաբւսնություններ: Մ. Հայդեգերը, օրինակ, մշտա
պես շեշտում էր, որ տեխնիկան հակադիր է մարդուն, տեխնիկայի միջոցով 
մարդը Իրաժարվում է իր իսկական գոյությունից: Զարմանալի չէ, որ տեխնի
կայի զարգացումը մարդուն տանում է դեպի նորանոր անլուծելի պրոբլեմ
ներ: Հայդեգերի Իամար տեխնիկան մարդու անիսկական գոյությունն է:

Մենք գտնում ենք, որ տեխնիկան մարդու սիմվոլիկ կեցությունն է, այն 
մարդու իրական գոյությունն է: Տեխնիկան մարդու ուղեկիցն է իր ճակատագ
րի մեջ: Եվ դա վատ ճակատագիր չէ: Տեխնիկան զինում է մարդուն, այն մար
դուն դարձնում է ավելի ուժեղ, արագ, բարձր: Այնուհանդերձ, տեխնիկայի 
նշանակության գնահատումներում առաջանում են որոշ հակասություններ: 
Փաստ է, որ գոյություն ունեն տեխնիկայի բազմապիսի բացասական
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հետևանքներ, իսկ նրանք բոլոր դեպքերում թուլացնում են մարդուն, կրճա
տում են նրա կյանքի տևողությունը: Եթե ընդունենք, որ ժամանակակից մար
դը երբեք չի հրաժարվի իր տեխնիկական նվաճումներից, ապա հարկ կլինի 
նաև ընդունել, որ տեխնիկական միջոցների օգտագործումը պետք է դրվի 
խիստ հսկողության տակ:

Տեխնիկայի փիլիսոփայության կարևոր պրոբլեմներից է տեխնիկայի և 
գիտության փոխհարաբերության հարցը: Այստեղ, որպես կանոն, գիտությու
նը դրվում է առաջին տեղում, իսկ տեխնիկան' երկրորդ: Դա ցույց է տալիս թե
կուզ և «գիտատեխնիկական» զուգադրությունը: Տեխնիկան հաճախ հաս
կացվում է որպես կիրառական գիտություն, առաջին հերթին որպես կիրառա
կան բնագիտություն: Սակայն վերջին շրջանում հաճախ խոսվում է նաև գի
տության վրա տեխնիկայի ազդեցության, տեխնիկայի ինքնուրույն նշանա
կության մասին: Գոյություն ունի մի հանրահայտ օրինաչափություն, իր լինե
լիության պրոցեսում երևույթը ենթակայության վիճակից անցնում է ինքնու
րույն գործառնության վիճակին և հաստատվում է որպես առանձին կազմա
վորում: Այդպես է եղել նաև տեխնիկայի հետ, որը արդեն վաղուց դադարել է 
կցորդ լինելուց: Տեխնիկան, ինժեներական մոտեցումը գիտությանը դուրս չի 
մղում, այլ գիտությունը օգտագործվում է տեխնիկական գործունեությունը 
ճիշտ կազմակերպելու համար: Գիտելիքի ձեռքբերումը նրանում ինքնանպա
տակ չէ, այլ այն օգտագործվում է տեխնո|ոգիաների իրագործման համար:

Տեխնիկայի գնահատումը, արժեքավորումը, այս առնչությամբ որոշակի 
նորմերի մշակումը նույնպես տեխնիկայի փիլիսոփայության պրոբլեմներից 
է: Տեխնիկայի ամբողջական փիլիսոփայական գնահատումը ի հայտ եկավ 
ԱՄՆ-ում անցյալ դարի 60-ական թվականներին և այժմ լայնորեն կիրառվում 
է նաև զարգացած ինդուստրիալ պետություններում: Սկզբնապես կարևոր էր 
համարվում տեխնիկական լուծումների համեմատությամբ երկրորդական 
նշանակություն ունեցող տեխնիկայի զարգացման սոցիալական, էթիկական 
և այլ հումանիտար հետևանքների գնահատումը: Այժմ փորձագետների մեծ 
մասը ձգտում է հաղթահարել տեխնիկայի գնահատման հատվածային և ռե- 
դուկցիոնիստական մոտեցումները: Հատվածային գնահատման դեպքում 
տեխնիկան չի դիտարկվում իր ամբողջության մեջ, այլ առանձնացվում է նրա 
մասերից մեկը: Երկրորդի դեպքում տեխնիկան հանգեցվում է իր բնական 
հիմքերին:

Տեխնիկայի ճիշտ գնահատումը կապված է տեխնիկայի ամբողջական, 
համակարգային արժեքավորման հետ: Տեխնիկայի գնահատումը չի կարող 
այլ կերպ լինել, քան իդեալների հետ այն համադրելու միջոցով: Այդ իդեալ
ները մշակում է տեխնիկայի փիլիսոփայությունը: Տեխնիկական նախագծերը 
պետք է լինեն բանական, օգտակար, մարդու համար անվնաս, «մարդկային 
դեմքով»: Տեխնիկական վճիռները պետք է կայացնի ոչ թե քաղաքական գոր
ծիչը, մենեջերը, այլ փորձագետը, ավելի ճիշտ փորձագետների խումբը:

Տեխնիկայի գնահատման մեջ կան բազմաթիվ մոտեցումներ: Ըստ նա
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տուրալիստական մոտեցման' ի տարբերություն կենդանիների բնության մեջ 
լիարժեքորեն գործելու համար մարդը առանձնահատուկ օրգաններ չունի, 
ուստի ե Իարկադրված է իր բնական թերությունները լրացնել տեխնիկական 
միջոցներով:

Տեխնիկայի «կամային» մեկնաբանությունների համաձայն' մարդը տեխ
նիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների ստեղծման միջոցով իրականաց
նում է իշխանության նկատմամբ իր կամքը: Դա կատարվում է և՜ անհատա
կան, և' ազգային, դասակարգային ու հասարակական մակարդակներում: 
Տեխնիկական օգտագործվում է հասարակության մեջ տիրապետող ուժերի 
կողմից, հետևաբար, քաղաքական և գաղափարական իմաստով այն չեզոք
չէ:

Բնագիտական մոտեցումը տեխնիկան դիտարկում է որպես կիրառական 
գիտություն և նրա նկատմամբ օգտագործվում է տրամաբանական-մաթեմա- 
տիկական իդեալներ, որոնց խստությունը մեղմացվում է ռացիոնալ մոտեց
ման միջոցով: Այստեղ տեխնիկան դիտարկվում է որպես մարդու գիտակցա
կանորեն կարգավորվող գործունեություն: Ռացիոնալությունը ըմբռնվում է 
որպես տեխնիկական գործունեության բարձրագույն ձև, որը լրացվում է հու
մանիստական արժեքներով, այսինքն՝ ռացիոնալության գիտական ըմբռն
ման մեջ մտցվում են հասարակական-մշակութային չափանիշներ: Դրանց 
զարգացումը իր հերթին հանգեցնում է տեխնիկական գործունեության էթի
կական կողմերին:

Տեխնիկա և տեխնոէթիկա

Մարդը կարող է ավելին անել, քան իրավունք ունի: Այս պայմանը վերա
բերում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներին, այդ թվում և տեխ
նիկայի բնագավառին: Այս առնչությամբ առաջանում է առանձնահատուկ՝ դե
պի մարդկային տեխնիկական գործունեությունը կողմնորոշված բարոյագի
տության ստեղծման անհրաժեշտություն: Սեղմության նկատառումով այն 
անվանենք տեխնոէթիկա: Տեխնիկները ինտուիտիվ իմաստով ի սկզբանե 
կողմնորոշված են դեպի բարին: Սակայն բարի մտադրությունները երբեմն 
կարող են և վատ հետևանքներ ունենալ: Դրա մասին վկայում են մշտապես 
կրկնվող տեխնոլոգիական աղետները: Տեխնոէթիկան կոչված է պատնեշ 
դառնալու տեխնոլոգիական կատաստրոֆների առջև: Վերը քննարկված 
(գլուխ 2. 2) առաքինություննեոի, պարտքի և արժեքների էթիկային համա
պատասխան' կարելի է կանգ առնել տեխնոէթիկայի առանձնահատկություն
ների վրա:

Տեխնոէթիկայում առաջին պլանի վրա են մղվում տեխնիկի, ինժեների 
հետևյալ առաքինությունները, նա ռացիոնալիստ է, իր գործի վարպետ, 
ստեղծագործող, համառ, աշխատասեր և այլն: Նա մարդկանց ճակատագրի 
նկատմամբ անտարբեր չէ, քանզի մեծացնում է մարդու ազատության չափը,
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նպաստում է նրա բարեկեցության աճին:
Հետաքրքիր է նշել, որ ինժեների տարբեր բարոյական կոդեքսներում, լի

նի դա ամերիկյան, թե գերմանական, տեխնիկներին վերագրվում են նույն ա- 
ռւսքինությունները, որոնք բնորոշ են բոլոր մարդկանց ազնվություն, արդա
րություն, հանդուրժողականություն և այլն: Բոլոր դեպքերում համընդհանուր 
և մասնագիտական առաքինությունների մեջ պետք է որոշակի տարբերակում 
դնել: Տեխնիկի ոլորտում գործող առաքինություններից կարևոր է պատաս
խանատվության գիտակցումը, մասնավորապես տեխնիկական միջոցների 
օգտագործման բացասական հետևանքների նկատմամբ կանխարգելող վե
րաբերմունքը:

Պարտքի տեխնոէթիկան կարելի է համեմատել Հիպոկրատի երդման 
հետ, ուր խոսքը վերաբերում է բժշկության բարոյական պահանջներին: Տեխ
նոէթիկան շեշտը դնում է ողջ տեխնիկական ոլորտի նկատմամբ բարոյական 
պահանջների վրա: Համընդհանուր բարոյական սկզբունքները այստեղ ի- 
րենց հետագա կոնկրետացումներն են ստանում: Այսպես տեխնիկական գոր
ծունեության մեջ «մի՛ ստիր» պատվիրանը ստանում է նոր ուղղվածություն: 
Որպես օրինակ բերենք մի ատոմակայանում պատահած հայտնի դեպքը, երբ 
խողովակում խոռոչ չէր բացվել, չնայած արձանագրության մեջ, որը կազմել 
և ստորագրել էին երեք մասնագետներ, հակառակն էր պնդվում: Այս պարա
գայում ստում էին և' բանվորները, և' ղեկավարությունը: Իսկ նման մոտեցում
ների բացասական հետևանքները կարող են, իրոք, շատ աղետաբեր լինել: 
Դրա վկայությունն է Չերնոբիլի աղետը:

1974 թ. տեխնիկայի և բարոյականության պատասխանատվության մա
սին Իսրայելում կայացած միջազգային համաժողովի հռչակագրում նշվում է, 
որ մարդկանց համընդհանուր պահանջների նկատմամբ մասնավոր, տեղա
յին շահերը չեն կարող նախապատվություն ունենալ: Տեխնիկայի ոչ մի կողմ 
չի կարող բարոյապես չեզոք լինել, անթույլատրելի է մարդուն դարձնել մեքե
նայի կցորդ, տեխնիկական յուրաքանչյուր նորություն պետք է ստուգվի նրա
նով, թե այն իրոք նպաստում է մարդու՝ որպես ազատ ստեղծագործող անձ
նավորության զարգացմանը: Հետագայում դրանց ավելացվել են նաև նոր 
պահանջներ:

Ինչ վերաբերում է արժեքների տեխնոէթիկային, ապա այն իր լավագույն 
արտահայտությունն է գտել ԳԴՀ-ում հրատարակված «Տեխնիկայի գնահատ
ման ուղեցույցում»: Գերմանացի հեղինակները այս գործում քննարկում են 
տեխնոէթիկայի վեց հիմնական արժեքներ' մարդկանց բարեկեցությունն ու 
առողջությունը, նրանց անվտանգությունը, բնապահպան որակները, մարդու 
և հասարակության զարգացումը և դրանք լրացնող մի քանի արժեքներ: Ըստ 
գերմանացի հեղինակների որոնցից գլխավորը անձնավորության զարգաց
ման արժեքն է, որը օրգանական կապի մեջ է հասարակության որակի հետ:

Այսպիսով տեխնոէթիկայի երեք ուղղությունները լրացնում են իրար, 
միևնույն ժամանակ տեխնոէթիկան կիրառական էթիկայի տարատեսակներից
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է: Տեխնոէթիկայի կողքին գոյություն ունեն կիրառական էթիկայի մի շարք այլ 
տարատեսակներ բժշկական էթիկա, բիոէթիկա, մանկավարժական էթիկա և 
այլն, որոնք ընդգրկում են մարդկային մասնագիտական գործունեության 
տարբեր ոլորտների բարոյական պրոբլեմները:

Մարդը ինֆորմացիոն հասարակության մեջ

ժամանակակից զարգացած երկրները թևակոխել են ինֆորմացիոն հա
սարակության աստիճանը: Ինֆորմացիոն հասարակության մեջ սոցիալ-տն- 
տեսական զարգացումները առաջին հերթին կախված են հասարակության 
անդամների միջև ինֆորմացիայի փոխանակման, մշակման, պահպանման և 
տարածման հետ:

Առաջին էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները ստեղծվել են XX  դ. 30-ական 
թվականներին: Նրանք հիմնականում օգտագործվում էին հաշվումների հա
մար: ԷՀՄ-ի առաջին սերնդի գլխավոր տարրը էլեկտրամեխանիկական ռելեն 
էր: Երկրորդ սերնդի կոմպյուտերների հիմնական բաղադրիչները (60-ական 
թվականներին) դարձան կիսահաղորդիչ տրանզիստորները: Երրորդ և չոր
րորդ սերնդի մեքենաների մեջ օգտագործվում են համապատասխանաբար 
խիտ և գերխիտ ինտեգրալային սխեմաներ, որոնք ամրակայված են մանրա- 
կերտային չափերի կիսահաղորդչային ձայներիզների վրա: Հինգերորդ սերն
դի մեքենաները, որոնք ստեղծվեցին 80-ական թվականների կեսերին, հիմ
նականում աշխատում են իրենց նախորդ սերունդների պես' կիսահաղորդչա
յին տեխնիկայով: Սպասվում է, որ հինգերորդ սերնդի մեքենաները հնարա
վորություն կընձեռեն լիարժեքորեն լուծելու այսպես կոչված ինտելեկտուալ 
խնդիրներ, այսինքն' այնպիսի խնդիրներ, որոնք կարող է լուծել միայն մարդ
կային միտքը: ԷՀՄ-ը արժեքի, չափերի, էներգոծավալի փոքրացումները թույլ 
տվեցին դրանք օգտագործել մարդկային կյանքի տարբեր ոլորտներում: Այդ 
ամենը հանգեցրեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացմանը: Հասա
րակությունը դարձավ ինֆորմացիոն: Շատ տպավորիչ է ԷՀՄ-ի հիշողության 
ծավալը, օպերացիաների մշակման արագությունը և դրանց բազմազանու
թյունը: Ինչպես որ մարդը չի կարող լույսի արագությամբ վազել, այնպես էլ 
նա չի կարող ԷՀՄ-ի հետ մրցել հաշվողակւսն գործողությունների արագու
թյան մեջ:

Այսպիսով' ժամանակակից հասարակության կոմպյուտերացումը իրողու
թյուն է. ինֆորմացիան հնարավոր է շատ արագ մշակել, փոխանցել, պահ
պանել: Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է տալ տեղի ունեցող կոմպյուտերային 
հեղափոխության փիլիսոփայական իմաստավորումը:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հիմքը ռացիոնալիզմն է՛. Հասարակության 
կոմպյուտերացումը առաջին հերթին հանդես է գալիս որպես նրա համակող
մանի ռացիոնալացում, մարդու գործունեության նպատակահարմար կազ
մակերպում: Ռացիոնալիզմի ակունքները գալիս են Նոր ժամանակներից,



256 Ն'աս 2. Փիլիսոփայության սիստեմատիկ դասընթաց

հատկապես Դեկարտի և Լայբնիցի ժառանգությունից: Նորբերտ Վիները 
գրում է. «Եթե գիտության պատմությունից ինձ հարկ լինի ընտրել կիբեռնե
տիկայի սուրբ հովանավորին, ապա ես կընտրեի Լւսյբնիցին»: Լայբնիցը փի
լիսոփա էր, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, լեզվաբան, տրամաբան: Միավորելով 
բազմաթիվ գիտությունների արդյունքներ՝ նա ստեղծեց իր ժամանակի հա
մար ունիվերսալ հաշվիչ մեքենա: Վկայակոչելով Լայբնիցին մենք ուզում 
ենք ընդգծել, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ակունքները գալիս են եոր 
դարաշրջանի փիլիսոփայության գաղափարներից, չնայած նրանց զարգա
ցումը տեղի ունեցավ հետագա դարերի ընթացքում:

Ինֆորմացիոն հասարակության երկրորդ անհրաժեշտ բազան զարգա
ցած իզոմորֆիզմն է: Իզոմորֆիզմը տարբեր բնույթր օբյեկտները և պրոցես
ների համապատասխանությունն է:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ստեղծմանը նախորդեց իզոմորֆիզմի գա
ղափարի զարգացման ուղղությամբ ձեռք բերված զգալի հաջողությունները: 
Հայտնաբերվեցին իզոմորֆ տիպի զուգահեռներ մաթեմատիկայի բաժիննե
րի, մաթեմատիկայի և տրամաբանության, տրամաբանության և լեզվաբանու
թյան, ուղեղային պրոցեսների և լեզվի, հանրահաշվական-տրամաբանական 
և տեխնիկական Իամակարգերի միջև: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան հանդես 
է գալիս որպես իզոմորֆիզմի համակարգ: *■ զոմորֆիզմի երևույթը թերևս 
զարմանք է հարուցում' մի՞թե ԷՀՄ-ը իզոմորֆ է մարդու ուղեղին: Ինչ որ է, մեր 
աշխարհը այնպես է կառուցված, որ նրանում իզոմորֆ կապերը շատ են: Ին
ֆորմացիոն տեխնոլոգիայի երրորդ անհրաժեշտ բազան տեխնիկայի զար
գացումն է: Այս դրույթը այնքան ակներև է, որ առանձին բացատրությունների 
Սարիք չունի: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան ի հայտ է գալիս միայն այն ժա
մանակ, երբ հասարակության մեջ ստեղծվել է հաշվիչ տեխնիկայի արտադ
րության հզոր նյութական բազա:

Վերջապես, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան պահանջում է որոշակի տնտե
սական, սոցիալական և քաղաքական պայմանների առկայություն: Այն հա
սարակություններում, ուր մարդկանց ազատությունները, իրավունքներն ու 
ժողովրդավարությունը պատշաճ աստիճանում չեն, ինֆորմացիոն տեխնոլո
գիաների լիարժեք տարածումը սկզբունքորեն հնարավոր չէ, քանի որ ինֆոր
մացիոն տեխնոլոգիան ենթադրում է տվյալների բանկից անսահմանափակո
րեն օգտվելու հնարավորություն, ինֆորմացիայի ազատ փոխանակում, 
գործնական վճիռների արագ ընդունում և կիրառում: Այս հնարավորություն
ները նման հասարակություններում բացակայում են:

Այսպիսով' ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձևավորումն ու զարգացումը 
հնարավոր դարձավ գիտական, տեխնիկական և սոցիալ-քաղաքական նվա
ճումների շնորհիվ: Ինֆորմացիոն հասարակությունը իր հետ բերում է գիտա
կան, տեխնիկական, սոցիալական, էթիկական և այլ գլոբալ հետևանքներ: 

Ինչպես նշվեց, տեխնիկան իր հետ բերեց նոր, արհեստական-տեխնիկա- 
կան մոտեցում, որը բնագիտական հայեցողական մոտեցմանը օտար է: Ին-
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ֆորմւսցիոն հասարակության մեջ առաջին պլանի վրա է մղվում ինֆորմա
ցիոն մոտեցումը, որը արհեստական-տեխնիկական մոտեցման շարունակու
թյունն ու զարգացումն է: Այս մոտեցումը ունի որոշակի առանձնահատկու
թյուններ: Բանն այն է, որ ինֆորմացիոն տեխնիկայի արժանիքները չեն հան
գում նրա նյութական-էներգետիկ բնութագրին, ինչպես դա արտահայտվում է 
տեխնիկական կառույցների' ճարտարապետական համալիրների, ինքնա
թիռների, ավտոմեքենաների դեպքում: Ինֆորմացիոն մոտեցման կենտրո
նում դրվում է ոչ թե նյութը, էներգիան, այլ ինֆորմացիան, նրա հոսքը, կարճ 
ասած' ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան: Ամեն մի տեխնիկա խորհրդանշում է 
մարդուն: Սակայն ինֆորմացիոն տեխնիկայում խորհրդանշման պրոցեսը ա- 
վելի բարդ է, այն, ըստ էության, երկաստիճան է: Ինֆորմացիոն տեխնիկայի 
ստեղծման ճանապարհին ինժեները հասկանում է, որ սկզբից ինքը պետք է 
անցնի «խորհրդանշանացման» նյութական-էներգետիկ փուլը, իսկ հետո կա
տարի ևս մեկ սիմվոլացում' արդեն անմիջական ինֆորմացիոն սիմվոլացում: 
Ինֆորմացիայի սիմվոլացման մեխանիզմի հիմքում դրված են արմատական 
նշանակության երկու փաստեր: Առաջին' ինֆորմացիան որպես օբյեկտների 
ելակետային տվյալների ոչ միատիպության չափ, կարոդ է արտահայտվել 
ԷՀՄ-ի տարրերում: Երկրորդ' ինֆորմացիայի մշակումը հաշվողական՜պրոցե- 
սի որոշակի ձև է, ընդ որում, անկախ այն բանից, թե այն կատարվում է կոմ- 
պյուտերի տարրերում, թե մարդու ուղեղում: Դա նշանակում է, որ ինֆորմա
ցիոն իզոմորֆիզմի սահմաններում կոմպյուտերը և մարդը հանդես են գալիս 
որպես նույնություններ: Մարդու անդադրում ջանքերի շնորհիվ իզոմորֆու- 
թյան ոլորտը մշտապես ընդլայնվում է:

Կոմպյուտերները շախմատ են խաղում, ապացուցում են թեորեմներ, նա
խագծում են, մի լեզվից մյուսին են թարգմանում տեքստեր, մարդու հետ խո
սում են բնական լեզվով:

Կոմպյուտերացման հաջողությունները ցույց են տալիս, որ աշխարհում 
տեղի ունեցող պրոցեսների համարյա բացարձակ մեծամասնությունը ռա
ցիոնալ են, այսինքն՛ համապատասխան սարքերի և ծրագրերի առկայության 
դեպքում դրանք կարելի է «հաշվել»: Այս կապակցությամբ, բնակւսնաբսքր, 
հարց է առաջանում այսպես կոչված արհեստական ինտելեկտի մասին:

Երբ խոսում են կոմպյուտերի և մարդու տարբերության մասին, ապա ա- 
ռաջին հերթին մատնանշում են այն հանգամանքը, որ կոմպյուտերը անկա
րող է սիրել, զգալ, մոդելավորել մարդու ինտուիտիվ, ստեղծագործական ու
նակությունը, հասկանալ երևույթների պատմամշակութային ենթաւոեքստե
րը, մտածել ունիվերսալիաներով, ամբողջական պատկերներով: Դրան կոմ- 
պյուտերային լավատեսները պատասխանում են, որ գոյություն չունի մար
դուն հատուկ որևէ ինտելեկտուալ պրոցես, որը սկզբունքորեն չվերածվեր 
հաշվողական օպերացիաների լեզվին: Կոմպյուտերային լավատեսներին և 
հոռետեսներին ընդհանուր հայտարարի բերելը բավական դժվար է: Ակներև 
է, որ ապագան ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին նորանոր հաջողություններ
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ստեղծված կառույցների ամբողջությունն է: Ավելի լայն իմաստով տեխնիկան 
հանդես է գալիս որպես մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտի 
նկատմամբ առանձնաԻատուկ մոտեցում: Տեխնիկական մոտեցումը բնագի
տական մոտեցման նկատմամբ գտնվում է փոխլրացման հարաբերության 
մեջ: ժամանակակից հասարակության կենսագործունեության մեջ տեխնի
կական մոտեցումը ունի արմատական, նշանակություն:

Տեխնիկայի ըմբռնումը սերտորեն կապված է տեխնոլոգիայի իմաստի 
բացատրության հետ: Տեխնոլոգիա կոչվում է տեխնիկայի օգտագործմանը 
նպատակաուղղված գործողությունները: Հասկանալի է, որ տեխնիկայի ար
դյունավետ օգտագործումը պահանջում է նրա միացումը տեխնոլոգիայի շղ
թայի հետ: Տեխնոլոգիան հանդես է գալիս որպես տեխնիկայի զարգացում, 
նրա վերածումը համակարգային աստիճանի:

Սկզբնականորեն, ձեռքի աշխատանքի փուլում տեխնիկան հիմնակա
նում գործիքային նշանակություն ուներ, տեխնիկական գործիքները շարու
նակում, զարգացնում էին մարդու օրգանների բնական հնարավորություննե
րը, մեծացնում էին նրա ֆիզիկական հզորությունը: Մեքենայական տեխնի
կայի աստիճանում տեխնիկան դառնում է ինքնուրույն ուժ, աշխատանքը մե
քենայացվում է: Տեխնիկան առանձնանում է մարդուց, որը, սակայն, հար
կադրված է նրա կողքին լինել: Այժմ արդեն ոչ միայն մեքենան է մարդու շա
րունակությունը, այլև ինքը' մարդը, դառնում է մեքենայի կցորդ, ավտոմա
տացման կոմպլեքսային զարգացման և տեխնիկայի տեխնոլոգիայի վերած
ման արդյունքում մարդը հանդես է գալիս որպես տեխնոլոգիայի կազմակեր
պող, ստեղծող և վերահսկող:

Առաջին պլանի վրա են մղվում արդեն ոչ թե մարդու ֆիզիկական հնարա
վորությունները, այլ նրա մտքի ուժը, որը իրականացվում է տեխնոլոգիայի 
միջոցով: Տեղի է ունենում գիտության և տեխնոլոգիայի միացում, որի 
հետևանքն է դառնում գիտատեխնոլոգիական առաջընթացը, որը հաճախ 
կոչվում է գիտատեխնոլոգիական հեղափոխություն: Խոսքը հասարակու
թյան տեխնիկական-տեխնոլոգիական ամբողջ բազիսի արմատական վերա
փոխման մասին է: Ընդսմին, տեխնիկական-տեխնոլոգիական վերափոխման 
առաջընթացի քայլերի միջև ընկած ժամանակը գնալով կրճատվում է: Ավե
լին, տեղի է ունենում գիտատեխնոլոգիաեան առաջընթացի տարբեր կողմե
րի զուգընթաց զարգացում: Եթե «շոգու հողափոխությւսն» և «էլեկտրակա
նության հեղափոխության» միջև ընկած են հարյուրավոր տարիներ, ապա 
ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայի, ռոբոտոտեխնիկայի, ինֆորմատիկա
յի, էներգետիկայի, բիոտեխնոլոգիայի զարգացումները համընթաց բնույթ ու
նեն, նրանց միջև որևէ ժամանակային անջրպետ չկա:
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Տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնական 
պրոբլեմները

Դեռևս մի քանի տասնամյակ առաջ տեխնիկայով հիմնականում զբաղ
վում էին մասնագետները: Տեխնիկայի ավանդը քաղաքակրթության զար
գացման մեջ բարձր էր գնահատվում: Նրա դրական նշանակությունը թվում էր 
անվիճելի: Տեխնիկայի զարգացման արդյունքների նկատմամբ անհանգս
տությունների աճին զուգընթաց մեծանում էր նաև նրա սոցիալական կողմե
րի նկատմամբ հետաքրքրությունը:

Տեխնիկայի սոցիալական նշանակության ուսումնասիրմանը ներգրավ
վեցին մեծ թվով տնտեսագետներ, սոցիոլոգներ, մարդաբաններ, փիլիսոփա
ներ: Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում տեխնիկայի պրոբլեմները 
նեղ տեխնոլոգիական մոտեցումից զւււտ ստացան նաև միջդիսցիպլինային 
նշանակություն, առանձնացվեցին տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնա
կան պրոբլեմները: Տեխնիկան բնական և արհեստական տարրերի միասնու
թյուն է: Տեխնիկայի մեջ բնականի և արհեստականի տարբերակման խնդիրը 
ունի փիլիսոփայական նշանակություն: Տեխնիկական կառույցները, որպես 
կանոն, ֆիզիկաքիմիական բնույթ ունեն: Բիոտեխնոլոգիաների զարգացումը 
ցույց է տալիս, որ տեխնիկական միջոցները կարող են ունենալ նաև կենսա
բանական բնույթ, օրինակ, միկրոօրգանիզմների գաղութների հատուկ աճե
ցումը գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար: Ֆիզիկական, քի
միական, կենսաբանական երևույթները նման պարագաներում հանդես են 
գալիս որպես տեխնիկական օբյեկտներ, որոնք սկզբունքորեն բնության 
երևույթներից չեն տարբերվում: Սակայն այստեղ մի մեծ «բայց» կա: Հայտնի 
է, որ տեխնիկական միջոցները մարդկային գործունեության առարկայացման 
արդյունքներն են: Հետևաբար, նրանք պետք է գնահատվեն ոչ միայն բնա
կան, այլ նաև սոցիալական տեսանկյունից: Տեխնիկան մարդն է, բայց ոչ թե 
նրա անմիջական, այլ սիմվոլիկ կեցությամբ:

Մարդու տեխնիկական-սիմվոլիկական կեցությունը ստացել է և' դրա
կան, և' բացասական մեկնաբանություններ: Մ. Հայդեգերը, օրինակ, մշտա
պես շեշտում էր, որ տեխնիկան հակադիր է մարդուն, տեխնիկայի միջոցով 
մարդը հրաժարվում է իր իսկական գոյությունից: Զարմանալի չէ, որ տեխնի
կայի զարգացումը մարդուն տանում է դեպի նորանոր անլուծելի պրոբլեմ
ներ: Հայդեգերի համար տեխնիկան մարդու անիսկական գոյությունն է:

Մենք գտնում ենք, որ տեխնիկան մարդու սիմվոլիկ կեցությունն է, այն 
մարդու իրական գոյությունն է: Տեխնիկան մարդու ուղեկիցն է իր ճակատագ
րի մեջ: Եվ դա վատ ճակատագիր չէ: Տեխնիկան զինում է մարդուն, այն մար
դուն դարձնում է ավելի ուժեղ, արագ, բարձր: Այնուհանդերձ, տեխնիկայի 
նշանակության գնահատումներում առաջանում են որոշ հակասություններ: 
Փաստ է, որ գոյություն ունեն տեխնիկայի բազմապիսի բացասական
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հետևանքներ, իսկ նրանք բոլոր դեպքերում թուլացնում են մարդուն, կրճա
տում են նրա կյանքի տևողությունը: Եթե ընդունենք, որ ժամանակակից մար
դը երբեք չի հրաժարվի իր տեխնիկական նվաճումներից, ապա հարկ կլինի 
նաև ընդունել, որ տեխնիկական միջոցների օգտագործումը պետք է դրվի 
խիստ հսկողության տակ:

Տեխնիկայի փիլիսոփայության կարևոր պրոբլեմներից է տեխնիկայի և 
գիտության փոխհարաբերության հարցը՛. Այստեղ, որպես կանոն, գիտությու
նը դրվում է առաջին տեղում, իսկ տեխնիկան' երկրորդ: Դա ցույց է տալիս թե
կուզ և «գիտատեխնիկական» զուգադրությունը: Տեխնիկան հաճախ հաս
կացվում է որպես կիրառական գիտություն առաջին հերթին որպես կիրառա
կան բնագիտություն: Սակայն վերջին շրջանում հաճախ խոսվում է նաև գի
տության վրա տեխնիկայի ազդեցության, տեխնիկայի ինքնուրույն նշանա
կության մասին: Գոյություն ունի մի հանրահայտ օրինաչափություն, իր լինե
լիության պրոցեսում երևույթը ենթակայության վիճակից անցնում է ինքնու
րույն գործառնության վիճակին և հաստատվում է որպես առանձին կազմա
վորում: Այդպես է եղել նաև տեխնիկայի հետ, որը արդեն վաղուց դադարել է 
կցորդ լինելուց: Տեխնիկան, ինժեներական մոտեցումը գիտությանը դուրս չի 
մղում, այլ գիտությունը օգտագործվում է տեխնիկական գործունեությունը 
ճիշտ կազմակերպելու համար: Գիտելիքի ձեռքբերումը նրանում ինքնանպա
տակ չէ, այլ այն օգտագործվում է տեխնոլոգիաների իրագործման համար:

Տեխնիկայի գնահատումը, արժեքավորումը, այս առնչությամբ որոշակի 
նորմերի մշակումը նույնպես տեխնիկայի փիլիսոփայության պրոբլեմներից 
է: Տեխնիկայի ամբողջական փիլիսոփայական գնահատումը ի հայտ եկավ 
ԱՄՆ-ում անցյալ դարի 60-ական թվականներին և այժմ լայնոոեն կիրառվում 
է նաև զարգացած ինդուստրիալ պետություններում: Սկզբնապես կարևոր էր 
համարվում տեխնիկական լուծումների համեմատությամբ երկրորդական 
նշանակություն ունեցող տեխնիկայի զարգացման սոցիալական, էթիկական 
և այլ հումանիտար հետևանքների գնահատումը: Այժմ փորձագետների մեծ 
մասը ձգտում է հաղթահարել տեխնիկայի գնահատման հատվածային և ռե- 
դուկցիոնիստական մոտեցումները: Հատվածային գնաԻատման դեպքում 
տեխնիկան չի դիտարկվում իր ամբողջության մեջ, այլ առանձնացվում է նրա 
մասերից մեկը: Երկրորդի դեպքում տեխնիկան հանգեցվում է իր բնական 
հիմքերին:

Տեխնիկայի ճիշտ գնահատումը կապված է տեխնիկայի ամբողջական, 
համակարգային արժեքավորման հետ՛ Տեխնիկայի գնահատումը չի կարող 
այլ կերպ լինել, քան իդեալների հետ այն համադրելու միջոցով: Այդ իդեալ
ները մշակում է տեխնիկայի փիլիսոփայությունը: Տեխնիկական նախագծերը 
պետք է լինեն բանական, օգտակար, մարդու համար անվնաս, «մարդկային 
դեմքով»: Տեխնիկական վճիռները պետք է կայացնի ոչ թե քաղաքական գոր
ծիչը, մենեջերը, այլ փորձագետը, ավելի ճիշտ' փորձագետների խումբը:

Տեխնիկայի գնահատման մեջ կան բազմաթիվ մոտեցումներ: Ըստ նա
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տուրալիստական մոտեցման ի տարբերություն կենդանիների բնության մեջ 
լիարժեքորեն գործելու համար մարդը առանձնահատուկ օրգաններ չունի, 
ուստի և հարկադրված է իր բնական թերությունները լրացնել տեխնիկական 
միջոցներով:

Տեխնիկայի «կամային» մեկնաբանությունների համաձայն' մարդը տեխ
նիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների ստեղծման միջոցով իրականաց
նում Է իշխանության նկատմամբ իր կամքը: Դա կատարվում Է և՜ անհատա
կան, և՛ ազգային, դասակարգային ու հասարակական մակարդակներում: 
Տեխնիկական օգտագործվում է հասարակության մեջ տիրապետող ուժերի 
կողմից, հետնաբար, քաղաքական և գաղափարական իմաստով այն չեզոք
չէ:

Բնագիտական մոտեցումը տեխնիկան դիտարկում Է որպես կիրառական 
գիտություն և նրա նկատմամբ օգտագործվում Է տրամաբանական-մաթեմա- 
տիկական իդեալներ, որոնց խստությունը մեղմացվում Է ռացիոնալ մոտեց
ման միջոցով: Այստեղ տեխնիկան դիտարկվում Է որպես մարդու գիտակցա
կանորեն կարգավորվող գործունեություն: Ռացիոնալությունը ըմբռնվում Է 
որպես տեխնիկական գործունեության բարձրագույն ձև, որը լրացվում Է հու
մանիստական արժեքներով, այսինքն' ռացիոնալության գիտական ըմբռն
ման մեջ մտցվում են հասարակական-մշակութային չափանիշներ: Դրանց 
զարգացումը իր հերթին հանգեցնում Է տեխնիկական գործունեության Էթի
կական կողմերին:

Տեխնիկա և տեխնոէթիկսւ

Մարդը կարող է ավելին անել, քան իրավունք ունի: Այս պայմանը վերա
բերում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներին, այդ թվում և տեխ
նիկայի բնագավառին. Այս առնչությամբ առաջանում է առանձնահատուկ' դե
պի մարդկային տեխնիկական գործունեությունը կողմնորոշված բարոյագի
տության ստեղծման անհրաժեշտություն: Սեղմության նկատառումով' այն 
անվանենք տեխնոէթիկա: Տեխնիկները ինտուիտիվ իմաստով ի սկզբանե 
կողմնորոշված են դեպի բարին: Սակայն բարի մտադրությունները երբեմն 
կարող են և վատ հետևանքներ ունենալ: Դրա մասին վկայում են մշտապես 
կրկնվող տեխնոլոգիական աղետները: Տեխնոէթիկան կոչված է պատնեշ 
դառնալու տեխնոլոգիական կատաստրոֆների առջև: Վերը քննարկված 
(գլուխ 2. 2) առաքինությունների, պարտքի և արժեքների էթիկային համա
պատասխան' կարելի է կանգ առնել տեխնոէթհկայի առանձնահատկություն
ների վրա:

Տեխնոէթիկայում առաջին պլանի վրա են մղվում տեխնիկի, ինժեների 
հետևյալ առաքինությունները, նա ռացիոնալիստ է, իր գործի վարպետ, 
ստեղծագործող, համառ, աշխատասեր և այլն: Նա մարդկանց ճակատագրի 
նկատմամբ անտարբեր չէ, քանզի մեծացնում է մարդու ազատության չափը,
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նպաստում է նրա բարեկեցության աճին:
Հետաքրքիր է նշել, որ ինժեների տարբեր բարոյական կոդեքսներում, լի

նի դա ամերիկյան, թե գերմանական, տեխնիկներին վերագրվում են նույն ա- 
ռւսքինությունները, որոնք բնորոշ Են բոլոր մարդկանց՜ ազնվություն, արդա
րություն, հանդուրժողականություն և այլն: Բոլոր դեպքերում համընդհանուր 
և մասնագիտական առաքինությունների մեջ պետք է որոշակի տարբերակում 
դնել: Տեխնիկի ոլորտում գործող առաքինություններից կարևոր է պատաս
խանատվության գիտակցումը, մասնավորապես տեխնիկական միջոցների 
օգտագործման բացասական հետևանքների նկատմամբ կանխարգելող վե
րաբերմունքը:

Պարտքի տեխնոէթիկան կարելի է համեմատել Հիպոկրատի երդման 
հետ, ուր խոսքը վերաբերում է բժշկության բարոյական պահանջներին: Տեխ
նոէթիկան շեշտը դնում է ողջ տեխնիկական ոլորտի նկատմամբ բարոյական 
պահանջների վրա: Համընդհանուր բարոյական սկզբունքները այստեղ ի- 
րենց հետագա կոնկրետացումներն են ստանում: Այսպես տեխնիկական գոր
ծունեության մեջ «մի՛ ստիր» պատվիրանը ստանում է նոր ուղղվածություն: 
Որպես օրինակ բերենք մի ատոմակայանում պատահած հայտնի դեպքը, երբ 
խողովակում խոռոչ չէր բացվել, չնայած արձանագրության մեջ, որը կազմել 
և ստորագրել էին երեք մասնագետներ, հակառակն էր պնդվում: Այս պարա
գայում ստում էին և' բանվորները, և' ղեկավարությունը: Իսկ նման մոտեցում
ների բացասական հետևանքները կարող են, իրոք, շատ աղետաբեր լինել: 
Դրա վկայությունն է Չերնոբիլի աղետը:

1974 թ. տեխնիկայի և բարոյականության պատասխանատվության մա
սին Իսրայելում կայացած միջազգային համաժողովի հռչակագրում նշվում է, 
որ մարդկանց համընդհանուր պահանջների նկատմամբ մասնավոր, տեղա
յին շահերը չեն կարող նախապատվություն ունենալ: Տեխնիկայի ոչ մի կողմ 
չի կարող բարոյապես չեզոք լինել, անթույլատրելի է մարդուն դարձնել մեքե
նայի կցորդ, տեխնիկական յուրաքանչյուր նորություն պետք է ստուգվի նրա
նով, թե այն իրոք նպաստում է մարդու՝ որպես ազատ ստեղծագործող անձ
նավորության զարգացմանը: Հետագայում դրանց ավելացվել են նաև նոր 
պահանջներ:

Ինչ վերաբերում է արժեքների տեխնոէթիկային, ապա այն իր լավագույն 
արտահայտությունն է գտել ԳԴՀ-ում հրատարակված «Տեխնիկայի գնահատ
ման ուղեցույցում»: Գերմանացի հեղինակները այս գործում քննարկում են 
տեխնոէթիկայի վեց հիմնական արժեքներ մարդկանց բարեկեցությունն ու 
առողջությունը, նրանց անվտանգությունը, բնապահպան որակները, մարդու 
և հասարակության զարգացումը և դրանք լրացնող մի քանի արժեքներ: Ըստ 
գերմանացի հեղինակների' որոնցից գլխավորը անձնավորության զարգաց
ման արժեքն է, որը օրգանական կապի մեջ է հասարակության որակի հետ:

Այսպիսով' տեխնոէթիկայի երեք ուղղությունները լրացնում են իրար, 
միևնույն ժամանակ տեխնոէթիկան կիրառական էթիկայի տարատեսակներից
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է: Տեխնոէթիկսւյի կողքին գոյություն ունեն կիրառական էթիկայի մի շարք այլ 
տարատեսակներ բժշկական էթիկա, բիոէթիկա, մանկավարժական էթիկա և 
այլն, որոնք ընդգրկում են մարդկային մասնագիտական գործունեության 
տարբեր ոլորտների բարոյական պրոբլեմները:

Մարդը ինֆորմացիոն հասարակության մեջ

ժամանակակից զարգացած երկրները թևակոխել են ինֆորմացիոն հա
սարակության աստիճանը: Ինֆորմացիոն հասարակության մեջ սոցիալ-տն- 
տեսական զարգացումները առաջին հերթին կախված են հասարակության 
անդամների միջև ինֆորմացիայի փոխանակման, մշակման, պահպանման և 
տարածման հետ:

Առաջին էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները ստեղծվել են XX դ. 30-ական 
թվականներին: Նրանք հիմնականում օգտագործվում էին հաշվումների հա
մար: ԷՀՄ-ի առաջին սերնդի գլխավոր տարրը էլեկտրամեխանիկական ռելեն 
էր: Երկրորդ սերնդի կոմպյուտերների Իիմնական բաղադրիչները (60-ական 
թվականներին) դարձան կիսահաղորդիչ տրանզիստորները: Երրորդ և չոր
րորդ սերնդի մեքենաների մեջ օգտագործվում են համապատասխանաբար 
խիտ և գերխիտ ինտեգրալային սխեմաներ, որոնք ամրակայված են մանրա- 
կերտային չափերի կիսահաղորդչային ձայներիզների վրա: Հինգերորդ սերն
դի մեքենաները, որոնք ստեղծվեցին 80-ական թվականների կեսերին, հիմ
նականում աշխատում են իրենց նախորդ սերունդների պես' կիսահաղորդչա
յին տեխնիկայով: Սպասվում է, որ հինգերորդ սերնդի մեքենաները հնարա
վորություն կընձեռեն լիարժեքորեն լուծելու այսպես կոչված ինտելեկտուալ 
խնդիրներ, այսինքն' այնպիսի խնդիրներ, որոնք կարող է լուծել միայն մարդ
կային միտքը: ԷՀՄ-ը արժեքի, չափերի, էներգոծավալի փոքրացումները թույլ 
տվեցին դրանք օգտագործել մարդկային կյանքի տարբեր ոլորտներում: Այդ 
ամենը հանգեցրեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացմանը: Հասա
րակությունը դարձավ ինֆորմացիոն: Շատ տպավորիչ է ԷՀՄ-ի հիշողության 
ծավալը, օպերացիաների մշակման արագությունը և դրանց բազմազանու
թյունը: Ինչպես որ մարդը չի կարող լույսի արագությամբ վազել, այնպես էլ 
նա չի կարող ԷՀմ-ի հետ մրցել հաշվողական գործողությունների արագու
թյան մեջ:

Այսպիսով ժամանակակից հասարակության կոմպյուտերացումը իրողու
թյուն է. ինֆորմացիան Ինարավոր է շատ արագ մշակել, փոխանցել, պաԻ- 
պանել: Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է տալ տեղի ունեցող կոմպյուտերային 
հեղափոխության փիլիսոփայական իմաստավորումը:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հիմքը ռացիոնալիզմն է: Հասարակության 
կոմպյուտերացումը առաջին հերթին հանդես է գալիս որպես նրա համակող
մանի ռացիոնալացում, մարդու գործունեության նպատակաԻւսրմար կազ
մակերպում. Ռացիոնալիզմի ակունքները գալիս են Նոր ժամանակներից,
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հատկապես Դեկարտի և Լայբնիցի ժառանգությունից: Նորբերտ Վիները 
գրում է. «Եթե գիտության պատմությունից ինձ հարկ լինի ընտրել կիբեռնե
տիկայի սուրբ հովանավորին, ապա ես կընտրեի Լայբնիցին»: Լայբնիցը փի
լիսոփա էր, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, լեզվաբան, տրամաբան: Միավորելով 
բազմաթիվ գիտությունների արդյունքներ' նա ստեղծեց իր ժամանակի հս^ 
մար ունիվերսալ հաշվիչ մեքենա: Վկայակոչելով Լայբնիցին մենք ուզում 
ենք ընդգծել, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ակունքները գալիս են Նոր 
դարաշրջանի փիլիսոփայության գաղափարներից, չնայած նրանց զարգա
ցումը տեղի ունեցավ հետագա դարերի ընթացքում:

Ինֆորմացիոն հասարակության երկրորդ անհրաժեշտ բազան զարգա
ցած իզոմորֆիզմն է: Իզոմորֆիզմը տարբեր բնույթր օբյեկտների և պրոցես
ների համապատասխանությունն է:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ստեղծմանը նախորդեց իզոմորֆիզմի գա
ղափարի զարգացման ուղղությամբ ձեռք բերված զգալի հաջողությունները: 
Հայտնաբերվեցին իզոմորֆ տիպի զուգահեռներ մաթեմատիկայի բաժիննե
րի, մաթեմատիկայի և տրամաբանության, տրամաբանության և լեզվաբանու
թյան, ուղեղային պրոցեսների և լեզվի, հանրահաշվական-տրամաբանական 
և տեխնիկական համակարգերի միջև: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան հանդես 
է գալիս որպես իզոմորֆիզմի համակարգ: * զոմորֆիզմի երևույթը թերևս 
զարմանք է հարուցում' մի՞թե ԷՀՄ-ը իզոմորֆ է մարդու ուղեղին: Ինչ որ է, մեր 
աշխարհը այնպես է կառուցված, որ նրանում իզոմորֆ կապերը շատ են: Ին
ֆորմացիոն տեխնոլոգիայի երրորդ անհրաժեշտ բազան տեխնիկայի զար
գացումն է: Այս դրույթը այնքան ակներև է, որ առանձին բացատրությունների 
Սարիք չունի: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան ի հայտ է գալիս միայն այն ժա
մանակ, երբ հասարակության մեջ ստեղծվել է հաշվիչ տեխնիկայի արտադ
րության հզոր նյութական բազա:

Վերջապես, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան պահանջում է որոշակի տնտե
սական, սոցիալական և քաղաքական պայմանների առկայություն: Այն հա
սարակություններում, ուր մարդկանց ազատությունները, իրավունքներն ու 
ժողովրդավարությունը պատշաճ աստիճանում չեն, ինֆորմացիոն տեխնոլո
գիաների լիարժեք տարածումը սկզբունքորեն հնարավոր չէ, քանի որ ինֆոր
մացիոն տեխնոլոգիան ենթադրում է տվյալների բանկից անսահմանափակո
րեն օգտվելու հնարավորություն, ինֆորմացիայի ազատ փոխանակում, 
գործնական վճիռների արագ ընդունում և կիրառում: Այս հնարավորություն
ները նման հասարակություններում բացակայում են:

Այսպիսով' ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձևավորումն ու զարգացումը 
հնարավոր դարձավ գիտական, տեխնիկական և սոցիալ-քաղաքական նվա
ճումների շնորհիվ: Ինֆորմացիոն հասարակությունը իր հետ բերում է գիտա
կան, ւոեխնիկական, սոցիալական, էթիկական և այլ գլոբալ հետևանքներ: 

Ինչպես նշվեց, տեխնիկան իր հետ բերեց նոր, արհեստական-տեխնիկա- 
կան մոտեցում, որը բնագիտական հայեցողական մոտեցմանը օտար է: Ին-
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ֆորմւսցիոն հասարակության մեջ առաջին պլանի վրա է մղվում ինֆորմա
ցիոն մոտեցումը, որը արհեստական-տեխնիկական մոտեցման շարունակու
թյունն ու զարգացումն է: Այս մոտեցումը ունի որոշակի առանձնահատկու
թյուններ; Բանն այն է, որ ինֆորմացիոն տեխնիկայի արժանիքները չեն հան
գում նրա նյութական-էներգետիկ բնութագրին, ինչպես դա արտահայտվում է 
տեխնիկական կառույցների ճարտարապետական համալիրների, ինքնա
թիռների, ավտոմեքենաների դեպքում: Ինֆորմացիոն մոտեցման կենտրո
նում դրվում է ոչ թե նյութը, էներգիան, այլ ինֆորմացիան, նրա հոսքը, կարճ 
ասած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան: Ամեն մի տեխնիկա խորհրդանշում է 
մարդուն: Սակայն ինֆորմացիոն տեխնիկայում խորիրդանշման պրոցեսը ա- 
վելի բարդ է, այն, ըստ էության, երկաստիճան է: Ինֆորմացիոն տեխնիկայի 
ստեղծման ճանապարհին ինժեները հասկանում է, որ սկզբից ինքը պետք է 
անցնի «խորհրդանշանացման» նյութական-էներգետիկ փուլը, իսկ հետո կա
տարի ևս մեկ սիմվոլացում' արդեն անմիջական ինֆորմացիոն սիմվոլացում: 
Ինֆորմացիայի սիմվոլացման մեխանիզմի հիմքում դրված են արմատական 
նշանակության երկու փաստեր: Առաջին' ինֆորմացիան որպես օբյեկտների 
ելակետային տվյալների ոչ միատիպության չափ, կարող է արտահայտվել 
ԷՀՄ-ի տարրերում: Երկրորդ ինֆորմացիայի մշակումը հաշվողւսկան-պրոցե- 
սի որոշակի ձև է, ընդ որում, անկախ այն բանից, թե այն կատարվում է կոմ- 
պյուտերի տարրերում, թե մարդու ուղեղում: Դա նշանակում է, որ ինֆորմա
ցիոն իզոմորֆիզմի սահմաններում կոմպյուտերը և մարդը հանդես են գալիս 
որպես նույնություններ: Մարդու անդադրում ջանքերի շնորհիվ իզոմորֆու- 
թյան ոլորտը մշտապես ընդլայնվում է:

Կոմպյուտերները շախմատ են խաղում, ապացուցում են թեորեմներ, նա
խագծում են, մի լեզվից մյուսին են թարգմանում տեքստեր, մարդու հետ խո
սում են բնական լեզվով:

Կոմպյուտերացման հաջողությունները ցույց են տալիս, որ աշխարհում 
տեղի ունեցող պրոցեսների համարյա բացարձակ մեծամասնությունը ռա
ցիոնալ են, այսինքն համապատասխան սարքերի և ծրագրերի առկայության 
դեպքում դրանք կարելի է «հաշվել»: Այս կապակցությամբ, բնականաբար, 
հարց է առաջանում այսպես կոչված արհեստական ինտելեկտի մասին:

Երբ խոսում են կոմպյուտերի և մարդու տարբերության մասին, ապա ա- 
ռաջին հերթին մատնանշում են այն հանգամանքը, որ կոմպյուտերը անկա
րող է սիրել, զգալ, մոդելավորել մարդու ինտուիտիվ, ստեղծագործական ու
նակությունը, հասկանալ երևույթների պատմամշակութային ենթաւոեքստե
րը, մտածել ունիվերսալիաներով, ամբողջական պատկերներով: Դրան կոմ- 
պյուտերային լավատեսները պատասխանում են, որ գոյություն չունի մար
դուն հատուկ որևէ ինտելեկտուալ պրոցես, որը սկզբունքորեն չվերածվեր 
հաշվողական օպերացիաների լեզվին: Կոմպյուտերային լավատեսներին և 
հոռետեսներին ընդհանուր հայտարարի բերելը բավական դժվար է: Ակներև 
է, որ ապագան ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին նորանոր հաջողություններ
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կպարգևի: Միևնույն ժամանակ մարդ-կոմպյուտեր հարաբերության մեջ առա
ջատար կողմը մարդն է: Մարդն է գործարկում կոմպյուտերը, և ոչ թե վերջինս 
է ղեկավարում մարդուն: Ռչ թե մարդն է կոմպյուտերի խորհրդանիշը, այլ ընդ
հակառակը: Առայժմ բավաիար հիմքեր չկա պնդելու, որ մարդ-կոմպյուտեր 
հարաբերության ասիմեւորիկությունը երբևէ կխախտվի: Կոմպյուտերացումը 
մեքենայինը թողնում է մեքենային, մարդկայինը' մարդուն:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացումը իր հետ բերում է բազմա
թիվ նոր պրոբլեմներ, որոնք առաջին հերթին կապված են կյանքի ինֆորմա
ցիոն կերպարի և ինֆորմացիոն մոտեցման բովանդակության իմաստավոր
ման հետ: Ինքնին ինֆորմացիոն մոտեցումը մարդկային աղետների դեմն 
առնող արգելափակոց չէ: Կոմպյուտերների լայն կիրառումը ռացիոնալաց
նում է մարդու գործունեությունը, մեծացնում է ինֆորմացիայից օգտվելու 
հնարավորությունը, թույլ է տալիս հասնելու բազմաթիվ տնտեսական էֆեկտ
ների: Բայց դրա հետ մեկտեղ կոմպյուտերային հեղափոխությունը կարող է 
հանգեցնել անհատական սկզբի, մասնագետների ընդհանուր կուլտուրական 
մակարդակի իջեցմանը, անհատների մեկուսացմանը, բանկային տվյալների 
չարամիտ օգտագործման միջոցով մարդկանց նկատմամբ մեքենայություն
ներ կատարելու աճին, աշխատանքի ապահումանիստականացմանը և այլն: 
Դրանցից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նպատակաուղղված, համակող
մանի աշխատանքներ տանել ինֆորմացիոն մոտեցման հումանիտար բա
ղադրիչների չանտեսման ուղղությամբ: Այս իմաստով կարևոր նշանակու
թյուն ունեն էթիկական արժեքները, քանի որ նրանցում մարդկայինի պա
հանջները իրենց լիարժեք արտահայտությունն են ստանում:
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Մարդը տիեզերքում

Մարդը և հասարակությունը բարդ համակարգեր են, որոնց հատուկ է 
նույնքան բարդ և բազմակողմանի գործունեության շառավիղներ: Ոչ թե աստ
ղագիտական, այլ փիլիսոփայական իմաստով տիեզերքը «գոյություն ունե
ցող ամեն ինչն է», աշխարհը իր ողջ բազմազանությամբ: Մարդը տիեզերքի 
գործուն տարրերից է և իր վրա կրում է տիեզերական օրենքների, կարգի ազ
դեցությունը: Մարդը անցել է էվոլյուցիայի, զարգացման երկարուձիգ ճանա
պարհ, որը տանում է դեպի անհայտ ապագան: Բոլոր դեպքերում մարդը ձգ
տում է իմաստավորել այդ ուղին, իր համար տեսանելի դարձնել այդ անհայտ 
ապագայի գոնե ընդհանուր ուրվագծերը:

Մեկնաբանելով մարդու պատմությունը' օգտվենք բարղ համակարգերի 
ինքնակազմակերպման տեսության (սիՕերգետիկա) տվյալն՛երից, մասնավո
րապես բելգիացի Ի. Պրիգոժինիև ռուս Ն. Ն. Մոյիսեևի աշխատություններում 
զարգացրած գաղափարներից: Սիներգետիկւսն թույլ է տալիս քողազերծել 
մարդու և մարդկության կենսագործունեության նախկինում անԻայտ շատ 
պրոցեսներ: Այն հնարավորություն է ընձեռում բովանդակորեն մեկնաբանել 
այնպիսի բարդ էվոլյուցիոն ամբողջի լինելիության պրոցեսը, ինչպիսին են 
մարդն ու մարդկությունը:

Սիներգետիկայում հիմնական տեղ է տրվում ոչ գծային մաթեմատիկա
կան հավասարումների ուսումնասիրմանը, այսինքն' այնպիսի հավասարում
ների, որոնք փնտրվող մեծությունները պարունակում են 1-ին անհավասար 
աստիճաններով կամ այնպիսի գործակիցներով, որոնք կախված են պայ
մանների հատկություններից: Ոչ գծային հավասարումների լուծումների 
բազմությունը համապատասխանում է համակարգի զարգացման ուղիների 
բազմությանը: Տվյալ ոչ գծային միջավայրին հատուկ է միայն որոշակի ուղի
ների խումբ, որոնք արտահայտում են տվյալ համակարգի կառուցվածքի 
ընդհանուր գծերը: Եթե համակարգի պարամետրերը հասնում են կրիտիկա
կան նշանակության, ապա համակարգը ընկնում է անհավասարակշռության 
և անկայունության վիճակի մեջ, այդ դեպքում այն անխուսափելիորեն ընկ
նում է մեկ այլ համակարգի ձգողականության ոլորտ: Այս պրոցեսը կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ օրինակով: Պատկերացնենք մի կիսաոլորտ, որի մա
կերևույթում մի փոքրիկ գնդիկ է, կիսաոլորտի մակերեսը ծածկված է ակոսնե- 
րով: Գնդիկը պատահական ցնցման պատճառով վար է գլորվում և ընկնելով 
ակոսներից մեկի մեջ' շարունակում է իր շարժումը հենց նրանում: Անհավա-
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սարակշռվւսծ և անկայուն վիճակը (քաոս) փոխվում է կարգավորված շարժ
ման: Ինչպես նշում է Ի.Պրոգոժինը, կւսրգավորվւսծությունը ծնվում է քաո
սից:

Սիներգետիկայում քաոսը այլևս չի պատկերացվում որպես դեստրուկ- 
տիվ սկզբի դրսևորում: Քաոսի կյանքը անպայմանորեն հանգեցնում է քիչ թե 
շատ կայուն կառուցվածքների ձևավորմանը: Այս կառուցվածքների կայու
նության աստիճանը կախված է հակադարձ կապից, համակարգի ֆունկցիա- 
վորման (այդ թվում նրա մեջ մտնող նյութերի, էներգիայի և ինֆորմացիայի) 
արդյունքները ազդում են նրա գործունեության բնույթի վրա: Բացասական 
հակադարձ կապը սովորաբար կայունացնում Է համակարգի աշխատանքը, 
այդ դեպքում այն գտնվում Է հարաբերական դինամիկ կայունության' հոմեոս- 
տազի վիճակում: Դրական հետադարձ կապը սովորաբար հանգեցնում Է հա
մակարգի անկայուն աշխատանքին:

Ոչ գծային դրական հակադարձ կապը հաճախ ուղեկցվում Է անկայունու
թյան վիճակով, որի հետևանքները մարդու համար, կախված ստեղծված ի- 
րավիճակից, կարող են լինել ինչպես ցանկալի, այնպես Էլ անցանկալի: Հսւշ- 
վողական մոդելային Էքսպերիմենտը հնարավորություն Է տալիս գնահատել 
հնարավոր հետևանքները: Անկայունության միջոցով զարգացումը և նրա հե
տագա ճյուղավորումները իրական պրոցեսներ են, և մարդը պետք Է դրանք 
հաշվի առնի:

Պետք Է նկատի ունենալ, օրինակ, այնպիսի բարդ համակարգի ղեկավա
րումը, ինչպիսին հասարակությունն Է, միշտ չէ, դր հնարավոր է կատարել 
նրա ներկա վիճակի ապագայի մեջ գծային ձևով բռնատարածման միջոցով: 
Պարզ է, որ ոչ մի համակարգ, այդ թվում և հասարակությունն ու մարդը, պա
տահականություններից, անհավասարաչափությունից, անկայունությունից 
ապահովագրված չեն: Ձևավորվում են նոր կառուցվածքներ, որոնք իրենց 
հետ բերում են համակարգային նոր բնութագրություններ: Իսկ դա նշանա
կում է, որ ելակետային համակարգի որակը արմատապես փոխվել է, ուրեմն 
և ներկայի' ապագայի մեջ գծային ձևով տեղակայման սցենարը մերժվում է:

Աիներգետիկ և համակարգային պատկերացումները թույլ են տալիս 
գնահատելու մարդու, հասարակության և մարդկության լինելիության, էվո
լյուցիայի և զարգացման բնույթը: Առաջին' զարմանալի չէ, որ հեռու անցյա
լում տեղի է ունեցել վակուումի «պայթյունը», այն գտնվում էր անհավասա
րակշռության վիճակում, որի հետևանքով էլ «գունդը գլորվեց այն ակոսի 
մեջ», որին բնորոշ է տիեզերքի ընդարձակման երևույթը: Երկրորդ' զարմա
նալի չէ նաև, որ ֆիզիկաքիմիական տարրերի միավորումը հանգեցրեցին 
կյանքի առաջացմանը: Ֆիզիկաքիմիական տիեզերքը այնպիսին է, որ նրա
նում կենդանի օրգանիզմների առաջացումը հնարավոր է: Երրորդ՛ զարմա
նալի չէ, որ կենդանի օրգանիզմները իրենց կայունությունը կարող են պահ
պանել: Դա տեղի է ունենում բացասական հակադարձ կապերի շնորհիվ: 
Չորրորդ' սիներգետիկական տեսանկյունից կենդանական աշխարհի էվոլյու
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ցիան միանգամայն օրինաչափ է: Այն կաթնասունների գծային գարգացմամբ 
հանգեցրեց մարդու որպես կենսաբանական տեսակի ձևավորմանը: Հինգե
րորդ' մարդու և հասարակության տնտեսական, քաղաքական, էսթետիկա
կան, էթիկական և կրոնական բաղադրիչների առաջացումն ու զարգացումը 
միանգամայն համահունչ են համակարգային պատկերացումների պատկերի 
հետ:

Ինքնակազմակերպման պրոցեսների հետևանքով մեր հեռավոր նախնի
ների ուղեղը կատարելագործվեց, ապահովվեց մարդկային մտքի արագ 
զարգացումը: Մարդու զգայական- մտածողական անկրկնելի ապարատը' ու
ղեղը, էվոլյուցիոն պրոցեսի արդյունքն է: Մարդը ընդունակ է նորացման, ա- 
րարման, ստեղծագործելու: Նրան կոչում են բանական, գործնական, սիրող, 
բարոյական էակ, և այս բնութագրերից ոչ մեկը ավելորդ չէ:

Այսպիսով' մարդու զարգացմանը բնորոշ է սիներգետիկ և համակարգա
յին պրոցեսների, դրական և բացասական փոխադարձ կապերի բարդ դիա
լեկտիկան:

Հատկապես այստեղ պետք է առանձնացնել մարդու և բնության փոխհա
րաբերության բնույթի հարցը: Մարդկային էվոլյուցիայի տարբեր փուլերում 
անտրոպոգենեզի պրոցեսը ընթանում է փոքր պոպուլյացիաների հիմքով, ո- 
րոնց գործունեությունը էապես չէր ազդում բնության վրա: Մարդու բիո- և սո- 
ցիոգենեզի հետագա զարգացումը հանգեցրեց որակական նոր վիճակի: 
Պարզվեց, որ մարդը, արագ բազմանալով, դառնում է կենսոլորտի ակտիվ 
գործոն: Ինչպես 60-ական թվականներին ցույց տվեց ռուս գիտնական Վ. Ы. 
Կովդան, կենսոլորտի հիմնական աղտոտողը հիմնականում մարդկությունն է 
(կենսոլորտ տերմինը մտցրել է ավսրիացի է. Զյուսը 1875թ.): Դեռևս XX դ. 
սկզբին Վ. Ի. Վերնադսկին նշում էր, որ «մարդկությունը վերածվում է մոլորա
կի աշխարհագրական տեսքը վերափոխող հիմնական ուժի»: Զարգացնելով 
Վ. Ի. Վերնադսկու կենսոլորտի բիոգեոքիմիական հիմքերի մասին գաղա
փարները' ֆրանսիացիներ Ե. Լեռուան և Թ. դը Շարդենը մտցրեցին նոոսֆե- 
րայի հասկացությունը (հունարեն «նոոս» - բանականություն և «սֆերա» - ո- 
լորտ, երկրի կեղևի իմաստով): Վ. Ի. Վերնադսկին նոոսֆերան դիտում էր որ
պես կենսոլորտի վերջին վիճակ, որը առաջացել է մարդու ակտիվության 
զարգացման հետևանքով:

Կերտելով իր պատմությունը' մարդկությունը իր համար ստեղծում է նոր 
խնդիրներ, և եթե դրանք կապված են մարդկության համամոլորակային գոր
ծունեության հետ, ապա կոչվում են գլոբալ պրոբլեմներ:
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Մարդկությունը գլոբա լ պրոբլեմների առջև: 
ժամանակակից քաղաքակրթության 

հիմնահարցերն ու հեռանկարները

Մարդկությունը չի կարող այլ կերպ գոյություն ունենալ, քան կենսա- և սո- 
ցիոոլորտների բավական-նեղ շրջանակներում: Այս հանգամանքը վերջին 
շրջանում հատուկ շեշտում էր ակադեմիկոս Ն. Ն. Մոիսեևը: Մարդկությունը 
ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալական իմաստներով կարծես թե 
«կախված է թելերից»: Մարդկության զարգացման տեմպերի աճմանը զու
գընթաց առաջանում են համակարգային նոր հատկություններ, որոնք ունեն 
գլոբալ, համընդհանուր բնույթ: Խոսքը վերաբերվում է շրջակա միջավայրի 
աղետաբեր աղտոտման, մարդկությանը անհրաժեշտ նյութական, էներգե
տիկ և պարենային ռեսուրսների, էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու, 
ազգաբնակչության աճի, աղքատության և սովի, խաղաղության պահպան
ման, առողջապահության, կրթության, բարոյականության և այլ գլոբալ պրոբ
լեմներին:

Գլոբալ պրոբլեմների լուծումը, անշուշտ, հեշտ չէ: Այստեղ պարզունակ 
հանգուցալուծումներ չկան: Անկասկած, միջուկային զենքի ոչնչացումը, ան- 
թափոն տեխնոլոգիաների զարգացումը, բնական ռեսուրսների խնայողա
կան օգտագործումը մեծապես կնպաստեն մարդկության ժամանակակից 
կենսապայմանների բարելավմանը: Սակայն այս կարգի վերափոխումները 
թերևս չեն հանգեցնի գլոբալ պրոբլեմների վերացմանը, քանի որ հա՜ղթա
հարված պրոբլեմներին փոխարինության են գալիս նորերը:

Բանն այն է, որ մարդկությունը' որպես նոոսֆերայի մի մաս, մտել է զար
գացման անշրջելի մի փուլ, որի հետ կապված են գլոբալ բնույթի տարբեր 
հակասություններ: Ն. ե. Մոիսեևը նշում է, որ «մարդկության' որպես կենսո
լորտի մի մասի դեգրադացիայի վերացումը, ըստ էության, տանում է դեպի 
նոր քաղաքակրթության ձևավորման: Իսկ այդ հարցը դեռևս ուսումնասիր
ված չէ»: Դա նշանակում է, ըստ Ն. Ն. Մոիսեևի, «բնության ստրատեգիային» 
համապատասխանող«մարդու ստրատեգիայի» մշակումը դառնում է կարևոր 
արդիական խնդիր: Մարդկության ստրատեգիա ասելով' հասկացվում է տար
բեր քաղաքակրթությունների գործունեությունների միասնությունը, որը հնա
րավոր կդարձնի մարդու և շրջակա միջավայրի, նոոսֆերայի զարգացման 
ղեկավարումը, աղետների կանխազգուշացումը: Դրան կարող են նպաստել է- 
կոլոգիական և բարոյական իմպերատիվները: էկոլոգիական իմպերատիվ ա- 
սելով Ն. Ն. Մոիսեևը հասկանում է շրջակա միջավայրի բազմաթիվ հատկու
թյուններ, որոնց մարդկային գործունեության միջոցով առաջացող փոփոխու
թյունը ցանկացած պայմաններում անթույլատրելի է: Միևնույն ժամանակ բա
րոյական իմպերատիվը դիտվում է որպես նորացված բարոյականություն, ո
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րը մարդկանց հեռու կպահի սոցիալական կարգի վտանգներից: Անշուշտ, է- 
կոլոգիական և բարոյական իմպերատիվները մարդու ստրատեգիայի օրգա
նական բաղադրամասեր են, որոնց շրջանակներից դուրս դրանք չհիմնավոր
ված տաբուների, դոգմաների տեսք կստանան:

՜Այսպիսով մարդկության ստրատեգիան իրենից ներկայացնում է մոլորա
կային մասշտաբով արտակարգ իրավիճակներում նրա նպատակահարմար 
գործունեության իդեալ:

Արդիական է դառնում մոլորակային քաղաքացիական հասարակության' 
որպես նոր ինստիտուտի ստեղծման խնդիրը: մարդկության ստրատեգիայի 
արդյունավետ կենսագործման պայմանները հնարավոր է ստեղծել միայն մո
լորակային քաղաքացիական հասարակության մեջ: Մարդկության ստրատե
գիան չի կարող իրագործվել մեկ կամ մի քանի ընտրյալ ժողովուրդներով, դա 
միջազգային Իամագործակցության' որպես ամբողջության իդեալն է:

Մարդկության ստրատեգիան ժամանակակից մարդու փիլիսոփայական, 
գիտական, էսթետիկական և էթիկական հնարավորությունների հետևողական 
և պատասխանատու իրագործումն է: Չհիմնավորված հասարակական կար
ծիքներով կողմնորոշումները փակուղի են տանում:

Խոսքը մարդկության զարգացման ղեկավարման ստրատեգիայի նորաց
ման մասին է:Հին կողմնորոշումները միշտ չէ, որ աշխատում են: Այս տեսան
կյունից նոր քաղաքակրթության ուրվագծերը արդեն դառնում են նշմարելի: 
Այստեղ, անշուշտ, երևակայության մղումներին տրվելը անթույլատրելի է, 
սակայն, կարելի է կանգ առնել այն ընդԻանուր մտահոգությունների վրա, ո- 
րոնք XXI դարի զարգացումներում նշմարում են ֆուտուրոլոգները:

XX դարի ամենազարգացած քաղաքակրթություններում, մասնավորա
պես Արևմուտքի երկրներում, տեխնիկական-տնտեսական գործոնները ոչ 
միայն գերիշխում, այլև ճնշում էին մշակութաէթիկական գործոններին: Այդ 
պատճառով խնդիր է դրվում տեխնոգեն, այդ թվում և ինֆորմացիոն քաղա
քակրթությունից անցում կատարել դեպի անտրոպոգեն քաղաքակրթության, 
որտեղ հիմնական արժեքը կլինի մարդը և ոչ թե տեխնիկան: Աշխուժորեն քն
նարկվում է նաև առաջիկա քաղաքակրթությունների արժեքային բաղադրիչ
ների հարցը;

Եվ այսպես' մարդկության ստրատեգիան պաԻանջում է արժանավայել
դիմավորել նոր փոփոխությունները: Իսկ դրա համար նրան պետք է նոր փի
լիսոփայություն:
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Վ Ե Ր Ջ Ա Բ Ա Ն  

Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում

Վերջում կանգ առնենք օւսմանւսկակից փիլիսոփայության միտումների վրա: Փիլիսոփա
յությունը կյանքի, ապագայում նրա պահպանման իմաստավորումն է: Այն ուղղված Է քա
ղաքակրթության, մշակույթի ճգնաժամի, մարդու հոգևորության անկման դեմ: Փիլիսոփա
յությունը մարդու կողմից ազատության ձեռքբերման ռեֆլեքսիան է: Մարդկությունը, հաս
նելով փիլիսոփայության դերի և նշանակության գիտակցմանը, մշտապես կդիմի փիլիսո
փայական գաղափարների զինանոցին, կփորձի բացահայտել իո սեփական կեցության ի 
մաստներշ, որոնց նա ստիպված Է տալ տարբեր սիմվոլիկ ձևեր՚լեզվական, մշակութային, 
տեխնիկական և այլն:
Միևնույն ժամանակ պետք Է ընդուննլ, որ ժամանակակից փիլիսոփայական Երկինքը ւս- 

նամպ չէ: Փիլիսոփայության ճգնաժամի մասին հաճախակի լսվող խոսակցությունները 
կապված են այն բանի հետ, որ փիլիսոփայությունը իր ավանդական մտահայեցողական 
ձևում ժամանակակից գիտական և տեխնոլոգիական նորույթներին համընթաց չի գնում, 
նրա կանխագծումները հաճախ ուշանում են: Որոշ մտածողներ, հատկապես պոզիտիվիս
տական կողմնորոշում ունեցողգիտնականներ, նույնիսկ ենթադրում են, որ փիլիսոփայու
թյունը ծերացել Է, և այն պետք Է փոխարինվի նոր դրաեան գիտելիքներով: Այս կարգի 
խրատաբանությունը ժխտվում Է հենց պատմական առաջադիմության ընթացքով: Հարկ Է 
նշել, որ ճգնաժամային երևույթներ ի հայտ են գալիս բոլոր գիտությունների մեջ: Այդ ի- 
մաստու) փիլիսոփայությունը չի կարող բւսցաոություն լինել: Սակայն դրա հետ մեկտեղ 
պետք Է ընդունել, որ փիլիսոփայության ճգնաժամը կապված Է փիլիսոփայության նկատ
մամբ իշխանությունների վօրաբերմունքի հետ, այն տվյալ հասաոակության փիլիսոփա
յական մակարդակի արտահայտությունն Է: Յուրաքանչյուր հասարակություն ունի այնպի
սի փիլիսոփայություն, ինչպիսինին նա արժանի է:
ժամանակակից փիլիսոփայությանը բնորոշ Է զարգացման, նորացման միտումը: Պատա
հական չէ, որ նրանում ընդգծվում է հոգևոր պրոբլեմատիկայի գերակայման մղումը, 
երևան Են գալիս էթիկական, էսթետիկական և հումանիտար բովանդակությամբ գործեր, 
որոնք կանխարգելում են էքզիստեյցիւսլ վակո^ւմի աճը:
ժամանակակից փիլիսոփայության զարգացման մեկ այլ միտում տանում է դեպի փիլի

սոփայական գիտելիքի կոնկրետացում' գիտության ապարատի մանրազնին կիրառում: 
Փիլիսոփայության մեջ անշեղորեն աճում է վերլուծական, ռացիոնալ ավանդույթների 
նշանակությունը: Հետագա զարգացում են ապրում նոր դասականության միտումները, 
անշուշտ, դասականի հետ ժառանգորդման պահպանմամբ: Տարբեր փիլիսոփայական 
ուղղությունների երկխոսությունները գնալով ավելի արդյունավետ են դառնում: 
Վերջապես, ողջ մարդկային կյանքը փիլիսոփայական իմաստով դառնում է ավելի Իա՛ 

գեցված: Որքան շատ են նորությունները ւ՚տեղծս՚գործելու ոգին, այնքան փիլիսոփայա
կան մտածողության դաշտը ընդլայնվում է:
Փիլիսոփայության նշանակությունը կարելի է պատկերավոր ձևով իմաստավորել Հ. Հես- 
սեի քառատողով.

Կացարան չորոնել, չհամակերպվել,
Աստիճան աո աստիճան, անտրտում 
Քայլել առաջ, հովտից հովիտ անցնել,
Ավելի լայն լինել, ավելի վեր բարձրանալ:
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ՀԱՎԵԼՎԱ5 1

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. Փիլիսոփայության չորս դարաշրջանները

Փիլիսոփայության պատմական դարաշրջանը Փիլիսոփայության 
հետաքոքրության առարկան

Անտիկ դարաշրջան - մ.թ.ա. \/1դ. - մ.թ.ա դ. Տիեզերք

Միջին դարեր - IV - XIV դդ. Աստված

Նոր դարաշրջան - XV  - XIX դդ. Մարդ և հասարակություն

Արդի դարաշրջան - XX դ Լեզու

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. Անտիկ փիլիսոփայություն

Փուլը Փիլիսոփայության հետաքրքրության առարկան

Բնափիլիսոփայություն
Նյութական ‘յուբստանցիա (Թալես Հերակլիտ) 
Ատոմներ և դատարկություն (Լևկիպ,Դեմոկրիտ) 
Թվեր (Պյութագորաս)

Ինտելեկտուալիղմ Իդեաներ (Սոկրատ, հատկապես Պլատոն) 
Ձև (Արիստոտել)

Հելլենական փիլիսոփայություն

Մարդու ինքնաբավականությունը (ցինիկներ) 
Մարդու երջանկությունը որպես բավականություն 
(էպիկուրականներ)
Մարդը և նրա տիեզերական ճակատագիրը 
(ստոիկներ)
Իմաստուն լռությունը (սկեպտիկներ)

Նեոպլատոնիզմ
Հիերարխիան' Միասնական - Բարիք - 
Համաշխարհային միտք -Համաշխարհային հոգի - 
Մատերիա
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. Միջնադարյան փիլիսոփայություն

Փուլը Փիլիսոփայության հետաքրքրության
առարկան

Հիմնական
գաղափարները

Հավատի
փիլիսոփայութ

յուն
(Ավգոատին)

Սիրիր Աստծուն և հետո արա այն, ինչ ուզում 
. ես

Կամքը որպես ւսնծնւսվորության էություն 
Ազատությունը որպես կամքի (և ոչ թե բանա
կանության) գիծ

Սիաստվածություն
Աստվածակենտրո-
նություն
Արարչագործություն 
Հավատ առ Աստված 
Սեր առ Աստված 
Փրկության հույս 
Բարի կամք 
Խիղճ 
Մարդու 
հոգևորություն 
Սիմվոլիզմ

Հսսվւստի և
բանականության
ներդաշնակում

(Թովմա
ՍքվիՕացի)

Հավատը առաջնորդում է բանականությանը, 
բանականությունը ամրապնդում է հավատը 
Փիլիսոփայությունը կրոնի ներածությունն է 
Մարդու ազատությունը որպես բանական 
կամք առ
աստված կատարելության շարժում

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. Նոր դարաշրջանի փիլիսոփայություն

Փուլը

Փիլիսոփայական 
հիմնական ուս

մունքների 
հեղինակները

Փիլիսոփայության հետաքրքրության
առարկան

XV - XVI դդ.
Հումանիզմ
Իրականության նկատմամբ էսթետիկական 
հարաբերություն

XVII դ.
Դեկարտ

Հստակ գաղափարներ և տեսության դեդուկ- 
տիվ կառուցում

Լոկ Իմացության տեսություն սենսուալիզմ

XVIII դ. Կանտ
Ապրիորի (մինչփորձային) սկզբունքներ և 
նրանց կիրառումը գիտության և բարոյակա
նության մեջ

XIX դ.

Հեգել
Գաղափարների փիլիսոփայության 
համապարփակ համակարգ

Մարքս Հասարակական աշխատանքի կոնցեպցիա, կա
պիտալիզմի քննադատություն

նիցշե «Բանական» արժեքների քննադատություն
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. X X  դ. փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայական
ուղղությունը Փիլիսոփայության հետաքրքրության առարկան

Ֆենոմենոլոգիա Գիտակցության «աշխատանքը» ֆենոմենների հետ

Հերմենևտիկւս Մարդու կեցությունը աշխարհում, գոյի որոնումը

Վերլուծական
փիլիսոփայություն Լեզվի տրամաբանական վերլուծություն, լեզվի օգտագործում

Պոստմոդեռնիզմ
Հասարակության մեջ ընդունված վարքի կանոնների և 
արժեքների դեկոնստրուկցիա, պլյուրւսլիզմ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. Մարդու փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության պատմական 
դարաշրջանը

Ի°նչ է մարդը

Անտիկ դարաշրջան
ոգի արսի Հոգին մարդու ձևն է (Արիստոտել)

Միջնադար Հոգևորություն,հոգի, մարմին հոգևորությունը մարդու կապն է 
աստծո հետ հավատի, սիրո, հույսի, խղճի միջոցով

Նոր դարաշրջան

Բանական և բանականության օիենքներով գործող էակ 
(Լոկ, Կանտ)

Սոցիալական հարաբերությունների արտահայտություն 
(Մարքս) Կամային և կրքոտ էակ (Նիցշե)

XX դ.

Գիտակցության ֆենոմենոլոգիական աշխատանքի միջոցով 
աշխարհը յուրացնող էակ (Հուսեոլ և այլ ֆենոմենոլոգներ) 
Աշխարհում կեցություն ունեցող և լեզվի ու վերապրումների 
միջոցով նրա ճանաչմանը ծգտող էակ (Հայդեգեր և հեր- 
մենևտիկներ)
էակ, որի սահմանը, վերջին բնությունը լեզուն է (Վիտգենշ- 
տայն, Օստին և այլ փիլիսոփա-վերլուծւսբաններ) 
Հասարակական նորմերը չընդունող, միակերպության դեմ ըմ
բոստացող էակ (Դերիդա, Ֆուկո, Լիոթար և այլ պոստմոդեո֊ 
նիստներ)
էակ, որի մեջ անգիտակցականը իշխում է գիտակցականի վրա 
(Ֆրոյդ և նրա հետևորդները)
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. Մարդու փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության 
պատմական դարաշր

ջանը
Ի՞նչ է հասարակությունը

Անտիկ դարաշրջան Մարդկանց համակեցություն, ուր ապրում են արդարության
օրենքներով

Միջնադար «Երկրային թագավորություն», որը ձգտում Է «երկնային թա
գավորությանը»

Նոր դարաշրջան

Մարդիկ, որ ապրում են իրենց իսկ ստեղծած հասարակական 
դաշինքով (Լոկ, Ռուսո)
Մարդկանց փոխգործունեության արդյունք նրանց համատեղ 
աշխատանքային գործունեության հիմքով (Մարքս)

XX  դ.

Մարդկանց սոցիալական գործունեության համակարգ, որոնց 
իմաստը որոշվում Է արժեքների մշակմամբ (Վեբեր, Պար- 
սոնս,Մորոկին)
Մարդկանց հաղորդակցություն, փոխադարձ կապ' լավ կազ
մակերպված դիսկուրսի նորմերի համաձայն (Հաբերմաս և ու
րիշներ)

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8. Երեք գլխավոր արժեքներ

Մարդու կենսագործունեության ոլորտը Գլխավոր արժեքը

Պրակտիկ կյանք Բարի

Զգայական-էսթետիկական կյանք Գեղեցկություն

Գիտական գործունեություն ճշմարտություն
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9. Գեղեցիկի Փիլիսոփայություն

Փիլիսուիւսյությսւն 
պատմական դարաշր

ջանը
Ի՞նչ է գեղեցիկը

Անտիկ դարաշրջան Տիեզերական ներդաշնակություն և համաչափություն

Միջնադար Աստվածայինի խորհրդանիշ

Նոր դարաշրջան

Արվեսւոի գործի բնութագիր, որը ստեղծվում է բանականութ
յան օրենքներով, պետք է լինի սիմետրիկ, համաչափ. ներ
դաշնակ, ոճի մեջ պարզ, կառուցվածքով հավասարակշռված 
(կլասիցիզմ)
Արվեստի գործի բնութագիր, որը մարմնավորրւմ է անձնավո
րության բազմաբնույթ կարողությունները այդ թվում՜ հումո
րը, իրոնիան խաղը, սատիրան (ռոմանտիզմ)

XX  դ.

Ֆենոմենոլոգիական մեթոդով ստեղծված արժեք որն արտա
հայտում է մարդու և արվեստի ստեղծագործության միասնու
թյունը (ֆենոմենոլոգիա)
Արվեստի ստեղծագործության էության, նրա տրվւսծոՓյունը 
մարդուն ճշմարտության որակում (հերմենևւոիկա)
Հույզ (վերլուծական փիլիսոփայություն)
Իրականում անպատկերացնելիի արտահայտություն, որն ա- 
ռաջացնում է վսեմի զգացմունք (պոստմոդեռնիզմ)

<r ՚
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10. Բարու փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության
պատմական
դարաշրջանը

Բարու իդեալները
Մարդու հիմնական 
առաքինությունները

Անտիկ դարաշրջան Բարիք Իմաստություն, արդա
րություն, արիություն

Միջնադար Աստված Հավատ, սեր, հույս, 
խիղճ

Նոր դարաշրջան

Ազատ, բանական մարդ (Լոկ, Ռուսո) 
Բարոյական բացարձակ օրենք 
Առանց շահագործման հասարակութ
յուն (Մարքս)
Գերմարդ (Նիցշե)

Բանականություն, ազա
տություն (Լոկ, Ռուսո) 
Բանականություն, ազա
տություն (Կանտ) 
Պրոլետարիատի գործին 
նվիրվածություն (մարքս) 
Իշխանության կամք 
(Նիցշե)

XX դ.

Դրական արժեքներ (Ֆենոմենոլոգիա) 
Գոյի հետ միասնության շարժում (հեր- 
մենևտիկա)
Լեզվի վերլուծության միջոցով ա- 
րարքների հետևանքները հաշվառելու 
կարողություն (վերլուծական փիլիսո
փայություն)
Տրամաբանական և այլ տիպի կա
ռույցների դեկոնստրուկցիա (պոստմո- 
դեռնիզմ)

Ֆենոմենոլոգիական մե
թոդից օգտվելու կարողու
թյուն
Իրերի կանչին ադեկվա- 
տորեն պատասխանելու, 
նրան համապատասխա
նելու պահանջ 
Սեփական արարքներում 
հետևողականություն 
Ընդունված արժեքները 
սփռելու կարողություն

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11. Բարու փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայական
կոնցեպցիա

Բովանդակությունը

Լոկ

Զգայությունները համադրվում են, համեմատվում, ենթակա 
են վերացարկման: Սուբյեկտը իր գիտակցության մեջ ձևավո
րում է բարդ զգացումներ, հարաբերությունների, արժեքների 
մասին գիտելիքներ

Կանտ Զգայություններր կարգավորվում են ապրիորի սկզբունքնե
րին համապատասխան

Հուսեռլ

Զգայությունները ներառվում են պատկերացումների հոսքի մեջ, 
այդպես ձևավորվում է էյդոսը, որի նշանն է հասկացությունը 
Ֆենոմենոլոգիական աշխատանքը թույլ է տալիս գնահատել ե- 
լակետային զգայությունները
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12. Բարու փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության
պատմական

դարաշրջանը
Ռացիոնալ իմացության բնույթը

Անտիկ դարաշրջան

/•

Գաղափարը ընդհանուրն է, որը գոյություն ունի ինքնին ե 
մարմնավորվում է իրերի մեջ (Պլատոն) 
էությունը իրի ձևն է, նրա ներքին միասնությունը, որի բնույթը 
արտահայտվում է տրամաբանության օրենքներում
(Արիստոտել)

Միջնադար

Ռացիոնալ իմացությունը իրագործվում է ունիվերսալիաների 
միջոցով, վերջիններս արտաԻայաում են ընդԻանուրը, ընդ
հանուրը գոյություն ունի աստծո մեջ, մարդու մտքերում, ի- 
րերի մեջ (միջնադարյան ռեալիստներ)
Ընդհանուրը գոյություն չունի, բառերը նշանակում են եզակի 
առարկաներ (նոմինալիստներ)
Ընդհանուրը իրենից ներկայացնում է միտքը, ընդԻանրա- 

ցումները, կոնցեպցիաները (կոնցեպւոուալիստներ)

Նոր դարաշրջան

Մարդուն իաւոուկ են բնածին գաղափարներ, որոնք ենթակա են 
դեդուկցիայի օրենքներին (Դեկւսրտ, Լայբնից - ռացիոնալիզմ) 
Մարդուն հատուկ է մինչփորձային (ապրիորի) սկզբունքներ, ո- 
րոնք էլ որոշում են տրամաբանության հնարավորությունները
(Կանտ)
Մտքերը զգայությունների մշակման արդյունք են (Լոկ - սենսուա
լիզմ)
Մտածողությունը իմացության բարձրագույն աստիճանն է, գի
տականության երաշխավորը (Հեգել)
Մտածողությունը կեցության, պրակտիկայի արտահայտումն է
(Մարքս)

XX դ.

Ռացիոնալ իմացությունը ֆենոմենոլոգիական աշխատանքի 
պրոցեսում կատարվող ընդհանրացումն է (ֆենոմենոլոգիա) 
Տիամաբանությունը լեզվի կանոններն է, այն առաջին հեր
թին գործ ունի ասույթների նշանակությունների և իմաստնե
րի հետ (վերլուծական փիլիսոփայություն)
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13. 
ճշմարտության ժամանակակից երեք կոնցեպցիաները

ճշմարտության
կոնցեպցիան

ճշմարտության սաԻմւսնումը

Համապատասխանության Ասույթների համապատասխանությունը փաստերին

ԿոԻերենտությւսն
Ասույթների համւսձայսեցվածությունը, նրանց 
անհակասականությունը

Պրագմատիկական Պրակտիկ Իւսջոդությանը նպաստող համոզմունք

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14. Ի՞նչ է ճշմարտությունը

Փիլիսոփայության
պատմական
դաիաշիջւսնը

ճշմարտության բնույթը

Անտիկ դարաշրջան
ճշմարտությունը գաղափարների (Պլատոն) կամ էության 
(Արիստոտել) դրսևորումն է

Միջնադար ճշմարտությունը բխում է Աստծուց

Նոր դարաշրջան
ճշմարտությունը զգայությունների և գաղափարների 
համապատասխանությունն է իրականության հետ

XX դ.

ճշմարտությունը իրի բացահայավող էությունն է (հերմենևաիկա) 
ճշմարտությունը ասույթի հատկությունն է, որին 
համապատասխանում են փաստերը (վերլուծական 
փիլիսոփայություն)

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15. Գիտական հետազոտությունների 
մակարդակը

Գիտական
հետազոտության

մակարդակը
Հետազոտության նպատակը

էմպիրիկ
Նոր էքսպերիմենտալ փաստերի ձեռքբերում 
Տեսությունը համադրել փաստերի հետ, ստուգել նրա 
արդյունավետության աստիճանը

Տեսական
Տալ էքսպերիմենտալ փաստերի տեսական 
մեկնաբանությունը
Մշակել նոր տեսություն, որը հՕից արդյունավետ լինի
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16. Տեսական երեք մեթոդները

Տեսական մեթոդը Բնութագիրը

Աքսիոմատիկ

Տեսության հիմքում դրվում են աքսիոմները: Աքսիոմներից 
բխեցվում են թեորեմները
Գիտելիքների և փաստերի համապատասխանեցում չի անց
կացվում

Կառուցվածքաբանա
կան

Ելակետային հասկացություններն ու կառուցվածքային կանոննե
րը համարվում են ինտուիտիվորեն ակներև Համակարգը համար
վում է տեսական, եթե այն իրականության մեջ հնարավոր է կա
ռուցել, օրինակ, մաթեմատիկական սիմվոլների ձևով

Հիպոթետիկ-դեդուկտիվ

Առաջադրվում են վարկածներ, նրանցից դեդուկտիվ ճանա
պարհով բխեցնում են նոր տվյալներ: Վարկածի արդյունավե
տությունը բացահայտվում է տեսության և էքսպերիմենտալ 
փաստերի համադրման պրոցեսում

Պրագմատիկական

Որոշակի նպատակներին համապատասխան' կատարվում են 
նպատակներին հասնելու արդյունավետ ուղիների որոնումներ 
Նպատակները, արժեքները և միջոցները համարվում են արդյու
նավետ, եթե նրանք կենսական հաջողություններ են ապահովում

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17.Լեզվի փիլիսոփայություն

Լեզվի փիլիսոփայական 
կոնցեպցիա

Լեզվի փիլիսոփայական կոնցեպցիաների 
բովանդակությունը

Անունների փիլիսոփա
յություն

Անունը լեզվի, տեքստի միավորն է: Անունը գաղափարների (Պլա
տոն), էության (Արիստոտել, Լոսե), Աստծո (միջնադարյան փիլիսո
փայություն) արտահայտությունն է: Անունը եզակի առարկայի կամ 
նրա եզակի հատկությունների նշանն է (նոմինալիստներ)

Նախադասության
փիլիսոփայություն

Լեզվի, տեքստի գլխավոր միավորը նախադասությունն է, ա- 
սույթը
Նախադասությունն ունի նշանակություն, իմաստ և ճշմար
տության կամ կեղծության ֆունկցիա

Արժեքների
փիլիսոփայություն

Լեզվի հիմնական միավորը տեքստն է, որին բնորոշ է հեղի
նակի արժեքային դիրքորոշումը
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18. Տեխնիկայի փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության
պատմական
դարաշրջան

Տեխնիկայի բնույթի մեկնաբանությունը

Անտիկ դարաշրջան
Տեխնիկան արհեստավորի ընդունակությունների մարմնավո
րումն է: Ընդհանուր գիտելիքները տեխնիկական հմտություն
ներից բարձր են

Միջնադար
Տեխնիկան մարդու ստեղծագործությունն է որպես աստվա
ծային ստեղծագործության շարունակություն

Նոր դարաշրջան

Տեխնիկան մարդու գիտական գիտելիքների առարկայացումն 
է, մարդու' բնությունից ազատագրման միջոց է Տեխնիկան 
ինքնուրույն ուժ է, որը որպես աշխատանքի միջոց որոշում է 
հասարակության զարգացումը (Մարքս)

XX  դ.

Տեխնիկան ֆենոմենոլոգիական աշխատանքի անբավարա
րության պայմաններում հանդես է գալիս որպես գիտության 
շարունակություն U դրա հետ մեկտեղ' որպես մարդու կենսա
կան աշխարհի թուլացում (Հուսեռլ)
Տեխնիկան մարդու կողմից իր առջև դրված արգելք, վտանգ 
է, տեխնիկան համապատասխանում է մարդու աշխարհում 
կեցության Էությունը (Հայդեգեր և հերմենևւոիկներ) 
Տեխնիկան մարդու ռացիոնալության մարմնավորումն Է (վեր
լուծական փիլիսոփայություն)
Տեխնիկան մեր դարաշրջանի իրողություններին քիչ թե շատ 
համապատասխանող տեխնիկական մոտեցումների արտա
հայտումն Է (Գ.Պ. Շեդրովիցկի)
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19.Բնության փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության
պատմական
դարաշրջանը

Բնության առւսնձնաիատկությունների մեկնաբանությունը

Անտիկ դարաշրջան Բնությունը տիեզերքի օրգանական շարունակությունն է 
Բնությունը շնչավորված Է

Միջնադար
Բնությունը ստեղծել Է աստված իր նախագծով: Աստված- 
մւսրդ-բնություն աստիճանակարգման մեջ վերջին օղակը 
հենց բնությունն Է

Նոր դարաշրջան

Բնությունը մարդուն հակադիր ուժ Է: Մարդը պետք Է այն լրիվ են
թարկի իրեն
Բնությունը մի տարերք Է, որը մարդու գիտակցական գործունեութ
յան շնորհիվ պետք Է դաոնա բանականության իշխանության ոլորտ, 
նոոսֆերա (Վ.Ի.Վերնադսկի, Թ. դը Շարդեն)

XX դ.

Բնությունը մարդու կեցության աշխարԻն Է Մարդը բնությունը 
կարող Է Իասկանալ Իերմենևտիկ մեթոդի շնորհիվ (Իեր- 
մենևտիկներ) Բնությունը մեր տունն Է, որը պետք Է բարե
կարգվի ռացիոնալության օրենքով, մարդու գործունեության 
հնարավոր հետևանքների հաշվառմամբ (վերլուծական փիլի
սոփայություն) Բնությունը բարդ Իամակարգ Է, որին Իատուկ 
են անԻավասարակշռված վիճակները Մարդը պետք Է ձգտի 
Իասնել բնության և հասարակության համաչափ զարգացմա
նը (սիներգետիկական ըմբռնում)

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 20.Կրթության երկու մեկնաբանություն

Կրթությունը ուսուցում Է Կրթությունը մշակույթի նվաճումների 
յուրացումն է

Կրթությունը այն հմտությունների 
ձեռքբերումն Է, որոնք անհրաժեշտ 
Են ապագա աշխատանքում: Ոչ մի 
ավելորդ բան, միայն 
ամենաանհրաժեշտը: 
Աշխատատեղում 
փիլիսոփայությունը պետք չէ

Կրթությունը մարդու լիւսիժեք ներգրավումն է 
մարդկային մշակույթի մեջ: Ուսուցման 
նպատակը պետք է լինի այնպիսի արժեքների 
յուրացումը, ինչպիսիք են' ճշմարտությունը, 
բարին, գեղեցիկը, ստեղծագործությունը, 
պատասխանատվությունը: Կրթության գործում 
փիլիսոփայությունը պետք է արժանի տեղ 
զբաղեցնի
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ՀԱՎԵԼՎԱՕ 2

ԲԱՌԱՐԱՆ

Բառարանը պարունակում է փիլիսոփայական և լեզվաբանական ընդհա
նուր տեղեկություններ, բառերի ստուգաբանումներ և այս կամ այն պատճա
ռով հիմնական տեքստում տեղ չգտած որոշ բացատրություններ, որոնք 
կարևոր նշանակություն ունեն փիլիսոփայական կոնցեպցիաների ըմբռնման, 
նրանցում ճիշտ կողմնորոշման համար: Բառարանում օգտագործված են 
հետևյալ հապավումները' հուն. - հունարեն, լատ. - լատիներեն, ֆր. - ֆրան
սերեն և անգլ. - անգլերեն:

Աբստրակցիա , լատ. abstractio - վերացարկում - առարկաների հատ
կանիշների առանձնացում (սովորաբար' մտային): Վերացարկումը, որպես 
կանոն, դեպի հասկացության կազմավորումը տանողւսռաջին քայլն է, այն իր 
բովանդակությամբ ավելի աղքատ է, քան հասկացությունը:

Ագնոստիցիզմ, հուն, agnostos - անճանաչելի - ուսմունք ճանաչողու
թյանը անհասանելի իրերի ռեալության մասին: Ագնոստիցիզմին հակադիր է 
իմացաբանական լավատեսական ուսմունքը, ըստ որի' բոլոր իրերն ու 
երևույթները ճանաչելի են: Այս երկու մոտեցումներին էլ հատուկ է նույն թե
րությունը. նրանցում շեշտը դրվում է անճանաչելիի գոյության խնդրի վրա: 
Մինչդեռ ժամանակակից փիլիսոփայության ըմբռնմամբ' խոսքը գիտելիքնե
րի աճի պրոբլեմի մասին է: Ագնոստիցիզմ տերմինը հաճախ օգտագործվում 
է Դ. Հյումի և Ի. Կանտի փիլիսոփայության բնութագրման համար: 

Ակտիվություն, լատ. aktivus - գործուն, եռանդուն:
Անալոգիա, հուն, analogia- նման - իրերի նմանություն որևէ հարաբերու

թյան մեջ:
Անտինոմիա, հուն, anti - հակա և nomos - օրենք - երկու դրույթների հա

կասություն, որոնցից յուրաքանչյուրը համապատասխանում է տեսությանը: 
Անտրոպոլոգիս!, հուն, anthropos - մարդ և logos - բան, ուսմունք - ուս

մունք մարդու մասին, մարդաբանություն:
Անտրոպոցենտրիզմ, հուն, anthropos - մարդ և krentron - կենտրոն - 

փիլիսոփայական ուսմունք, որը մարդուն դիտում է որպես տիեզերքի կենտ
րոնական օղակ:

Աշխարհում-կեցություն - Մ. Հայդեգերի էքզիստենցիալիզմի և արմա
տական գոյաբանության տերմին, որն արտահայտում է մարդու' հոգեկան 
ապրումներին չհանգեցվող, ոչ ինտելեկտուալ առանձնահատկությունները: 
Աշխարհում-կեցություն տերմինը արտացոլում է մարդու և աշխարհի կապի 
անքակտելիությունը:

Ապորիա, հուն, aporia - ելք չկա - անհաղթահարելի հակասություն, որն 
առաջանում է որևէ պրոբլեմի լուծման ժամանակ:
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Ապրիորի, լատ. a priori - նախորդից - փորձին նախորդող գիտելիք: երա 
հակադրությունն է ապոստերիորին, որը նշանակում է' փորձի հիման վրա: 

Ատսւրւսքսիա, Իուն. ataraxia - անվրդովություն, հոգու խաղաղ վիճակ: 
Ի տարբերություն ատարաքւփայի ապատիան անզգայության, անտարբերու
թյան վիճակն է:

Աքսիոլոգիա, հուն, axios - արժեքավոր և logos - բան - ուսմունք արժեք
ների մասին, արժեքաբանություն: Ձևավորվել է XIX դ. վերջին - XX դ. սկզբ- 
ներին:

Աքսիոմ, Իուն. axioma - ելակետային - տեսության ելակետային դրույթ: 
Բարիք - իր մեջ որոշակի դրական իմաստ պարունակող հասկացություն: 

Մեր օրերում այն հաճախ փոխարինվում է արժեքի հասկացությամբ:
Գնոսեոլոգիա, հուն gnosis - գիտելիք և logos - ուսմունք - արևմտյան 

փիլիսոփայության մեջ գնոսեոլոգիայի փոխարեն օգտագործվում է էպիստե- 
մոլոգիա տերմինը:

Գիտելիքի հավաստիություն - գիտելիքի առավել չափով հիմնավոր- 
վածություն:

Դեդուկցիա, լատ. deductio - առանձնացում, բխեցում - զուտ տրամա
բանական ուղիով նոր մտքերի բխեցում:

Դեմիուրգ, Իուն. demiurgos - աշխարհի վարպետ, կառուցող: Ի տարբե
րություն դեմիուրգի' քրիստոնեական աստվածը առաջնային է բոլոր հարա
բերությունների մեջ:

Դիալեկտիկա, հուն, dialektike - զրուցել, բանավիճել - 1) Փիլիսոփա
յական բանավեճի արվեստ, 2) Հեգելի ուսմունքը հակադրությունների միաս
նության և հավասարությունների մասին:

Դուալիզմ, լատ. dualis - իրար հետ անհամատեղելի երկու սկիզբների 
ընդունում:

էթիկա, հուն, ethos - ավանդույթ, սովորույթ, բարք, բարոյագիտություն: 
էյդոս, հուն, eidos - տեսակ, պատկեր, կերպար - նույնն Է, ինչ գաղափա

րը, բայց ավելի պատկերավոր:
էմպիրիզմ, հուն, empeiria - փորձ:
էկոհումանիզմ, հուն, oikos - տուն և լատ. humanus - մարդ: 
էսթետիկա, Իուն. aisthetikos - զգայական: 
էվրիկա, հուն, heurisko - գտա, իմացա:
էպիստեմոլոգիա, հուն, episteme - գիտելիք և logos - ուսմունք, իմացու

թյան տեսություն:
էքզիստենցիալիզմ, լատ. existentia - գոյություն: 
էքսպերիմենտ, լատ. experimentum - նմուշ, փորձ:
Իդեալ, հուն, idea - գաղափար - կատարելության կամ ձգտումների 

բարձրագույն նպատակ.
Իդեալիզմ, հուն, idea - գաղափար - փիլիսոփայական ուսմունք, որը 

փիլիսոփայության հիմնական հարց է համարում գաղափարների, իդեաների
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պրոբլեմը: Սուբյեկտիվ իդեալիզմը (Բերկլի, Ֆիխտե) զբաղվում է մարդու գա
ղափարներով (մտքեր, հասկացություններ, ինտուիցիա, զգայություններ): 0 -  
բյեկտիվ իդեալիզմը (Պլատոն, Հեգել) գաղափարները դիտում է որպես օ- 
բյեկտիվորեն գոյություն ունեցող, մարդկանցից կախում չունեցող իրողու
թյուններ: Գաղափարների պրոբլեմատիկան փիլիսոփայության համար ունի 
խիստ կարևոր նշանակություն: Պատահական չէ, որ իդեալիստները հսկայա
կան դրական գիտելիքներ են մշակել: Չպետք է մտածել, որ նշանավոր իդեա
լիստ փիլիսոփաները զարգացրել են ինչ-որ անհեթեթ գաղափարներ, ինչպես 
օրինակ, որ առանձին մարդու զգայությունները արարում են ամբողջ աշ
խարհը:

Իդեւսլիզացիա, հուն, idea - գիտական ընդհանրացման ձև: Պետք է գի
տական իդեալիզացիան տարբերել նույնանուն հասկացությունից, որի հիմ
քում դրված է «իդեալ» արմատը, և որը նշանակում է դիտարկվող երևույթնե
րի գունազարդում' ըստ սուբյեկտի իդեալների:

Իդեա - հուն, idea - գաղափար, էյդոս, ձև, էություն: Փիլիսոփայական 
տերմին, որը սիստեմատիկորեն օգտագործում էր Պլատոնը: Իդեա բառը 
տառացիորեն նշանակում է տեսնել: Տեսնել իրերի էությունը: ժամանակակից 
գիտելիքների տեսանկյունից գաղափար տերմինը պարզ բովանդակություն 
չունի: Գիտության մեջ այն ավէ:̂ ի հաճախ փոխարինվում Է հասկացության 
տերմինով:

Իզոմորֆիզմ, հուն, isos - նման և morfe - ձև - երկու բազմությունների 
տարրերի միջև գոյություն ունեցող համապատասխանություն:

Ինդուկցիա, լատ. inductio - մակաբերել - մտածողության եղանակ, որի 
նպատակն Է ընդհանուր կանոնի դուրսբերումը:

Ինտերպրետացիա, լատ. intepretatio - միջնորդություն, մեկնաբանու
թյուն - տրամաբանական (հասկացություն, մտահանգում), բառային և փաս
տային նյութերի, տվյալների միջև համապատասխանության հաստատում: 

Իռացիոնալ, լատ. irrationalis - անբանական - տրամաբանական հատ
կություններով չարտահայտվող երևույթ:

Լիբիդո, լատ. libido - սեռական հակում: Զ. Ֆրոյդի պսիխոանալիզի հաս
կացություն: I

Լոգոս, հուն, logos - բան, միտք, բանականություն - հունական փիլիսո
փայության հասկացություն:

Կամք - նպատակին հասնելու համար մարդու գործադրած ջանքերի 
միասնություն: Վոլյունտարիզմը կամքը դիտում Է որպես կեցության բարձրա
գույն սկզբունք: *

Կատեգորիկ իմպերատիվ, լատ. imperativus հրամայական և հուն, kate- 
gorikus - անպայմանորեն: Վարքի անպայման սկզբունք: Կյանք (կյանքի փի
լիսոփայության մեջ) - ինտուիտիվորեն հասանելի երևույթ, որը նույնական չէ 
ոչ մատերիայի և ոչ մտքի հետ:

Կոսմոս, հուն, kosmos- տիեզերք - հունական փիլիսոփայության մեջ կա-
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ռուցվածքորեն կազմակերպված ամբողջություն:
Կոնցեպտուսւլիզմ, լատ. conceptus - միտք - ուսմունք ընդհանուր հաս

կացությունների՛ կոցեպտորների մասին:
Հեդոնիզմ, Իուն. hedone - հաճույք - ուսմունք, որում բարձրագույն բա

րիք է համարվում հաճույքը, բավականությունը:
Հերմենևտիկա, հուն, hermeneutike - մեկնաբանել:
Հիլոզոիզմ, հուն, hile - նյութ, հյուլե Uzoe - կյանք - տիեզերքի համընդ

հանուր շնչավորության մասին ուսմունք:
Հիպոթեզ, հուն, hypothesis - ենթադրություն, վարկած - որևէ երևույթ բա

ցատրելու գիտական ենթադրություն: Ի տարբերություն աքսիոմի հիպոթեզը 
ընդունելի դառնալու համար անպայմանորեն պետք է փորձնականորեն 
ստուգվի:

Հումանիզմ, լատ. humanus - մարդկային - հայացքների համակարգ, որ 
մարդուն տալիս է գերակայող արժեքի նշանակություն:

Հասկացություն - ընդհանրացման արդյունք, ուսումնասիրվող երևույթ
ների ընդհանուր հատկանիշների առանձնացում, որը թույլ է տալիս տվյալ 
երևույթը տարբերել մյուսներից:

Մատերիալիզմ - լատ. materialis - նյութական - փիլիսոփայական ուղ
ղություն, որում փիլիսոփայության հրմնական հարց է համարվում մատերիա
յի խնդիրը: Գոյություն ունեցող ամեն ինչ դիտվում է որպես մատերիայից ան
միջականորեն առաջացած երևույթ: Այս դրույթը լրիվ ընդունելի է թվում, 
հատկապես մարդու առաջացման պրոցեսի բացատրության տեսանկյունից: 
Սակայն մատերիալիզմը հանդիպում է զգալի դժվարությունների, այն չի կա
րողանում Իստակորեն բացատրել գիտակցության հարաբերական ինքնու
րույնությունը, մարդու ստեղծագործական ընդունակությունները: Գոյություն 
ունեն մատերիալիզմի տարբեր տարատեսակներ (մատերիալիզմ տերմինի 
փոխարեն ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ հաճախ օգտագործվում է 
ռեալիզմ տերմինը), դրանցից են' դիալեկտիկական, գիտական, քննադատա
կան, տեսական, պրագմատիկական, ֆունկցիոնալ: Նրանցից ոչ մեկը, ինչ
պես ցանկացած այլ փիլիսոփայական հոսանքներից որևէ մեկը, բացարձակ 
ճշմարտություն չի արտաԻայտում: Փիլիսոփայության բաժանումը երկու ուղ
ղությունների' մատերիալիստական և իդեալիստական, վաղուց հնացել է, 
քանզի այն ժամանակակից փիլիսոփայության հարուստ համայնապատկերը 
խիստ աղքատացնում է:

Մեթոդ - հուն, methodos - իմացության եղանակ:
Մեթոդոլոգիա - մեթոդաբանություն, ուսմունք մեթոդների մասին:
Մեծ պայթյուն - շուրջ 18 միլիարդ տարի առաջ տեղի ունեցած պրոցես, 

որի հետևանքով ձևավորվեց մեր տիեզերքը: Մինչ Մեծ պայթյունը տեղի ունե
ցած պրոցեսների մասին մեզ առայժմ ոչինչ հայտնի չէ:

Մետաֆիզիկա - Իուն. meta ta physika - ֆիզիկայից հետո եկողը: 
Միասնական - ամեն մի բազմության միակ աղբյուր և սկիզբ:
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Միստ իկա կա ն - հուն, mystika - թաքնված պատկեր, գաղտնիք - թաք- 
նաված, գաղտնի, հանելուկային, անբացատրելի, ինտուիտիվ:

Միֆ - հուն, mithos - ասք, պատում - պատում, որում գերիշխում են ֆսւն- 
տաստիկ-պոետական պատկերացումները:

Մոնիզմ - հուն, monos - մեկ - փիլիսոփայական ուսմունք, որը գոյություն 
ունեցող ամեն ինչի հիմքը համարում է մեկ սկիզբ (մատերիա, ոգի, նյութ, 
աստված): Մոնիզմի հակադրություններն են դուալիզմը և պլյուրալիզմը: 

Ներզգա յողութ յո ւն  - մարդու իմացական կարողություն, իմացական ու-
ղի:

Նոոսֆերսւ - հուն, ոօօտ - բանականություն - բանականության իշխանու
թյան ոլորտ:

Նշան - իր կամ հատկություն, որը մատնանշում է մեկ այլ առարկա, հատ
կանիշ, հարաբերություն:

Պա նթեիզմ, հուն, pan - բոլոր և theos - աստված - աստծուն և բնությա
նը նույնացնող ուսմունք:

Պա րա դիգմւս - հուն, paradeigma - օրինակ, պատկեր:
Պ ա րա դոքս - հուն, paradoxos - անսպասելի տարօրինակ, հակասական: 
Պ ոզիտ իվիզմ  - լատ. positivus - դրական - տրամաբանական 
Պրա գմա տ իզմ  - հուն, pragma - գործ, արարք:
Պրա կտ իկա  - հուն, praktikos - գործուն, ակտիվ:
Պ րովիդենցիա լիզմ  - լատ. providentia - կանխորոշում: 
Ռա ցիոնա լիզմ  - լատ. rationalis - բանական:
Ռ ա ցիոնա լութ յուն  - լատ. ratio - բանական - բանական ըմբռնմանը հա

սանելի արարք, որը համապատասխանում է ընդունված կանոններին և 
ստանդարտներին:

Ռելյա տ իվիզմ ֊լատ. relativus - հարաբերական:
Սի լլոգ իզ մ  - հուն, syllogismos - մտահանգման տեսակ:
Սիմվոլիկ (նշանային) կեցություն - այն ամենը, ինչ մեկնաբանվում է սե- 

մյոտիկայի' նշանների մասին գիտության հիմունքներով: Եթե А-ն ինֆորմա
ցիա է պարունակում В-ի մասին, ապա А-ն հանդես է գալիս որպես В-ի սիմ
վոլիկ կեցություն: Այսպես' տեխնիկան ինֆորմացիա է պարունակում մարդու 
մասին, ուստի այն մարդու սիմվոլիկ կեցությունն է: Նշանների մասին ուս
մունքը պսակազերծեց այլակեցության հասկացության խորհրդավորությու
նը:

Սիներգետ իկա  - հուն, synergeia - համագործակցություն: 
Սուբստ ա նցիա  - լատ. sybstantia - էություն:
Վա կուում , լատ. - vacuum - դատարկություն - որոշակի ֆիզիկական մի

ջավայր, ոլորտ, որը ուսումնասիրվում է ֆիզիկայի կողմից: Դատարկության 
հասկացությունը հնացած է, քանզի այն բնության մեջ գոյություն չունի: 

Վ երիֆ իկա ցիա , լատ. verus - ճշմարիտ և facere -անել - ասույթների
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հավաստիության բացահայտումը փորձնական ճանապարհով:
Վսեմ -1 ) գեղագիտական կատեգորիա, որն արտահայտում է էսթետիկա

կան ապրման անսովոր վերելք, 2) ժամանակակից պոստմոդեոնիզմի կատե
գորիա, որի միջոցով փորձ է արվում հաղթահարել մարդու ինտելեկտուալ 
ըմբռնումը, վսեմին տրվում է Ոչ միայն էսթետիկական, այլև համափիլիսոփա- 
յական իմաստ:

Տրանսցենդենտ - լատ. transcendo- սահմանն անցնող, անդին գտնվող: 
Ունիվերսալիաներ - լատ. universalis - ընղհանուր, Իամապարփակ: 
Ուտիլիտարիզմ - լատ. utilitas - օգուտ, շահ:
Քաղաքակրթություն, ցիվիլիզացիա - լատ. civil - քաղաքացի, պետա

կան այր:
Քաոս - հուն, chaos - լրիվ անկարգություն:
Օնտոլոգիա - հուն, on - գոյ և logos - ուսմունք - բան, գոյաբանություն: 
Ֆալիբիլիզմ - անգլ. fallibility - սխալներին ենթակայություն:
Ֆենոմեն - հուն, phainomenon - երևացող, երևույթ: 
Ֆենոմենոլոգիական ռեդուկցիա - լատ. reductio - հետընթաց, վերա

դարձ դեպի ելակետը:
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ՀԱՎԵԼՎԱօ 3 

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ 100 ՀԱՐՑԵՐ 

Ներածություն

1. Փիլիսոփայությունը ռացիոնալության չափով գիտությանը զիջու՞մ է:
2. Փիլիսոփայությունը կերպարային առումով արվեստին զիջու՞մ է:
3. Փիլիսոփայությունը բարոյականության առումով կրոնին զիջու՞մ է:
4. Ո՞րն է փիլիսոփայության պրակտիկ նշանակությունը:
5. Ի՞նչ առումներով է փիլիսոփայությունը գերազանցում գիտությանը, 

արվեստին, կրոնին:

Գլուխ 1. 1

6. Բնափիլիսոփաների պնդումներին հակառակ' գոյություն ունեցող ամեն 
ինչ սկզբնանյութից չի բաղկացած: Սակայն բնափիլիսոփաների պնդումնե
րում առկա են հանճարեղ փայլատակումների տարրեր: Որո՞նք են դրանք:

7. Ո՞րն է Պյութագորասի դպրոցի հիմնական նվաճումը:
8. Զենոնի ապորիաները վկայու՞մ են արդյոք, որ էլեացիները մյուսներից 

խորն էին հասկանում նյութի, տարածության և ժամանակի բնույթը:
9. Ո՞վ է ատոմների մասին ուսմունքի ստեղծողը: Ինչո՞վ է հին ատոմիզմը 

տարբերվում ժամանակակից ատոմիզմից:
10. Սոփեստների և սոկրատեպանների բանավեճում ու՞մ եք դուք համակ

րում և ինչու՞:
11. Որպես փիլիսոփա' Պլատոնը հանճարե՞ղ է, թե՞ ոչ: Ինչու՞:
12. Պոպերի կարծիքով Պլատոնի փիլիսոփայությունը ժողովրդավարու

թյան համար վնասակար է: Այս կարծիքը արդարացի՞ է արդյոք:
13. Արիստոտելը շարժման աղբյուրը համարում էր ձևը, էյդոսը: Համա

ձա՞յն ե՛ք դուք նրա հետ:
14. Արիստոտելը արժանի է՞ Նոբելյան մրցանակի: Եթե այո, ապա ի՞նչ 

հիմնավորումներով:
15. Անտիկ ստոիցիզմ, էպիկուրիզմ, սկեպտիցիզմ: Ո՞րն է այս ուղղություն

ներից ձեզ ավելի համակրելի և ինչու ՞:
16. Ինչու՞մն է նեոպլատոնիզմի կենսականության գաղտնիքը:

Գլուխ 1. 2

17. Որո՞նք են թեոցենտրիզմի աստվածակենտրոնության ակունքները:
18. Որո՞նք են մոնոթեիզմի միաստվածության փիլիսոփայական հիմքերը:
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19. Կրեացիոնիզմը գիտական հիմնավորում արդյոք ունի՞:
20. Որո՞նք են միջնադարյան սիմվոլիզմի արժանիքները:
21. հնչու՞մն է Քրիստոսի պատվիրանների փիլիսոփայական իմաստը:
22. Ինչու՞ մինչ օրս նոմինալիստների և ռացիոնալիստների բանավեճը չի 

ավարտվում:
23. Արդյոք ճի՞շտ է, որ միջին դարերում փիլիսոփայությունը դարձել էր 

աստվածաբանության աղախինը:
24. Միջնադարյան փիլիսոփայության ո՞ր գծերն են պահպանել իրենց ար

դիականությունը:

Գլուխ 1. 3

25. Ինչու՞ է Վերածննդի փիլիսոփայության մեջ տիրապետող դառնում էս
թետիկական սկիզբը:

26. ճի՞շտ է, որ Վերածննդի փիլիսոփայության գլխավոր սկզբունքը մար
դակենտրոնությունն է:

27. Որո՞նք են Վերածննդի հումանիզմի փիլիսոփայական ակունքները:
28. Կուզանացին կրոնական և մաթեմատիկական հայացքները միավո

րում էր: Նման մոտեցումը արդարացվա՞ծ է արդյոք:
29. Որո՞նք Են Ջ. Բրունոյի փիլիսոփայության ուժեղ կողմերը:
30. Որո՞նք են Բեկոնի և Դեկարտի փիլիսոփայության ընդհանուր գծերը:
31. Ո՞րն է Գալիլեյի և Նյուտոնի հայտնագործությունների փիլիսոփայա

կան նշանակությունը:
32. Որո՞նք են Նոր դարաշրջանի իրավական աշխարհայացքի փիլիսո- 

փյական հիմքերը:
33. Ո՞րն է Կանտի տրանսցենդենտալ իդեալիզմի գլխավոր սկզբունքը:
34. Ինչու՞մս եք տեսնում Հեգելի իդեալիզմի հիմնական նվաճումները:
35. Ի՞նչն եք համարում Մարքսի փիլիսոփայության հիմնական արժանիքները:
36. Որքանո՞վ է արժանահավատ դիալեկտիկան:

Գլուխ 1. 7

37. Որո՞նք են կյանքի փիլիսոփայության արժանիքները:
38. էքզիստենցիալիզմը հաղթահարե՞ց արդյոք կյանքի փիլիսոփայու

թյան պսիխոլոգիզմը:
39. Ինչպիսի՞ն է ֆենոմենոլոգիական մեթոդի մեխանիզմը:
40. Ֆենոմենոլոգների համար ո՞րն է կարևոր' ապրումների աշխա՞րհը, թե՞ 

լեզուն ու պրակտիկան:
41. Ինչո՞վ է տարբերվում կեցության հերմենևտիկան գիտակցության հեր- 

մենևտիկայից:
42. Ինչու՞մս է հերմենևտիկների նորարարությունը:
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Գլուխ 1. 8

43. Որո՞նք են X X  դ. փիլիսոփայության տրամաբանական շրջադարձի 
հիմքերը:

44. Վերիֆիկացման սկզբունքը ստուգելի՞ է արդյոք:
45. Վերիֆիկացմա՞ն, թե՞ ֆալսիֆիկացման սկզբունքն է փիլիսոփայա

կան իմաստով նշանակալի:
46. Որո՞նք են X X  դ. փիլիսոփայության լեզվաբանական շրջադարձխհիմ- 

քերը:

Գլուխ 1. 9

47. Ո՞ր հարաբերություններն են բնորոշ ձեր ուսանողական խմբին:
48. Ինչու՞ է հենց բնական լեզուն համարվում օրինակելի նշանային հա

մակարգ:
49. Ինչպիսի՞ հնարավորություններ ունի Դերիդայի ապակառուցվածքա- 

բանացման մեթոդը:
50. Իրավացի՞ է արդյոք Ֆուկոն, երբ պնդում է, որ սոցիալական կառուց

վածքների ձևավորումն ու սփռումը կատարվում են դիսկուրսիվ պրակտիկա
յում:

51. Ինչպիսի՞ մշակութային երևույթներ են իրենց արտահայտությունը 
գտել պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայության մեջ:

Գլուխ 1.10

52. Որո՞նք են սլավոնաֆիլների և արևմտականների փիլիսոփայության 
ընդհանուր գծերը:

53. Արդյո՞ք համամիասնության փիլիսոփայությունը իր արդիականությու
նը պահպանել է:

54. Ո՞վ է ռուս փիլիսոփաներից ավելի լուրջ ավանդ ներդրել համաշխար
հային փիլիսոփայության մեջ:

55. Որո՞նք են ռուսական փիլիսոփայության բնորոշ գծերը:

Գլուխ 1.11

56. Որո՞նք են հնդկական փիլիսոփայության բնորոշ կողմերը:
57. Որո՞նք են չինական փիլիսոփայության բնորոշ կողմերը:
58. Որ՞ իմաստով է հնարավոր Արևելքի և Արևմուտքի փիլիսոփայության 

միասնականությունը:
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Գլուխ 2. 1

59. Ի՞նչ է հոգեկանը' ոչ նյութականը իդեալակա՞նը, թե՞ սիմվոլիկը:
60. Ո՞րն է հասկացության բնույթը:
61. Ինչո՞վ է տարբերվում մետալեզուն օբյեկտ լեզվից:
62. Ինչպիսի՞ն են ճշմարտության կոհերենտության կոնցեպցիայի առանձ

նահատկությունները:
63. Ինչպիսի՞ն են ճշմարտության պրագմատիկական կոնցեպցիայի ա- 

ռանձնահատկությունները:
64. Գիտական գիտելիքների աճի պայմաններում բացարձակ ճշմարտու

թյուն արդյո՞ք գոյություն ունի:
65. Ո՞վ է իրավացի «լիրիկների» և «ֆիզիկների» բանավեճում:
66. Ինչո՞վ է տարբերվում փիլիսոփայական հավատը կրոնական հավա

տից:
67. Կարո՞ղ է արդյոք կոնկրետ իդեալը ընդգրկել ապագայի ճիշտ պատ

կերը:
68. Ինչու՞ է երբեմն իդեալների ստեղծումը վերածվում կուռքերի ստեղծ

ման:

Գլուխ 2. 2

69. Ի՞նչ չափով է լեզուն արտահայտում մարդկայինի յուրահատկություն
ները:

70. ժողովրդական զանգվածները դատապարտվա՞ծ են արդյոք մշակույ
թից կտրվելուն:

71. Ինչու՞մս է գեղեցկության գաղտնիքը:
72. Ի՞նչ է բարին:
73. ճշմարտությունը, բարին և գիտելիքը կազմու՞մ են արդյոք միասնու

թյուն:
74. Որո՞նք են կրթության համակարգի ճգնաժամի պատճառները:

Գլուխ 2. 3

75. Ինչո՞վ է տարբերվում սոցիալականը հոգեկանից:
76. Սոցիոլոգիան բավարարու ՞մ է արդյոք գիտության պահանջներին:
77. Ինչու՞մս է պատմության իմաստը:
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Գլուխ 2. 4

78. Ի՞նչն է տիեզերքի սկզբնաղբյուրը:
79. Որո՞նք են կենսաբանական երևույթների ժամանակային հատկու- 

ունների առանձնահատկությունները:
80. Որո՞նք են մարդկության էկոլոգիական ճգնաժամերի փիլիսոփայա- 

սն ակունքները:

Գլուխ 2. 5

81. Որո՞նք են գիտության հիմնական արժեքները:
82. էմպիրիկ գիտելիքը պարունակու՞մ է արդյոք տեսական տարրեր:
83. Որո՞նք են չափման պրոցեսի հիմնական փուլերը:
64. Ո՞րն է իդեալականացման իմաստը:
85. Որո՞նք են աքսիոմատիկ մեթոդի բնորոշ գծերը:
86. Որո՞նք են հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթոդի բնորոշ գծերը:
87. Որո՞նք են պրագմատիկական մեթոդի բնորոշ գծերը:
88. Որո՞նք են գիտության իդեալները:
89. Գիտությունը դո՞ւրս է արդյոք բարոյականությունից:
90. Ինչպիսի՞ն է տեխնիկայի և գիտության փոխհարաբերությունը:
91. Ինչպե՞ս է գնահատվում տեխնիկան:
92. Որո՞նք են աշխարհի նկատմամբ ինժեներական հարաբերության հիմ֊ 

սկան սկզբունքները:
93. Որո՞նք են ինֆորմացիոն հասարակության հիմնական գծերը:
94. Ո՞րն է կոմպյուտերներում օգտագործվող իզոմորֆիզմի իմաստը:

Գլուխ 2. 7

95. Սիներգետիկական պատկերացումների տեսանկյունից ի՞նչ աստիճա- 
ւվ է կանխատեսելի ապագան:

96. Գլոբալ պրոբլեմների մեջ ո՞ր գաղափարներն եք համարում արդիա- 
սն:

97. Ձեր ըմբռնմամբ' որո՞նք են ապագայի իդեալները:
98. Ո՞ր փիլիսոփայական ուղղությունն եք դուք նախընտրում:
99. Որո՞նք են փիլիսոփայության ճգնաժամային գծերի հաղթահարման 

դիները:
100. Կփրկի՞ արդյոք փիլիսոփայությունը աշխարհը:
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ՀԱՎԵԼՎԱՕ 4

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

1. Օգտվեք պատեհ առիթից ե ուսումնասիրեք փիլիսոփայությունը լուրջ 
և հիմնավոր ձևով: Ուսումնասիրելով փիլիսոփայությունը' դուք կԻամոզվեք, 
որ այն երկընտրանք չունի, ոչնչով չի փոխարինվի:

2. Շատ կարևոր է դասագրքին ծանոթանալ ամբողջության մեջ, քանի որ 
յուրաքանչյուր գլուխ ավարտուն իմաստ է ստանում միայն ամբողջի շրջա
նակներում: Ուստի փորձեք նախօրոք ծանոթանալ, թեկուզ նախնական ձևով, 
դասագրքի ամբողջ բովանդակության հետ: Նայեք վերնադիրը, փորձեք հաս
կանալ նրանց տրամաբանությունը, հաճախ ընթերցեք, թեկուզ և թերթեք դա
սագիրքը:

3. Ուսումնական պարապմունքներին պատրաստվելիս հպանցիկ ծանո
թացեք հերթական գլխի բովանդակության հետ, հետո անցեք ուսումնական 
նյութի յուրացմանը:

4. Դասագիրքը ընթերցեք պարբերություններով: Կարդալով դրանցից մե
կը' խորհեք, առանձնացրեք նրա հիմնական դրույթը, մշակեք ձեր վերաբեր
մունքը նրա նկատմամբ:

5. Հատուկ ուշադրություն դարձրեք գլխավոր դրույթների, գաղափարնե
րի վրա, նորից իմաստավորեք դրանք: Ձգտեք ձեր մտքերը ձևակերպել հս
տակ, համառոտ:

6. Փիլիսոփայությունը ուսումնասիրելիս անթաքույց եղեք, հաղորդակց
վեք մյուսների հետ, բանավիճեք: Փիլիսոփայական չեզոքությունը ձեր իմա
ցությանը օգուտ չի բերի:

7. ճանաչեք ինքներդ ձեզ, հասեք փիլիսոփայական ինքնաճանաչման, 
համեմատեք ձեր գիտելիքները ուրիշների գիտելիքների հետ, արժևորեք 
դրանք: Սովորեք փիլիսոփայել:
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ՀԱ Վ ԵԼՎ Ա օ5

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՓԻԼԻՍՈՓԱՆԵՐԻ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ 
(ըստ ժամանակագրական կարգի)

Մեր թվարկությունից առաջ

Թալես 624-546 
Պսւրմենիդ 540-470 
Հերւսկլիտ 535-430 
Զենոն էլիացի 510-430 
Սոկրատես 469-399 
Դեմոկրիտ 460-371 
Պլատոն 427-347 
Արիստոտել 384-322 
Էպիկուր 341-270

Մեր թվարկություն

Պլոտին 204-270 
Ավգուստին 354-430 
Բոեցիոս 480-524 
Անսելմ 1033-1109 
Աբելյար Պ. 1079-1142 
Թովմա Աքվինացի 1221-1274 
Օկկամ Ու. 1280-1349 
Կուզանացի Ն. 1401-1464 
Բեկոն Ֆ. 1561-1626 
Հոբս Թ. 1588-1679 
Դեկարտ Ռ. 1596-1650 
Սպինոզա Բ. 1632-1677 
Լոկ Ջ. 1632-1704 
Լայբնից Գ. 1646-1716 
Հյում Դ. 1711-1776 
Հոլբախ Պ. 1723-1789 
Կանտ Ի. 1724-1804 
ՖիխտեՀ. 1762-1814 
Հեգել Գ. 1770-1831

Շելինգ Ֆ . 1775-1854 
Շոպենհաուեր Ա. 1788-1860 
Ֆոյերբախ Լ. 1804-1872

Մարքս Կ. 1818-1883 
Պիրս Չ. 1839-1914 
Ջեյմս Ու. 1842-1910 
Նիցշե Ֆ. 1844-1900 
Սոլովյով Վ. Ս. 1853-1900 
Ֆրոյդ Զ. 1856-1939 
Հուսեռլ էդ. 1859-1938 
Բերգսոն Ա. 1859-1941 
ԼոսսկիՆ. 0 . 1870-1965 
Դասել Բ. 1872-1970 
ԲերդյաևՆ. Ա. 1874-1948 
Ֆլորենսկի Պ. Ա. 1882-1937 
Վիտգենշտայն Լ. 1889-1951 
Հայդեգեր Մ. 1889-1976 
Կառնապ Ռ. 1891-1970 
ԼոսևԱ. Ֆ. 1893-1988 
Գսւդամեր Հ. 1900 
Պոպեր Կ. 1902-1994 
Սարտր Ժ. Պ- 1905-1980 
Լենկ Հ. 1935
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