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1. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
Հաստատված է`  

Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի   

թիվ 1 նիստում (արձանագրություն թիվ 1, 01.09.2012 թ.) 

ամբիոնի  վարիչ՝ փ.գ.դ․ դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյան: 

_________________ 

Վերահաստատված է`  

թիվ 4 նիստում (արձանագրություն թիվ 1, 17.11.2014 թ.)  

ամբիոնի  վարիչ՝ փ.գ.դ․ դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյան: 

_________________ 

    ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

(բակալավրիատ, առկա) 

   

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ  25-Բ-003  

   

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ  ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 

   

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ   ՀԿ-9` Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն նախադպրոցա-

կան, Լոգոպեդիա, Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, Սուրդոմանկավար-

ժություն, Տիֆլոմանկավարժություն, Շտկող մանկավարժություն և հոգե-

բանություն (էրգոթերապիա), Հատուկ հոգեբանություն:  

 ՕԼ-10` Գերմաներեն լեզու և գրականություն, Ֆրանսերեն լեզու և գրակա-

նություն, Անգլերեն լեզու և գրականություն, Իսպաներեն լեզու և գրակա-

նություն: 

   

ԱՄԲԻՈՆ 

 մասնաշենք/սենյակ 

 հեռախոս 

 էլ հասցե 

 Web կայքի հասցե 

 բլոգ 

 հեռավար ուսուցման 

կայք էջ 

 Փիլիսոփայության և տրանամաբանության ամբիոն  

 գլխավոր մասնաշենք, 300 սենյակ, 

 010 59 70 65,  

 chairoflogicphiloscult@gmail.com, philog-cult@armspu.am , 

 http://spu.am/faculties/d/562/f/115/ln/am 

 http://chairoflogicphiloscult.wordpress.com/, 

 lsaran.com: 

 

   

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ  Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի «Փիլիսոփայություն» դա-

սավանդող դասախոսները  

   

mailto:chairoflogicphiloscult@gmail.com
mailto:philog-cult@armspu.am
http://chairoflogicphiloscult.wordpress.com/
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ՈՒՍ.ՏԱՐԻ / ԿԻՍԱՄՅԱԿ  2015-2016 ուսումնական տարի,  

II կուրս, II կիսամյակ 

   

ԿՐԵԴԻՏ  2 

   

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 

 «Փիլիսոփայություն» դասընթացի ընդհանուր ծավալը կազմում է  60 ժամ, 

լսարանային` 26 ժամ, արտալսարանային` 34 ժամ: Լսարանային ժամերից 

6-ը տրամադրվում է սեմինար/գործնական պարապմունքներին, իսկ 20-ը 

դասախոսություններին: Արտալսարանային ժամերին ուսանողը կատարում 

է գրականության ընթերցում և մշակում, վերլուծական աշխատանք,  պատ-

րաստվում է հաջորդ դասին: Լսարանային դասերը կայանում են շաբաթը 

մեկ անգամ` 80 րոպե տևողությամբ: Դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

վերջում բանավոր ամփոփիչ ստուգմամբ: Ընդհանուր կրեդիտների քանակը՝ 

2:  

   

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

 

 

Դասընթացին տիրապետելու համար ուսանողը պետք է ծանոթ լինի հա-

մաշխարհային պատմության, բնագիտության և հասարակագիտության 

դպրոցական ծրագրի հիմնական հասկացություններին, ունենա նախնական 

գիտելիքներ գրականության, բարոյագիտության, մշակութաբանության և 

տրամաբանության համալսարանական դասընթացներից:  

   

ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 Փիլիսոփայությունն ընդհանրացված համադրական գիտելիքների հա-

մակարգ է, և դասընթացը ներառում է աշխարհայացքային, արժեքաբանա-

կան և կենսական արմատական այլ հիմնահարցերի բացատրություններ, 

որոնց իմացությունն առաջնային նշանակություն ունի կրթության, դաստիա-

րակության կայացման գործում: 

   

ՆՊԱՏԱԿ 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 Դասընթացի նպատակն է  նպաստել բարձր որակի, բազմակողմանիորեն 

տեղեկացված մանկավարժների պատրաստմանը, հասարակության մեջ և 

շրջակա միջավայրում մարդու տեղի ու դերի ճիշտ գնահատմանը, հիմ-

նավորված արժեհամակարգի պահպանմանը: 
 

Դասընթացի խնդիրն է  ուսանողի, ապագա մանկավարժի 

 «Փիլիսոփայություն» դասընթացի ծրագրային բովանդակությանը տիրա-

պետումը,  

 մարդու, հասարակության և աշխարհի մասին ընդհանուր գիտելիքների 

յուրացումը,  

 աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցումը, 

 վերլուծական և համադրական մտածողության կարողությունների խո-

րացումը,  

 գիտական գիտելիքների և ռացիոնալ փաստարկների վրա հիմնված բա-

նավեճեր վարելու սկզբունքների յուրացումը,  

 մասնագիտական, ընդհանուր գիտական ու մշակութաբանական խնդիր-

ների փոխառնչությունների պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումնե-

րի իմացումը, 

 համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի ձևավորման և զարգացման 
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առանձնահատկություններին ծանոթությունը, 

 մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը նպաստող փիլիսոփայա-

կան-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի ձևավորումը,  

 էրուդիցիայի, համակարգային մտածողության զարգացմանը նպաստելը:  

   

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

1. Իմանա.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Կարողանա. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Տիրապետի. 

 Դասընթացի հետազոտման արդյունքում ուսանողը պետք է 

Իմանա. 
 փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչա-

փությունները, փիլիսոփայության հիմնական բաժիններն ու հիմնա-

խնդիրները և դրանց լուծումները փիլիսոփայական ժամանակակից տե-

սություններում,  

 փիլիսոփայության յուրակերպության, մշակույթի համակարգում դրա 

դերի, աշխարհարարման գիտական, փիլիսոփայական ու կրոնական 

պատկերացումների, մարդու կյանքի կոչման, էության ու իմաստի մա-

սին գիտելիքներ: 

 

Կարողանա. 
 տարրանջատել փիլիսոփայականը ոչ-փիլիսոփայականից, կողմնորոշ-

վել հավատի ու բանականության, հավատի ու գիտելիքի, ռացիոնալի ու 

իռացիոնալի, գիտականի և ոչ-գիտականի հարաբերակցության հարցե-

րում, կիրառել փիլիսոփայական մտածողության հմտությունները մաս-

նագիտական հիմնախնդիրների վերլուծության համար, 

 տարբերել գիտելիքի ձևերի բազմազանությունը, ճշմարտության ու մո-

լորության, գիտելիքի ու հավատի, ռացիոնալի ու իռացիոնալի փոխհա-

րաբերությունը, ժամանակակից հասարակության մեջ գիտելիքի գոր-

ծառնական առանձնահատկությունները, հոգևոր արժեքները: 

 

Տիրապետի. 
 անձի, նրա ազատության, պատասխանատվության ձևավորման պայ-

մաններին, 

 ժամանակակից քաղաքակրթության ձևավորման ու կայացման գործում 

փիլիսոփայության դերի ու նշանակությանը, 

 դասընթացի հիմնարար գիտելիքներին, գիտական իմացության մեթոդ-

ներին,  

 հետագա կրթությանն ու մասնագիտության յուրացմանը նպաստող 

հմտություններին,  

 փիլիսոփայական հիմնահարցերի և հասկացությունների, դրանց արժե-

քաբանական, աշխարհայացքային, մեթոդաբանական առանձնահատ-

կությունների, ընդհանուր իմացաբանական նշանակության և մասնագի-

տական գիտելիքների զարգացման գործում ունեցած դերի վերաբերյալ, 

 փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցվածքի, գոյաբանական, իմացաբա-

նական, սոցիալ-փիլիսոփայական հիմնարար հասկացությունների և 

դրանց գործառնական նշանակության իմացությանը, 

 մասնավոր փաստերի ընդհանրացման, ընդհանուր դրույթների մասնա-

վորեցման, դրանց կիրարկման հմտություններին, 

 դիտարկվող հիմնահարցերի նկատմամբ համակարգային մոտեցման, 

դրանք համապատասխան ֆիզիկական և տրամաբանական համատեքս-
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տում վերլուծելու ունակություններ,  

 մասնագիտական խնդիրները մեթոդաբանական տեսանկյունից վերլու-

ծելու, դրանց նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու 

կարողություններ: 

   

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

   

Հիմնական  Թեմա 1. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001:  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: 

Թեմա 2. 

 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայության պատմություն, Եր․ 2000:  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009:  

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

Թեմա 3. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001,  

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009.  

Թեմա 4. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001:  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009.  

Թեմա 5. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004:  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009:  

Թեմա 6. 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2007:  

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005:  

 Հ.Հովհաննիսյան, Հասարակական համակարգի զարգացման 

հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003: 

   

Լրացուցիչ 

 

 Թեմա 1. 

 Ա.Մանասյան, Գիտություն և աշխարհայացք, Եր․ 1977: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Алексеев П․ Панин А․ Философия, М․ 2005. 

 Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 

Թեմա 2. 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, М․ 2010  
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 П.Алексеев, А.Панин, Философия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для вузов// Под общ.ред. В.Мироновa, М․ 2005. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001:  

Թեմա 3. 

 А.Барсегян, Лекции по философии. Онтологические проблемы, Ер․ 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գիտական պատկերը և փիլիսոփայությունը, Եր․ 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության էությունը և տիպաբանությունը, Եր․ 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 2005. 

Введение в философию. Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. 

третье. М․ 2005. 

Թեմա 4. 

 Գ.Բրուտյան. Փիլիսոփայություն և լեզու, Եր․ 1984: 

 Լ.Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Եր․ 2008:  

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении, 

изд. третье. М․ 2005. 

 П.Алексеев, А.Панин, Философия. Учебник. 3-е издание. М․ 2005. 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Գ.Դավթյան, Ինֆորմացիա և արտացոլում հասկացությունները (իմաստա-

սիրական վերլուծություն), Եր․ 2000: 

Թեմա 5. 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և 

հասարակական մտքում, Եր․ 2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская антропология, М․ 1997. 

Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մարդու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 

Թեմա 6. 

 Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 

 Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Եր․ 2003: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Момджян К․ Социальная философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային հասարակությունը՝ որպես տրանսֆորմա-

ցիոն գործունեության համակարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении. 

Авт, колл․ Фролов И. Т. и др. Изд. третье. М․ 2005. 

   

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ   
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 

 

 
Բաղադրիչ 1 – 10 % (մասնակցություն) 

Բաղադրիչ 2 – 25 % (միջանկյալ ստուգում 1 - թեստ, հարցաշարը և տեստի 

տիպօրինակը կցվում են) 

Բաղադրիչ 3 – 25 % (միջանկյալ ստուգում 2 - թեստ, հարցաշարը և տեստի 

տիպօրինակը կցվում են) 

Բաղադրիչ 4 – 40 % (ամփոփիչ ստուգում – բանավոր քննություն) 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ  
Գնահատման 

բազմագործոն 

համակարգը 

Գնահատակ

անի թվային 

համարժեքը 

ԿՓԵՀ/ տա-

ռային գնա-

հատական 

Ուսանողների 

գիտելիքների 

բնութագիրը 

 

100-97 

96-90 

4.0 

3.7 
A 

Անցողիկ 

գնահատականներ 

Հ
ա

ն
ր

ա
գ

ո
ւմ

ա
ր

ա
յի

ն
 ս

տ
ո

ւգ
-

մ
ա

մ
բ 

89-85 

84-80 

3.3 

3.0 
B 

79-70 2.7 C 

69-65 2.3 D 

64-60 2.0 E 

59-41 1.7 FX ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  F ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ 

100-60 4.0-2.0 S 
Անցողիկ 

գնահատականներ 

Մ
ի

ջա
ն

կ
յա

լ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

մ
բ 

59-41 1.7 UX ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  U ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ 

   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ-

ՆԵՐ / ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ  

 Ուսանողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% առաջադի-

մություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը ձևավորվում է 

ուսանողի ողջ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների գնահատա-

կանների հանրագումարի արդյունքում: Գնահատումը կատարվում է համա-

պատասխան վերոհիշյալ բաղադրիչների: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց 

նշված առավելագույն տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների 

շրջանակներում տվյալ կետի տակ ներկայացված պահանջները 100%-ով կա-

տարելու դեպքում: 

Միջանկյալ ստուգումների համար՝ 

 Ստուգումն իրականացվում է թեստային տարբերակով՝ ըստ միջանկ-

յալ ստուգումների հարցաշարերի: Թեստն ընդգրկում է 20-ական 

հարց:  

 Գնահատումն իրականացվում է ըստ յուրաքանչյուր հարցին տրված 

ճշգրիտ պատասխանի, որը գնահատվում է 5-ական % (կամ միավոր): 

Ամփոփիչ ստուգման համար՝ 

 Ամփոփիչ ստուգումն իրականացվում է բանավոր քննությամբ՝ հար-

ցատոմսերով, որոնք ներառում են 3-ական հարց: 

 Գնահատումն իրականացվում է ըստ հարցատոմսերում ներառված 

հարցերին տրվող պատասխանների. առաջին և երկրորդ հարցերի 

լիարժեք պատասխաններին տրվում է 35-ական, իսկ երրորդ հարցե-
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րին (որոնք ըստ էության ենթահարցեր են)՝ 30 % (կամ միավոր): 

   

ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  

 

 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի ուսանողին:  

 Ուսանողի դասերին ներկայությունը բխում է նրա իսկ շահերից, քանի որ 

ներկայությունը ենթադրում է ունկընդրում, մասնակցություն 

քննարկումներին, չհասկացված կամ վատ հասկացված խնդիրների 

պարզաբանում, ինքնուրույն և գործնական աշխատանքների հանձնում:  

Ուսանողն այս դեպքում հնարավորություն է ունենում լսել ոչ միայն 

ծրագրային նյութը, այլև մասնակցել  քննարկումներին, բանավեճերին, անել 

ինքնուրույն դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը: 

ԳՐԱՎՈՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  օգտվելը: 

Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է զրո 

միավոր: 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԵՎ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 Ինքնուրույն և գործնական աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել առանց 

կողմնակի միջամտության և հանձնել դրանք նշված ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքերը 

օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 

Նկարագրով սահմանված ժամանակահատվածից (առանց հարգելի 

պատճառի) ուշ ներկայացվող աշխատանքները չեն ընդունվում և ուսանողը 

կորցնում է համապատասխան տոկոսները: 
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ  

 

ՇԱԲԱԹ ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

I  

Թեմա 1. Փիլիսոփայության 

ներածություն (մետափիլի-

սոփայություն)  

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

 

Տեսակը՝ Ներմուծական դասախոսություն 

Նպատակը՝ տալ փիլիսոփայության ընդ-

հանրական ու համապարփակ նկարագ-

րությունը, ծանոթացնել փիլիսոփայական 

մտածողության առանձնահատկություննե-

րին, ներկայացնել փիլիսոփայությունը որ-

պես աշխարհայացքի տեսական ձև, փիլիսո-

փայության և գիտության փոխադարձ կապն 

ու փոխազդեցությունները, փիլիսոփայութ-

յան հիմնական բաժինների հակիրճ նկարա-

գիրըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

  Փիլիսոփայության առարկան, տեղն ու 

դերը հոգևոր մշակույթի համակարգում: 

 Փիլիսոփայության ծագումը, դրա պատ-

մամշակութային նախադրյալները: 

 Փիլիսոփայության էությունը, կոչումը: 

 Փիլիսոփայություն և աշխարհայացք. աշ-

խարհայացքի տիպերը (առօրեական, 

դիցաբանական, կրոնական, գիտական) և 

դրանց առանձնահատկությունները:    

 Փիլիսոփայությունը որպես աշխարհա-

Առաջարկվող գրականության.  

Հիմնական 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: էջ 6-9, 14-16 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001: Էջ. 4-18 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատ-

մություն, Եր․ 2009: էջ 8-15,  22-

23 

 

Լրացուցիչ 

 Ա.Մանասյան, Գիտություն և 

աշխարհայացք, Եր․ 1977: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 Алексеев П․ Панин А․ Фило-

софия, М․ 2005. 

Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայության 

դասընթաց, Եր․ 2010: 
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յացքի տեսական ձև: 

 Փիլիսոփայական գիտելիքի յուրահատ-

կությունները: 

 Փիլիսոփայության հիմնահարցերի պատ-

մական փոփոխությունները:  

 Մարդու և աշխարհի փոխհարաբերութ-

յան, մարդկային կեցության իմաստա-

վորման հարցերը փիլիսոփայության մեջ: 

 Փիլիսոփայության և գիտության փոխա-

դարձ կապը, փիլիսոփայության տեղը գի-

տական իմացության և մշակույթի համա-

կարգում:  

 Փիլիսոփայության արժեքաբանական 

ուղղվածությունը: 

 Փիլիսոփայության առարկայական տի-

րույթը, կառուցվածքը, գործառույթները: 

 Փիլիսոայության սոցիալ-պատմական 

բնույթը, դրա դերը հասարակության և 

մարդու կյանքում: 

 Փիլիսոփայության հիմնական բաժիննե-

րը: 

II 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության 

պատմություն  

(դասախոսություն՝ 2  ժամ) 

  

Փիլիսոփայությունը հին 

աշխարհի , միջնադարյան 

մշակույթում, 

Վերածննդի մշակույթը և 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել Հին աշխարհի, 

Միջնադարի և Վերածննդի դարաշրջանի 

փիլիսոփայական մտքի ականավոր ներկա-

յացուցիչների առավել նշանակալի հայացք-

ների ու տեսակետների հակիրճ նկարագ-

րությունըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Փիլիսոփայական մտքի առանձնահատ-

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայութ-

յան պատմություն, Եր․ 2000: էջ 

5-13, 28-30, 50-51, 100-102, 108-

109, 152-154 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009: էջ 24-30, 42-61, 

73-76, 90-94 
 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-
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փիլիսոփայությունը 

 

կությունները Հին աշխարհում: 

  Հին Հունական փիլիսոփայության տիե-

զերակենտրոն բնույթը, գոյաբանակա-

նությունը, հայեցողականությունը:  

 Հույն իմաստասերների պատկերացում-

ները մարդու և հասարակության մասին: 

Սոփեստներ, Սոկրատես, Պլատոն, Արիս-

տոտել:   

 Միջնադարյան մշակույթի և փիլիսոփա-

յության աստվածակենտրոն բնույթը:  

 Ջատագովություն:  

 Միջնադարյան սխոլաստիկան:  

 Հոգու և մարմնի, բանականության և հա-

վատի, կամքի ազատության հիմնախնդի-

րները:  

 Նոմինալիզմի և ռեալիզմի վեճը:  

 Միջնադարյան հայ մշակույթը և փիլիսո-

փայությունը: 

 Վերածննդի դարաշրջանի մշակույթի և 

փիլիսոփայության մարդակենտրոն բնույ-

թը:  

 Հումանիզմը և մարդու իդեալի հիմնա-

հարցը:  

 Բնապաշտություն (պանթեիզմ):  

 Ռեալիզմը և ուտոպիզմը հասարակագի-

տական-քաղաքագիտական հայացքնե-

րում: Նիկոլո Մաքիավելի և Թոմաս Մոր: 

յություն, Եր․ 2005: Էջ 43-50, 50-

56 

 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001: 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, 

М․ 2010.  

 П.Алексеев, А.Панин, Филосо-

фия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для 

вузов// Под общ.ред. В.Миро-

новa, М․ 2005. 

III 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության 

պատմություն  

(դասախոսություն՝ 2  ժամ) 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել Նոր ժամանակ-

ների,ինչպես նաև 20-րդ դարի նշանավոր 

մտածողների ու փիլիսոփայական հոսանք-

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայութ-

յան պատմություն, Եր․ 2000:  

էջ 180-182, 264-274, 278-289, 

293-303,  311-319 
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Նոր ժամանակների 

փիլիսոփայությունը, 

Փիլիսոփայական միտքը 19-

20-րդ դարերում 

 

ների ականավոր ներկայացուցիչների առա-

վել նշանակալի հայացքների ու տեսա-

կետների հակիրճ նկարագրությունըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Գիտական ճանաչողության մեթոդի 

պրոբլեմը: Էմպիրիզմ և ռացիոնալիզմ 

(Ֆր.Բեկոն, Ռ.Դեկարտ):  
 Դեիզմ, պանթեիզմ, աթեիզմ: 
  Լուսավորչական փիլիսոփայություն: 

Ֆրանսիական Լուսավորչականություն 

(Շ.Մոնտեսքյո, Ֆ.Վոլտեր, Ժ.Ռուսո):  
 Գերմանական դասական փիլիսոփա-

յությունը և նրա դերը մշակույթի պատ-

մության մեջ:  
 Ի.Կանտի իմնացաբանական ուսմունքըֈ 
 Գ.Հեգելի փիլիսոփայական համակարգը 

և մեթոդը:  

 Մարքսիզմի փիլիսոփայությունը:   

 Դասական փիլիսոփայության ավան-

դույթների և հիմնահարցերի վերանա-

յումը: Սցիենտիզմ և հակասցիենտիզմ:  

 Կյանքի փիլիսոփայություն (Ֆ.Նիցշե, 

Հ.Բերգսոն):  

 Պոզիտիվիզմի ընդհանուր բնութագիրը:  

 Պրագմատիզմի փիլիսոփայությունը և 

ճշմարտության տեսությունը: 

 Էկզիստենցիալիզմ: Պոստմոդեռնիզմ: 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009: էջ 102-106, 120-

127, 132-144, 154-159, 187-226, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 57-62, 

62-67 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, 

М․ 2010.  

 П.Алексеев, А.Панин, Филосо-

фия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для 

вузов// Под общ.ред. В.Миро-

новa, М․ 2005. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001:  

 

IV 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 1 

Տեսակը՝ Սեմինար (գործնական աշխա-

տանք) 

Նպատակը՝ Քննարկում, տեսակետերի 

Ըստ թեմա 1-ի և թեմա 2-ի շուրջ 

առաջարկված գրականության 

ցանկի: 
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առաջադրում ու վերլուծություն 

Քննարկվող հարցերը. Թեմա 1-ի և Թեմա 2-ի 

շրջանակներում առաջադրված հարցերըֈ 

V 

Թեմա 3. Գոյաբանություն  

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել փիլիսոփայութ-

յան կարևոր բաժիններից մեկի՝ գոյաբա-

նության ընդհանուր հիմնախարցերը, կե-

ցություն – մատերիա – սուբստանցիա – գոյ 

տերմինաբանական առընչությունները,  

Քննարկվող հարցերը. 

 Գոյաբանությունը որպես կեցության (գո-

յի) մասին համապարփակ փիլիսոփա-

յական ուսմունք:  

 Կեցության փիլիսոփայական կատեգո-

րիան: Նրա բովանդակության փոփո-

խությունը փիլիսոփայության զարգաց-

ման ընթացքում: 

 Կեցության կառուցվածքայնությունը: 

 Կեցության հիմնական ձևերը. օբյեկտիվ 

կեցություն, սուբյեկտիվ կեցություն: 

 Սուբստանցիայի հիմնահարցը փիլիսո-

փայության մեջ: Մոնիզմ, դուալիզմ, պլյու-

րալիզմ:   

 

Հիմնական գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001, Էջ 168-169, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 68-74, 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-
յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009. Էջ 227-231 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 А.Барсегян, Лекции по фило-
софии. Онтологические проб-

лемы, Ер․ 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. 

М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գի-
տական պատկերը և փիլի-

սոփայությունը, Եր․ 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության 
էությունը և տիպաբանութ-

յունը, Եր․ 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 

2005. 
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 Введение в философию. Учеб-

ное пособие для высших учеб-

ных заведении, изд. третье. М․ 

2005. 

VI 

Թեմա 3. Գոյաբանություն 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել գոյաբանական 

այնպիսի հիմնախնդիրների նկարագրութ-

յունը, ինչպիսիք են. Շարժման, տարածութ-

յան, ժամանակի, պատճառականության, 

օրենքի և օրինաչափության հարցադրում-

ներըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Բնությունը որպես փիլիսոփայական 

ուսումնասիրության օբյեկտ: Շարժում և 

զարգացում: Ժամանակ և տարածություն: 

 Դետերմինիզմի էությունը և տեղը մարդու 

կեցութային դաշտում: 

 Համընդհանուր կապ և փոխպայմանա-

վորվածություն: Կապերի տիպաբանութ-

յունը և փիլիսոփայության հիմնական կա-

տեգորիաները: 

 Մարդկային կեցության հիմնահարցը XX 

դարի փիլիսոփայական որոնումներում: 

«Կեցություն ուրիշի հետ» ( Ժ.-Պ.Սարտր) 

Հիմնական գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001, Էջ 218-228, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 74-81, 

108-110, 113-118 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-
յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009. Էջ 231-241 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 А.Барсегян, Лекции по фило-
софии. Онтологические проб-

лемы, Ер․ 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. 

М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գի-
տական պատկերը և փիլի-

սոփայությունը, Եր․ 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության 
էությունը և տիպաբանութ-

յունը, Եր․ 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 
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2005. 

 Введение в философию. Учеб-

ное пособие для высших учеб-

ных заведении, изд. третье. М․ 

2005. 

VII  

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 2 

 

Տեսակը՝ Սեմինար (գործնական աշխա-

տանք): 

Նպատակը՝ քննարկում, տեսակետերի 

առաջադրում ու վերլուծություն 

Քննարկվող հարցերը. Թեմա 3-ի շրջանակ-

ներում առաջադրված հարցերըֈ 

 

Ըստ  3-րդ թեմայի շուրջ առա-

ջարկված գրականության 

ցանկի: 

 

 

VIII 
Ընթացիկ միջանկյալ ստու-

գողական աշխատանք թիվ 

1  

Տեսակը` 1-ին միջանկյալ 

Գրավոր աշխատանքի թեմաներն են. 

Թեմա 1-3 

Ըստ 1-3 թեմաների շուրջ առա-

ջարկված գրականության 

ցանկի: 

Գնահատում 

ըստ վերոնշյալ 

2-րդ բաղադրիչի  

IX 

Թեմա 4. Իմացաբանություն   

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)                                                                                                                                                                    

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել իմացաբանական 

հիմնախնդիրների հակիրճ նկարագիրը, 

մեկնաբանել հոգևորի հիմնահարցի, լեզվի 

ու մտածողության միասնականության, 

ճշմարտության փիլիսոփայական տեսա-

կետերը, շարադրել իմացության կառուց-

վածքի ընդհանուր նկարագիրըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Հոգևորի հիմնահարցը փիլիսոփայական 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, 

Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: 

Էջ 148-156, 177-181, 156-161, 

167-173, 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001: Էջ 155-163, 165-167, 168-

169, 229-242  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009. Էջ 283-287, 296-
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որոնումներում: Գիտակցականը, ենթա-

գիտակցականը, անգիտակցականը: Ինք-

նագիտակցություն: 

 Լեզվամտածողություն: Լեզվի գործա-

ռույթները: Բնական և արհեստական 

լեզուներ: Լեզվաբանական հարաբերա-

կանություն և լրացչություն:  

 Իմացաբանությունը որպես փիլիսոփա-

յության հիմնական բաղադրամաս: 

 Ճանաչողության հնարավորության հիմ-

նահարցը փիլիսոփայության մեջ: Սկեպ-

տիցիզմ և ագնոստիցիզմ: 

 Իմացության կառուցվածքը: Իմացության 

օբյեկտը և սուբյեկտը:                                                              

 Զգայական իմացություն, ձևերը:    

 Ռացիոնալ իմացություն, ձևերը:  

 Զգայական և ռացիոնալ իմացության 

միասնությունը: Սենսուալիզմ, ռացի-

ոնալիզմ, ինտուիտիվիզմ:   

 Ճշմարտության հիմնահարցը փիլիսո-

փայության մեջ: Ճշմարտության վե-

րաբերյալ փիլիսոփայական տարբեր կոն-

ցեպցիաների վերլուծությունը: Ճշմար-

տություն և մոլորություն: Ճշմարտության 

չափանիշի հիմնահարցը. ներգիտական և 

արտագիտական չափանիշները:  

 Պրակտիկայի էությունը և դերը ճանա-

չողության գործընթացում: 

 Առօրյա և գիտական գիտելիք: Գիտական 

իմացության փորձնական և տեսական 

մակարդակները, մեթոդները: 

 Գիտության հասարակական դերը և 

գործառույթները: Բարոյական նորմերն ու 

298, 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Գ.Բրուտյան. Փիլիսոփայութ-

յուն և լեզու, Եր․ 1984: 

 Լ.Խաչատրյան, Լեզվաբա-

նության ներածություն, Եր․ 

2008:  

 Введение в философию // 

Учебное пособие для высших 

учебных заведении, изд. 

третье. М․ 2005. 

 П.Алексеев, А.Панин, Филосо-

фия. Учебник. 3-е издание. М․ 

2005. 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 Գ.Դավթյան, Ինֆորմացիա և 
արտացոլում 
հասկացությունները (իմաս-
տասիրական վերլուծություն), 

Եր․ 2000: 
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արժեքները գիտության բնագավառում: 

X 

Թեմա 5. Փիլիսոփայական 

մարդաբանություն 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)                                                                                                                                                                    

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել փիլիսոփայական 

մարդաբանության հիմնական հարցա-

դրումները փիլիսոփայապատմական են-

թատեքստումֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 «Փիլիսոփայական մարդաբանությունը» 

փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցված-

քում:  

 Մարդու ծագման հիմնախնդիրը փիլիսո-

փայության մեջ որպես վերջինիս էության 

սահմանման հիմնահարցի անքակտելի 

բաղադրիչ:  

 Մարդը, որպես բնության մի մասնիկ՝ 

վաղ դիցաբանական պատկերացումնե-

րում:  

 Մարդը որպես մտորումների օբյեկտ 

արևմուտքի ու արևելքի փիլիսոփա-

յական ավանդույթներում:  

 Հին արևելյան մոտեցում. մարդը որպես 

բնականի, հասարակականի ու հոգևորի 

համա-դրություն:  

 Մարդու բնույթի մեկնաբանումն ըստ 

«նյութական ներդաշանակության» 

սկզբունքի հին հունական բնափիլիսո-

փայության մեջ:  

 Մարդաբանական հարցադրումների նո-

րովի դրսևորումները հին հունական դա-

սական փիլիսոփայության շրջանակ-

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 123-127, 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

Էջ 131-138, 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009: Էջ 313-317, 435-

437 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնա-
խնդիրը XIX դարի հայ փիլի-
սոփայական և հասարակա-

կան մտքում, Եր․ 2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская 

антропология, М․ 1997. 

 Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մար-

դու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 
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ներում:  

 Մարդը որպես աստվածային արարչա-

գործության արդյունք, աստծո պատ-

կերով ու նմանությամբ ստեղծված էակ՝ 

միջնադարյան փիլիսոփայության 

մեկնաբանմամբ: 

 Մարդու հոգեկան ու ինտելեկտուալ 

բնութագրերի դերի բարձրացումը վերա-

ծննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության 

շրջանակներում (ստեղծագործական կա-

րողությունները, գեղեցիկը ստեղծելու և 

ընկալելու ունակությունը):  

 Մարդու բնույթի ու էության վերաբերյալ 

հայացքների էվոլյուցիան Նոր ժամա-

նակների եվրոպական փիլիսոփայութ-

յան մեջ:  

 Մարդը և մարդաբանական հիմնա-

խնդիրները ժամանակակից փիլիսո-

փայական մտակառուցումներում: 

XI 

Թեմա 5.  Փիլիսոփայական 

մարդաբանություն  

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)                                                                                                                                                                    

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել փիլիսոփայական 

մարդաբանության հիմնական պրոբլեմների 

ընդհանուր նկարագիրը. մարդու ծագման, 

լինելիության, կյանքի իմաստի, կյանքի ու 

մահվան, անմահության հիմնախնդիրներըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Մարդը որպես գիտական և փիլիսոփա-

յական իմացության առարկա: 

   Մարդու առաջացման հիմնա-խնդիրը: 

Գիտությունը և կրոնը մարդու ծագման 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 128-146, 

 Մ.Ասատրյան, 

Փիլիսոփայության 

ներածություն, Եր․ 2004: Էջ 51-

59, 138-148  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2009: Էջ 427-442  

Լրացուցիչ գրականություն. 
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մասին:  

 Կենսաբանականը և հասարա-կականը 

մարդու էության մեջ: Անձի սոցիալակա-

նացումը: Միջանձնային հարաբերութ-

յուններ: Սոցիալական միկրո- և մակ-

րոմիջավայր հասկացությունները: 

 Մարդը որպես ճանաչողության սուբյեկտ 

և ստեղծագործող: Ստեղծագործության 

էությունը և չափանիշները: 

 Կյանքի իմաստի, մահվան և անմահութ-

յան խնդիրները: 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնա-
խնդիրը XIX դարի հայ փիլի-
սոփայական և հասարակա-

կան մտքում, Եր․ 2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 

2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская 

антропология, М․ 1997. 

 Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մար-

դու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 

XII 

Թեմա 6. Սոցիալական փի-

լիսոփայություն  

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)                                                                                                                                                                    

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել սոցիալական փի-

լիսոփայության հիմնական հարցադրումնե-

րի հակիրճ բնութագիրը, շարադրել սոցիա-

լական փիլիսոփայության ձևավորման ու 

կայացման պատմական ընթացքըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Բնությունը և հասարակությունը: Հասա-

րակությունն իբրև համակարգ: Հասա-

րակության սոցիալական  կառուցվածքի 

հայեցակարգերը: Անհատը և հասարա-

կությունը: Անհատի ազատությունը և 

պատասխանատվությունը:  

 Հասարակական համակարգերի մեկնա-

բանման հայեցակարգային սկզբունքները. 

հասարակականի հոգեբանականացման և 

կենսաբանականացման միտումները. (Զ. 

ֆրեյդ, Է.Ֆրոմ, Է.Դուրկհեյմ, Գ.Տարդ, 

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2007: Էջ 317-321, 345-

354 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 180-188, 

113-118, 198-201 

 Հ.Հովհաննիսյան, 

Հասարակական համակարգի 

զարգացման 

հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003: : 

Էջ  5-14 

 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայութ-

յան դասընթաց, Եր․ 2010: 

 Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական 
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Գ.Լեբոն), մեխանիցիզմի և սոցիոլոգիզմի 

դրսևորումները: Հասարակական երևույթ-

ների կանխատեսման հնարավորութ-

յունը: 

 Հասարակական ինստիտուտներ: Ինստի-

տուցիոնալիզացիա և ինստիտուցիոնալ 

ճգնաժամ: Ֆունկցիա և դիսֆունկցիա: 

Բացահայտ և ոչ բացահայտ գործա-

ռույթներ: 

փիլիսոփայության հիմունք-

ներ, Եր․ 2003: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 Момджян К․ Социальная 

философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային 
հասարակությունը՝ որպես 
տրանսֆորմացիոն գործունե-

ության համակարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // 

Учебное пособие для высших 

учебных заведении. Авт, колл․ 

Фролов И. Т. и др. Изд. третье. 

М․ 2005. 

 

XIII 

 

Թեմա 6. Սոցիալական 

փիլիսոփայություն 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)                                                                                                                                                                    

 

Տեսակը՝ Ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ Ներկայացնել հասարակության 

զարգացման եղանակների հարաբերակ-

ցության պատմական նկարագիրը, ժո-

ղովրդավարության ու քաղաքացիական 

հասարակության ժամանակակից ըմբըռ-

նումները, հասարակության տնտեսական, 

քաղաքական, հոգևոր կյանքի փիլիսոփայա-

կան հիմնախնդիրներըֈ 

Քննարկվող հարցերը. 

 Ժողովրդավարության ժամանակակից 

ըմբռնումները: Քաղաքացիական հասա-

Հիմնական գրականություն. 

 Հ.Հովհաննիսյան, 

Հասարակական համակարգի 

զարգացման 

հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003: : 

Էջ 15-26 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփա-

յություն, Եր․ 2005: Էջ 205-209, 

193-195, 198-201 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայութ-

յան տեսություն և պատմութ-

յուն, Եր․ 2007: Էջ 366-374, 464-

467 
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րակություն: Միավորող և տարանջատող 

մոդելները: 

 Հասարակության տնտեսական, քաղա-

քական և հոգևոր կյանքի փիլիսոփա-

յաքկան հիմնահարցերը: Հասարակական 

առաջադիմության էությունը, զարգաց-

ման ֆորմացիոն և քաղակակրթական 

մոդելները:       

 Զարգացման աստիճանական և հեղա-

փոխական եղանակների հարաբերակ-

ցությունը պատմության ընթացքում: Հա-

սարակական առաջընթացի չափանիշ-

ները: 

 Մշակույթի փիլիսոփայական ըմբըռնու-

մը: Մշակույթը բնություն-մարդ-հասա-

րակություն համակարգում: Մշակույթի 

դրսևորման ձևերը, կառուցվածքը, գործա-

ռույթները:  

 Ազգայինը և համամարդկայինը մշա-

կույթում: Մշակույթ և քաղաքակըրթութ-

յուն: Քաղաքակրթությունների ապագայի 

հիմնախնդիրները: 

 Արժեք և արժեքաբանություն: Փիլիսո-

փայության արժեքաբանական նշանա-

կությունը:  

 Արժեքների դասակարգումը: Արժեքների 

հիերարխիայի՝ աստիճանակարգման փի-

լիսոփայական հիմնավորումները: 

 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ա. Սարգսյան, Փիլիսոփայութ-

յան դասընթաց, Եր․ 2010: 

  Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական 
փիլիսոփայության հիմունք-

ներ, Եր․ 2003: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայութ-

յան ներածություն, Եր․ 2004: 

 Момджян К․ Социальная 

философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային 
հասարակությունը՝ որպես 
տրանսֆորմացիոն գործունե-

ության համակարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // 

Учебное пособие для высших 

учебных заведении. Авт, колл․ 

Фролов И. Т. и др. Изд. третье. 

М․ 2005. 

XIV 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 3 

Տեսակը՝ սեմինար (գործնական աշխա-

տանք): 

Նպատակը՝ քննարկում, տեսակետերի 

առաջադրում ու վերլուծություն: 

 

Ըստ  4-րդ, 5-րդ և 6-րդ 

թեմաների շուրջ առաջարկված 
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Քննարկվող հարցերը. 4, 5 և 6   թեմաների 

շրջանակներում առաջադրված հարցերըֈ 

գրականության ցանկի: 

 

XV 
Ընթացիկ միջանկյալ ստու-

գողական աշխատանք թիվ 

2  

Տեսակը` 2-րդ միջանկյալ 

Գրավոր աշխատանքի թեմաներն են. 

Թեմա 4-6 

Ըստ 4-6 թեմաների շուրջ առա-

ջարկված գրականության 

ցանկի: 

Գնահատում 

ըստ վերոնշյալ 

3-րդ բաղադրիչի 

XVI Ամփոփիչ ստուգում Բանավոր քննություն 

Ըստ 1-6 թեմաների շուրջ 

առաջարկված գրականության 

ցանկի: 

Գնահատում 

ըստ վերոնշյալ 

4-րդ 

բաղադրիչի 
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2. ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ա/ Թեմա 1. Փիլիսոփայության ներածություն (մետափիլիսոփայություն)  

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Աշխարհայացք, փիլիսոփայություն, փիլիսոփայության առարկա, փիլիսոփայության 

առարկայական տիրույթ, տեսական և առօրեական աշխարհայացք, դիցաբանություն, կրոն, 

փիլիսոփայության բաժիններըֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

«Ի՞նչ է փիլիսոփայությունը»ֈ Որքան էլ հասարակ ու հասկանալի թվա այս հարցը, և 

դրանից ակնկալվող պատասխանը նույնպես ենթադրվի ոչ պակաս պարզունակ, բայց և այնպես 

շտապենք ամրագրել, որ նշված հարցին պարզապես հնարավոր չէ միանշանակ ու 

կաղապարային մտածողության տեսանկյունից «սովորական» պատասխան տալֈ Սովորաբար, 

այս հարցին պատասխանելու համար փիլիսոփաները առաջին հերթին փորձում են բացատրել 

հենց «փիլիսոփայություն» բառըֈ Մենք չեք ձգտի անիվ հայտնագործել, և նույնպես կշարժվենք 

նմանատիպ տրամաբանությամբֈ 

Ամրագրենք, որ «փիլիսոփայություն» բառը ոչ ավել, ոչ պակաս հին հունարեն θιλοζοθία 

(ֆիլոսոֆիա) բառի հայերենացված տարբերակն էֈ Բառացի թարգմանած այն նշանակում է «սեր 

իմաստության նկատմամբ», կամ պարզապես՝ «իմաստասիրություն»ֈ Պատահական չէ, որ հայ 

գիտափիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ «իմաստասիրություն» տերմինն ավելի հաճախ 

է շրջանառվել, քան «փիլիսոփայություն» տերմինըֈ 

Ինչևէ, վերադառնանք Հին Հունաստանֈ Ո՞վ և երբ առաջին անգամ կիրառեց այս տերմինըֈ 

Գոյություն ունի համընդհանուր ճանաչում գտած մի մոտեցում, համաձայն որի տերմինը 

«հորինել է» Պյութագորասը, իսկ նրանից այն փոխառել է Հերակլիտեսըֈ Սակայն ոչ 

Պյութագորասին, ոչ էլ Հերակլիտեսին չի հաջողվել լայն շրջանառության մեջ դնել այնֈ 

«Փիլիսոփայություն» տերմինը լայն զանգվածների սեփականությունն է դարձել և 

համընդհանուր շրջանառության մեջ է դրվել Պլատոնի աշխատությունների շնորհիվֈ Այստեղ 

ավելորդ չի լինի հիշատակել նաև այն հանգամանքը, որ նախկինում փիլիսոփայությունը 

տարատեսակ անվանումներուվ ևս հանդես է եկել, որոնցից առանձնահատուկ կցանկանայի 

ընդգծել «ալաթեյա» անավանումը (հին հունարեն Αλήθεια), որ ավանդաբար թարգմանվել է 

որպես «ճշմարտություն», սակայն բառացի նշանակում է. «խորքից հանել, բացահայտել այն, 

ինչը թաքնված է» ֈ 
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Տերմինի ստուգաբանությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է 

փիլիսոփայության էությունը վերհանելու և մեկնաբանելու գործումֈ Փորձենք վերլուծել նշված 

հարցադրումն այլ տեսանկյուններից ևսֈ 

Ցանկացած գիտատեսական համակարգի մասին խոսելիս ընդունված է առանձնահատուկ 

ընդգծել վերջինիս ուսումնասիրման առարկանֈ Դա արվում է այն պարզ պատճառով, որ 

ուսումնասիրման առարկայի առանձնացումն ու ընդգծումը միանշանակորեն կարողանում է 

կտրուկ և վերջնականորեն լուծել տվյալ տեսական համակարգի էության և բնույթի հետ 

կապված հարցադրումներըֈ Չէ՞ որ, մատնանշելով այն առարկան, որի ուսումնասիրությամբ 

զբաղվում է տվյալ գիտատեսական համակարգը, մենք վեր ենք հանում այն էականն ու 

առանձնահատուկը, որը բնորոշ է միայն տվյալ համակարգինֈ Շարադրվածի համատեքստում 

թվում է, թե փիլիսոփայության առարկայի հստակեցումն ու ձևակերպումը կարող է վերջ դնել 

փիլիսոփայության բնույթի և էության վերաբերյալ վաղուց արդեն գոյություն ունեցող 

իրարամերժ և ինչ–որ տեղ նաև հակասական պնդումներինֈ Սակայն այս հիմնախնդիրը, 

փիլիսոփայական բոլոր հարցադրումների նման, նույնպես զերծ չէ բազմակարծութային 

(պլյուրալիստական) և բազմանշանակային բնութագրիչներիցֈ Այսինքն, այս հիմնախնդրի 

վերաբերյալ տեսակետներն ու կարծիքները նույնպես բաժանվում ու հակադրվում են միմյանցֈ 

Բայց և այնպես, մասնագետները համակարծիք են, որ փիլիսոփայության առարկայի պարզ, 

միանշանակ ու բազմանշանակություն բացառող մատնանշում հնարավոր չէֈ Սա ամենից առաջ 

պայմանավորված է նրանով, որ փիլիսոփայությունը որպես գիտելիքի յուրահատուկ ձև, ունի 

համընդհանուր ուղղվածություն, կամ այլ կերպ ասած, միշտ իր ուշադրությունը ձգտում է 

սևեռել ոչ թե առանձին վերցված իրողությունների, կամ իրադարձությունների վրա, այլ 

քննարկման օբյեկտի դերում բոլոր դեպքերում էլ ձգտում է տեսնել հնարավորինս 

համընդհանուր, համընդգրկուն երևույթներֈ Ուստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ բոլոր 

ժամանակներում, և բոլոր փիլիսոփայական ուղղությունների ու հոսանքների կողմից էլ 

փիլիսոփայությունը ավանդաբար դիտվել է որպես կատեգորիաներով գործառնող, 

կառուցվածքային տեսանկյունից սխեմատիկ, կամ ավելի ճիշտ կլինի նույնիսկ ասել՝ 

սիմվոլիստական ուղղվածություն ունեցող ընդհանրական տիպի գիտելիքֈ 

Վերադառնալով փիլիսոփայության առարկայի հիմնախնդրին, ավելորդ չենք համարում 

ամրագրել, որ ընդհանուր ուղղվածության հարցեր ու հիմնախնդիրներ առաջադրող և 

լուծումներ որոնող տեսական համակարգի «հետաքրքրությունների շրջանակի» հստակեցումը 

հնարավոր չէ իրականացնել մասնավոր–գիտական և հանրամատչելի գիտատեսական 

հայեցակարգերի համանմանությամբֈ Փիլիսոփայության առարկայի հիմնախնդիրը, մյուս բոլոր 

փիլիսոփայական հարցադրումների նման, նույնպես պահանջում է «անհատականացված», 

յուրահատուկ ու անկրկնելի մոտեցումֈ Ի տարբերություն տեսական–հայեցակարգային 

ընդունված մոդելների, փիլիսոփայության դեպքում, անգամ առարկայի մատնանշումը պետք է 

պարտադիր կերպով իր վրա կրի փիլիսոփայական գիտելիքի անկրկնելիության դրոշմը. 

Փիլիսոփայության առարկայի դերում չի կարելի առանձնացնել բնության կամ 
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հասարակության, նյութականի կամ հոգևորի որևէ ոլորտ, որևէ առանձին դրսևորում, այլ 

անհրաժեշտ է փորձել դրա մեջ ընդգրկել հնարավորինս ընդհանրական ու ընդգրկուն գոյաձևերֈ 

Մենք չենք փորձի մեջբերել տարբեր փիլիսոփայական հայեցակարգերի շրջանակներում 

քննարկվող տեսակետերը վերը քննարկված տեսակետի վերաբերյալ, այլ փոխարենը, 

ամրագրելով վերը շարադրվածը, որպես ամփոփում կառանձնացնենք «մարդուն», «աշխարհը», 

«մարդ–աշխարհ փոխհարաբերությունները» և «աշխարհում մարդու տեղն ու դերը» որպես 

փիլիսոփայության «հետաքրքրությունների շրջանակ» առավել ճշգրիտ նկարագրող 

հարցադրումների ամբողջությունֈ Որոշ մասնագետներ առաջարկում են ընդհանրապես 

հրաժարվել «փիլիսոփայության առարկա» եզրույթից, և դրա փոխարեն կիրառել 

«փիլիսոփայության առարկայական տիրույթ» ձևակերպումըֈ Հիմնավորելով դա նրանով, որ 

նշված ենթատեքստում բոլոր այն հիմնախնդիրները, որոնց ուղղված են եղել բոլոր 

ժամանակներում փիլիսոփաների ուշադրությունը, ավելի ընդգրկուն են, քան դա ընկալվում է 

«առարկա» եզրույթի դեպքումֈ 

Իմաստության ձգտումը բնորոշ է ոչ միայն փիլիսոփաներին, այլ տարբեր զբաղմունքների 

տեր բազում մարդկանց: Փիլիսոփայական իմաստության յուրահատկությունը դեպի առավել 

ընդգրկուն (ընդհանուր, սահմանային, ամբողջական) և դրա հետ մեկտեղ` արմատական 

նշանակության իմաստները բացահայտող նրա նպատակաուղղվածության մեջ է: Նրա 

իմաստասիրության օբյեկտը ոչ թե կեցության որևէ կողմ է, այլ ողջ գոյավորը իր 

բովանդակության և իմաստի ամբողջության մեջ, աշխարհի ամբողջական պատկերը իր 

լրիվության ու լիաչափության մեջ: Իմաստունի համար կարևորը ոչ թե շատ գիտենալն է, այլ 

հասկանալը: Արիստոտելը (մ.թ.ա. 384-322) փիլիսոփայության իմաստը տեսնում էր 

համընդհանուրի ճանաչման, կեցության նախասկզբի և պատճառի իմացության մեջ: Այս 

ամբողջի մեջ այնուամենայնիվ, փիլիսոփայություն օբյեկտը մարդն է. որտեղի՞ց է եկել, ո՞վ է և 

ու՞ր է գնում նա: Այս հարցերի պատասխանի որոնումը Կանտը (1724-1804) տեսնում է հետևյալ 

խնդիրների լուծման մեջ.  

1. Ես ի՞նչ կարող եմ իմանալ:  

2. Ես ի՞նչ պետք է անեմ:  

3. Ի՞նչի վրա կարող եմ հույս դնել:  

4. Ի՞նչ է մարդը (Ո՞վ է մարդը):  

Առաջին երեք հարցերը հանգում են վերջինին և փիլիսոփայության կողմից 

ուսումնասիրվում են համապատասխանաբար գիտական, բարոյական և կրոնական 

կողնորոշմամբ: Գլխավոր արժեքը առաջինի դեպքում ճշմարտությունն է, երկրորդում` բարին, 

երրորդում` հավատը: Եվ այս բոլորը համախմբվում են մարդու և հասարակության էության 

ըմբռման մեջ` որպես միասնական, ինքնաբավ արժեք: Հետկանտյան փիլիսոփայության 

զարգացումը առաջնահերթ փիլիսոփայական խնդիր դարձրեց նաև մարդու զգայական, 

զգացմունքային, գեղագիտական հնարավորությունների բացահայտման հարցը. Ես ի՞նչ կարող 

եմ զգալ, վերապրել, ի՞նչ է գեղեցիկը, վեհը: Այս նոր հարցերի պատասխանը որոնում է 
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զգայական-էսթետիկական կողմնորոշված փիլիսոփայությունը: Որպես փիլիսոփայության 

գլխավոր արժեքներ և մարդու փիլիսոփայական ստեղծագործության հիմնական ուղենիշներ 

այստեղ հանդես են գալիս ճշմարտությունը, գեղեցիկը, բարին: Փիլիսոփայական գիտելիքի 

առանձնահատկությունները բացահայտելու համար այն ավանդաբար համեմատում են 

աշխարհայացքի, դրա պատմական դրսևորումների (դիցաբանություն, կրոն), 

գաղափարախոսություն, արվեստի գիտության հետ: Այս հայեցակետից արդի 

փիլիսոփայությունը փորձում է պատասխանել մեր դարաշրջանի աշխարհայացքային 

հիմնահարցերին` ելնելով բնապահպանական, մարդասիրական, ժողովրդական, մարդու 

իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության սկզբունքներից: 

Ժամանակակից գիտափիլիսոփայական հայեցակարգերում ավելի ու ավելի հաճախ են 

հնչում պնդումներ այն մասին, որ փիլիսոփայությունը հարկավոր է դիտարկել ոչ այնքան 

որպես գիտաարժեքաբանական համակարգ, որքան որպես աշխարհայացքային, 

աշխարհաճանաչողական մոդելների ամփոփ ու վերլուծական յուրատեսակ համադրությունֈ 

Բայց այստեղ նույնպես ամեն ինչ պարզ և միանշանակ չէ, ինչպես կարող է առաջին հայացքից 

թվալֈ Չէ՞ որ, մի կողմից աշխարհայացքը ներկայանում է որպես ավելի ընդգրկուն ու լայն 

աշխարհաճանաչողական միավոր, և այդ համատեքստում փիլիսոփայությունը ներկայանում է 

որպես աշխարհայացքի տարատեսակներից մեկը, իսկ մյուս կողմից էլ այն հանդես է գալիս 

որպես տեսական հայացքների՝ ինչպես առօրեական, այնպես էլ մշակված, համակարգված, 

կարգավորված ամբողջություն, և հետևաբար զգում է իմաստավորման և արժեվորման կարիքֈ 

Ուստի փիլիսոփայությունն էլ այս դեպքում ներկայանում է աշխարհի մասին մարդու 

պատկերացումները, կարծիքները, և մանավանդ համոզմունքները իմացաբանական և 

արժեքաբանական համապատասխան իմաստավորման ենթարկող չափորոշիչի դերումֈ 

Բայց նախ փորձենք պատասխանել այն հարցին, թե. «Ի՞նչ ասել է աշխարհայացք»ֈ 

Աշհարհայացքը կարելի է սահմանել որպես. Մարդու՝ աշխարհի մասին ունեցած հայացքների, 

պատկերացումների, կարծիքների, համոզմունքների ամբողջությունֈ 

Սակայն մասնագետների շրջանում դիտարկվում են աշխարհայացքի այլ սահմանումներ 

ևս, օրինակ. Աշխարհայացքը անհատական և հասարակական գիտակցության համալիր և 

համադրական գոյացություն է, որի բաղկացուցիչ մասերն են հայացքները, կարծիքները, 

տեսակետները, գիտելիքները, և նույնիսկ հավատալիքներն ու իմացական սկզբունքներըֈ 

Երկրորդ ձևակերպումը, չնայած որ միակողմանիորեն է նկարագրում աշխարհայացքը, բայց և 

այնպես հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, որ մարդու աշխարհայացքը 

կառուցվածքային առումով միատարր չէ... Ավելին, այս սահմանումը շեշտադրում է կատարում 

այն հանգամանքի վրա, որ անհատի աշխարհայացքը որպես ամբողջական միավոր բաղկացած 

չէ զուտ իր սեփական փորձի արդյունքների իմաստավորման արդյունքներից, այլ լրիվ 

հակառակը, այն մեծի մասամբ արգասիք է հասարակական գիտակցության անմիջական 

ազդեցության՝ տվյալ անհատի ինքնադրսևորման և ինքնաիրացման բարդ ու դժվարին 

գործընթացի վրաֈ 
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Աշխարհայացքն ընդունված է բաժանել երկու մակարդակների՝ տեսական և առօրեականֈ 

Առօրեական աշխարհայացքը ձևավորվում է ամենօրյա կենցաղային շփումներում, որպես 

կանոն ունի հախուռն, տարրերային բնույթֈ Վերջինիս ամենևին էլ բնորոշ չէ 

համակարգվածությունն ու մշակվածությունըֈ Իսկ ահա տեսական աշխարհայացքը 

ձևավորվում է առօրեական աշխարհայացքի համակարգման ու մշակման արդյունքումֈ 

Վերջինիս բնորոշ է հիմնավորվածությունն ու կարգավորվածությունըֈ Բայց, ընդհանուր 

առմամբ, տեսական և առօրեական աշխարհայացքների կարևորագույն տարբերիչ 

առանձնահատկությունը աղբյուրների հեղինակավորության գործոնն էֈ Եթե առօրեական 

աշխարհայացքի դեպքում մենք գործ ունենք վերջինիս ձևավորման այնպիսի աղբյուրների հետ, 

որոնք տվյալ գիտելիքի ոլորտում չեն հավակնում լուրջ հեղինակայնության, ապա տեսական 

աշխարհայացքի դեպքում այն աղբյուրները, որոնցից աշխարհայացքի կրողը քաղել է վերջինիս 

տարրերը, միանաշանակ հանդես են գալիս որպես տվյալ ոլորտում լուրջ հեղինակություն 

վայելող չափորոշիչներֈ 

Գոյություն ունի ընդունված մոտեցում, որ աշխարհայացքի պատմական ձևերը երեքն են՝ 

դիցաբանությունը, կրոնը և փիլիսոփայությունըֈ Կա նաև ընդունված մի մոտեցում, համաձայն 

որի կրոնը որպես աշխարհայացքի յուրահատուկ դրսևորում, ձևավորվել է դիցաբանության 

հիման վրա, իսկ փիլիսոփայությունն էլ հանդես է գալիս որպես դիցաբանական և կրոնական 

աշխարհայացքների հարստացման ու հասունացման արգասիքֈ Բայց շրջանառվում է նաև այն 

պնդումը, որ և՛ կրոնական, և՛ փիլիսոփայական աշխարհայացքները դիցաբանական 

աշխարհայացքի զարգացման և փոխակերպան արդյունքն ենֈ Այսինքն, այս մոտեցման 

համաձայն, դիցաբանական աշխարհայացքը դիտարկվում է որպես մարդու՝ աշխարհը 

իմաստավորելու, ըմբռնելու և հասկանալու առաջին և անախադեպ փորձը, որի հետագա 

զարգացումը երկատել է այն. մի կողմից գերբնականի, աննյութականի ու միստիկականի 

նկատմամբ վախը, զգուշավորությունը, ակնածանքը և հավատը հիմք են դարձել կրոնական 

աշխարհայացքի համար, իսկ մյուս կողմից բանախոհականությունը, քննադատականությունը, 

տեսակետների ու համոզմունքների հիմնավորման, հաստատման ու ապացուցման 

անհրաժեշտությունը հիմք են ստեղծել փիլիսոփայական աշխարհայացքի համարֈ 

Դիցաբանությունը, կամ դիցաբանական աշխարհայացքը մարդու առաջին փորձն էր՝ 

պատասխանելու իրեն հետաքրքրող հարցերինֈ Վերջինիս շրջանակներում մեր նախնիները 

երևակայական դեպքերի, իրադարձությունների ու հերոսների մասին պատմություններով 

ակնկալում էին բավարարել իրենց հետաքրքրասիրությունը այն բոլոր հարցերի առումով, որ 

զբաղեցնում էին նրանց մտքերը՝ շրջակա իրականությունը և ինչու՞ ոչ, նաև հենց իրենց 

էությունն ու բնույթը հասկանալու համարֈ Դիցաբանական աշխարհայացքին բնորոշ էն. 

տիեզերակենտրոնությունն ու անիմիզմըֈ 

Կրոնական աշխարհայացքը, որպես դիցաբանական աշխարհայացքի զարգացման 

արգասիք, վերջինիցս ժառանգել է մի շարք առանձնահատկություններ, սակայն ունի նաև միայն 

իրեն բնորոշ մի շարք գծեր, որոնց շարքում կարելի է առանձնացնել այն հանգամանքը, որ ի 
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տարբերություն դիցաբանականի, որը այնքան էլ խիստ չէր առանձնացնում հոգևորը 

նյութականից, կրոնական աշխարհայացքը հստակ սահմանազատում է անցկացնում հոգևոր և 

նյութական աշխարհների միջևֈ Եթե դիցաբանության շրջանակներում երևակայական 

հերոսների,կերպարների, աստվածների ու կիսաստվածների և մարդկանց միջև մի շարք 

սկզբունքային ընդհանրություններ կային, ապա կրոնական աշխարհայացքը կտրուկ և հստակ 

ջրբաժան գծեց մարդու և այնկողմնայինի միջևֈ Կրոնական աշխարհայացքի 

առանձնահատկությունների մասին խոսելիս պարտադիր է ընդգծել վերջինիս 

աստվածակենտրոն և կրեատիվիստական բնութագրիչներըֈ 

Փիլիսոփայությունը կամ փիլիսոփայական աշխարհայացքը տարբերվում է 

դիցաբանական և կրոնական աշխարհայացքներից ամենից առաջ նրանով, որ ի տարբերություն 

վերջիններիս, նրան խորթ է դոգմատիկական մտածելակերպըֈ Փիլիսոփայական 

աշխարհայացքը բազմակարծության, քննադատական մտածելակերպի և 

բանախոհականության ասպարեզ էֈ Խոսելով փիլիսոփայական աշխարհայացքի 

առանձնահատկությունների մասին, անհրաժեշտ է ամենից առաջ հիշատակել 

մարդակենտրոնությունը և հիմնավորվածությունըֈ 

Փիլիսոփայության հիմնական բաժինները մատնանշելիս առաջին հերթին հարկավոր է 

հիշատակել հետևյալ ուսմունքները․ 

1․ Գոյաբանություն (օնտոլոգիա), 

2․ Իմացաբանություն (գնոսեոլոգիա, էպիստեմոլոգիա), 

3․ Սոցիալական փիլիսոփայություն, 

4․ Փիլիսոփայական մարդաբանություն (անթրոպոլոգիա), 

5․ Արժեքաբանություն (աքսեոլոգիա), 

6․ Բարոյագիտություն (էթիկա) 

և այլնֈ 

 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

«Փիլիսոփայություն» տերմինիի ստուգաբանությունըֈ  

Փիլիսոփայության առարկայի հիմնահարցըֈ 

Փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցվածքըֈ 
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 Ինքնաստուգման հարցեր 

Ի՞նչ է աշխարհայացքըֈ 

Փիլիսոփայությունը որպես աշխարհայացքֈ 

Դիցաբանություն, կրոն, փիլիսոփայությունֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: էջ 6-9, 14-16 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: Էջ. 4-18 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: էջ 8-15,  22-23 

Լրացուցիչ 

 Ա.Մանասյան, Գիտություն և աշխարհայացք, Եր․ 1977: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Алексеев П․ Панин А․ Философия, М․ 2005. 

 Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 
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ա/ Թեմա N 2․ Փիլիսոփայության պատմություն 

 (դասախոսություն՝ 2  ժամ) 

 2․1 Փիլիսոփայությունը հին աշխարհի , միջնադարյան մշակույթում, 

Վերածննդի մշակույթը և փիլիսոփայությունը 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Փիլիսոփայության ծագումը, փիլիսոփայության զարգացման փուլերը, արևելյան և 

արևմտյան փիլիսոփայության առանձնահատկությունները, հին Հունաստանի 

բնափիլիսոփայությունը, հիլոզոիզմ, օբյեկտիվ իդեալիզմ, էյդոս, ձև,  միջնադարյան 

փիլիսոփայություն, ջատագովական փիլիսոփայություն, հայրաբանական 

փիլիսոփայություն, սխոլաստիկական փիլիսոփայություն, ունիվերսալիա, նոմինալիզմ, 

ռեալիզմ, հայ միջնադարյան փիլիսոփայություն, վերածննդի փիլիսոփայություն, 

հումանիզմ, վերածննդի դարաշրջանի նորպլատոնականությունֈ 

 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

                     2․1․1 Փիլիսոփայությունը հին աշխարհի մշակույթում 

Փիլիսոփայությունը ծագել է մ.թ.ա. 6-րդ դարում Հին Հունաստանում: Դրանից առնվազն 

մեկ դար առաջ արդեն զարգացած միտք կար նաև Հին Հնդկաստանում և Հին Չինաստանում, 

սակայն այդ երկրկներում առկա միտքն ավելի շուտ կրոնադավանաբանական էր և գործնական 

ուղղվածություն ուներ: Փիլիսոփայությունն այն տեսքով, որով այժմ գոյություն ունի, իր հիմքերը 

գտնում է Հին Հունաստանում: Մեկնարկելով Հին Հունաստանից՝ փիլիսոփայությունն այնուհետև 

անցել է մի քանի շրջաններ.  

 Անտիկ ժամանակաշրջան – մ.թ.ա. 6-րդ - մ.թ. 3-րդ դարեր 

 նախասոկրատյան շրջան – մ.թ.ա. 6-5-րդ դարեր 

 դասական շրջան – մ.թ.ա. 5-4-րդ դարեր 

 հելլենիստական շրջան – մ.թ.ա. 3-րդ – մ.թ. 3-րդ դարեր 

 Միջնադար – 4-14-րդ դարեր (երբեմն Միջնադարի սկիզբը համարում են Հռոմեական 

կայսրության անկումը՝ 476 թվական) 

 Վերածնունդ – 14-16-րդ դարեր 



32 
 

 Նոր ժամանակներ – 17-19-րդ դարեր 

 Ժամանակակից շրջան – 20-րդ դարից մինչև մեր օրեր 

Աշխարհում ամեն ազգ ձևավորվել ու զարգացել է իրեն բնորոշ ազգային կերտվածքով, 

հոգևոր մշակույթով, բարոյակամային հատկություններով: Սկզբնական շրջանում այդ 

արժեքները խտացվել և արտացոլվել են նրա ավանդույթներում: Աստիճանաբար դրանք 

ընդհանրացվել են դիցաբանական պատկերացումների ձևով: Դիցաբանական մտքի հիման վրա 

էլ ձևավորվել է փիլիսոփայական մտածելակերպը: Այդ պատճառով էլ արևելյան և արևմտյան 

փիլիսոփայական մտքի ձևավորման ու զարգացման գործընթացում զարմանալի նմանության 

հետ մեկտեղ նկատվում է և զգալի զանազանություն: 

Հնդկաստանում, Չինաստանում և Հունաստանում փիլիսոփայական միտքը ձևավորվել է 

մ.թ.ա. VII-VI դարերում: Այդ ժողովուրդների փիլիսոփայական համոզմունքներում արտացոլվել 

է նրանց դիցաբանությանը բնորոշ աշխարհի առաջացման, կյանքի ծագման, մահվան ու 

անմահության և այլ բնույթի հիմնախնդիրներ: Բոլորի մոտ էլ փիլիսոփայությունը դիտվել է 

որպես լավ մտածելու, լավ խոսելու, պարկեշտ վարքագիծ դրսևորելու գործընթացին նպաստող 

իմաստություն: 

Արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքում զգալի տեղ է հատկացվել 

բարոյագեղագիտական հայացքներին: Այդ ժողովուրդների իմաստունները երջանկության և 

դժբախտության, գեղեցիկի և տգեղի, բարու և չարի, արդարության և անարդարության 

հիմնախնդիրները վերլուծել, պարզաբանել և արժեքավորել են նույնաբնույթ սկզբունքներով: 

Անտիկ դարաշրջանի փիլիսոփայական մտքում զարմանալի նըմանություն է դիտվում 

նաև աշխարհայացքային հարցալուծումների շարադրանքում: Մատերիալիստական և 

իդեալիստական աշխարհայացքները մ.թ.ա. VII-III դարերի  Հնդկաստանի, Չինաստանի և 

Հունաստանի փիլիսոփայական դպրոցներում պարզաբանվել ու շարադրվել է գրեթե միանման 

հիմնավորումներով: Չորս տարրերը` հողը, կրակը, ջուրը, օդը որպես սուբստանցիա են դիտվում 

և Հնդկաստանի Լոկայաթա մատերիալիստական ուսմունքում և հույն փիլիսոփա Էմպեդոկլեսի 

մոտ: Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հունաստանի փիլիսոփայական դպրոցներում, 

հոսանքներում և առանձին մտածողների աշխատություններում նկատվում է նաև շարժման 

զարգացման, փոփոխության հիմնախնդիրների լուծման նմանություն: Հակադրությունների 

միասնության ու տարբերության դիալեկտիկան նույնաբնույթ վերլուծության է ենթարկվում 

բրահմանի վերաբերյալ Հնդկաստանի «ՈՒպանիշադաներում», դաոյի վերաբերյալ Չինաստանի 

դաոսիզմում, լոգոսի վերաբերյալ հույն փիլիսոփա Հերակլիտեսի հայացքներում: 

Արևելքի և արևմուտքի փիլիսոփայական միտքը քիչ է զանազանվում նաև սոցիալ-

քաղաքական հիմնախնդիրների հարցալուծումներով: Հնդիկ Կաուտիլյայի «Արտհաշաստրա» և 

հույն Արիստոտելի «քաղաքականություն» աշխատություններում արծարծվում են 

հասարակության դասային շերտավորման, պետության ձևերի, կառավարման մեթոդների, 

իրավական նորմերի, տնտեսական գործունեության և այլ բնույթի հիմնախնդիրներ: 

Հունաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի  փիլիսոփայական մտքում հիմնախնդիրների 

նմանության հետ մեկտեղ նկատվում է նաև զգալի զանազանություն: Ազգային ավանդույթները, 

հոգեկան կերտվածքը, բնակլիմայական պայմանները որոշակի հետք են թողել այդ 
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ժողովուրդների փիլիսոփայական մտածելակերպում: Արևելքի ժողովուրդների 

փիլիսոփայությունը առավելապես մարդաբանական ուղղվածություն ունի: Արևմուտքի 

ժողովուրդները ուշադրությունը կենտրոնացրել են ավելի շատ բնափիլիսոփայական 

հիմնախնդիրների վրա: Անտիկ Հունաստանի փիլիսոփաների աշխատություններում 

առանձնանում է գոյաբանական, իմացաբանական, մեթոդաբանական, բարոյագեղագիտական, 

տրամաբանական, քաղաքական հիմնախընդիրները: Անգամ մարդաբանական բնույթի 

շարադրանքներում արևելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների մոտ նկատվում է հարցալուծումների 

նպատակաուղղվածության զանազանություն: Արևելքի փիլիսոփաները մարդու հիմնախնդիրը 

քննարկում են առավելապես կյանքի կենսագործունեության տեսանկյունից: Այստեղ 

շեշտադրվում է մարդկանց փոխհարաբերության, վարվելակերպի, սոցիալական կարգավիճակի 

և այլ բնույթի հիմնախնդիրներ: Արևմուտքի փիլիսոփաների աշխատություններում վերլուծվում 

են կեցության և ճանաչողության հիմնախնդիրներ: 

Արևելքի փիլիսոփաների աշխատությունները ունեն կրոնափիլիսոփայական 

բովանդակություն: Այդպիսին են բուդդայականությունը, բրահմանականությունը, 

կոնֆուցիականությունը: Արևմտյան փիլիսոփաները զարգացնում են առավելապես 

մատերիալիստական հիմնախնդիրներ: Իսկ իդեալիստ մտածողները, անգամ շրջանցելով 

կրոնական աշխարհայացքային հարցալուծումները, ավելի շատ ուշադրություն են դարձրել 

ճանաչողության մեթոդաբանական հիմնահարցերի վրա: Անտիկ Հունաստանի փիլիսոփաների 

աշխատությունները կրոնափիլիսոփայական բովանդակություն չեն ունեցել: 

Նմանության ու տարբերության հետ մեկտեղ անտիկ դարաշրջանի արևմուտքի և արևելքի 

փիլիսոփայական միտքը արտացոլել է իր ժամանակաշրջանի նյութական և հոգևոր արժեքները, 

հանդիսացել է քաղաքակրթության հանրագումար: 

Անտիկ Հունաստանում իմաստուն փիլիսոփաները իրենց խորհրդածությունները 

նպատակաուղղում էին Արեգակի, երկրի, աստղերի, կենդանիների, բույսերի, մարդու 

առաջացման հիմնահարցերին:   Նրանք փորձում էին ըմբռնել և բացատրել բնության էությունը, 

աշխարհի, տիեզերքի օրինաչափությունները, հիմնավորել աշխարհի սկզբնահիմքի բնույթը: 

Հույն փիլիսոփաների ուշադրությունը կենտրոնացած էր նախահիմքի (սուբստանցիայի) 

իմաստավորման, դրա բնույթի պարզաբանումների վրա: Նրանք փնտրում էին այն հիմնական, 

անփոփոխ, անստեղծելի ու անոչնչանալի որակը, հիմնատարրը, որը պետք է ընկած լիներ 

իրականության ողջ բազմազանության հիմքում: Այդպիսի հարցալուծումներով զբաղվողների 

նկատմամբ հասարակությունը մեծ պատկառանք էր ցուցաբերում: 

Անտիկ Հունաստանում հոգևոր գործունեությունը չափազանց բարձր էր գնահատվում: 

Ցանկացած ազատ քաղաքացի կարող էր դրսևորել իր ընդունակությունները 

բազմակողմանիորեն: Հասարակությունը հարգում էր համոզիչ խոսող, իր տեսակետը 

փաստարկումներով հիմնավորող անձանց: Ճարտար խոսելու, մարդկանց վրա տպավորություն 

թողնելու արվեստը կենսական անհրաժեշտություն էր դարձել: Այսպիսի միջավայրն էլ հենց 

նպաստեց փիլիսոփայական մտածելակերպի զարգացմանը: Այդ գործընթացի կարևոր խթանիչ 

հանդիսացավ նաև հունական դիցաբանությունը: Հոմերոսի «Իլիական» և «Ոդիսական», 

Հեսիոդոսի «Թեոգոնիա» պոեմներում խոսվում էր նաև փիլիսոփայական գոյաբանական 

հարցերի մասին: Պոեմներում պատմվում էր, որ նախահիմք հանդիսացող քաոսից ծնվում են 
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Երկիրը, Տարտարոսը, Էրոսը, իսկ դրանցից էլ` աստվածները, տիտանները և հերոսները: Դրանք 

բոլորն էլ ընդհանուր տիեզերքի մաս են կազմում և ենթարկվում են տիեզերական 

օրինաչափություններին: Իսկ տիեզերքը դիտվում էր ներդաշնակ ամբողջություն: Այսպիսի 

հարցալուծումներով էլ պայմանավորված է անտիկ Հունաստանի փիլիսոփայական մտքի 

տիեզերակենտրոն (կոսմոցենտրիստական) բնույթը: Այդ ժամանակաշրջանի փիլիսոփայական 

դպրոցների զարգացրած հայացքներում առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում անստեղծելի, 

բացարձակ կեցություն համարվող տիեզերքը: Անտիկ հույների պատկերացմամբ ողջ տիեզերքը 

կարգավորված ու ներդաշնակ ամբողջություն է: Տիեզերքի մասին հույն փիլիսոփաների 

խորհըրդածությունները մտահայեցողական բնույթ են կրում: Նրանք ջանում էին հայել այն, ինչը 

հասանելի է իրենց զգայություններին և իմաստավորել այն, ինչը մատչելի է բանականությանը: 

Ցանկացած դարաշրջանի փիլիսոփայական մտքի զարգացվածության ցուցանիշներից 

մեկն էլ ձևավորվող փիլիսոփայական դպրոցներն են և դրանց գործունեության արդյունք 

հանդիսացող փիլիսոփայական հիմնախնդիրների բնույթն ու շրջանակը: Նման  սկզբունքով 

պետք է արժեքավորել մ.թ.ա. VII-VI դարերում փիլիսոփայական միտք ձևավորող Միլեթյան 

դպրոցըի գործունեությունը: Դպրոցի հիմնադիրը եղել է Թալեսը (մ.թ.ա. 625-547), մեծ լումա են 

ներդրել նաև Անաքսիմանդրոսը (մ.թ.ա. 610-546) և Անաքսիմենեսը (մ.թ.ա. 588-525): Դպրոցը 

զարգացրել է հիլոզոիստական համոզմունքներ: Հիլոզոիզմ (հունարեն հյուլե-մասնիկ և զոոս-

կյանք, կենսունակություն, բառակապակցություն է, որը բառացի նշանակում է հյուլեն ունի 

կենսունակություն): Այդպիսի մտածելակերպում կյանքը, զգայունակությունը հատուկ են 

բնության բոլոր իրերին: Անաքսիմենեսի ընդունած նախահիմք օդը, Թալեսի նախասկիզբ ջուր-

խոնավությունը օժտված են ակտիվությամբ, կենսունակությամբ: Դրանք կենդանի որակներ են, 

ուժ, ամեն ինչ սնուցող որակ: Միլեթյան դպրոցի մտածողները ողջ տիեզերքը դիտում էին 

շնչավորված: Նրանք  իրենց գոյաբանական հարցալուծումներում փնտրում էին հավերժորեն 

գոյություն ունեցող անոչնչանալին, որը առաջացման և ոչնչացման գործընթացի բազմաբնույթ 

փոխազդեցություններում կմնար անփոփոխ և կկազմեր գոյություն ունեցող ամեն ինչի 

նախահիմք-սկզբնապատճառ: 

Էլեական դպրոցը մ.թ.ա. VI-V դարերում փիլիսոփայական խորհրդածությունները 

կենտրոնացնում է շարժման բնույթի, էության հիմնախնդիրների վրա: Դպրոցի 

ներկայացուցիչներն են` Քսենոփանեսը, Պարմենիդեսը, Զենոնը, Մելիսը: Դպրոցի 

հիմնադիր Քսենոփանեսը սկսելով բազմաստվածության քննադատությունից, մի կողմից 

հիմնավորում է, որ աստվածները մարդկանց պատկերացման արդյունք են, մյուս կողմից էլ 

ընդունում է, որ տիեզերքում գոյություն ունի աննյութական, միասնական, անշարժ ու անփոփոխ 

գոյ աստված: Դա զուտ միտք է, որը կառավարում է ողջ տիեզերքը: Միտք աստվածը 

Քսենոփանեսի պատկերացմամբ համասեռ, անփոփոխ, միասնական հավերժություն է: Այս 

գաղափարները հետագա զարգացում ստացան Պարմենիդեսի «Բնության մասին» գրքում: 

Պարմենիդեսը  փիլիսոփայական հիմնախնդիր դարձնելով կեցության բնույթի 

պարզաբանումները, հիմնավորում է, որ դա հավերժ է, անստեղծելի, անոչնչանալի, միասեռ ու 

անընդհատ: Պարմենիդեսի կարծիքով կեցությունը գոյություն ունի, իսկ ոչ կեցությունը 
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գոյություն չունի, քանզի այն մտածելի չէ: Մտածելի է միայն գոյություն ունեցողը: Նրա 

համոզմամբ ամեն ինչ լցված է կեցությամբ: Դատարկ տարածություն գոյություն չունի: Ամենուր 

մի կեցությունը հպված է այլ կեցության հետ: Այդպիսի հպվածությունը անընդհատություն է: 

Գոյաբանական հարցալուծումներում Պարմենիդեսը հիմնավորում է, որ տեսանելի 

աշխարհի ողջ բազմազանությունը առաջացել է երկու նախահիմքերի խառնուրդից: Այդ 

նախահիմքերից լույսը եթերային կրակ է, իսկ խավարը` սառնություն, մթություն, կոշտացած 

հող: Պարմենիդեսի կարծիքով աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր երևույթները կառավարում է 

ճշմարտության և անհրաժեշտության աստվածուհին: 

Զենոնը փորձեց քննարկման հարց դարձնել աշխարհի բազմազանության և շարժման 

հիմնախնդիրը: Նա իր նշանավոր «դիխոտոմիա», «Աքիլլեսը և կրիան», «թռչող 

նետ» ապորիաներում (հունարեն ապորիա նշանակում է անելանելի վիճակ, դժվար լուծելի 

հիմնախնդիր) քննարկման խնդիր դարձրեց սահմանափակի և անսահմանի, վերջավորի և 

անվերջի հարցը: Քննարկվող  ժամանակաշրջանում մտածողների մոտ իշխում էր այն կարծիքը, 

որ տարածությունը բաղկացած է բազում առանձին մասերից, իսկ ժամանակը` բազում առանձին 

պահերից: Մետաֆիզիկական այս համոզմունքների առկայության պայմաններում Զենոնը 

մատնացույց արեց տարածության, շարժման, ժամանակի մասին իր ժամանակի 

գիտափիլիսոփայական մտքի հիմնական հասկացություններում եղած հակասությունները: Նա 

հանճարեղորեն զգաց, որ տարածությունը, շարժումը, ժամանակը ընդհատության և 

անընդհատության միասնություն են, բայց պատմական սահմանափակության պատճառով 

իսկությունը թվացողի տեղ ընդունեց: 

Լևկիպոսի և Դեմոկրիտեսի (մ.թ.ա. VI-V դարերում) բնափիլիսոփայական հայեցակարգում 

ողջ իրականությունը դիտվում է որպես ատոմների և դատարկության միասնություն: Կեցության 

ատոմները Դեմոկրիտեսի պատկերացմամբ միմյանցից տարբերվում են ձևով, մեծությամբ, 

կարգով: Ատոմները անբաժանելի, անթափանցելի, փոքրագույն, անստեղծելի և անոչնչանալի 

մասնիկներ են: Դրանց միացումից առաջանում են տարբեր հատկություններով օժտված իրերը: 

Իսկ իրերի քայքայումը այդ ատոմների բաժանման արդյունք է: Դա անընդհատ գործընթաց է: 

Դատարկ տարածության մեջ անկանոն շարժվող ատոմները բախվելով միմյանց առաջացնում են 

տարբեր համակցություններ: Ծանր  ատոմների համակցությունից առաջացել է երկիրը, իսկ 

թեթև ատոմներից` երկինքը: 

Լևկիպոսի և Դեմոկրիտեսի ատոմիստական տեսության մեջ ամեն ինչ 

պատճառականացված է: Պատահականությունը բացառվում է: Նրանց համոզմամբ մարդիկ 

պատահականությունը ընդունել են իրենց չիմացությունը թաքցնելու համար: Տիեզերքում ամեն 

ինչ կատարվում է անհրաժեշտաբար: Առանց պատճառի ոչինչ տեղի չի ունենա: Դեմոկրիտեսը 

տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառական կապերի բացատրությունը չափազանց 

բարձր էր գնահատում: Այդպիսի իմացությունը նա պարսկական գահին տիրանալուց վեր է 

դասում: 
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Ատոմիստները հետաքրքիր ձևով են հիմնավորում մարդկային ճանաչողությունը: 

Դեմոկրիտեսի համոզմամբ իրերից անջատվում են նրանց կերպարների նմանություն կազմող 

մասնիկներ և հասնելով մարդու զգայական օրգաններին, դրանց ծակոտիներից ներս են 

թափանցում և համապատասխան զգայական պատկեր են առաջացնում: 

Պլատոնը զարգացնում է օբյեկտիվ իդեալիստական փիլիսոփայություն: Այդ 

փիլիսոփայությունը ձևավորվում է էյդոսների (գաղափարների) մեկնաբանության հիման վրա: 

Զարգացվում է մի համոզմունք, ըստ որի նյութական, եզակի իրերը գտնվում են անընդհատ 

փոփոխության վիճակում: Դա զգայելի նյութական աշխարհն է: Այդ աշխարհի իրերն առաջանում 

և ոչնչանում են: Դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի նաև մտահասանելի էությունների, 

գաղափարների (էյդոսների) աշխարհ, որը անփոփոխ է, անստեղծելի ու անոչնչանալի և գտնվում 

է հեռու տիեզերքում: Նման համոզմունքների համաձայն ընդհանուր հասկացությունները 

(գաղափար, էյդոսներ), ռեալ, օբյեկտիվորեն գոյություն ունեն: 

Մեզ շրջապատող նյութական-զգայական աշխարհը էյդոսների ստվերն է, ոչ կատարյալ, 

աղավաղված պատկերը: Այս ըմբռնումները Պլատոնը մատչելի ձևով հիմնավորում է 

քարանձավի օրինակով: Այն մարդիկ, ովքեր ծնվել և մեծացել են քարանձավում, դրսի աշխարհի 

մասին պատկերացում կկազմեն քարանձավի մուտքից դիմացի պատին ընկնող ստվերների 

միջոցով: Նրանց համոզմամբ դրանք իրական են: Եթե նրանցից մեկը դուրս գա քարանձավից, 

դիտի շրջապատը և վերադառնալով պատմի իր տեսածը, նրան ոչ ոք չի հավատա: Այդպես են և 

երկրաբնակները: Մարդկանց թվում է, թե իրենց շրջապատի ամեն ինչը իրական է, ռեալ, քանի 

որ նրանք դրանցից բացի ոչինչ չեն տեսել: Նրանց ինտելեկտին հասու չէ էյդոսների` իսկական 

գոյերի աշխարհի ըմբռնումը: Դրան կարող է հասու լինել միայն փիլիսոփայի միտքը, որին 

մարդիկ չեն հավատում: 

Արիստոտելը իրավամբ համարվում է հին աշխարհի ամենահայտնի մտածողըֈ 

Նա զարգացրել է փիլիսոփայական, տրամաբանական, բնագիտական, քաղաքական և 

բարոյագեղագիտական գիտելիքներ: Արիստոտելը ընդունում է միմյանցից անկախ նյութական և 

իդեալական նախահիմքերի գոյությունը: Նյութը անձև է, անորակ, չեզոք, բայց անստեղծելի ու 

անոչնչանալի: Իսկ ձև էյդոսը աննյութական ակտիվություն է: Իրերը անկատար, չեզոք նյութի և 

ակտիվ ձևի միասնության արդյունք են: Ձևը նյութին տալիս է իրական կեցություն: Լինելիության 

այդ գործընթացում նյութը ձևավորվում է, իսկ ձևը` նյութականացվում: Ձևը իրին 

որոշակիություն է հաղորդում, ձևավորում և դառնում է դրա էությունը: Ձևը բովանդակում է և 

շարժում, և նպատակ: Ողջ տիեզերքը ձևի և նյութի միասնության դրսևորում է: Արիստոտելի 

համոզմամբ տիեզերքն ունի իր ձև էյդոսը` ձևերի ձևը (միտք, բանականություն): Տիեզերական 

էյդոսը մտածողություն է մտածողության մասին: Այսինքն, ճանաչում է և իրերի էյդոսներին, և 

ինքն իրեն: Դա դեմիուրգ է, սկզբնապատճառ և առաջնաշարժիչ աստված: Արիստոտելի 

պատկերացմամբ այդ աստվածը աննյութական գոյ է, մաքուր էներգիա, միտք և բոլոր գոյերի 

վերջնանպատակ համարվող բարձրագույն բարիք: Էնտելեխիա ասելով Արիստոտելը 
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հասկանում է նպատակասլացություն, նպատակաուղղվածություն՝ որպես շարժիչ ուժ, ակտիվ 

սկզբնապատճառ, որը հնարավորությունը փոխարկում է իրականությանֈ 

«Նիկոմախի բարոյագիտություն» աշխատության մեջ Արիստոտելը հիմնավորում է, որ 

հասարակության մեջ մարդը պետք է դրսևորի բարոյական վարքագիծ: Հասարակության մեջ 

իրեն դրսևորելու, քաղաքական կյանքին ակտիվորեն մասնակցելու համար մարդը պետք է 

օժտված լինի բարոյական առաքինություններով: Իսկ առաքինի լինելու համար մարդը պետք է 

ստանա անհրաժեշտ դաստիարակություն և կրթություն: Առաքինի կարող է լինի միայն ազատ 

մարդը, որը ունակ կլինի ինքնուրույն ընտրություն կատարելու և պատասխանատվություն 

կրելու իր արարքների համար: Այդպիսին չի կարող լինել ստրուկը, քանզի նա ինքն իրեն չի 

պատկանում: 

Արիստոտելի համոզմամբ «Մարդը քաղաքական կենդանի է»: Նա ծնվում է որպես 

քաղաքական էակ և իրենում կրում է միասնական ապրելու բնազդ: Համատեղ ապրելու համար 

մարդիկ պետք է գործեն արդարության սկզբունքով: Սակայն արդարությունը պետք է դիտել 

հավասարների նկատմամբ: Արիստոտելի կարծիքով արդարությունը բոլորի հավասարությունն 

է ոչ թե բոլորի համար, այլ հավասարների միջև: 

 

2․1․2 Փիլիսոփայությունը միջնադարյան մշակույթում, Վերածննդի մշակույթը և 

փիլիսոփայությունը 

Միջին դարերում փիլիսոփայությունը հաճախ ձեռք էր բերում կրոնական երանգավորումֈ 

Սակայն սա չի նշանակում, որ այս շրջանում կրոնը և փիլիսոփայությունը նույնանում էինֈ 

Կրոնը փիլիսոփայություն չէ, այն աստվածահաճություն է՝ գերբնական կապ մարդկանց և 

աստծո միջևֈ Բայց այստեղից էլ չի կարելի ենթադրել, որ կրոնի և փիլիսոփայության միջև որևէ 

կապ ընդհանրապես գոյություն չունիֈ Փիլիսոփայության շրջանակներում ընդհանուր 

նախահիմքերի որոնումները փիլիսոփաներին հաճախ հանգեցրել են Աստծո գաղափարինֈ Իսկ 

կրոնի մեջ, ինչպես և ցանկացած տեսական համակարգում առկա են փիլիսոփայական 

հարցադրումներֈ 

Մեր թվարկության առաջին դարի սկզբին մեձավոր արևելքում ձևավորվեց մի կրոն՝ 

Քրիստոնեությունը, որը հետագայում չափազանց մեծ ազդեցություն պետք է ունենար 

եվրոպական քաղաքակրթության վրաֈ Առաջին դարի երկրերդ կեսում քրիստոնեությունը 

արդեն մուտք էր գործել Եվրոպա և աստիճանաբար ձեռք էր բերում հետևորդների մեծ բանակֈ 

Բայց և այնպես, մինչև չորրորդ դարի սկիզբը Եվրոպայում քրիստոնեությունը շարունակում էր 

համարվել փոքրամասնության կրոնը, ուստի հալածվում ու քարկոծվում էրֈ Երկրորդ դարից 

սկսած ասպարեզ իջան այնպիսի փիլիսոփաներ, որոնց աշխատություններում լուրջ տեղ էր 

զբաղեցնում քրիստոնեության դերի ու նշանակության բարձրացմանը ուղղված 

գործունեությունըֈ 

Միջնադարյան եվրոպական փիլիսոփայությունը ընդունված է բաժանել 3 շրջանիֈ 
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1) Ջատագովական 

2) Հայրաբանական 

3) Սխոլաստիկական 

Ջատագովական շրջանի ամենաականավոր ներկայացուցիչներից էին Օրիգենեսը, 

Տերտուլիանոսը, և այլոքֈ Այս շրջանի մտածողները իրենց փիլիսոփայական պոտենցիալը 

ծառայեցնում էին քրիստոնեության դերի ու նշանակության բարձրացմանըֈ 

Հայրաբանական շրջանի ներկայացուցիչներից կարելի է առանձնացնել Օգոստինոս 

Երանելուն,  և Գրիգոր Նիսիացունֈ Այս ժամանակաշրջանում փիլիսոփայության և 

փիլիսոփաների առաջ կանգնած էին բոլորովին նոր խնդիրներ, մասնավորապես 

քրիստոնեական եկեղեցու պաշտոնական ռազմավարության մշակումը, ինչը հաջողությամբ 

իրականացրեցին նշված մտածողներըֈ Այսպիսի կարևոր և պատասխանատու ծառայության 

համար այս ժամանակաշրջանի մտածողներին եկեղեցին պատվեց «եկեղեցու հայրեր» 

կոչումովֈ Այստեղից էլ՝ ժամանակաշրջանի անվանումըֈ 

Սխոլաստիկական ժամանակաշրջանի անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ ուշ 

միջնադարյան Եվրոպայի դպրոցներում և համալսարաններում թույլատրվում էր դասավանդել 

միայն եկեղեցու հայրերի կողմից մշակված «պաշտոնական փիլիսոփայությունը» («Սխոլա» հին 

հուն․ - դպրոց)ֈ Չնայած, որ սկզբանական շրջանում սխոլաստիկական փիլիսոփայությունը 

ունեցավ դրական նշանակություն, բայց և այնպես հետագայում այն ձեռք բերեց բացասական 

երանգավորում և սկսեց խորհրդանշել անհանդուրժողականություն այլակարծության և 

ազատամտության հանդեպֈ 

Սխոլաստիկական փիլիսոփայության շրջանակներում առաջադրվում և լուծվում էին 

տարբեր հարցադրումներ, որոնց շարքում առանձնահատուկ կարևորություն էր ստացել 

«ունիվերսալիաների» բնույթի շուրջ տարվող բանավեճըֈ 

Ոննիվերսալիաների (լատիներեն` ընդհանուր հասկացություններ) վերաբերյալ 

փիլիսոփաների և եկեղեցու հայրերի միջև մղվող բանավեճը խիստ կարևորվում էր 

գոյաբանական և աստվածաբանական հիմնախնդիրների լուծման տեսանկյունից: Այդ խնդրի 

վերաբերյալ աստվածաբանների և փիլիսոփաների դիրքորոշումները հիմնվում էր տարբեր 

ելակետերի վրա: Մտածողների մի մասը ունիվերսալիաները համարում էր ինքնուրույն, 

առանձին գոյություն ունեցող, իսկ ոմանց կարծիքով դրանք պարզապես իրերի անվանումներ 

են: 

Միջնադարյան փիլիսոփայության հիմնախնդիրներից մեկի` էության և գոյության, 

հավատի և բանականության հարաբերության հարցի լուծումը ծնեց 

նոմինալիզմի և ռեալիզմի մտայնության պայքար: Նոմինալիստների պնդմամբ ռեալ կերպով 

գոյություն ունեն միայն զգայորեն ընկալելի եզակի իրերն իրենց անհատական 

հատկություններով: Իսկ այդ իրերի վերաբերյալ մեր մտածողության ստեղծած ընդհանուր 

հասկացությունները իրերից անկախ գոյություն չունեն և չեն կարող արտացոլել նրանց 

հատկությունները: Նոմինալիստական համոզմունքների զարգացնողներ 
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հանդիսացան Ռոսցելինը, Դունս Սկոտը, Օկկամը: Նրանց հայացքների դեմ գաղափարական 

անհաշտ պայքար ծավալեցին ռեալիզմի ներկայացուցիչները` Անսելմ Քենթերբերացին, 

Վիլհելմ Շամպոցին, Թովմա Աքվինացին: 

Միջնադարյան Ռեալիզմը, հիմնավորելով, որ ընդհանուր հասկացությունները 

(ունիվերսալիաները) նախորդում են եզակի իրերին և օժտված են ռեալ գոյությամբ, պնդում էր, 

որ աստվածն էլ որպես հոգևոր գոյ և բարձրագույն ձև տիեզերքում գոյություն է ունեցել ամեն 

ինչից առաջ: Նյութական տարրերը չեն կարող գոյություն ունենալ ձևից առանձին, իսկ ձևը 

կարող է գոյություն ունենալ նրանցից անկախ: 

Անտիկ Հունաստանի փիլիսոփայության ժառանգությունը հատկապես Պլատոնի և 

Արիստոտելի աշխատությունները մոռացությունից փրկելու գործում զգալի վաստակ են 

ներդրել Ալեքսանդրիայի, Ասորիքի և Հայաստանի մտածողները: Այդ գործում հատկապես մեծ է 

5-րդ դարի կեսերից ձևավորված հունաբան դպրոցի` Աթենքի, Կոստանդնուպոլսի, 

Ալեքսանդրիայի գիտական կենտրոններում կրթված հայ մտավորականների վաստակը: Նրանց 

շնորհիվ 5-7-րդ դարերում Հայաստանը դարձել էր Արևելքի և Արևմուտքի կուլտուրաների 

կամրջող օղակ, իսկ փիլիսոփայական կուլտուրան` հունականի և հայկականի սինթեզ: 

Արիստոտելի «Կատեգորիաների» և «Մեկնության մասին» աշխատությունների նրանց հայերեն 

բարձրարժեք թարգմանությունները հաստատուն տեղ էին գրավում միջնադարյան հայ 

կրթական  համակարգում: Այդ գործում չափազանց արժեքավոր է Դավիթ Անհաղթի (5-6-րդ 

դ.դ.) ներդրումը: Արիստոտելի «Անալիտիկայի», «Կատեգորիաների», Պորփյուրի 

«Ներածության» Դավիթ Անհաղթի մեկնությունները և «Փիլիսոփայության սահմանումներ» 

աշխատությունը շոշափում են գոյաբանության, իմացաբանության, հոգեբանության, 

բարոյագիտության և այլ հիմնախնդիրներ: 

Հմտորեն համատեղելով Պլատոնի և Արիստոտելի աշխարհայացքային հայեցակարգերը, 

Անհաղթը Հայաստանում ձևավորեց նորպլատոնական փիլիսոփայական ուղղությունը: 

Առաջնորդվելով ընդհանուր գաղափարների վերաբերյալ Պլատոնի և Արիստոտելի 

մեկնություններով Անհաղթը հիմնավորում է, որ ընդհանուր գաղափարները ոչ միայն 

գոյություն են ունեցել իրերից առաջ աստծո մտքում և հանդիսացել են ստեղծվելիք իրերի 

նախատիպեր, կերպարներ, այլև առանձին իրերի մեջ, որպես դրանց էությունները և 

մարդկային մտածողության մեջ, որպես ընդհանուր հասկացություններ: Դա միանգամայն 

յուրովի մոտեցում էր, քանզի Պլատոնի մոտ ընդհանուր գաղափարները արտերկրային են, իսկ 

Անհաղթի մեկնաբանությամբ դրանք ունեն և արտերկրային և երկրային բնույթ: Անհաղթի 

բնորոշմամբ ընդհանուրը առաջանում է մարդու մտածողության մեջ որպես առանձին 

գոյացությունների ընդհանրական հատկություն: 

Անհաղթը փիլիսոփայությունը բաժանում է տեսականի և գործնականի: Տեսական 

փիլիսոփայությունը բովանդակում է աստվածային և աշխարհիկ ճանաչողության 

հիմնախնդիրներ, բնագիտական և մաթեմատիկական հետազոտություններով բացահայտվող 

օրինաչափություններ: Այստեղ զգայության և երևակայության միջոցով մարդը ձեռք է բերում 



40 
 

բազմակողմանի գիտելիքներ, հաղորդակցվում է իրերի էության հետ, բացահայտում է իր և 

ուրիշների բանական կարողությունները, մտքի թռիչքները, հասնում աստծո բնույթի 

ըմբռնմանը: Գործնական փիլիսոփայությունը բարոյագեղագիտական, հասարակական-

քաղաքական հիմնախնդիրների ոլորտն է: Այստեղ փիլիսոփայի հայացքը պետք է 

նպատակաուղղվի դեպի առաքինին, բարին, քանզի դա ճշմարտության ըմբռնման հիմքն է: 

Անհաղթի համոզմամբ միայն ճշմարիտն է բարի, որովհետև դա աստծո հատկությունն է: Նա 

կատարյալ փիլիսոփային համեմատում է աստծո հետ: Միայն աստվածը և կատարյալ 

փիլիսոփան են օժտված կատարյալ բարությամբ: Աստված հոգ է տանում բոլորի մասին, իսկ 

փիլիսոփան` լուսավորելով մարդկանց անկատար հոգիները, նրանց հասանելի դարձնելով 

բարու, առաքինության, կատարյալի էությանը բարիք է գործում: 

Վերածնունդ (Ռենեսանս) հասկացությամբ նշանակվում է արևմտաեվրոպական երկրների 

պատմամշակութային կյանքի զարգացման այն շրջանը, երբ միջնադարյան մշակույթից անցում 

է կատարվում Նոր ժամանակի մշակույթին: Ընդսմին, Իտալիայում դա տեղի է ունենում ավելի 

վաղ՝ 14-16-րդ դարերում, իսկ հյուսիսեվրոպական մյուս երկրներում՝ 15-17-րդ դարերում: 

Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության մեջ սովորաբար առանձնացնում են երեք 

ուղղություն՝ հումանիստական, նորպլատոնական և բնափիլիսոփայական-բնագիտական: 

Ժամանակագրական առումով Վերածննդի դարաշրջանի առաջին փիլիսոփայական 

ուղղությունը հումանիզմն էր, որն սկզբնավորվելով և զարգանալով Իտալիայում 14-15-րդ 

դարերում, այնուհետև լայն տարածում գտավ եվրոպական մյուս երկրներում: Այդ ուղղությունը 

կոչվում է «հումանիստական», որովհետև դրա ներկայացուցիչները կրոնա-աստվածաբանական 

հարցերի փոխարեն մտասևեռման առարկա են դարձնում մարդաբանական հարցերը, 

աստվածային գիտությանը (studia divinus) հակադրում են մարդկային գիտությունը (studia 

humanitatis): 

Մեծագույն հումանիստ մտածողներ Դանթե Ալիգիերին, Ֆրանչեսկո Պետրարկան, 

Ջովանի Բոկաչիոն, Լեոնարդո դա Վինչին, Միշել Մոնտեն, Ֆրանսուա Ռաբլեն, Ալբրեխտ 

Դյուրերը, Վիլյամ Շեքսպիրը, Էրազմ Ռոտերդամցին հիմնավորում էին, որ մարդու մեջ 

կարևորվում է ոչ թե ծագումը, կամ սոցիալական դիրքը, այլև անձնական հատկությունները: 

Հասարակության կողմից գնահատվում է մարդու խելքը, կըրթությունը, ստեղծագործական 

էներգիան, ձեռներեցությունը, արժանապատվության զգացողությունը: Այս 

ժամանակաշրջանում կատարյալ մարդ է համարվում ուժեղ, տաղանդավոր, 

բազմակողմանիորեն զարգացած անձնավորությունը: 

Վերածննդի դարաշրջանի նորպլատոնական ուղղության և պանթեիստական 

բնափիլիսոփայության նախահայրերից է գերմանացի նշանավոր փիլիսոփա, կարդինալ 

Նիկոլայ Կուզանացինֈ Նա հեղինակ է բազմաթիվ աշխատությունների, որոնցից առավել 

կարևորներն են «Իմացյալ անգիտության մասին» (De docta ignorantia), «Պարզամիտը», «Մտքի 

մասին», «Իմաստության մասին», «Ենթադրությունների մասին» և այլն:  

Կուզանացու փիլիսոփայության մեջ կենտրոնական տեղ է գրավում Աստծո և աշխարհի 
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հարաբերակցության հարցը: Այդ կապակցությամբ նա, հետևելով Կեղծ-Դիոնիսոս 

Արեոպագացուն, առաջադրում է «իմացյալ անգիտության» մասին ուսմունքը, որում 

առավելությունը տրվում է աստվածիմացության ժխտական մեթոդին: 

Վերածննդի դարաշրջանում, աճում է նաև հետաքրքրությունը բնության նկատմամբ, բուռն 

զարգացում են ապրում բնական գիտությունները՝ աստղագիտությունը, մաթեմատիկան, 

մեխանիկան և այլն: Ձևավորվում է փորձարարական բնագիտությունը, և ստեղծվում են 

տիեզերաբանական ու բնափիլիսոփայական նոր տեսություններ, որոնք հեղաշրջում են 

տիեզերքի վերաբերյալ գոյություն ունեցող նախկին պատկերացումները: Բնագիտական 

հեղափոխությունը միաժամանակ հեղափոխություն էր աշխարհայացքի մեջ: Այդ 

հեղափոխության սկիզբ հանդիսացավ լեհ գիտնական Նիկոլայ Կոպեռնիկոսի «Երկնային 

ոլորտների պտտման մասին» նշանավոր աշխատությունըֈ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Միջնադարյան փիլիսոփայության հիմնական գծերըֈ 

Միջնադարյան փիլիսոփայության փատմական շրջափուլերըֈ 

Ունիվերսալիաների բնույթի շուրջը տարվող միջնադարյան բանավեճըֈ 

Փիլիսոփայության ծագման հիմնահարցըֈ 

Արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական հայեցակարգերի նմանություններ ու 

տարբերություններըֈ 

 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Հայ միջնադարյան փիլիսոփայության ընդհանուր նկարագիրըֈ 

Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայությունըֈ 

Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության առանձնահատկություններըֈ 

Միլեթյան դպրոց, Էլեական դպրոց և ատոմիստական դպրոցֈ 

Պլատոնի օբյեկտիվ իդեալիստական փիլիսոփայությունըֈ 

Արիստոտելը որպես հին աշխարհի հանրագիտարանային մտածողֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայության պատմություն, Եր․ 2000: էջ 5-13, 28-30, 50-51, 100-102, 108-109, 

152-154 
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 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: էջ 24-30, 42-61, 73-76, 

90-94 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 43-56 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, М․ 2010  

 П.Алексеев, А.Панин, Философия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для вузов// Под общ.ред. В.Мироновa, М․ 2005. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա/ Թեմա N 2․ Փիլիսոփայության պատմություն 

(դասախոսություն՝ 2  ժամ) 

2․2․Նոր ժամանակների փիլիսոփայությունը, Փիլիսոփայական միտքը 19-

20-րդ դարերում 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 
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Գիտափիլիսոփայական մտքի աննախադեպ վերելքը, մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, 

ինդուկտիվ մեթոդի ճանաչողական նշանակությունը, սենսուալիզմ, էմպիրիզմ, 

ռազիոնալիզմ, tabula rasa, բնածին գաղափարներ, լուսավորչականություն, գերմանական 

դասական փիլիսոփայություն, «ինքնին իր», ապրիորի և ապոստերիորի գիտելիք, 

«բացարձակ գաղափար», դիալեկտիկա, պոզիտիվիզմ, նեոպոզիտիվիզմ, վերիֆիկացիա և 

ֆալսիֆիկացիա, պրագմատիզմ, կասկած-հետազոտություն-համոզմունք, ուտիլիտարիզմ, 

մարքսիզմ, կյանքի փիլիսոփայություն, «կամք առ իշխանություն», էկզիստենցիալիզմ, 

հերմենևտիկա, պոտմեդեռնիզմֈ 

 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

2․2․1 Նոր ժամանակների փիլիսոփայությունը 

Դեռևս վերածննդի դարաշրջանում սկիզբ առած գիտափիլիսոփայական մտքի 

աննախադեպ վերելքը իր շարունակությունը ստացավ նոր ժամանակների փիլիսոփայության 

մեջֈ Եթե միջնադարյան փիլիսոփայության շրջանակներում առանձնահատուկ կարևորություն 

էր տրվում գոյաբանական-աստվածաբանական խնդիրներին, ապա նոր ժամանակներում 

առաջին պլան մղվեցին ամենից առաջ իմացաբանական հիմնախնդիրներըֈ 

Նոր ժամանակների փիլիսոփայության մյուս կարևոր առանձնահատկությունն այն էր, որ 

փիլիսոփայության և փիլիսոփաների առաջ նախկինում կանգնած գիտական գիտելիքի 

ձեռքբերման կարևորագույն խնդիրը նոր ժամանակներում իրենց վրա վերցրեցին ձևավորված 

մասնավոր գիտությունները, ուստի փիլիսոփայության իմացաբանական հարցադրումների 

շարքում առանձնահատուկ կերպով ընդգծվեցին հատկապես մեթոդաբանական 

հիմնախնդիրներըֈ 

Գիտական հետազոտության արդյունավետ մեթոդի մշակման գործում զգալի ներդրում է 

կատարել Ֆ. Բեկոնը: «Նոր օրգանոն» աշխատության մեջ Բեկոնը, փիլիսոփայությունը և 

գիտությունը նպատակաուղղելով մարդկանց բարեկեցության բարձրացման   խնդրի լուծմանը, 

հիմնավորում է, որ ճանաչելով բնության օրենքերը մարդը կարող է դրանք ծառայեցնել իր 

կարիքների բավարարմանը: Իսկ այդ խնդրի իրականացման համար կարևորում է 

հետազոտության նոր մեթոդի մշակման հարցալուծումը: Փիլիսոփայության խնդիրը 

համարելով բնության ուսումնասիրության միջոցով բնական օրինաչափությունների 

բացահայտումը, Բեկոնը մշակեց հետազոտության նոր մեթոդ, արիստոտելյան «օրգանոն»-ից 

զանազանվող «նոր օրգանոն»: Նրա համոզմամբ արիստոտելյան դեդուկցիան ընդհանուրից 

ընթանալով դեպի մասնավորը, ճշմարիտ գիտելիքի հայտնաբերման արդյունավետ միջոց չի 

կարող լինել: Բեկոնի կարծիքով գիտական ճանաչողության արդյունավետ մեթոդը պետք է 

մասնավորից ընթանա դեպի ընդհանուրը: Այդպիսի մեթոդը ինդուկցիան է: Հետազոտության 
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ինդուկտիվ մեթոդը Բեկոնը համարում է բընության իմացության, նրա օրենքները 

բացահայտելու բանալի: Նրա կարծիքով ինդուկտիվ մեթոդն այդպիսին դառնալու համար նախ 

մարդու բանականությունը պետք է մաքրվի կեղծ պատրանքներից, սուբյեկտիվ 

նախապաշարումներից, աշխարհայացքային տարբեր բնույթի ազդեցություններից` սեռի, 

քարանձավի, հրապարակի, թատրոնի պատրանքներից կամ կուռքերից: 

Սենսուալիստական մտածելակերպը կարող է ձևավորվել տարբեր հիմքերի վրա: Օրինակ, 

Լոկը զգայությունների աղբյուր է դիտում արտաքին աշխարհը: Իսկ Բերկլիի համոզմամբ 

զգայող սուբյեկտով է պայմանավորված իրերի, օբյեկտների գոյությունը: Նրա կարծիքով 

գոյություն ունենալ, նշանակում է լինել զգայելի: Այսինքն, առարկաները գոյություն ունեն 

այնքանով, որքանով դրանց մասին մտածում է աստված, հայում է ճանաչող սուբյեկտը: 

Միանգամայն այլ դիրքորոշում է ցուցաբերում Դավիդ Հյումը: Նրա կարծիքով ռեալ են միայն 

մարդու զգայություններն ու տպավորությունները: Գիտելիքը ձևավորվում է միայն զգայական 

ընկալումներից: Բանականությունը լոկ կարգավորում է այդ զգայական տպավորությունները: 

Սենսուալիստական համոզմունք զարգացնող որոշ մտածողներ պարփակվելով փորձի 

նեղ շրջանակում հաշվի չեն առնում երևույթի բազմաբնույթ դրսևորումների հետևանքները: 

Նման համոզմունքն անվանվում է էմպիրիզմ: Էմպիրիկները հիմնվում են փորձի 

սահմանափակ արդյունքների վրա և դրանից զատ ոչինչ չեն նկատում: 

Ռացիոնալիզմը գիտելիքի ձեռքբերման աղբյուրի և հնարների հարցալուծումներում 

առաջնությունը տալիս է բանականությանը: Կասկածի տակ դնելով զգայական ճանաչողության 

հավաստիությունը Դեկարտը «Խորհրդածություններ մեթոդի մասին», «Մետաֆիզիկական 

խորհրդածություններ» աշխատություններում նպատակադրվում է մշակել գիտական 

ճանաչողության այնպիսի մեթոդ, որը հիմնվի բանականության, ինտելեկտուալ ինտուիցիայի և 

դեդուկցիայի վրա: Այդպիսի կարևոր և դժվար խնդիր լուծելու համար հարկավոր էր նախ 

ազատվել հեղինակությունների և փիլիսոփայական տարբեր հոսանքների ազդեցությունից: 

Նպատակադրվածն իրականացնելու համար դեկարտը դիմում է կասկածանքի մեթոդին: 

Մթոդաբանական այդ հնարով նա մերժում է գիտական հետազոտության գործընթացում 

հանդիպող անհարկի համոզմունքները: 

Դեկարտը «Խորհրդածություններ մեթոդի մասին», աշխատության մեջ զարգացնելով 

արմատական կասկածի իր տեսությունը պահանջում էր.  

1. գիտական հետազոտության գործընթացում խուսափել շտապողականությունից և 

ճշմարիտ համարել միայն այն դատողություններն, որոնք անկասկածելի են, պարզ ու հստակ,  

2. հիմնախնդիրը լավագույն ձևով և հեշտությամբ լուծելու համար այն բաժանել բազմաթիվ 

պարզ մասերի,  

3. հետազոտությունը սկսել պարզից և աստիճանաբար ընթանալ դեպի բարդը` 

կարևորելով բոլոր մանրուքները,  

4. ուսումնասիրության պարզաբանումները, մեկնաբանությունները շարունակել այնքան, 

մինչև ամրակայվի լիակատար համոզվածություն: 
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Դեկարտը կասկածի էր ենթարկում մարդու գիտակցության մեջ առկա բոլոր գիտելիքների 

հավաստիությունը: Միակ անկասկածելին համարում էր «ես կասկածում եմ» դրույթը, 

քանզի կասկածել՝ նշանակում է մտածել: 

Դեկարտի համար ռացիոնալիզմը դարձավ նաև իմացության տեսության ելակետ: Թեև նա 

չմերժեց հավաստի գիտելիքների ձեռքբերման գործում զգայական փորձի դերը, 

այնուամենայնիվ դա համարում էր ոչ լիարժեք աղբյուր: Դեկարտի կարծիքով առարկաների 

էությունը հնարավոր չէ ըմբըռնել զգայությունների և փորձի միջոցով: Նրա համոզմամբ 

հավաստի գիտելիքի աղբյուրը միայն բանականությունն է: Գոյություն ունեն բնածին 

գաղափարներ, որոնք կախված չեն փորձից: Բնածին գաղափարները ոչ թե պատրաստի 

վիճակում գտնվում են մարդու մտածողության մեջ, այլ նախատրված են և բացահայտվում են 

բանականության գործունեության ընթացքում: Այդպիսի գաղափարներ են «սուբստանցիա», 

«կեցություն», «Աստված»: 

17-18-րդ դարերում եվրոպական մի շարք երկրներում՝ Հոլանդիայում, Անգլիայում, 

Ֆրանսիայում, Գերմանիայում ձևավորվում է հակաֆեոդալական, հակակղերական, մասամբ 

նաև հակակրոնական գաղափարական մի շարժում, որը հայտնի է Լուսավորականություն 

անունով: Հիմնավորելով, որ բանականությունը վերափոխիչ մեծ ուժ է, լուսավորիչները 

մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացրեցին դաստիարակության  խնդիրների վրա: Նրանց 

համոզմամբ մարդկանց կրթելու և դաստիարակելու միջոցով կարելի է արմատախիլ անել 

տգիտությունը, սնոտիապաշտությունը, բռնությունը և ներդնել մարդասիրական սկզբունքներ, 

դեմոկրատական հարաբերություններ: Հիմնավորելով, որ վատ բարքերը սոցիալական վատ 

միջավայրի արդյունք են, լուսավորիչները ցանկանում էին մարդկանց կրթելով և 

դաստիարակելով փոխել սոցիալական վատ միջավայրը, վերացնել թագավորական 

բռնություններն ու կամայականությունները: 

18-րդ դարում եվրոպական Լուսավորականության շարժման կենտրոն դարձավ 

Ֆրանսիան, որտեղ ավելի ցայտուն ու արմատական ձևերով դրսևորվեցին 

Լուսավորականության բնորոշ գծերը: Ֆրանսիական Լուսավորականության առաջին սերնդի 

ներկայացուցիչները՝ Մոնտեսքյոն, Վոլտերը և ուրիշներ, հենվելով ինչպես ազգային 

փիլիսոփայական ավանդույթների, այնպես էլ անգլիական լուսավորիչների գաղափարների 

վրա, առաջադրեցին մի շարք սկզբունքներ, որոնք հետագայում զարգացրին երկրորդ սերնդի 

լուսավորիչները՝ Կոնդիլյակը, Ռուսոն, Դիդրոն, Լամետրին, Հելվեցիուսը, Հոլբախը և ուրիշներ: 

Նոր ժամանակի եվրոպական փիլիսոփայության պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ 

են գրավում գերմանացի նշանավոր մտածողներ Կանտի, Ֆիխտեի, Շելլինգի և Հեգելի 

փիլիսոփայական ուսմունքները, որոնք, միասին վերցրած, սովորաբար անվանում են 

«գերմանական դասական փիլիսոփայություն»: 

Կանտի փիլիսոփայությունն ընդունված է բաժանել մինչ-քննադատական (մինչև 1775 

թվականի հայացքները, որոնցում զարգացվում են բնափիլիսոփայական հիմնախնդիրներ) և 
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քննադատական (1775-1804 թվականների ժամանակահատվածը, որում արծարծվում են 

իմացաբանական և մարդաբանական հիմնախնդիրներ) փուլերի: 

Մինչքննադատական շրջանում (մինչև 70-ական թվականների սկիզբը) Կանտի 

ուշադրության կենտրոնում հիմնականում գտնվում էին բնափիլիսոփայական հարցերը, 

հատկապես տիեզերքի առաջացման հարցը: Մերժելով նյութի կրավորականության մասին 

Նյուտոնի տեսակետը՝ Կանտը, ի տարբերություն Լայբնիցի, կարծում է, որ ակտիվությամբ 

օժտված են ոչ թե հոգևոր մոնադները, այլ նյութը, որին բնորոշ են երկու հակադիր ուժ՝ 

վանողականություն և ձգողականություն: Այդ ուժերն էլ պայմանավորում են նյութական 

մասնիկների շարժումը: 

Կանտի «քննադատական փիլիսոփայությունը» ձևավորվում է 70-ական թվականների 

սկզբին: 1781թ. նա հրատարակում է «Զուտ բանականության քննադատություն», 1788թ.՝ 

«Պրակտիկ բանականության քննադատություն», իսկ 1790թ.՝ «Դատողունակության 

քննադատություն» հիմնարար աշխատությունները, որոնցում շարադրված են նրա 

իմացաբանական, բարոյագիտական և գեղագիտական ուսմունքները: 

Կանտը փորձում է հիմնավորել, թե ե՞րբ կարող ենք գիտելիքը համարել օբյեկտիվ և 

հավաստի: Նրա համոզմամբ իրերի բնույթի ճանաչողությունը պայմանավորված է մարդու 

բանականության ակտիվ գործունեությամբ: Մարդը ճանաչում է ոչ թե «ինքնին իրերը», այլ 

դրանց երևույթները: «Ինքնին իրերը», փորձի մեջ չեն տրվում, այդ պատճառով էլ անճանաչելի 

են: Մարդը ճանաչում է գիտակցության երևույթները: Իմացության առարկան այդ երևույթներն 

են: «Ինքնին իրերն» ազդում են մարդու զգայական օրգանների վրա և ծնում են տարակերպ 

զգայություններ: Այդպիսի զգայությունները կարգավորվում են զգայունական նախափորձային 

ձևերով` տարածության և ժամանակի միջոցով: Այսինքն, դասավորվում են ավանդական 

չափումներով և ամրակայվում են որպես տևողականություն: Այդպիսի վերափոխումների 

շնորհիվ ձևավորվում են ընկալումները, որոնք կրում են սուբյեկտիվ և անհատական բնույթ: 

Մտածողության ձևերի` հասկացությունների և կատեգորիաների վրա հիմնված 

բանականության գործունեությունը այդ ընկալումներին տալիս է անհրաժեշտ և համընդհանուր 

բնույթ: Այսպիսով, «ինքնին իրը» զգայական օրգանների հաղորդիչների միջոցով դառնում է 

սուբյեկտի գիտակցության նվաճում, «հայտնվում է նրան» և նա կարող է դրանց հետ կատարել 

որոշակի մտահանգումներ: 

Կանտը ճանաչողությունը համարում է ապոսթերիորի (փորձի միջոցով ստացված) և 

ապրիորի (փորձից չկախված): Հավաստի գիտելիք կարելի է ստանալ միայն փորձի միջոցով 

տրվածի վերաբերյալ: Բանախոհությունը առանց փորձի տվյալների չի կարող ճանաչել 

մտահասանելի իրերը, քանզի ինքն է կառուցում ճանաչողության առարկան: Մարդը ճանաչում 

է աշխարհն այնքանով, որքանով այն ստեղծում է իր մտքում: Այսինքն, մարդը ճանաչում է իր 

մտքի գործունեության արդյունքները: 

Գերմանական դասական փիլիսոփայությունն իր զարգացման գագաթնակետին է հասնում 

Գեորգ Վիլհելմ Ֆրիդրիխ Հեգելի աշխատություններում: 
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Հեգելի փիլիսոփայական համակարգի հիմնադրույթները արտացոլվել են 

«Ոգու ֆենոմենոլոգիա» և «Տրամաբանության գիտություն» աշխատություններում: Այդ 

համակարգը նա անվանել է «բացարձակ իդեալիզմ»: 

Տիեզերական ողջ գործընթացը Հեգելը ներկայացնում է «բացարձակ գաղափարի» 

(համաշխարհային բանականության) եռաստիճան զարգացման տեսքով: Այդ զարգացման 

փուլերին համապատասխան էլ նա իր փիլիսոփայական համակարգը բաժանում է 

տրամաբանության փիլիսոփայության, բնափիլիսոփայության, ոգու փիլիսոփայության: 

Տրամաբանության փիլիսոփայությունը Հեգելը բաժանում է կեցության մասին ուսմունքի, 

էության մասին ուսմունքի և հասկացության մասին ուսմունքի: 

Կեցության մասին ուսմունքում  հիմնավորում է զարգացման սկիզբը: Այդ փուլում Հեգելի 

կողմից միտքը ներկայացվում է հատկություն, որակ չունեցող զուտ կեցություն, կամ ոչինչ: 

Սակայն դա ոչ թե չեզոք ոչինչ է, այլ լինելություն: Հենց այդ լինելության շնորհիվ էլ զուտ 

կեցությունը (մաքուր միտքը, ոչինչը) աստիճանաբար փոխակերպվում է «առկա կեցության», 

օժտվում է որակով: Դա քանակական փոփոխություններից որակական փոփոխությունների 

անցման բազմաբնույթ գործընթաց է: Այստեղ հիմնավորվում է, որ հասկացությունները 

գտնվում են անընդհատ շարժման ու զարգացման մեջ: 

Էության մասին ուսմունքում  Հեգելը քննարկում է զարգացման աղբյուրի հարցը: Այստեղ 

հիմնավորվում է, որ շարժման և զարգացման հիմքը հակասությունն է: Առանց հակասության չի 

կարող լինել շարժում և զարգացում, քանզի դա կենսունակության դրսևորում է: Զարգացման 

գործընթացում տարբերությունները աստիճանաբար վերածվում են հակադրությունների և 

համակարգը ներքաշվում է հակասությունների ոլորտը: Հեգելը դա ներկայացնում է որպես 

անընդհատ գործընթաց և ձևակերպում է հակադրությունների պայքարի ու միասնության, 

բացասման բացասումի օրենքների տեսքով: 

Հասկացության մասին ուսմունքում Հեգելը պարզաբանում է բացարձակ գաղափարի 

էությունը: Այստեղ քննարկվում է մտածողության սուբյեկտիվ ձևերը (հասկացություն, 

դատողություն, մտահանգում), որով բացարձակ գաղափարը դրսևորվում է տեսական ու 

պրակտիկ գործունեության միասնության ձևով: Դրանով բացարձակ գաղափարը հասնում է 

ինքնաճանաչողության և հաջորդ փուլում դրսևորվում է բնության ձևով: 

Բնության փիլիսոփայությունը   բացարձակ գաղափարի այլակեցության վերաբերյալ 

պարզաբանում է: Հեգելը հիմնավորում է, որ բացարձակ գաղափարը որակական 

փոփոխություններով հասնելով ինքնաճանաչողության, վերածվում է բնության: Այսինքն, ինքն 

իրեն օտարում է որպես բնություն: Բնության փիլիսոփայության մեջ Հեգելը շարադրում է 

մատերիայի, տարածության, ժամանակի, շարժման և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ, ներկայացնում է օրգանական և անօրգանական համակարգերի 

զարգացման գործընթացները: 

Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Հեգելի պատմափիլիսոփայական հայացքները, 

որոնք շարադրված են «Պատմության փիլիսոփայություն» աշխատության մեջ: Հեգելը 
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պատմությունը դիտում է որպես ժամանակի մեջ բացարձակ ոգու աստիճանական զարգացման 

պատմություն, որը շարժվում է դեպի որոշակի նպատակ՝ ազատություն: Քանի որ պատմական 

գործընթացում ոգին իրեն գիտակցում է իբրև ազատ ոգի, ուստի մարդկության պատմությունը 

Հեգելը ներկայացնում է որպես առաջընթաց՝ ազատության գիտակցության մեջ: Մարդկային 

ազատությունը երկարատև պայքարի արդյունք է: Մարդը չի ծնվում ազատ, ինչպես կարծում էր 

Ռուսոն. նա ազատ է ոչ թե իր բնական, այլ հոգևոր բնույթով: Ազատությունը հնարավոր է 

դառնում միայն այն ժամանակ, երբ դրա համար ստեղծվում են անհրաժեշտ օբյեկտիվ 

պայմաններ՝ քաղաքացիական հասարակություն, իրավական պետություն և այլն: 

2․2․2 Փիլիսոփայական միտքը 19-20-րդ դարերում 

19-րդ դարի II կեսի և 20-րդ դարի փիլիսոփայությունը ներկայանում է որպես 

տարաբնույթ փիլիսոփայական ուղղությունների ու հոսանքների ամբողջություն, որոնք 

տարբեր կերպ են դնում ու լուծում փիլիսոփայական հիմնախնդիրներըֈ Բայց և այնպես, 

մարդու, նրա հոգևոր-ինտելեկտուալ բովանդակության հիմնահարցը մնում է ընդհանուր 

դրանց բոլորի համարֈ 

Հիշյալ ժամանակահատվածի առավել ազդեցիկ փիլիսոփայական հոսանքներից էին․ 

պոզիտիվիզմը (նաև նեոպոզիտիվիզմը), պրագմատիզմը, մարքսիզմը, կյանքի 

փիլիսոփայությունը, էկզիստենցիալիզմը, հերմենևտիկան, պոստմոդեռնիզմըֈ 

Պոզիտիվիզմ և նեոպոզիտիվիզմֈ Պոզիտիվիզմը (լատիներեն պոզիտիվ նշանակում է 

դրական) ձևավորվել է XIX դարի 30-40-ական թվականներին և դրսևորվել է տարբեր փուլերով 

ու հարցադրումների տարաբնույթ պահանջներով: Առաջին փուլում Օ.Կոնտը, Հ. Սպենսերը, Է. 

Լիտրեն, Միլը, ձգտելով ազատվել փիլիսոփայության ավանդական աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրներից, փորձում էին փիլիսոփայությունը բարձրացնել բնական գիտությունների 

հավաստիության աստիճանի: Կոնտի համոզմամբ փիլիսոփայությունը պետք է հրաժարվի 

նախկին մտահայեցողական հիմնախնդիրներից, զբաղվի բնական գիտությունների կողմից 

բացահայտված օրինաչափությունների վերլուծությամբ և ընդհանրացումով: Նման 

մոտեցմամբ տեսությունը միացնելով պրակտիկայի հետ, խնդիր էր դրվում 

փիլիսոփայությունը, տեսական գիտելիքները ծառայեցնել մարդկանց բարեկեցության 

բարձրացմանը: 

XX դարի սկզբում, Վիեննայի համալսարանում, Մ. Շլիկը, Ռ. Կառնապը, Օ. Նոյրաթը, Հ. 

Ռայխենբախը, հարազատ մնալով պոզիտիվիզմի հիմնական սկզբունքներին (ավանդական 

փիլիսոփայության հարցերը դիտելով կեղծ, անիմաստ, մտացածին, անլուծելի), 

փիլիսոփայության դերը նպատակաուղղեցին լեզվի տրամաբանական վերլուծությունների 

խնդրին: Դրանով ձևավորվեց պոզիտիվիզմի երկրորդ փուլը: Հիմնավորվում էր, որ 

փիլիսոփայության խնդիրը պետք է լինի լեզվի տրամաբանական վերլուծության միջոցով 

իմաստավորված նախադասությունները զատել իմաստազուրկ և արտագիտական 

նախադասություններից: Նորպոզիտիվիստները հիմնավորում էին, որ աշխարհի մասին 
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մարդու բոլոր գիտելիքների աղբյուրը էմպիրիկ [փորձի տվյալների հիման վրա կառուցված 

կամ փորձից բխող] գիտություններն են: Փիլիսոփայությունը միայն պետք է զբաղվի այդ 

գիտելիքների տրամաբանական վերլուծությամբ և պարզաբանմամբ: 

Զարգացնելով Վիտգենշտայնի այն հիմնավորումը, որ ավանդական փիլիսոփայության 

խնդիրները հենվում են լեզվի ոչ ճիշտ օգտագործման վրա, Կառնապն եզրակացնում է, որ 

փիլիսոփայությունը  պետք է զբաղվի գիտական լեզվի տրամաբանական վերլուծությամբ: Այդ 

վերլուծության օգնությամբ իմաստ ունեցող նախադասությունները պետք է զատվեն 

գիտական տեսակետից իմաստազուրկ նախադասություններից: Նախադասության իմաստը 

որոշող նորպոզիտիվիստական մեթոդը վերիֆիկացիայի (ստուգելիության) սկզբունքն է, որը 

պետք է պարզեր նախադասության իմաստը և ճշմարտացիությունը: Ըստ Կառնապի` 

նախադասության նշանակությունը նրա ստուգման մեթոդի մեջ է: Իսկ Շլիկն ընդհանրացնում 

է, որ նախադասությունն իմաստ ունի միայն այն ժամանակ, երբ հնարավոր է ցույց տալ նրա 

ճըշմարիտ կամ կեղծ լինելու հանգամանքը: Այդ սկզբունքի համաձայն փորձով կամ 

կենսափորձով ստուգվող նախադասությունները իմաստավորված են, որովհետև հնարավոր է 

ցույց տալ նրա ստուգման մեթոդը: Օրինակ, «ռադիոակտիվությունը խախտում է գենոտիպը» 

նախադասությունը կարելի է փորձով ստուգել: Իսկ մետաֆիզիկական բընույթ ունեցող 

նախադասությունները, բարոյագիտական ու գեղագիտական դատողությունները ըստ 

նորպոզիտիվիստների անիմաստ են, որովհետև չկա նրանց էմպիրիկ ստուգման ոչ մի մեթոդ:  

Վերիֆիկացիայի սկզբունքի համաձայն իմաստավոր, այսինքն ճշմարիտ կամ կեղծ 

կարող են լինել միայն կոնկրետ փաստերով հաստատված դատողությունները: Անշուշտ այս 

սկզբունքը զգալի դեր խաղաց իմաստավոր և անիմաստ, գիտական և արտագիտական 

դատողությունները միմյանցից զատելու գործում: Սակայն, նման մոտեցման դեպքում 

փիլիսոփայության աշխարհայացքային հարցալուծումները, բարոյագիտական, 

գեղագիտական ասույթները, ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումները դիտվում են 

անիմաստ, քանի որ դրանք հնարավոր չէ ստուգել փորձով կամ զգայական տվյալներով:  

Ստեղծված իրավիճակից ելք փնտրելու ճանապարհին Պոպերն առաջարկեց 

ֆալսիֆիկացիայի (ժխտվելիության) սկզբունքը: Այդ սկզբունքի համաձայն եթե «տեսական 

հասկացություններ պարունակող ասույթները վերիֆիկացման ենթակա չեն, սակայն դրանք 

ենթակա են ֆալսիֆիկացման»: Նրա կարծիքով տեսության հավաստիությունը    պետք է 

որոնել հերքվելիության մեջ: Պոպերի համոզմամբ չհերքվող տեսությունը դեռևս գիտական 

համարել չի կարելի: Եթե այն չի հերքվել փորձով, դա չի նշանակում, թե այն հավաստի է: 

Պոպերը ոչ գիտական էր համարում այն տեսությունը, որը դեռևս չի հերքվել: Նրա կարծիքով 

անհերքվելիությունը տեսության ոչ թե առավելությունն է, այլ թերությունը: Տեսությունը 

ստուգելու համար պետք է փնտրել այն հերքող փաստեր, քանզի չհերքվող տեսությունը 

հեքիաթ կամ առասպել է:  

20-րդ դարի 30-ական թվականներից Անգլիայում ձևավորվեց նորպոզիտիվիզմի 

լեզվաբանական փիլիսոփայության տարատեսակը, որը փիլիսոփայության հիմնական 

խնդիրը համարում էր խոսակցական լեզվի, բառերի, արտահայտությունների օգտագործման 

ձևերի ու եղանակների հետազոտությունը: Դրա հիմնական նպատակն էր պարզել լեզվական 

թյուրիմացությունները և դրանով վերացնել փիլիսոփայական խնդիրները: Նրանց համոզմամբ 
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պատերազմների, քաղաքական պայքարի, դասակարգային բախումների հիմնական 

պատճառը բառերի ոչ ճիշտ գործածումն է: Օգտագործելով «կապիտալ», «դասակարգային 

պայքար», «շահագործում» իմաստազուրկ բառերը մարդիկ իրենց համար ստեղծում են 

մշտական հուզմունքների, հակասությունների ու երկպառակությունների աղբյուր: 

XX դարի 50-60-ական թվականներին Լ.Վիտգենշտայնը, Ջ. ՈՒիսդոմը, Հ. Ռայլը, Ջ. 

Օսթինը առաջ քաշեցին բնական լեզվի վերլուծության խնդիրը: Նրանց կարծիքով 

փիլիսոփայությունը պետք է զբաղվի խոսակցական լեզվի իմաստային վերլուծությամբ, քանզի 

կյանքում և գիտության մեջ մոլորությունների պատճառը լեզվի բառերի, 

արտահայտությունների ոչ ճիշտ օգտագործումն է: Լեզվական մոլորություններից ազատվելու 

միջոցով կարելի է զերծ մնալ փիլիսոփայական կեղծ հարցադրումներից: Վիտգենշտայնի 

համոզմամբ լեզվի նախադասությունների իմաստային վերլուծության շնորհիվ կարելի է 

պարզել օգտագործվող բառերի, լեզվական արտահայտությունների իմաստը, կիրառման 

ոլորտը և հնարավոր սահմանները: 

Ցանկացած լեզվում բառերի նշանակությունը ի հայտ է գալիս գործածության մեջ: 

Բառերը նշանակություն են ստանում այն դեպքում, երբ այլ բառերի միջոցով 

սահմանափակվում է դրանց նշանակությունը: Այդ սկզբունքի համաձայն այն բառը, որը չունի 

իր բովանդակությունը սահմանափակող բառ իմաստազուրկ է:  

XX դարի 60-ական թվականներին Կ. Պոպերը, Թ.Կունը, Ի. Լակատոսը, Է. Թուլմինը, Կ. 

Ֆեյերաբենդը, կարևորելով փիլիսոփայական հետազոտության նշանակությունը գիտության 

զարգացման տրամաբանական վերլուծության գործում, շեշտադրեցին սոցիալ-պատմական և 

մշակութային համատեքստը: Կունի կարծիքով գիտատեխնիկական հեղափոխությունը տեղի է 

ունենում որոշակի սոցիալ-պատմական և մշակութային նախադրյալների առկայության 

պայմաններում: Լակատոսի պատկերավոր արտահայտությամբ գիտական զարգացումը 

տրամաբանորեն միմյանց հետ կապված գիտահետազոտական ծրագրերի 

հաջորդափոխության գործընթաց է: Տվյալ դարաշրջանի գիտահետազոտական ծրագիրը 

լուծելով կարևոր հիմնախնդիրներ ի վերջո կորցնում է գիտության նոր փաստերն 

իմաստավորելու կարողությունը: Գիտական հակասությունների այդ գործընթացում 

ձևավորվող գիտահետազոտական նոր ծրագիրը կլուծի գիտության առջև ծառացած 

խընդիրներն այնքան ժամանակ, մինչև կընկնի անլուծելի հակասությունների մեջ և 

կփոխարինվի նորով: Ֆեյերաբենդի համոզմամբ գիտական հետազոտության ընթացքում միակ 

հավաստի մեթոդ չի կարող լինել: Կարող են օգտագործվել բոլոր այն մեթոդները, որոնք 

կնպաստեն հիմնախնդրի լուծմանը: Երբեմն արտագիտական գաղափարները, դասական 

տեսությունից շեղումները զգալիորեն նպաստում են գիտության զարգացմանը: 

Պրագմատիզմը ձևավորվել է XIX դարի վերջում ԱՄՆ-ում: Հիմնական 

ներկայացուցիչներն են` Չ. Պիրսը, ՈՒ. Ջեյմսը, Ջ.Դյուին, Ա. Բերգսոնը, Չ. Մորիսը, Կ. Լյուիսը, 

ՈՒ. Քուայնը: Նրանց համոզմամբ փիլիսոփայությունը պետք է ունենա գործնական 

ուղղվածություն, օգնի մարդկանց կարգավորելու իրենց հարաբերությունները բազմաբնույթ 

գործընթացներում: 

Պրագմատիզմի էությունը ձևակերպել է Ջեյմսը 1897 թվականին «փիլիսոփայական 

կոնցեպցիաները և պրակտիկ արդյունքները» հրապարակային դասախոսության մեջ: 
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Առաջնորդվելով «ճշմարտությունը որպես շահավետություն» սկզբունքով, Ջեյմսը 

հիմնավորում է, որ ճշմարիտ է այն համոզմունքը, որը «օգտակար է, շահավետ և հաջողաբեր»: 

Նրա համոզմամբ մարդկանց գաղափարներն ինքնին ճշմարիտ կամ կեղծ լինել չեն կարող, 

քանի դեռ չեն արժեքավորվել կիրառության ընթացքում: Գաղափարները «լոկ գործիքներ են և 

կարող են գնահատվել ըստ իրենց դերի կատարման»: Եթե մարդու գործերը հաջողակ են, 

նշանակում է նրա գաղափարները («գործիքները») ճշմարիտ են: Ջեյմսը ճշմարիտ 

համոզմունքը հարաբերակցում է նաև հավատի հետ: Գաղափարի նկատմամբ հավատն է  

համոզմունքը դարձնում   ճշմարիտ : Նման հավատը դարձավ ամերիկյան լավատեսության 

հիմքը: Ողջ Ամերիկան առաջնորդվում է «հավատա` կհասնես հաջողության» նշանաբանով: 

Դյուին հիմնավորում է, որ գաղափարը կարող է ճշմարիտ և օգտակար լինել միայն 

կոնկրետ իրադրության համատեքստում: Նրա կարծիքով մարդկային մտածողությունը 

գործիքային բնույթ ունի: Մտածողության գործիքների [գաղափարների, հասկացությունների] 

դերը մարդու առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծումն է: Իսկ փիլիսոփայությունը պետք է 

օգնի ճիշտ կողմնորոշվելու կյանքում,անցյալի փորձի գնահատման միջոցով մատնանշի 

մարդկանց դրությունը բարելավելու ուղիներ:                    

Պիրսի կարծիքով ճանաչողության նպատակը կայուն համոզմունքի ձեռքբերումն է: 

Ճանաչողությունը շարունակվում է կասկածից դեպի համոզմունք ուղիով: Կասկածի 

հաղթահարումը կոչվում է հետազոտություն: Իսկ հետազոտությունը կայուն համոզմունքին 

հանգելն է: Համոզմունքը կոնկրետ ձևով գործլու հմտությունն է: Մարդու արարքները 

ճշմարիտ կլինեն, երբ և ինքը, և’ ուրիշները համոզված լինեն դրանում: Գիտության մեջ 

ճշմարիտ կարող են լինել այն եզրահանգումները, որին հանգել են մասնագետներից շատերը 

տվյալ խնդրի ուսումնասիրության ընթացքում: Պիրսի համոզմամբ ճշմարիտ կարող է լինել 

այն համոզմունքը, որով առաջնորդվելիս մարդը հասնում է իր նպատակին և հաջողության: 

Գիտական մեթոդաբանության հիմքում դնելով «սխալականության» սկզբունքը, Պիրսը 

հիմնավորում է, որ ճշմարտությունը ձեռք է բերվում սխալների ուղղման, ստացված 

արդյունքների կատարելագործման և նոր վարկածների առաջադրման ճանապարհով: 

Պիրսի կարծիքով «վստահության զգացողությունը քիչ, թե շատ հավաստի վկայություն է 

այն սովորույթների հաստատմանը, որոնք կորոշեն մեր ապագա գործողությունները: Իսկ 

կասկածը տհաճ, չբավարարված վիճակ է, որից մարդը ձգտում է ազատվել և անցնել հավատի 

վիճակի: Հավատը մեզ ստիպում է ոչ անմիջականորեն գործել, բայց մարդուն դնում է այնպիսի 

պայմանների մեջ, որ առիթը ներկայանալու դեպքում որոշակիորեն կգործի: Իսկ կասկածանքը 

անմիջականորեն խրախուսում է գործողությունը, քանի դեռ այն չի հաղթահարվել: Եվ քանի 

որ կասկածանքի վիճակից անցումը հավատի վիճակին անվանվում է հետազոտություն, 

ուստի Պիրսը պահանջում է, որպեսզի կասկածանքը լինի ռեալ, կենսական, կոնկրետ 

իրավիճակով պայմանավորված»: 

Պիրսի համոզմամբ հետազոտության նպատակը «ամուր կարծիքն է», որը պետք է 

ամրապնդվի համառության, հեղինակության, ապրիորի, գիտական մեթոդներով: 

Համառության մեթոդին հատուկ է ուժի, պարզության արժանիքները: Միշտ օգտակար է, որ 

մարդն համառորեն ինչոր բանի հավատա: Հեղինակության մեթոդի շնորհիվ ամրակայվում են 

որոշակի սկզբունքներ, որոնք հասարակական հարաբերությունները կայունացնելու 
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հնարավորություն են ստեղծում: Ապրիորի (մետաֆիզիկական) մեթոդի դեպքում 

հետազոտությունը դրսևորվում է որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշումների 

տեսանկյունից: Գիտական մեթոդի միջոցով իրականացվող հետազոտության դեպքում 

տարբեր մարդիկ պետք է հանգեն մրևնույն արդյունքի: Պիրսի համոզմամբ գիտական մեթոդի 

հիմնական վարկածը ռեալ իրերի գոյության ընդունումն է, որոնց հատկությունները կախված 

չեն նրանց մասին կարծիքներից: Այդ ռեալականությունները ազդելով մարդու զգայական 

օրգանների վրա նպաստում են իրերի ճանաչմանը: Գիտության մեթոդը փաստերի հետ 

մարդու կարծիքների համաձայնության դրսևորումն է: 

Պիրսի կարծիքով մարդիկ կարիք են զգում ճշմարտացի հստակության: Նրանց 

հետաքրքրում է ճշմարիտ կարծիքը [Պրագմատիզմի տեսակետից ճշմարտությունը պնդման 

այն հատուկ բնույթն է, որը բավարար փորձի և մտորումների առկայության դեպքում 

կնպաստի մարդու ցանկությունների բավարարմանը]: 

Պրագմատիզմը դիտվում է նաև գիտությունը և փիլիսոփայությունը միմյանց մոտեցնող 

մեթոդ: Դյուին «Արժեքավորման տեսություն» աշխատության մեջ հիմնավորոմ է, որ 

«Գիտական ճշմարտությունները և տեխնիկական նվաճումները պետք է միացվեն մարդկային 

արժեքների հետ»: Նա առաջադիմությունը կապում է առկա արժեքների վերագնահատման 

մարդկանց ջանքերի հետ: 

Մարքսիզմը կառուցված է դիալեկտիկական մատերիալիզմի սկզբունքների վրա և 

կազմում է բնության ու հասարակության վերաբերյալ ամբողջական տեսություն: 

Այս փիլիսոփայության հիմնադիրներն էին գերմանացի մտածողներ Կարլ Մարքսը, (որ 

անունից էլ այդ ուղղությունը կոչվում է մարքսիզմ) և Ֆրիդրիխ Էնգելսը՝ Մարքսի հավատարիմ 

բարեկամը և գաղափարական համախոհը:  Մարքսիզմի համաձայն, ամեն ինչի նախահիմքը 

մատերիան է: Իդեալականն էլ մարդկային ուղեղ փոխադրված և այնտեղ փոխակերպված 

նյութականի դրսևորումն է: Ըստ Էնգելսի բնության շարժման հավիտենական շրջապտույտում 

մատերիայի գոյության ամեն մի վերջավոր ձև անցողիկ է, իսկ մատերիան իր բոլոր 

փոխակերպումների մեջ մնում է հավերժորեն միևնույնը: 

Պարզաբանելով բնության պատմական զարգացման ընթացքը, Էնգելսը ընդհանրացնում 

է, որ մեր գալակտիկայի անթիվ աստղերը կազմավորվել են գազանման 

միգամածություններից: Այդ ընթացքում առաջացել են և մոլորակները, որոնց աստիճանական 

սառեցմանը զուգընթաց տեղի են ունեցել բարդ քիմիական փոփոխություններ, իսկ որոշ բարդ 

քիմիական միացություններից էլ առաջացել են կյանքի հիմքը կազմող սպիտակուցները: Այդ 

սպիտակուցներից հետագայում առաջացել է բջիջը, որից էլ զարգացել են բույսերի ու 

կենդանիների տարբեր տեսակները: 

Կենդանական աշխարհի զարգացման պարզաբանման հարցում Մարքսն ու Էնգելսն 

առանձնակի խորությամբ վերլուծել են հասարակության ձևավորման և զարգացման փուլը: 

Արտադրությունը դիտելով որպես հասարակական կյանքի բոլոր ձևերի զարգացման հիմք 

Մարքսը հիմնավորեց, որ տընտեսական դարաշրջանները տարբերվում են ոչ թե նրանով, թե 

ինչ է արտադրվում, այլ նրանով, թե աշխատանքի ինչ միջոցներով է արտադրվում: 
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Հասարակության զարգացման շարժիչ ուժը փնտրելով իր իսկ ձևակերպած 

արտադրողական ուժերի բնույթին ու մակարդակին արտադրահարաբերությունների 

համապատասխանության օրենքի գործողության մեխանիզմում, Մարքսը պարզաբանեց 

սոցիալական հեղափոխության և տնտեսական ֆորմացիաների հերթափոխության 

պատճառներն ու օրինաչափությունը: Նա բացահայտեց նաև հավելյալ արժեքի գոյացման 

աղբյուրը: Ելնելով բուրժուական տնտեսագետների այն դրույթից, որ ամեն մի ապրանք, այդ 

թվում և աշխատուժը ունի արժեք, Մարքսը առաջին անգամ հիմնավորեց, որ աշխատուժը 

ունի նաև սպառարժեք, այսինքն, իր արժեքից ավելի շատ արտադրելու ընդունակություն: 

Բանվորն արտադրում է մի արժեք, որը գերազանցում է աշխատուժի արժեքը: Այդ 

տարբերությունից գոյացած հավելյալ արժեքն էլ հարստացնում ու հզորացնում է իշխող 

դասակարգին: Հետևապես,  եզրակացնում է Մարքսը,  հասարակության մեջ իշխող 

դասակարգի գաղափարները տիրապետող գաղափարներ են և պետությունն էլ, անկախ 

կառավարման ձևերից, միշտ ներկայացնում է արտադրության միջոցների սեփականատեր 

դասակարգի քաղաքական դիկտատուրան: Պարզաբանելով այդ դիկտատուրայի 

հակաժողովրդական բնույթը Մարքսը և Էնգելսը հիմնավորեցին, որ բուրժուական պետական 

մեքենան սոցիալիստական վերափոխումների համար պիտանի չէ և պետք է ոչնչացվի: 

«Կյանքի փիլիսոփայությունը»՝ որպես ինքնուրույն փիլիսոփայական ուղղություն, 

ձևավորվել է 19-րդ դարի վերջին քառորդում Գերմանիայում և Ֆրանսիայում: Այդ ուղղության 

հիմնադիրն է գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեն, իսկ խոշորագույն 

ներկայացուցիչներից էին Վիլհելմ Դիլթայը, Գեորգ Զիմելը, Անրի Բերգսոնը, Օսվալդ 

Շպենգլերը և ուրիշներ: «Կյանքի փիլիսոփայությունը» ծագում է որպես հակազդեցություն 

եվրոպական ռացիոնալիստական փիլիսոփայությանը և 19-րդ դարի եվրոպական գիտության 

մեջ իշխող բնագիտական, մեխանիստական-մատերիալիստական աշխարհայացքին: «Կյանքի 

փիլիսոփայության» ելակետային հասկացությունը «կյանքն» է, որն ըմբռնվում է որպես 

նախասկզբնական կենսական ռեալություն, որպես «կամք առ իշխանություն», կամ 

«ապրումների հոսք» և անընդհատ ստեղծագործական մի գործընթաց, որը հակադիր է 

մեխանիկական, քարացած անօրգանական կազմավորումներին: Կյանքի ընթացքը հնարավոր 

չէ «կանգնեցնել բանականության դատի առջև», որովհետև, ըստ «կյանքի փիլիսոփաների», 

բանականությունը կտրված է կյանքից, չի կարող ըմբռնել կյանքը: Բանական և գիտական 

ճանաչողությունն ուղղված է գործնական հետաքրքրությունների բավարարմանը: «Կյանքի» 

էությունը կարելի է ճանաչել ոչ թե բանական, այլ ինտուիտիվ հայեցողության միջոցով:  

«Կյանքի փիլիսոփայության» հիմնական սկզբունքները մշակել է Ֆրիդրիխ Նիցշեն, որի 

փիլիսոփայությունը ուժեղ ազդեցություն է թողել եվրոպական փիլիսոփայական և 

մշակութաբանական մտքի զարգացման վրա: Լինելով փայլուն գրող, արտասովոր մտքի տեր 

մտածող, պոետ-մարգարե, «խելագար փիլիսոփա»՝ Նիցշեն հանդես եկավ եվրոպական 

մշակույթի հիմքում ընկած բոլոր արժեքների վերաարժեքավորման արմատական պահանջով: 
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Նիցշեի փիլիսոփայական հայացքները զարգացում են ապրել ռոմանտիզմից դեպի «բոլոր 

արժեքների վերաարժեքավորում» և «գերմարդու» տեսություն: Նրա աշխատությունները 

սովորաբար բաժանում են երեք խմբի, որոնք հիմնականում համապատասխանում են նրա 

հայացքների զարգացման երեք շրջաններին: Առաջին շրջանի աշխատություններում՝ 

«Ողբերգության ծագումը երաժշտության ոգուց» (1872), «Փիլիսոփայությունը Հունաստանի 

ողբերգական դարաշրջանում» (1873), «Անժամանակ խորհրդածություններ» (1873-1876) և այլն, 

Նիցշեն, գտնվելով Շոպենհաուերի և երգահան Վագների հայացքների ազդեցության տակ, 

քննարկում է գլխավորապես մշակութաբանական հարցեր: Երկրորդ շրջանի 

աշխատություններում՝ «Մարդկայինը, չափազանց մարդկայինը» (1878-1880), «Արշալույսեր» 

(1881), «Զվարճալի գիտություն»(1882) և այլն, Նիցշեն շարադրում է «բոլոր արժեքների 

վերաարժեքավորման» տեսությունը: Երրորդ շրջանի աշխատություններում՝ «Այսպես խոսեց 

Զրադաշտը» (1886), «Բարոյականության տոհմագրությունը» (1887) և այլն, գերմանացի 

փիլիսոփան շարադրում է «կամք առ իշխանություն» և «գերմարդու» տեսությունները: 

«Ողբերգության ծագումը երաժշտության ոգուց» աշխատության մեջ, անդրադառնալով 

հին հունական մշակույթի ծագման հարցին, Նիցշեն հանգում է այն մտքին, որ այդ մշակույթը 

երկու սկզբի՝ դիոնիսոսյան և ապոլոնյան, ներդաշնակ միասնության արգասիքն է: 

Դիոնիսոսյան սկիզբը մարմնավորում է կենսականությունը, կամքը, կրքերի խաղը, 

ապոլոնյանը՝ բանականությունը, համաչափությունը, կարգավորվածությունը: Դիոնիսոսը 

խորհրդանշում է կյանքի հոսքը, մութ բնազդների պոռթկումը, կրքերի ազատ, անկաշկանդ 

դրսևորումը, իսկ Ապոլոնը՝ զգացմունքները զսպելու, հավասարակշռված, հաշվենկատ, 

բանականության ենթարկված կյանքը: Այդ միասնությունը խախտում է Սոկրատեսի 

ռացիոնալիստական փիլիսոփայությունը, որը «կյանքի» հարցը նենգափոխում է կյանքի 

իմաստի և բարոյականության հարցով: Սոկրատեսը եվրոպական առաջին «դեկադենտն» է, 

նրանից հետո եվրոպական մշակույթի զարգացումն ընթացավ ապոլոնյան սկզբի բացարձակ 

գերիշխանության պայմաններում, այսինքն՝ կյանքի նկատմամբ բանականության, 

տրամաբանության հաղթանակով: Մոռանալով «կյանքը», գիտությունը, փիլիսփայությունը և 

կրոնը՝ ստեղծեցին իդեալական, կարգավորված բացարձակ «գոյի» մասին մեռյալ 

տեսություններ: Եվրոպական մշակույթի ճգնաժամի պատճառը, ըստ Նիցշեի, 

ռացիոնալիստական մտածողության, ապոլոնյան սկզբի բացարձակացումն է: 

Երկրորդ շրջանի աշխատություններում Նիցշեն, ազատվելով «իր բնությանն անհարիր 

մտածողությունից», այդ թվում Շոպենհաուերի «կամքը լռեցնող» պեսիմիստական 

փիլիսոփայությունից, սկսում է իր խաչակրաց արշավանքը բարոյականության, հատկապես 

քրիստոնեական բարոյականության դեմ: Նախ, նա հրաժարվում է 

միասնական, օբյեկտիվ կամքի մասին շոպենհաուերյան մոնիստական տեսակետից, դրան 

հակադրելով բազում կամքերի գոյության պլյուրալիստական ըմբռնումը: Բացի դրանից, նա 

«ապրելու կամքից» հրաժարվելուն հակադրում է «կամք առ իշխանություն» սկզբունքը: Նիցշեն 
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մարդկային կյանքը պատկերում է որպես առանձին կամքերի բախման թատերաբեմ, որտեղ 

յուրաքանչյուրը ձգտում է հաստատել իր իշխանությունը մյուսների նկատմամբ: Հակադրվելով 

Դարվինի այն մտքին, թե բնական պայքարում առավել հարմարվածները լավագույններն են՝ 

Նիցշեն պնդում է հակառակ միտքը. առավելհարմարվածներն ոչ թե ուժեղագույններն են, այլ 

միջակները: Կյանքում առավել ուժեղները դառնում են չափից դուրս թույլ, երբ նրանց 

դիմակայում է թույլերի, հարմարվածների կազմակերպված մեծամասնությունը: Թույլերը 

համախմբվում են և ստեղծում «գործիք»՝ բարոյականություն, որի միջոցով ոչնչացնում են 

ուժեղագույններին: «Բարուց և չարից անդին» աշխատության մեջ Նիցշեն տարբերակում է 

երկու բարոյականություն՝ տերերի և ստրուկների, որոնք առկա են ոչ միայն բոլոր 

մշակույթներում, այլև «համառորեն ապրում են կողք կողքի, նույնիսկ նույն մարդու մեջ, մի 

հոգու ներսում»: Այդ երկու բարոյականությունների մեջ տարբեր կերպ են ըմբռնվում 

բարոյական արժեքները: Օրինակ, տերերի բարոյականության մեջ «վատ» և «լավ» 

հակադրությունը նույն բանն է նշանակում, ինչ «ազնիվի» և «արհամարհելիի»: Ազնվական 

մարդն արհամարհում է վախկոտին, շողոքորթին, իրեն ստորացնողին, մարդու շուն-

տեսակին: «Ազնիվ տեսակի մարդն իրեն զգում է որպես արժեքներ սահմանող,– գրում է 

Նիցշեն,– նա հավանության կարիք չի զգում, նա դատում է՝ «ինչ ինձ համար վնասակար է՝ այն 

ինքնին վնասակար է», նա իրեն գիտակցում է որպես այն, ինչ ընդհանրապես նախ պատվի է 

արժանացնում իրերին, նա արժեքներ ստեղծող է... Այստեղ առաջին պլանում լիության 

զգացումն է, ուժի զգացումը, որն ուզում է հորդել... ազնիվ մարդն օգնում է դժբախտին, սակայն 

ո՛չ կամ գրեթե ո՛չ կարեկցանքից, այլ առավելս մի մղումից, որը ուժի առատությունն է ծնում»: 

Այլ է մոտեցումը ստրուկների բարոյականության մեջ: Ստրուկն անբարյացակամորեն է նայում 

ուժեղների առաքինությունների վրա, անվստահությամբ է վերաբերում ամենայն «լավին» և, 

ընդհակառակը, նա լուսապսակով է զարդարում այնպիսի հատկություններ, որոնք ծառայում 

են իր նմանների գոյությունը թեթևացնելուն: Ստրուկների բարոյականությունն իր էությամբ 

օգտակարության բարոյականություն է. այդտեղ է առաջանում չարի և բարու հակադրությունը: 

Թույլերը վախենում են ուժեղ մարդկանցից, նրանց անվանում «չար» և ձգտում ճնշում 

գործադրել՝ ստեղծելով «պարտադիր բարոյական օրենքներ»: Ստրուկների 

բարոյականությունը վրեժխնդրության արդյունք է: Այդպիսին է նաև, ըստ Նիցշեի, 

քրիստոնեությունը՝ արիստոկրատական արժեքների դեմ ապստամբած թույլ մարդկանց 

կրոնը: Քրիստոնեական բարոյականության քննադատությունը Նիցշեն իրականացնում է 

արմատական նիհիլիզմի, «սկզբունքային հակաբարոյականության» դիրքերից, 

վերագնահատության է ենթարկում «բարեպաշտ» եվրոպացիների բոլոր արժեքները: «Որտե՞ղ 

է աստված,– հարցնում է նա «Զվարճալի գիտություն» երկում,– Ես կասեմ ձեզ: Մենք նրան 

սպանեցինք՝ դուք և ես: Մենք բոլորս նրան սպանողներն ենք ...Աստված մեռավ: Աստված 

մեռած է: Եվ այդ մե՛նք մեռցրինք նրան»: Աստծո մահը Նիցշեի համար նշանակում է թույլերի, 

հիվանդների, առավել հարմարվածների բարոյականության ճգնաժամի ավետում, որպես նոր 

արժեքների հաստատման սկիզբ: Աստծո մահը նշանակում է «կյանքի մեծագույն 
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հակառակորդի» մահը և միաժամանակ բացարձակ արժեքները ժխտող մեծ նիհիլիստի 

ծնունդը: Նիցշեի քննադատության թիրախն են դառնում իր ժամանակի դեմոկրատական, 

սոցիալիստական գաղափարախոսությունները և փիլիսոփայական տեսությունները՝ որպես 

քրիստոնեական մշակույթի աշխարհականացված ձևեր: 

Եվրոպական փիլիսոփայության մեջ ընդունված կարգավորված, օրինաչափորեն 

զարգացող, «ճշմարիտ» կեցությանը Նիցշեն հակադրում է կյանքը որպես հավերժական 

շարժում, լինելություն, մշտական հոսք, որը զուրկ է որևէ նպատակից: Կյանքը կամք է առ 

իշխանություն, ընդ որում, դա պետք է հասկանալ որպես կյանքի մեկնաբանություն և ոչ թե 

«մետաֆիզիկական պնդում»: Այս տեսանկյունից մոտենալով ճանաչողության խնդրին՝ Նիցշեն 

հանգում է այն մտքին, որ ճանաչողությունն աշխատում է որպես իշխանության գործիք: 

Ճանաչողության նպատակը ոչ թե ճշմարտության բացահայտումն է, այլ մեր իշխանության 

առավելագույն ամրապնդումը: Կյանքն անձև, անորակ հոսք է, ուստի ճանաչողության խնդիրն 

է կարգ ու կառուցվածք մտցնել լինելության մեջ՝ իշխելու նպատակով: Բանական 

իմացությունն արժեքավոր է այնքանով, որքանով արտահայտում է կամքի ձգտումը 

մեծացնելու իր հզորությունը: Այս իմաստով ճանաչողությունը, ինչպեսև արժեքային 

դատողությունները, սոսկ մեկնաբանություններ են, ֆիկցիաներ, որոնց հետևում թաքնված է 

կյանքի որոշ ձևեր պահպանելու ձգտումը:  

Էկզիստենցիալիզմը (գոյության փիլիսոփայություն) ձևավորվել է առաջին 

համաշխարհային պատերազմից հետո Մ. Հայդեգերի, Կ. Յասպերսի (Գերմանիա), Գ.Մարսելի, 

Սարտրի, Ա. Կամյուի (Ֆրանսիա), Ն.Աբանյանոյի (Իտալիա), ՈՒ. Բարետի (ԱՄՆ) և այլոց 

միջոցով` որպես կյանքի իմաստի, մարդու ճակատագրի, անձնական պատասխանատվության 

և այլ հիմնախնդիրների իմաստավորման արդյունք: Նրանց ստեղծագործություններում 

հիմնական ուսումնասիրության օբյեկտ է համարվում կեցությունը` մարդու սեփական 

գոյությունը: Բայց մարդն ի վիճակի չէ իրեն կողքից դիտելու, հետևապես իր գոյությանը հասու 

լինելու միակ հնարավորությունն է ապրել ու նկարագրել այդ գոյությունը այնպես, ինչպես 

անմիջական ապրումների մեջ այն բացահայտվում է ներքին զգացմանը: 

Էկզիստենցիալիստների համոզմամբ  գոյությունը առավել լրիվ բացահայտվում է սարսափում: 

Սարսափն ամբողջ գոյության հիմքում ընկած «նախաապրումն» է` արտաքին, օտար, թշնամի 

աշխարհի, ոչնչի, մահվան հանդեպ: Ըստ Հայդեգերի «սարսափին ի հայտ է բերում ոչինչը»: 

Սարտրի պնդմամբ մարդու հետ աշխարհ է գալիս ոչինչը: Ոչնչի էության բազմիմաստությունը 

արտացոլված է նաև Ա. Իսահակյանի «Այդ ոչինչը ես եմ» արևելյան զրույցում: 

Գիտակցելով իր ոչնչությունը մարդը բախվում է սարսափին և սարսափի մեջ էլ ըմբռնում 

է իր գոյությունը: Ըստ Յասպերսի մարդկային գոյությունը բացահայտվում է վշտի, 

տառապանքի, դժվարին կացությունների, պայքարի, մահվան մեջ: Հասարակական 

ապրելակերպի ու գործունեության ընթացքում մարդը ազատորեն ընտրում է իր գործընթացը 

և լրիվ պատասխանատվություն է կրում իր ընտրության համար: Ազատությունը մարդու բուն 

գոյությունն է,նրա տրամադրվածությունը, անձնական ապրումները: Մարդն ազատ է իր 

ապագան ընտրելու հարցում, բայց ընտրության հուսալիությունը երաշխավորված չէ: Ըստ 



57 
 

էկզիստենցիալիստների, մարդու ազատությունը սահմանափակված է, որովհետև ինքը չի 

ընտրում իր կյանքի պայմանները: Իր կամքից անկախ մարդն աշխարհ է գալիս որոշակի 

պատմական ժամանակում, ինչ-որ երկրում ու ժողովրդի մեջ և նրա կյանքը որոշվում է 

գոյության այն պայմաններով, որում հայտնվում է: Այլ խոսքով մարդուց կախված չէ նրա 

գոյության սկիզբն ու վերջը: 

XX դարավերջում էկզիստենցիալիստական բովանդակություն ունեցող գրականության 

մեջ խորությամբ վերլուծվում է մարդկային գոյության, անհատի և հասարակության 

հարաբերության, մարդու ազատության օտարման, կյանքի իմաստի, նպատակի, մահվան և 

այլ հիմնախնդիրներ: Հիմնավորվում է, որ մարդը շրջապատված է անորոշություններով, 

մտատանջվում է ապագայի հանդեպ, կորցնում և գըտնում է ինքն իրեն: Կյանքի 

հորձանուտում մարդու կեցությունը բացատրվում է երկիմաստ ձևով (իսկական կեցություն և 

անիսկական կեցություն): Անիսկական կեցության տակ Հայդեգերն իմաստավորում է 

օտարված, անհատականությունը կորցրած մարդու դեգերումները, որը ենթարկվելով 

հանգամանքների ընթացքին, թաղվելով առօրյա հոգսերի մեջ, նմանակում է ուրիշներին և 

անտարբեր է վաղվա օրվա ու մահվան նկատմամբ: 

Իսկական կեցության դեպքում մարդը գիտակցում է իր ազատությունը և 

անհանգստանում է ծավալվող իրադարձությունների ընթացքից: Այդ դեպքում մարդը 

մտահոգվում է իր ապագայի նկատմամբ, վախենում է մահանալուց և ոչնչի վերածվելուց: 

Նման սարսափ զգալու միջոցով մարդն ըմբռնում է իր գոյության խորհուրդը և ձեռք է բերում 

իսկական ազատություն: 

Մարդու իսկական գոյությունը բացահայտվում է այսպես կոչված սահմանային 

իրադրություններում: Յասպերսի կարծիքով՝ մարդը մահը ընկալում է իբրև սահմանային 

իրադրություն ոչ թե սեփական, այլ իր հետ էկզիստենցիալ հաղորդակցության մեջ գտնվող 

մարդու մահվան դեպքում: Մարդու վիճակի ողբերգականությունն այն է, որ իր 

էկզիստենցիայի բացահայտումից հետո նա կրկին թաղվում է առօրյա կեցության մեջ:  

Ըստ էկզիստենցիալիստների, եթե մարդը ամբողջությամբ տնօրինում է իր գոյությունը, 

ապա պարտավոր է պատասխան տալ իր բոլոր գործողությունների համար: Ընդսմին, նա 

պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլ բոլորի համար: Այն, ինչ մենք ընտրում ենք, բարիք է մեզ 

համար, սակայն ոչ մի բան չի կարող իսկական բարիք լինել, եթե այն բարիք չէ նաև ուրիշների 

համար: Այս իմաստով պետք է հասկանալ «մարդը տագնապ է» արտահայտությունը: Ընտրող 

և իր ընտրությունը գիտակցող մարդը ընտրում է ոչ միայն իր սեփական կեցությունը, այլև 

ուրիշներինը, ուստի չի կարող չտագնապել իր ընտրության համար: Էկզիստենցիալիզմը 

մարդու ազատությունը կապում է ոչ միայն պատասխանատվության, այլև ակտիվության, 

նույնիսկ՝ խռովության հետ: Մշակելով «աբսուրդի փիլիսոփայություն», Կամյուն նշում է, որ 

ազատ է այն մարդը, որ հասկացել է կյանքի անիմաստ լինելը: Իսկ ազատություն ձեռք բերել, 

նշանակում է ընդվզել աբսուրդի դեմ: Առօրյա կյանքում ընդվզումը խաղում է նույն այն դերը, 

ինչ կասկածանքը դեկարտյան փիլիսոփայության մեջ: «Ես ընդվզում եմ, - գրում է Կամյուն, - 
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հետևաբար մենք գոյություն ունենք»: Ընդվզումը ինքնաարտահայտման և ինքնահաստաման 

գործողություն է: 

Հերմենևտիկան որպես մեկնության արվեստ ձևավորվել է անտիկ դարաշրջանում: 

Հոսանքի անվանումը կապված է հունական դիցաբանության Հերմես աստծո անվան հետ: 

Դիցաբանական պատկերացումների համաձայն Հերմեսը համարվում էր Օլիմպոսյան 

աստվածների լրաբերն ու Զևսի մունետիկը: Նա մարդկանց մեկնաբանում էր աստվածների 

խոսքը և աստվածներին էր հաղորդում մարդկանց խնդրանքը: Աստվածային խոսքի, 

ավանդույթների, դիցաբանական տեքստերի բովանդակության մեկնաբանությունն էլ 

իմաստավորվեց որպես հերմենևտիկա: 

Միջին դարերում հերմենևտիկայի խնդիրն էր մատչելի ձևով բացատրել աստվածաշնչի, 

ավետարանների, կրոնական գրվածքների, դոգմաների, առակների, ասացվածքների, 

այլաբանական արտահայտությունների բովանդակությունը: 

Վերածննդի դարաշրջանում փիլիսոփաների, արվեստագետների հայացքը բևեռվում է 

անտիկ մշակույթի արժեքների վրա: Չափազանց կարևորվում է անտիկ գրականության, 

փիլիսոփաների աշխատությունների թարգմանությունը: Այդ գործերի, դրանցում տեղ գտած 

այլաբանական բնույթի շարադրանքների բովանդակային վերլուծությամբ էլ պետք է զբաղվեր 

հերմենևտիկան: 

XIX դարում գերմանացի մտածող Ֆ. Շլայերմահերը հերմենևտիկան իմաստավորեց 

որպես հումանիտար գիտությունների այնպիսի մեթոդ, որով մտածողը հոգեբանական 

վերապրման միջոցով պետք է ըմբռներ հին տեքստերի հեղինակների մտածելակերպը և այդ 

տեսանկյունից վերլուծեր նրանց ստեղծագործությունների բովանդակությունը: Դրանով 

հերմենևտիկան դարձավ ուրիշի ներաշխարհը թափանցելու և ըմբռնելու արվեստ: Նման 

համոզմունքներ զարգացրել է նաև Գ. Դիլթայը: Նրա կարծիքով պատմաբանի խնդիրը պետք է 

լինի անցյալի մասին կանխակալ պատկերացումների, նախապաշարումների հաղթահարման 

ուղիով մտովի վերապրել այդ դարաշրջանների իրադարձութունները և մեկնաբանել այդ 

վերապրումները: 

Հերմենևտիկայի փիլիսոփայական տեսությունը մշակում է գերմանացի փիլիսոփա Հանս 

Գեորգ Գադամերը (ծնվ. 1900թ.)՝ «Ճշմարտություն և մեթոդ: Փիլիսոփայական հերմենևտիկայի 

հիմունքներ» աշխատության հեղինակը: Ի տարբերություն իր նախորդների, նա ուշադրություն 

է դարձնում փիլիսոփայության հերմենևտիկական կողմի վրա՝ հասկացման մեթոդի խնդիրը 

փոխարինելով ճշմարտության բացահայտումով: Գադամերը հերմենևտիկայի խնդիրը 

ձևակերպում է հետևյալ կերպ. «ինչպե՞ս է հնարավոր հասկացումը, ինչպիսի՞ պայմաններում 

կարող է տեղի ունենալ հասկացումը»: Նրա կարծիքով՝ ոգու մասին գիտությունների մեթոդը 

սկզբունքորեն տարբերվում է բնագիտական մեթոդից, որովհետև ոգու մասին 

գիտություններում ճանաչողը գտնվում է ճանաչողության առարկայում: Մարդու կեցության 

հիմնային հատկությունը պատմականությունն է, այսինքն՝ պատմական որոշակի 

իրադրության մեջ գտնվելը, պատմությանը պատկանելը, պատմություն լինելը: Մարդը չի 

կարող վերանալ պատմական այն հանգամանքներից, որում նա ապրում է և որոնք 
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պայմանավորում են նրա մտածողության բովանդակությունը: Իսկ դա նշանակում է, որ 

մարդու մտածողությունը ոչ թե աննախադրյալ է, ինչպես կարծում են որոշ ռացիոնալիստներ, 

այլ միշտ նախադրված է, միջնորդավորված է պատմական իրողություններով: Իսկական 

պատմական մտածողությունը պետք է մտածի իր սեփական պատմականությունը: Մարդու 

կեցության պատմականության ընդունումը պահանջում է վերականգնել 

նախապաշարումների, կանխադատությունների տեղը և դերը հասկացման մեջ: Ինչ-որ տեքստ 

կամ իրադարձություն հասկանալու համար, նախ և առաջ, հարկավոր է մեկնաբանել: Բայց 

մեկնաբանությունը կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե ունենք 

նախապատկերացում մեկնաբանման ենթակա առարկայի մասին: Այդ 

նախապատկերացումից կամ նախահասկացումից ոչ թե պետք է ազատվել (դա, ըստ էության, 

հնարավոր չէ իրագործել), այլ ընդհակառակը, պետք է հենվել դրա վրա: Այսպիսով, եթե 

Դիլթայը հասկացման պայմանն էր համարում պատմական իրադրության և նախապաշարված 

մտածողության հաղթահարումը, որպեսզի հասկացողը անարգել թափանցի «ուրիշի» ներսը, 

ապա Գադամերը կարծում է, որ հասկացման գործողությունը պայմանավորված է ինչպես այն 

պատմական իրադրությամբ, որում գտնվում է հասկացողը, այնպես էլ իր մտածողության մեջ 

առկա գիտելիքից: 

Պոստմոդեռնիզմ բառացիորեն նշ. է այն, ինչ մոդեռնից, արդիականությունից հետո է: 

Պոստմոդեռնիզմի շրջանակներում ռադիկալ կերպով փոխվում է վերաբերմունքը անցյալի 

ժառանգության, ավանդականի նկատմամբ:  

          Խոսում են ավելի շուտ ոչ թե պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայության, որքան 

փիլիսոփայության մեջ պոստմոդեռնիզմի վիճակի մասին: Ընդհանուր առմամբ, պետք է 

ասենք, որ պոստմոդեռնիզմում փիլիսոփայական, սոցիալական, գեղարվեստական և 

գեղագիտական ասպեկտները գտնվում են անխզելի միասնության մեջ: Պոստմոդեռնը 

հակադրվում է մոդեռնին այն իմաստով, որ ժխտում է արվեստում, ինչպես նաև  այլ 

ոլորտներում  յուրաքանչյուրի ձգտումը հավակնել լինել միակ ճիշտը, քանի որ նման 

հավակնություններում նկատվում է ձգտումը մյուսներին պարտադրել սեփական ճաշակները, 

նախասիրությունները  և այլն: Պոստմոդեռնիզմը ընդհանրապես մերժում է երևույթները 

գնահատելու համար դրանք դասավորել մի գծի վրա հետևյալ կերպ` ոչ ճշտից դեպի ճիշտը:       

Պոստմոդեռնիզմի համար բնորոշ է «տարբերժամանակյայի միաժամանակությունը» 

կարգախոսի ընդունումը:   Շատ հեղինակներ, որոնք չեն  ընդունում պոստմոդեռնիզմի 

տեսակետը, պոստմոդեռնիզմը համարում են  ուղղություն, որը մերժում է ճշմարտության 

որոնումը: Երբեմն պոստմոդեռնիզմը ընկալվում է որպես Արևմուտքի ինտելլեկտուալների  

քմահաճություն: Այսպես, պոստմոդեռնիզմի տեսաբաններից մեկի՝ Վելմի խոսքերով․ 

պոստմոդեռնիզմը - դա ռադիկալ  բազմազանության իրավիճակ է, նա նաև նշում է, որ «մեր 

իրականությունը» և  կենսական աշխարհը դարձել են «պոստմոդեռն»: Նա նաև նշում է, որ 
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օդային հաղորդակցման   և հեռուստահաղորդակցման   պայմաններում տարասեռ 

իրողությունները այնքան են մոտեցել իրար, որ ամենուրեք բախվում  են մեկը մյուսին: 

Տարբերժամանակյայի միաժամանակությունը դարձել է նոր բնականություն և որ տարբեր 

տեսակետների, ինչպես նաև տարբեր կոնցեպցիաների փոխներթափանելիության և 

միաժամանակության ընդունման իրավիճակը բավական ռեալ է: Պոստմոդեռնիզմը հենց այդ 

պրոբլեմներն է փորձում լուծել, ուստի կարևոր է գիտակցել, որ պոստմոդեռնիզմը չի հնարել 

այդ իրավիճակը և չի շրջվում ժամանակից, այլ  այն   հետազոտում է: 

     Եթե մոդեռնիզմի ներկայացուցիչները ցանկանում էին ինչ-որ կերպով ապացուցել 

իրենց դրույթները, այսինքն` երբեմն դիմում էին դասական  փիլիսոփայության 

հասկացություններին (օր. ժամանակ, տարածություն և այլ հասկացություններին), ապա 

պոստմոդեռնիզմում հիմնական փիլիսոփայական հասկացությունները կորցնում են իրենց 

տեղը, նշանակությունը և օգտագործվում են  այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են, 

օրինակ «ծուլությունը» -որպես փիլիսոփայական հասկացություն: Ըստ որոշ մտածողների, 

պոստմոդեռնիզմի մտածողության մեջ իշխողը դառնում է ոչ թե կատեգորիալ ապարատը, այլ 

այստեղ արտահայտված է միայն տրամադրություն:  Պոստմոդեռնիզմը  ներկայացուցիչներից 

են Դերրիդան, Գվատարին, Ռիչառդ Ռորտին: Դերրիդային երբեմն անվանում են արևմտյան 

մտքի ռացիոնալիստական արժեքների խզող: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Գիտափիլիսոփայական մտքի աննախադեպ վերելքը նոր ժամանակներումֈ 

Իմացաբանական- մեթոդաբանական հիմնախնդիրների առաջնայնության 

դրսևորումըֈ 

Սենսուալիզմի, էմպիրիզմի և ռազիոնալիզմի ընդհանուր բնութագիրըֈ 

Պոզիտիվիզմը դրա տարատեսակներըֈ 

Պրագմատիզմը որպես զուտ ամերիկյան փիլիսոփայությունֈ 

Մարքսիզմի հիմնական դրույթներըֈ 

 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Լուսավորչականությունը որպես նոր ժամանակների եվրոպական մտածողության 

առանձնահատուկ ձևֈ 

Գերմանական դասական փիլիսոփայության ընդհանուր նկարագիրըֈ 

Կյանքի փիլիսոփայությունը որպես 19-րդ դ․-ի փիլիսոփայության ավարտֈ 

Էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայությունֈ 

Հերմենևտիկան որպես մեթոդաբանություն և որպես փիլիսոփայական ուղղությունֈ 
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Պոտմեդեռնիզմի ընդհանուր նկարագրությունըֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայության պատմություն, Եր․ 2000:  էջ 180-182,  264-274, 278-289, 

293-303,  311-319 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: էջ 102-106, 120-127, 

132-144, 154-159, 187-226, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 57-67 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, М․ 2010.  

 П.Алексеев, А.Панин, Философия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для вузов// Под общ.ред. В.Мироновa, М․ 2005. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 

 

 

 

ա/ Թեմա N 3․ Գոյաբանություն 

3․1 Գոյաբանական հիմնախնդիրների զարգացումը 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Գոյաբանական հարցադրումներ, սուբստանցիա, գոյ, դուալիզմ, մոնիզմ, պլյուրալիզմ, 

էնտելեխիա, ռեալիզմ, կոնցեպտուալիզմ, նոմինալիզմֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 
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Փիլիսոփայությունը ներկայացել և ներկայանում է տարբեր խնդիրների և փիլիսոփայելու 

տարբեր կերպերի տեսքով: Որոշ խնդիրներ հետադարձ կերպով միավորվելով՝ առաջացրել են 

փիլիսոփայական տարբեր գիտակարգեր, որոնցից են՝ 

 գոյաբանությունը (ինչի՞ց է կազմված աշխարհը, ի՞նչ է գոյությունը) 

 իմացաբանությունը (ճանաչելի՞ է արդյոք աշխարհը) 

 բարոյագիտությունը (ո՞ր արարքն է բարոյական) 

 մարդաբանությունը (ո՞վ է մարդը) 

 սոցիալական փիլիսոփայությունը (ինչպե՞ս է հնարավոր հասարակությունը) 

 գեղագիտությունը (ի՞նչ է գեղեցիկը): 

Պատմության մեջ փիլիսոփայական առաջին հարցադրումը եղել է գոյաբանական, այն է՝ 

ինչի՞ց է կազմված աշխարհը, ի՞նչ է աշխարհի հիմնական կազմավորիչը: Եթե հարցը 

ձևակերպենք փիլիսոփայական եզրույթով, պիտի հարցնենք՝ ո՞րն է աշխարհի սուբստանցիան 

(նախահիմքը): Այլ կերպ՝ ի՞նչ է եղել ի սկզբանե (ոչ միայն և ոչ այնքան ժամանակային 

իմաստով, որքան՝ տրամաբանական), որից այնուհետև կազմավորվել է ողջ մնացյալը: 

Կյանքում մենք տեսնում ենք լինում տարբեր առարկաներ, որոնք կարելի է հանգեցնել ավելի 

ընդհանուր երևույթի: Արդ՝ սուբստանցիան ամենաընդհանուր երևույթն է, որից առաջանում է 

ամենայն երևույթ:  

Այդ հարցին առաջինը պատասխանել է Թալեսը (մ.թ.ա. 640-546)՝ ջուրը (խոնավությունը) 

ներկայացնելով որպես սուբստանցիա: Ըստ նրա՝ ամեն ինչ առաջացել է ջրից 

(խոնավությունից): Ինչ-որ իմաստով՝ Թալեսի այս խոսքից է սկիզբ առնում փիլիսոփայությունը, 

որի իմաստը, նախևառաջ, այն է, որ աշխարհի հիմքը եզակի է, որ աշխարհն ունի տեսանելիից 

անդին էություն, որը միակն է: Ամենայն հավանականությամբ առաջինը ջուրն է առաջացել 

սուբստանցիա լինելու «պատվին», որովհետև այն կարող է լինել նյութի բոլոր՝ հեղուկ, պինդ, 

գազային վիճակներում և, մյուս կողմից, կենարար նշանակություն ունի մարդու համար: 

Սակայն, մեկ անգամ էլ նշենք, այստեղ կարևորն այն է, որ առաջին անգամ փորձ է արվում զուտ 

մտքով ճանաչել աշխարհի էությունը, բազմակի դրսևորումները հանգեցնել մեկ հիմքի:  

Թալեսից հետո առաջադրվեցին այլ տարբերակներ ևս: Անաքսիմենեսը (մ.թ.ա. 585-528) 

օդը մտածեց իբրև նախահիմք, Հերակլիտոսը (մ.թ.ա. 544-484)՝ կրակը, բայց բոլոր դեպքերն էլ 
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հարկավոր է հասկանալ որպես փոխաբերություն և ուշադրություն դարձնել զուտ 

փիլիսոփայական մասի վրա, այն է՝ որ իսկական գոյություն կամ իսկություն է վերագրվում 

եզակիին:  

Այսօրինակ տարրերի առաջադրման մեջ կարելի է մտքի առաջընթաց համարել 

Անաքսիմանդրոսի (մ.թ.ա. 610-540) ապեյրոնը (անորոշը): Ապեյրոնը այնպիսի նախահիմք է, 

որը չունի որոշակի բնութագիր, այսինքն՝ նյութական ամենայն դրսևորումներից վեր ինչ-որ 

սկիզբ է, որը, ի դեպ, ավելի շուտ մոտենում է իրականության ձևին, քան նյութին: Ձևի 

տեսանկյունից առավել հետևողական ու պարզ դիրքորոշում են առաջադրել Պյութագորասն 

(մ.թ.ա. 569-475) ու պյութագորականները՝ պնդելով, որ աշխարհի հիմքում թիվն է: Թվի 

հիմնական բնութագիրն այն է, որ թիվը չափ է: Այսօրինակ նախահիմքը կարող է տարօրինակ 

թվալ, քանի որ թիվը նյութական չէ, այն չկա փորձի աշխարհում: Պյութագորականների 

հիմնական դրույթի փիլիսոփայական իմաստն այն է, որ աշխարհը դատապարտված է լինել 

թվի սկզբունքով կամ, այլ կերպ, հիմնական բնութագիր ունենալով չափը: Ուստի աշխարհի 

ճանաչումը պետք է հանգի ոչ թե առարկայական աշխարհի զգայմանը, այլ թվի ըմբռնմանը, որն 

աշխարհի հիմքում է:  

Փիլիսոփայական մտքի զարգացման այս աստիճանում նշված գոյաբանական խնդիրը 

վերաձևակերպվում է: Այժմ հարցը հնչում է այսպես՝ ինչպե՞ս են միավորվում նյութը և ձևը: Այս 

հարցը հստակորեն առաջադրված է Պլատոնի (մ.թ.ա. 427-347) աշխատություններում: Սակայն 

մինչև Պլատոնը կան երկու փիլիսոփաներ, ովքեր մտածել են գոյությունն առհասարակ, 

անդրադարձել են աշխարհի լինելիության կերպին և ոչ բացահայտ ձևով պատասխանել նաև 

վերոնշյալ հարցին: Այդ երկու մտածողներն են Հերակլիտոսը և Պարմենիդեսը (մոտ. մ.թ.ա. 515-

460): Նրանց տված պատասխաններն առաջին հայացքից հակադիր են միմյանց: Եթե մեկ 

նախադասությամբ ամփոփենք նրանց փիլիսոփայական հետևությունները, կձևակերպենք 

այսպես՝ «Ամեն ինչ փոփոխվում է» (Հերակլիտոս) (հայտնի են Հերակլիտոսի այն խոսքերը, թե 

«միևնույն գետը հնարավոր չէ երկու անգամ մտնել», որովհետև երկրորդ անգամ մտնելիս գետն 

արդեն նախկինը չէ, իսկ նրա աշակերտ Կրատիլոսը նշում էր, որ «մեկ անգամ էլ հնարավոր չէ 

մտնել նույն գետը», որովհետև մինչ որոշում եք մտնել, գետը փոխվում է), «Ամեն ինչ անփոփոխ 

է» (Պարմենիդես): Այս երկու դատողությունները, սակայն, միասին վերցված ամփոփում են ողջ, 
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այսպես կոչված, նախասոկրատյան փիլիսոփայությունը: Այս դատողությունները ոչ թե 

հակասում են իրար, այլ լրացնում են մեկմեկու:  

Այսպես՝ Հերակլիտոսի միտքը նշանակում է, որ առարկայական աշխարհում ոչինչ 

անփոփոխ չէ և, հետևաբար, դրա վրա հիմնված ճանաչողությունը կլինի անհուսալի: Իսկ 

Պարմենիդեսի ուշադրության կենտրոնում ճշմարիտ կամ իսկական գոյությունն է: 

Պարմենիդեսի փիլիսոփայական դրույթի խորությանը հնարավորինս մոտենալու համար 

հարկավոր է հետևել նրա մտքի ընթացքին: Այդ կշռադատությունը սկսվում է հետևյալ, առաջին 

հայացքից պարզ թվացող հարցից՝ ի՞նչը գոյություն ունի: Թվում է, թե բավականին հեշտ է 

պատասխանել այս հարցին, բայց երբ փորձում ենք հնարավորինս ճշգրիտ պատասխանել 

դրան, կանգնում ենք դժվարությունների առաջ: Դժվարությունները մեծ մասամբ 

պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ գոյություն ունեցողները արմատապես 

տարբերվում են միմյանից իրենց բնույթով: Այսպես՝ գոյությունի ունի սեղանը, ամպը, փոշու 

հատիկը, ջերմությունը, միտքը, երազանքը և այլն: Սակայն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն սեղանը 

և երազանքը. թերևս, միայն այն, որ երկուսն էլ գոյություն ունեն: Սա նշանակում է, որ գոյություն 

ունենալը դառնում է ինչ-որ երևույթի (կամ ընդհանրապես երևույթի) հատկությունը: Եվ ահա 

խնդիր է դրվում գտնելու բոլոր գոյություն ունեցողների ընդհանրությունը, սկբունքը, որը 

կարելի է բնութագրել գոյ բառով: Գոյությունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ գոյը, ձև 

ստանալով, դրսևորվում է: Այլ մոտեցմամբ՝ գոյը դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ մտածվում է, 

քանզի մտածելը և մտածվելը հնարավոր է միայն որոշակի ձևում: Պարմենիդեսի խոսքերով՝ 

«միևնույն բանն են՝ միտքը և այն, ինչի մասին է միտքը»: Իսկ մտքում տրված հիմնարար 

դատողություններից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնարարը, ըստ Պարմենիդեսի, հետյալն է՝ «կա (է) 

այն, ինչը գոյություն ունի, ինչը չկա (չէ), գոյություն չունի»: Սա նշանակում է, որ ողջ գոյավորը 

(գոյություն ունեցողը) միասնական է, կազմում է մեկ ամբողջություն, քանզի գոյություն 

չունեցողը պարզապես չկա: Այստեղից՝ ճշմարիտ գոյություն ունեցողին վերագրվում է 

անփոփոխ լինելու հատկություն: Պարմենիդեսի այս կշռադատությունը ավելի ուշ 

հիմնավորելու է գալիս նրա աշակերտ Զենոնն իր ապորիաներով:  

Հերակլիտոսի և Պարմենիդեսի մտածողությունների թվացյալ հակադրությունն է՛լ ավելի 

է վերանում ատոմիստներ Լևկիպոսի (մ.թ.ա. 500-440) և Դեմոկրիտոսի (մ.թ.ա. 460-370) 
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աշխատությունների շնորհիվ: Նրանք ներմուծելով ատոմ (թարգմանաբար նշանակում է 

անբաժանելի) հասկացությունը՝ լուծում են թվացյալ հակադրության հարցը: Նրանց 

փիլիսոփայության մեջ դատարկությունը դառնում է անփոփոխ երևույթը, դրանում շարժվող 

ատոմները՝ մշտափոփոխ երևույթները, և ատոմները իրար միանալով՝ ստեղծում են այս կամ 

այն իրը:  

Սակայն միտքն այստեղ ևս կանգնում է խնդրի առաջ. ի՞նչ սկզբունքով են ատոմները 

միանում իրար, կամ՝ ինչո՞ւ են ատոմները ստեղծում հենց այս իրը և ոչ թե այլ: Այս հարցին 

պատասխանելու համար փիլիսոփայության պատմության մեջ հարկ եղավ ներմուծել մի նոր 

հասկացություն՝ ոգի: Այս համատեքստում ոգին այն ուժն է, որը համապատասխան շարժման 

մեջ է դնում ատոմները և ստիպում առաջացնել այս կամ այն առարկան: Այստեղից էլ 

փիլիսոփայության մեջ ի հայտ է գալիս նյութի և ոգու դուալիզմը (դուալիզմը փիլիսոփայական 

այն ուղղությունն է, ըստ որի՝ գոյություն ունի երկու սուբստանցիա, ի տարբերություն մոնիզմի, 

համաձայն որի՝ սուբստանցիան մեկն է, և պլյուրալիզմի, որն ընդունում է բազում 

սուբստանցիաներ):  

Այս դուալիստական փիլիսոփայությունն իր զարգացման գագաթնակետին է հասնում 

Հին հունական փիլիսոփայության դասական շրջանում, մասնավորապես՝ ի դեմս Պլատոնի: 

Ըստ նրա՝ գոյություն ունի երկու աշխարհ՝ էյդոսների կամ գաղափարների աշխարհը և 

առարկաների կամ ստվերների աշխարհը: Առաջինը կատարյալ աշխարհ է, այնտեղ միայն զուտ 

գաղափարներ են՝ գեղեցկություն, բարիք, արդարություն և այլն: Երկրորդն անկատար է, 

անցողիկ, այստեղ գաղափարի ստվերներն են լոկ. այստեղ, օրինակ, կան գեղեցիկ առարկաներ, 

բայց չկա գեղեցիկն ինքը: Այս երկու աշխարհները միմյանց հանդիպում են մարդու շնորհիվ: 

Պլատոնի փիլիսոփայության համաձայն՝ ի սկզբանե ոգին էյդոսների աշխարհում է և ամեն ինչ 

գիտի: Հետո մարմնի հետ միավորվելով՝ հայտնվում է ստվերների աշխարհում: Այս ուսմունքի 

ապացույցներից մեկը, ըստ Պլատոնի, վերհուշի տեսությունն է, որի իմաստն այն է, որ 

մարդկային ճանաչողությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իմացածի վերհիշում: Օրինակ՝ երբ ինչ-որ 

մեկը պնդում է, որ վարդը գեղեցիկ ծաղիկ է, և այնուհետև չի կարողանում պատասխանել այն 

հարցին, թե ինչ է գեղեցիկը, նշանակում է նա նախօրոք իմացել է դա (քանի որ պնդում է անում 

այդ մասին), պարզապես, հայտնվելով նյութական աշխարհում, մոռացել է:  
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Սակայն Պլատոնի փիլիսոփայության մեջ դժվարություններ է նկատում նրա աշակերտ 

Արիստոտելը (մ.թ.ա. 384-322): Վերջինս նկատում է, որ պլատոնյան աշխարհների միավորման 

համար անհրաժեշտ է մի երրորդ աշխարհ (կամ սկզբունք), որի միջոցով դրանք 

կհաղորդակցվեն միմյանց հետ: Բայց եթե ընդունենք այդ երրորդ աշխարհը, ապա ստիպված 

կլինենք ընդունելու անվերջ թվով աշխարհներ, որովհետև ամեն երկուսն իրենց հերթին 

միավորման նույն խնդրի առաջ կկանգնեն: Հետևաբար՝ մնում է այդ երկու աշխարհներից մեկին 

ակտիվ դեր վերագրել: Ըստ Արիստոտելի՝ հարկավոր է ձևը (նույնն է, ինչ Պլատոնի 

գաղափարը) մտածել որպես նյութին ներքուստ բնորոշ ինչ-որ բան: Այլ կերպ՝ ամեն ձև միտված 

է նյութականանալու, իսկ ամենայն նյութ ձգտում է ձև ստանալ: Կազմավորված իրը 

Արիստոտելն անվանում է էնտելեխիա: Այս հասկացության ներմուծումը հնարավորություն է 

տալիս աշխարհը ներկայացնել որպես զարգացում (քանզի ամեն ստորին ձև ձգտում է իրենից 

բարձր ձևի) կամ էնտելեխիաների հիերարխիա, որի գագաթին կանգնած է Աստված: 

Փիլիսոփայական իմաստով աստված հասկացությունն առաջին անգամ գործածում է 

Արիստոտելը՝ դրանով իսկ առաջադրելով փիլիսոփայական նոր խնդրակարգ, այն է՝ ինչպե՞ս 

հաղորդակցվել Աստծո հետ կամ ինչպե՞ս լինել ազատ: Թեև այս հարցերը գոյաբանական չեն, 

այլ ավելի շուտ բարոյագիտական, բայց հակիրճ անդրադառնանք անտիկ փիլիսոփայության 

մեջ դրանց տրված պատասխաններին: 

Հելլենիստական շրջանում ձևավորվում են փիլիսոփայական երեք դպրոցներ, որոնք 

փորձում են պատասխանել վերոնշյալ հարցին՝ ստոիցիզմ, էպիկուրականություն և 

սկեպտիցիզմ:  

Քանի որ ազատ լինել նախևառաջ նշանակում է լինել ձևերի, գաղափարների աշխարհում 

(ըստ Պլատոն-Արիստոտելից եկած ավանդության), ուստի խնդիրը պետք է լինի նյութականից 

ազատվելը, իսկ դա հնարավոր է ամենայն ցանկությունից հրաժարման, աշխարհի նկատմամբ 

անտարբեր լինելու ճանապարհով, - պնդում են ստոիկները (ամենահայտնի ներկայացուցիչը 

Սենեկան է /մ.թ.ա. 4 - մ.թ. 65/):  

Էպիկուրականության հիմնադիր Էպիկուրոսը (մ.թ.ա. 341-270) մոտավորապես նույն 

գաղափարին հանգում է այլ տեսանկյունից. Նրա միտքն ընթանում է հետևյալ կերպ. ե՞րբ է 

մարդու հոգին ինքնաբավ զգում, իր տարերքի մեջ լինում, - երբ որ չի տառապում, հաճույք է 
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զգում, հետևաբար՝ նյութական ազատվել կարելի է միայն հաճույք վայելելու, այսինքն՝ 

չտառապելու միջոցով: 

Ըստ սկեպտիկների (հիմնադիրը Պիռոնն է)՝ հոգին սկսում է մտատանջվել, երբ տրվում է 

խորհրդածությունների, հետևաբար՝ ազատ լինել հնարավոր է միայն մտքերից հրաժարվելու 

ճանապարհով: 

Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ գոյաբանական խնդրակարգը վերաձևակերպվում 

է որպես ունիվերսալիաների կամ ընդհանուր հասկացությունների հարց. գոյություն ունե՞ն, 

արդյոք, ընդհանուր հասկացությունները, թե՞ դրանք պարզապես անուններ են: Այս հարցի հետ 

կապված միջնադարում ձևավորվել է փիլիսոփայական երեք ուղղություն՝ ռեալիզմ, 

կոնցեպտուալիզմ և նոմինալիզմ:  

Ռեալիզմի համաձայն՝ ընդհանուր հասկացությունները գոյություն ունեն իրերից առաջ, 

իրերի մեջ և իրերից հետո: Այսինքն, օրինակ, գեղեցկությունը նույնչափ ռեալ է, որչափ, ասենք, 

գեղեցիկ ծաղիկը: 

Ըստ կոնցեպտուալիստների՝ ընդհանուր հասկացությունները ձևավորվում են փորձի 

ընթացքում և այնուհետև իրենց գոյությունը պահպանում են գիտակցության մեջ: 

Նոմինալիստները պնդում են, որ ընդհանուր հասկացությունները գոյություն չունեն, 

դրանք ընդամենը անուններ են, որոնք ոչինչ չեն նշանակում: 

Միջնադարյան փիլիսոփայությունից հետո գոյաբանական խնդիրների քննարկումը մի 

տևական շրջան դադարում է: Այն վերսկսում է քսաներորդ դարի բնագիտության, 

մասնավորապես՝ ֆիզիկայի զարգացումներին զուգընթաց: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Գոյաբանական հարցադրումների ընդհանուր նկարագիրըֈ 

Սուբստանցիայի հմնախնդիրըֈ 

Նյութի և ձևի միավորման հիմահարցըֈ 

Գոյ, գոյություն և կեցությունֈ 

 

 Ինքնաստուգման հարցեր 
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Մոնիզմ, դուալիզմ, պլյուրալիզմֈ 

Գոյաբանական հիմնախնդիրների բարոյագիտական ենթատեքստը հելլենիստական 

շրջանի փիլիսոփայական դպրոցների հայեցակարգերումֈ 

Միջնադարյան փիլիսոփայության գոյաբանական խնդրակարգըֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001, Էջ 168-169, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 68-74, 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009. Էջ 227-231 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 А.Барсегян, Лекции по философии. Онтологические проблемы, Ер․ 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գիտական պատկերը և փիլիսոփայությունը, Եր. 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության էությունը և տիպաբանությունը, Եր. 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 2005. 

 Введение в философию. Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․ 2005. 

ա/ Թեմա N 3․ Գոյաբանություն 

3․2 Դետերմինիզմը և տարածաժամանակային հիմնախնդիրները 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Պատճառականության հիմնախնդիրը, դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնիզմ և 

կաուզալիզմ, Հայզենբերիգի անորշությունների առնչություն, շարժում, տարածություն և 

ժամանակ, սուբստանցիոնալիզմ, ռելյացիոնիզմֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

3․2․1 ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 
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Գոյաբանական մյուս խնդիրը աշխարհի պատճառավորվածության հարցն է: Արդյո՞ք 

ամեն երևույթ ունի իր պատճառը, թե՞ կան պատահական երևույթներ: Այլ կերպ` 

յուրաքանչյուր երևույթի անհրաժեշտաբար նախորդում է մեկ այլ երևույթ (պատճառն 

այնպիսի երևույթի, որին անհրաժեշտաբար հաջորդում է մեկ այլ երևույթ): Այս հարցը դրվել է 

դեռևս Անտիկ աշխարհում: Հայտնի է այդ թեմայով Էպիկուրի բանավեճը Դեմոկրիտոսի հետ: 

Վերջինս համարում էր, որ ատոմները շարժվում են անհրաժեշտաբար, իսկ Էպիկուրը 

համոզված էր, որ ատոմները երբեմն «ազատ կամք» են դրսևորում: 

Սակայն պատճառականության հետ կապված խնդիրներն առավել կարևորվեցին 

ֆիզիկայի զարգացմանը զուգընթաց, քանի որ բնագիտության և, մասնավորապես ֆիզիկայի, 

նպատակը ամենայն բնական երևույթի պատճառը բացահայտելն է: Դասական մեխանիկայի 

ձևավորումը (XVII դար) պայմանավորեց աշխարհի մեխանիստական պատկերի ի հայտ գալը, 

համաձայն որի` բոլոր երևույթները (այդ թվում` կենսաբանական) կարելի է հանգեցնել 

մեխանիկական հարաբերությունների: Տարածված էր մտայնություն, որ դասական 

մեխանիկայի հիմնադիրը` Նյուտոնը, ավարտին է հասցրել գիտության զարգացումը, նրա 

բացահայտած օրենքները բացատրում են բնության մեջ ամեն ինչ: Ի դեպ` դա վերաբերում է 

նաև մարդու գործողություններին: Այսինքն` մարդն ամեն ինչ անում է անհրաժեշտաբար: Այս 

դիրքորոշումը, ըստ որի` բնության մեջ ամեն ինչ տեղի է ունենում անհրաժեշտաբար, ամեն 

ինչ ունի իր պատճառը, կոչվեց դետերմինիզմ (իսկ հակառակ դիրքորոշումը, ըստ որի` կան 

նաև պատահական երևույթներ` ինդետերմինիզմ):  

Դետերմինիզմի առաջին քննադատը եղավ բրիտանացի փիլիսոփա Դևիդ Հյումը (1711-

1776): Նա նկատեց, որ պատճառ երևույթը տրված չէ փորձում, մենք երբեք չենք տեսել 

պատճառ: Ըստ Հյումի` մենք տեսնում ենք առանձին երևույթներ, իսկ այնուհետև մեր մտքում 

կամ նույնիսկ երևակայության փորձում ենք միացնել դրանք: Ավելին` ոչ մի օրենք փորձով 

ստուգելի չէ, որովհետև փորձն անավարտ է, այն կարելի է անվերջ կատարել: Հյումի 

համոզմամբ` մարդը հորինում է պատճառականության սկզբունքը, որովհետև ապրում է ըստ 

սովորության և ուզում է հիմնավորել, իմաստավորել այդ սովորույթը: Այսպես` մենք չենք 

կարող վստահ լինել, որ վաղը արևը կրկին ծագելու է, բայց ապրում ենք այդ սովորույթով, 

կասկածի տակ չենք դնում դա. և ամեն կերպ փորձում ենք պատճառ գտնել արևի ծագման 
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համար: Այս իմաստով Հյումը մարդուն նմանեցնում է այն հավի հետ, որն ամեն օր գալիս է 

տիրոջ մոտ կուտ ուտելու, բայց հերթական անգամ մորթվում է (այսինքն` հավը տիրոջը 

«համարում էր» կուտ ուտելու պատճառ): Այդ սխալը տրամաբանության մեջ կոչվում է սրանից 

հետո, սրա պատճառով: Այսինքն` մի երևույթին նախորդող երևույթը դեռևս պատճառ չէ, 

ցերեկը գիշերվա պատճառը չէ: 

Սակայն Հյումի ուսմունքում մի հարց բաց է մնում, այն է` ինչպե՞ս է հնարավոր 

բնագիտությունը (այս հարցն առաջին անգամ ձևակերպել է Իմմանուել Կանտը): Հարցի 

իմաստը հետևյալն է. բնագետները տեսություններ են ստեղծում, երևույթներ են 

կանխատեսում, եթե մենք գործ ունենք միայն փորձի մեջ տրված առանձին երևույթների հետ, 

այդ ինչպե՞ս է հնարավոր դառնում բնագիտության կուռ համակարգը, բնագիտական 

բացատրությունը: Կանտի պատասխանը հնչում է այսպես. որովհետև պատճառականությունը 

մարդկային դատողականության ապրիորի (նախափորձնական) ձև է: Այլ կերպ` մարդը 

դատապարտված է մտածել պատճառականության սկզբունքով: Ինչպես որ տարածությունն ու 

ժամանակը ապրիորի սուբյեկտիվ ընկալման ձևեր են, այդպես էլ պատճառականությունը 

ապրիորի սուբյեկտիվ դատողականության ձև է: Երկրաչափությունը հնարավոր է, որովհետև 

մարդն անկախ փորձից (ապրիորի) ունի պատկերացում տարածության մասին, 

հանրահաշիվը հնարավոր է, որովհետև ունի նույնօրինակ պատկերացում ժամանակի մասին, 

իսկ բնագիտությունը հնարովոր է, որովհետև մարդն ապրիորի մտածում է պատճառներով: 

Ստացվում է այսպես. պատճառակունությունը ևս (տարածության և ժամանակի նման) 

սուբյեկտիվ, բայց բացարձակ երևույթ է: Քանի որ նշվածները սուբյեկտիվ երևույթներ են, և 

մարդը դատապարտված է իրականությունը «տեսնել» դրանց պրիզմայով, ուրեմն նա գործ չի 

ունենում իրականության հետ ինքնին, այլ միայն այն իրականության, որն իրեն տրված է: Այս 

իմաստով` Կանտը աշխարհը բաժանում է երկու մասի` ինքնին իրեր (որոնք անճանաչելի են, 

փաստորեն) և իրեր մեզ համար: Պատճառականությունը գործում է մեզ համար իրերի 

աշխարհում, իսկ ինքնին իրերի աշխարհում գուցե և կա ազատություն:  

Պատճառականության մասին վեճերը 19-րդ դարում մի փոքր այլ ուղղություն ստացան: 

Ի հայտ էին գալիս երևույթներ, որոնց պատճառները հնարավոր չէր լինում բացահայտել. 

ֆիզիկայում դա կապված էր լույսի բնույթի հետ (այն երբեմն դրսևորվում էր որպես մասնիկ, 
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երբեմն` որպես ալիք), բժշկության մեջ` որոշ հիվանդությունների: Օրինակ` ո՞րն է գրիպի 

պատճառը, մրսածությո՞ւնը. բայց դա կնշանակի, որ մարդն ամեն անգամ մրսելիս` պիտի 

հիվանդանար: Կամ` հնարավո՞ր է արդյոք պարզել ավտովթարի պատճառը: 

Այս հարցերի համատեքստում ձևավորվում է մի ուղղություն, որի համաձայն` 

իրականության մեջ պատճառին համապատասխանող երևույթ չկա, կան միայն պայմաններ. 

այդ ուղղությունը հայտնի կոնդիցիոնալիզմ (լատ. conditio - պայման) անվամբ (այն 

հակադրվում է կաուզալիզմին, համաձայն որի` ցանկացած երևույթ ունի պատճառ): 

Կոնդիցիոնալիստները համարում են, որ օրինակ, գրիպը կամ ավտովթարը առաջանում է 

որոշակի պայմանների համալիրի առկայության դեպքում. դրանք չունեն որոշակի պատճառ: Ի 

տարբերություն նրանց` կաուզալիստների համոզմամբ` որևէ պատճառի 

չբացահայտվածությունը չիմացության արդյունք է: 

Քսաներորդ դարում պատճառականության մասին վեճն անցավ այլ հարթություն` 

կապված քվանտային մեխանիկայի ձևավորման և աշխարհի քվանտոռելյատիվիստական 

պատկերի ստեղծման հետ: Տարրական մասնիկները (որոնք ուսումնասիրում է քվանտային 

մեխանիկան), պարզվում է, իրենց դրսևորում են այլ կերպ, քան դասական մեխանիկայում 

ուսումնասիրվող երևույթները: Այս ոլորտում շրջադարձային եղավ քվանտային մեխանիկայի 

հիմնադիրներից մեկի` Վերներ Հայզենբերգի (1901-1976) անորոշությունների առնչության 

ձևակերպումը (1927 թ.), համաձայն որի` հնարավոր չէ միաժամանակ դիտել տարրական 

մասնիկի իմպուլսը և կոորդինատը: Կոորդինատը դիտարկելիս` անհետանում է իմպուլսը 

(շարժման ուղղությունը), իմպուլսը դիտարկելիս` կոորդինատը: Սա նշանակում է, որ 

հնարավոր չէ մինչև վերջ նկարագրել իրականությունը: 

Հայզենբերգի այդ բանաձևը տեղիք տվեց երկու իրարամերժ մեկնաբանությունների: Մի 

կողմը ներկայացնում էր Էյնշտեյնը (դետերմինիստական դիրքերից)` պնդելով, որ քվանտային 

մեխանիկան դեռևս ամբողջական չէ մարդկային գիտելիքի պակասի պատճառով. հայտնի է 

այս առթիվ նրա խոսքերը` «Աստված զառ չի խաղում», այսինքն` մեր աշխարհը չի կարող 

պատահականությունների վրա հիմնված լինել: Մյուս մեկնաբանությունը 

(ինդետերմինիստական) պատկանում է ֆիզիկոսներ Նիլս Բորին և հենց Հայզենբերգին: Ըստ 

նրանց` քվանտային մեխանիկան ավարտված է, և աշխարհն ինքնին հավանականության վրա 
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է հիմնված (ի դեպ, հայտնի է Բորի պատասխան խոսքը Էյնշտեյնին` «Այնշտա՛յն, Աստծուն մի՛ 

ասեք, թե ինչ անի»):  

Պատճառականության մասին վեճը դեռևս այս բանավեճից այն կողմ չի գնացել: 

3․2․2 ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԽՆԴԻՐԸ 

Գոյաբանական հարցերը նորովի դրվեցին Նոր ժամանակներում բնագիտության 

զարգացմանը զուգընթաց՝ ընդուպ մինչև 20-րդ դարում հարաբերականության տեսությայն ի 

հայտ գալը, որն անմիջականորեն է կապված գոյաբանական խնդրակարգի, մասնավորապես՝ 

տարածությանն ու ժամանակին առնչվող հարցերի հետ: 

Տարածությունն ու ժամանակը գոյության հիմնական բնութագծերն են (այսինքն՝ 

գոյությունը զուգորդվում է տարածության և ժամանակի հետ), ուստի՝ գոյությունը լիարժեք 

մտածելու, հասկանալու համար անհրաժեշտ է «մոտենալ» տարածությանը և ժամանակին: 

Տարածությունը և ժամանակը, լինելով փորձի աշխարհից դուրս, ընկալողի կամ 

սուբյեկտի մոտ առաջ են բերում մի շարք դժվարություններ: Եթե ոչ մի տեղ չտանող «ի՞նչ է 

ժամանակը» կամ «ի՞նչ է տարածությունը» հարցը հանգեցնենք ավելի ավելի մասնավոր, բայց 

որոշակի հարցերի, վերջիններս առաջին հերթին կվերաբերեն տարածության ու ժամանակի 

բացարձակությանը և օբյեկտիվությանը. բացարձա՞կ են արդյոք տարածությունն ու 

ժամանակը, և՝ օբյեկտի՞վ են արդյոք տարածությունն ու ժամանակը:  

«Բացարձակ» ասելով նկատի է առնվում, որ ժամանակն ու տարածությունը նույնն են 

ամեն տեղ, ցանկացած պայմաններում: Ընդ որում՝ եթե բոլոր առարկաները վերանան 

տիեզերքից, ժամանակն ու տարածությունը կմնան որպես ինքնուրույն գոյացություններ: Այս 

տեսակետն առաջինն է ձևավորվել պատմության մեջ և հայտնի է սուբստանցիոնալիզմ 

անվամբ, որը նշանակում է, որ տարածությունը և ժամանակը մտածվում են որպես 

սուբստանցիաներ, այսինքն՝ երևույթներ, որոնք ածանցյալ չեն այլ երևույթներից: Այս 

տեսակետը զարգացնողներից թերևս ամենահետևողականը եղել է անգլիացի ֆիզիկոս 

Իսահակ Նյուտոնը (1643-1727): Այս տեսակետի հիմնավորման համար առաջ քաշված 

փաստարկները հիմնականում հանգում են հետևյալին. նյութական առարկաները շարժվում 

են [տարածության մեջ], շարժման համար անհրաժեշտ է, որ աշխարհը կազմված լինի 

մասերից, իսկ մասերի առկայությունը ենթադրում է դատարկություն, հետևաբար՝ աշխարհը 
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կազմված է առարկաներից և դրանք իրարից առանձնացնող դատարկությունից: Այդ 

դատարկությունն էլ (որը իբրև թե լցված էր եթերով) հենց համարվել է տարածությունը: Այս 

մոտեցումը անվիճարկելի է թվում առօրյա գիտակցության դիրքերից: 

Սակայն կա նաև տեսակետ, որ տարածությունն ու ժամանակը հարաբերական են, 

այսինքն՝ փոխվում են ինչ-որ հանգամանքների ազդեցությամբ: Այս տեսակետը հայտնի է 

ռելյացիոնիզմ անվամբ և տարածում է գտել հատկապես Ալբերտ Էյնշտեյնի (1879-1955) 

հարաբերականության տեսության ի հայտ գալուց հետո: Համառոտակի փոխանցելով  այս 

տեսության «ասելիքը»՝ կնշենք հետևյալը. տարածությունը և ժամանակը տարբեր են տարբեր 

հաշվարկման համակարգերում, ընդ որում՝ եթե բոլոր իրերը վերանան տիեզերքից, կվերանան 

նաև տարածությունն ու ժամանակը: Փաստարկը հիմնկանում հանգում է Մայքելսոն-Մորլիի 

գիտափորձի տված արդյունքին, համաձայն որի՝ եթեր գոյություն չունի, որի նկատմամբ 

հնարավոր լիներ չափել Երկրի արագությունը, մյուս կողմից՝ լույսի արագությունը 

հաստատուն մեծություն է, հետևաբար՝ մնացած ամեն ինչ պիտի ածանցվի այդ վերջինից:  

Տարածության ու ժամանակի հետ կապված մյուս խնդիրը վերաբերում է 

օբյեկտիվությանը: Օբյեկտիվ՝ նշանակում է բոլոր սուբյեկտների գիտակցությունից և կամքից 

անկախ: Սուբյեկտիվ՝ նշանակում է, որ տվյալ երևույթը պայմանավորված է սուբյեկտով: Տվյալ 

դեպքում հարցը ստացվում է այսպես. ժամանակը նո՞ւյնն է բոլորիս համար, թե՞ 

յուրաքանչյուրիս համար ժամանակը տարբեր կերպ է ընթանում: Առաջին հայացքից թվում է, 

թե հարցը պարզ է. տարբեր իրավիճակներում ժամանակը տարբեր կերպ է «անցնում», բայց 

դա ընդամենը հոգեբանական երևույթ է, իրականում ժամանակը նույնն է բոլորի համար: 

Սակայն պետք է նկատենք, որ ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ այստեղ: Փիլիսոփայության 

պատմության մեջ եղել են մտածողներ, ովքեր փորձել են ցույց տալ, որ ժամանակն ու 

տարածությունը սուբյեկտիվ երևույթներ են: Դրանցից ամենանշանավորն են գերմանական 

դասական փիլիսոփայության հիմնադիր Իմմանուիլ Կանտը (1724-1804) և ավստրիացի 

փիլիսոփա, ֆիզիկոս Էռնստ Մախը (1838-1916): Ընդ որում՝ ըստ Կանտի՝ տարածությունն ու 

ժամանակը բացարձակ էին, իսկ ըստ Մախի՝ հարաբերական: 
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Այսպիսով՝ տարածության ու ժամանակի մասին ստացվում է 4 հիմնական տեսակետ. 

դրանք բացարձակ են և օբյեկտիվ (Նյուտոն), բացարձակ են և սուբյեկտիվ (Կանտ), 

հարաբերական են և սուբյեկտիվ (Մախ), հարաբերական են և օբյեկտիվ (Էյնշտեյն):  

Նյուտոնի մասին մի քանի խոսք եղավ, և նրա դիրքորոշումը համեմատաբար պարզ է: 

Կանտի պարագայում դժվարությունն այն է, թե ինչպես է ստացվում, որ տարածությունն 

ու ժամանակը սուբյեկտիվ են, բայց բոլոր սուբյեկտների համար նույնն են: Կանտի 

փաստարկն այսպիսին է. մենք չենք կարող պատկերացնել որևէ առարկա տարածությունից ու 

ժամանակից դուրս: Հենց որ փորձում ենք առարկան մտովի դուրս հանել տարածությունից, 

այն «ընկնում է» մեկ այլ տարածության մեջ: Մյուս կողմից՝ ցանկացած երևույթ 

պատկերացնելիս՝ պատկերացնում ենք ժամանակի մեջ: Հետևաբար՝ մենք դատապարտված 

ենք իրականությունը տեսնել տարածության և ժամանակի պրիզմայով: Բայց այն բացարձակ 

է, որովհետև բոլոր սուբյեկտներին են դատապարտված դրան: Ավելին՝ երկրաչափությունը 

հնարավոր է (խոսքն էվկլիդեսյան երկրաչափության մասին, Կանտի ժամանակ դեռևս չկային 

Լոբաչևսկու և Ռիմանի երկրաչափությունները), որովհետև համարում ենք, որ 

տարածությունը նույնն է բոլորիս համար, իսկ հանրահաշիվը հնարավոր է, որովհետև 

ժամանակն ենք այդպիսին համարում (օրինակ՝ գումարումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ժամանակի 

մեջ միավորներն իրար ավելացնելը): Սակայն Կանտի ուսմունքն ունի որոշ խոցելի տեղեր: 

Դրանցից «ամենաերևացողն» այն է, որ փաստացիորեն կան երկրաչափության տարբեր 

համակարգեր, ինչը նշանակում է, որ կան տարբեր տարածություններ: 

Ըստ Մախի՝ աշխարհը (այդ թվում նաև տարածությունն ու ժամանակը) ոչ այլ ինչ է, եթե 

ոչ սուբյեկտիվ զգայությունների համալիր, հետևաբար՝ այն, ինչ որ մենք գիտակցում ենք, 

սուբյեկտիվ է (այս դիրքորոշումը հայտնի է սուբյեկտիվ իդեալիզմ անվամբ): Ի տարբերություն 

Կանտի՝ Մախը նշում է, որ մենք սկզբունքորեն չենք կարող իմանալ այլ սուբյեկտների 

զգայությունների բովանդակությունը, ավելին՝ այլ սուբյեկտներն «ինձ» ներկայանում են իմ 

սուբյեկտիվ զգայությունների տեսքով: Հետևաբար՝ փորձից դուրս տրված ցանկացած երևույթ 

ոչ միայն սուբյեկտիվ է, այլև հարաբերական: 

Էյնշտեյնի մոտեցումը գիտական շրջանակներում ամենատարածվածն է: Նա 1905 թվականին, 

ստեղծելով հարաբերականության մասնավոր տեսությունը, հայտարարում է, որ մեկ հաս-

տատուն՝ լույսի արագությունը (≈ 300.000 կմ/վ), և մնացած ֆիզիկական մեծությունները կախ-
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ված են դրանից և փոխվում են տարբեր հաշվարկման համակարգերում: Այսպես՝ ստացվում է, 

որ մեծ արագությամբ շարժվելու դեպքում առարկայի երկարությունը կրճատվում է, իսկ 

ժամանակն ավելի դանդաղ է ընթանում: Այդ կրճատումն օբյեկտիվ է, որովհետև կարող է 

կրկնվել բոլոր նույն պայմաններում: Սակայն այն հարաբերական երևույթ է. առարկայի 

երկարությունը կրճատվում է այդ հաշվարկման համակարգից դուրս եղած սուբյեկտների 

համար: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Աշխարհի պատճառավորվածության հիմնահարցըֈ 

Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմֈ 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Պատճառականությունը որպես սուբյեկտիվ, բայց բացարձակ երևույթֈ 

Պատճառականության հիմնահարցը պատճառ-պայման հարաբերության լույսի ներքոֈ 

Ն․Բորի և Ա․Էյնշտեյնի բանավեճի էությունըֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001, Էջ 218-228, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր. 2005: Էջ 74-81, 108-110, 113-118 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր. 2009. Էջ 231-241 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 А.Барсегян, Лекции по философии. Онтологические проблемы, Ер. 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գիտական պատկերը և փիլիսոփայությունը, Եր․ 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության էությունը և տիպաբանությունը, Եր․ 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 2005. 

 Введение в философию. Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․ 2005. 
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ա/ Թեմա N 4․ Իմացաբանություն 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Ճանաչողության տեսություն, գնոսեոլոգիա, էպիստեմոլոգիա, գիտելիք, գիտակցություն, 

հոգեկան, գիտակցական, ենթագիտակցական և անգիտակցական, լեզու և 

լեզվամտածողություն, բնական և արհեստական լեզուներ, ագնոստիցիզմ, սկեպտիցիզմ, 

զգայական իմացություն, բանական իմացություն, ինտուիցիա, ստեղծագործություն, 

սենսուալիզմ, ռացիոնալիզմ, ճշմարտություն, բացարձակ ճշմարտություն, հարաբերական 

ճշմարտություն, գիտական ճանաչողություն, մեթոդ, սցիենտիզմ, հակասցիենտիզմֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 
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Իմացաբանությունը կամ ճանաչողությանը տեսությունը փիլիսոփայության այն բաժինն է, 

որը զբաղվում է ճանաչողության առավել ընդհանուր հիմնահարցերի ուսումնասիրությամբֈ Այլ 

կերպ ասած, այն ուսումնասիրում է այնպիսի պրոբլեմներ, ինչպիսիք են․ ճանաչողությանը 

բնույթը, նրա հնարավորություններն ու սահմանները, գիտելիքի ու իրականության, 

ճանաչողության սուբյեկտի ու օբյեկտի, ճշմարտության ու մոլորության հարաբերությունները, 

գիտելիքի հավաստիության պայմանները, ճանաչողության ձևերն ու մակարդակները, նրա 

սոցիալ-մշակութային գործոնները, և այլնֈ Օտարալեզու փիլիսոփայական գրականության մեջ 

առավել հաճախ հանդիպող տերմինը, որով ընդունված է ներկայացնել իմացաբանությունը, 

«գնոսեոլոգիա» (հին հուն․ γνῶζις գնոսիս - ճանաչել, իմանալ և logos - ուսմունք) եզրույթն էֈ Այս 

տերմինը ներմուծվել է նեոկանտականների կողմից, և երկար ժամանակ այլընտրանք չի 

ունեցել, սակայն 20-րդ դարի սկզբին անգլիալեզու փիլիսոփայության շրջանակներում 

շրջանառության մեջ դրվեց «էպիստեմոլոգիա» (ἐπιζηήμη էպիստեմա – գիտելիք և λόγος լոգոս – 

ուսմունք, տեսություն) եզրույթըֈ Ներկայումս հակասություններից խուսափելու համար 

«գնոսեոլոգիա» տերմինն օգտագործվում է մատնանշելու համար ողջ ճանաչողությանը 

տեսությունը, իսկ «էպիստեմոլոգիա» եզրույթը տարածվում է միայն ճանաչողությանը 

տեսության այն հատվածի վրա, որը զբաղվում է զուտ գիտական ճանաչողությանը վերաբերյալ 

փիլիսոփայական հարցադրումների ուսումնասիրությամբֈ  

Վերը շարադրվածից պարզ է դառնում, որ իմացաբանական համատեքստում 

առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի գիտելիք հասկացության վերլուծությունըֈ 

Գիտելիքը մարդու գիտակցության մեջ տրված օբյեկտիվ իրականությունն է, որը կատարյալ 

կերպով և ամբողջապես արտացոլում է իրական աշխարհի օբյեկտիվ և օրինաչափ կապերըֈ 

Իսկ ճանաչողություն, ահա, կարելի է ներկայացնել ամենից առաջ որպես մարդու պատմական 

և հասարակական զարգացման ողջ գործունեությամբ պայմանավորված գիտելիքի ձեռքբերման 

ու զարգացման առանձնահատուկ մի գործընթաց, ինչպես նաև դրա անընդհատ ու անդադար 

խորացումը, ընդլայնումն ու կատարելագործումըֈ 

Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ անընդհատ շփվում է շրջապատող միջավայրի հետ, ինչի 

արդյունքը լինում է նրա հետևողական ու անընդմեջ զարգացումըֈ Օրգանիզմի և շրջակա 

միջավայրի փոխազդեցությունը կարող է և տեղի է ունենում տարբեր ձևերովֈ Նույնիսկ 

ամենապրիմիտիվ կենդանի օրգանիզմներն ունեն շրջակա աշխարհի հետ «շփվելու» իրենց 

յուրահատուկ ձևը՝ գրգռելիությունըֈ Վերջինս այն սկզբնահիմքն է, որի շնորհիվ էլ հենց 

ձևավորվում են արտացոլման ավելի բարդ ձևերը՝ հոգեկան արտացոլումը և վերջապես, նրա 

ամենաբարդ ձևը ՝ գիտակցությունըֈ  
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Գիտակցությունը միայն մարդուն բնորոշ և խոսքի հետ կապված ուղեղի այն բարձրագույն 

ֆունկցիան է, որի էությունը իրականության ընդհանրական, գնահատողական ու 

նպատակաուղղված արտացոլման ու կառուցողական-ստեղծագործական վերափոխումն էֈ  

Մարդու հոգեկանը, որը ներկայանում է որպես գիտակցություն, արմատական ձևով 

տարբերվում է բոլոր, նույնիսկ ամենաբարձր կազմակերպված կենդանիների հոգեկանիցֈ 

Հասկանալ մարդու հոգեկանի էությունը, մենք կարող ենք միայն դիմելով այսպես կոչված 

«արտացոլման տեսության» օգնությանըֈ Գիտակցությունը մարդու՝ որպես անձի, բոլոր 

հոգեկան պրոցեսների, վիճակների ու հատկությունների միասնությունն էֈ Այն ներկայանում է 

որպես ակտիվ արտացոլման և օբյեկտիվ իրականության հոգևոր յուրացման բավականին բարդ 

գործընթացֈ Գիտակցությունը կարելի է ներկայացնել նաև որպես մարդու հոգեվիճակների և 

ճանաչողական բոլոր ձևերի միասնություն, ինչպես նաև իր արտացոլածի նկատմամբ իր 

վերաբերմունքըֈ Զգայությունները, հիշողությունը, մտածողությունը, տրամադրությունը, 

երազանքը, հակվածությունը, սկզբունքայնությունը մարդու մյուս բոլոր հոգեկան պրոցեսները, 

վիճակներն ու հատկությունները, բոլորն էլ նրա գիտակցության դրսևորման ձևերն ենֈ 

Գիտակցությունը մարդու կենսագործունեության յուրահատուկ ձևն է, օբյեկտիվ 

իրականության հետ նրա ունեցած հարաբերության արդյունքըֈ Մարդու գիտակցության 

առաջին աղբյուրը արտաքին նյութական և հոգևոր աշխարհն է, երկրորդը՝ սոցիալ-

մշակութային միջավայրը, երրորդը՝ անհատի ողջ հոգևոր աշխարհը, նրա յուրահատուկ 

կենսափորձը, չորրորդը՝ բարձր զարգացած նյարդային համակարգը, ուղեղը, որպես 

մակրոկառուցվածքային բնական համակարգֈ Որոշ տեսաբաններ առաջարկում են որպես 

գիտակցության հինգերորդ աղբյուր դիտարկել տիեզերական յուրահատուկ ինֆորմացիոն-

մտային դաշտըֈ 

Ի տարբերություն կենդանիների, մարդը որոշակիորեն է վերաբերում թե՛ օբյեկտիվ 

իրականությանը, թե՛ իր կենսագործունեությանըֈ Կենդանիներն արտաքին միջավայրն 

արտացոլում են միայն իրենց զուտ կենսաբանական պահանջմունքների կապակցությամբֈ Այդ 

արտացոլումը գիտակցված չէֈ Դրանում գլխավոր դերը խաղում է ազդանշանների օգնությամբ 

կատարվող արտացոլումըֈ Այդպիսի ազդանշանների ամբողջությունը, որն արտահայտում է 

արտաքին պայմանների հետ կենդանու ունեցած կապերի ամբողջ հարստությունը, անվանում 

ենք առաջին ազդարարային համակարգֈ Այս համակարգը հատուկ է ինչպես կենդանիներին, 

այնպես էլ մարդուն, բայց մարդու մոտ վճռորոշ դեր է խաղում երկրորդ ազդարարային 

համակարգըֈ Երկրորդ ազդարարային համակարգը կազմում են տեսանելի և լսելի բառերը՝ 

մարդկային, հոդաբաշխ խոսքը, այն դեպքում, երբ առաջին ազդարարային համակարգի մեջ 

ազդանշանների դեր են կատարում ոչ-կենսական բնույթի կոնկրետ երևույթները, կամ այն 

երևույթները, որոնք ժամանակավոր կապի մեջ են մտնում կենսական երևույթների հետֈ 
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Այն, ինչն արտացոլված է առաջին ազդարարային համակարգում և այն, ինչ հետո 

ազդանշանվում է խոսքով, դառնում է գիտակցվածֈ Մարդկային արտացոլման գիտակցված 

բնույթն այդ արտացոլման հիմնական առանձնահատկությունն է, որը նրան տարբերում է 

կենդանիներին հատուկ արտացոլումիցֈ Ընդգծելով այդ առանձնահատկությունը՝ այն 

անվանում են գիտակցությունֈ 

Գիտակցության տարրերի մասին խոսելիս սովորաբար առաջին պլան է մղվում վերջինիս 

կառուցվածքային առանձնահատկությունըֈ Գիտակցությունն ընդունված է ներկայացնել որպես 

գիտակցական-ենթագիտակցական-անգիտակցական ոլորտների դիալեկտիկական 

համադրությունֈ Եթե գիտակցականը դիտարկվում է որպես տվյալ պահին ակտիվության 

շեմում գտնվող և ակտիվ գործառնվող հոգեկան պրոցեսների ամբողջություն, ապա 

ենթագիտակցականը ներկայանում է որպես մարդուն սկզբունքորեն հայտնի, և հասանելի 

հոգեկան պրոցեսների այնպիսի հատված, որը տվյալ պահին ակտիվ գործառնման 

պրոցեսներից դուրս է գտնվումֈ Իսկ ահա անգիտակցականը դիտարկվում է որպես 

գիտակցական, ակտիվ կենսագործունեության համար անմիջականորեն անհասանելի հոգեկան 

տիրույթֈ 

Անգիտակցականի վերաբերյալ իմացաբանական առավել ընդգրկուն հայեցակարգը իր 

զարգացումը ստացել է Ֆրոյդիզմի շրջանակներումֈ Զ․ Ֆրոյդը մարդու հոգեկանի մեջ 

առանձնացնում է երեք շերտ՝ անգիտակցական, ենթագիտակցական և գիտակցականֈ Ֆրոյդը 

որպես ելակետ է ընդունում այն դրույթը, որ անգիտակցականի առանձնացումն անհրաժեշտ և 

օրինաչափ է, քանի որ կյանքի փորձը վկայում է այնպիսի հոգեկան երևույթների գոյության 

մասին, որոնք չեն կարող կոչվել գիտակցականֈ Լինել գիտակցական, ըստ Ֆրոյդի, նշանակում է 

ունենալ լեզվով արտահայտելի անմիջական և հուսալի ընկալումֈ Անգիտակցականը կազմում է 

հոգեկանի խոր հիմքը, որ որոշում է մարդու ամբողջ գիտակցական կյանքը և նույնիսկ 

անհատների ու ամբողջ ժողովուրդների ճակատագիրըֈ Անգիտակցական մղումը դեպի հաճույք 

և մահ (ագրեսիայի բնազդը) բոլոր զգացմունքների և ապրումների իմաստային առանցքն էֈ 

Ենթագիտակցականը (կամ նախագիտակցականը) կազմում է հատուկ սահմանային ոլորտ 

գիտակցականի և անգիտակցականի միջևֈ Այլ կերպ ասած, հոգեկանի ենթագիտակցական 

ոլորտը միջանկյալ դիրք զբաղեցնելով գիտակցականի և անգիտակցականի միջև, կատարում է 

«պահակի» դերֈ Այս ոլորտ են ներխուժում անգիտակցական որոշակի հակումներ, և հենց 

այստեղ էլ մարդու հասարակական կյանքից ծնված մի հատուկ հոգեկան  «ինստանցիա», նրա 

«գեր-ես»-ը (կամ խիղճը) դրանք խիստ գրաքննության է ենթարկումֈ Ենթագիտակցականը այն 

հոգեկան պրոցեսների բնութագրություն է, որոնք որոշակի կոնկրետ պահի չլինելով 

գիտակցության իմաստավորված գործունեության կենտրոնում, ազդեցություն են գործում 

գիտակցական գործընթացների ընթացքի վրաֈ Օրինակ՝ այն, ինչի մասին մարդը տվյալ պահին 

անմիջականորեն չի մտածում, բայց որը սկզբունքորեն հայտնի է նրան, և զուգորդման կարգով 

կապված է նրա մտքի առարկայի հետ, կարող է որպես իմաստային ենթատեքստ ազդել մտքի 
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ընթացքի վրա, ուղեկցել նրան, ևայլնֈ Ճիշտ այդպես էլ իրադրության, շրջապատող 

պարագաների, ավտոմատացված գործողությունների (շարժումների) ընկալվող (թեպետև 

ուղղակիորեն չգիտակցվող) ազդեցությունն իբրև ենթագիտակցական ընկալում առկա է լինում 

բոլոր գիտակցական ակտերի ժամանակֈ Որոշակի իմաստային դեր է խաղում նաև խոսքի 

լեզվական համատեքստը (կոնտեքստը), չարտահայտված, բայց մի տեսակ խոսքային 

արտահայտության բուռն կառուցվածքով ենթադրվող միտքըֈ Ենթագիտակցական ակտերը 

գիտակցական գործունեության օժանդակ արդյունքներն են, և դրանք ներառում են որոշակի 

հոգեկան պրոցեսներ, որոնք ուղղակիորեն չեն մասնակցում այն օբյեկտների իմաստավորմանը, 

որոնց վրա տվյալ պահին կենտրոնացված է լինում մարդու ուշադրությունըֈ Գիտակցականը 

հոգեկանի արտաքին, մակերեսային դրսևորումն է արտաքին աշխարհի հետ նրա շփման 

կետում և ամենից առաջ կախված է անգիտակցական ուժերիցֈ 

Ֆրոյդի հոգեվերլուծական տեսության մեջ գլխավորը անգիտակցականի մասին ուսմունքն 

էֈ Նրան նախ և առաջ հետաքրքրում է անգիտակցականի բնույթը, կառուցվածքն ու 

գործունեության մեխանիզմներըֈ Ֆրոյդի կարծիքով՝ անգիտակցականի բովանդակությունը 

կազմում են գիտակցական ոլորտից դուրս մղված ապրումները, ցանկություններն ու 

հակումները, որոնք անընդունելի են հասարակության համարֈ 

Նկարագրելով երեխայի հասունացման ընթացքը, Ֆրոյդը եզրակացնում է, որ վերջինս 

սկզբում առաջնորդվում է «հաճույքի սկզբունքով», այսինքն՝ անում է այն, ինչ իրեն հաճույք՝ է 

պատճառումֈ Երեխայի համար ամեն ինչ թույլատրելի էֈ Սակայն, հասակ առնելով, նա 

աստիճանաբար հասկանում է, որ ամեն ինչ չէ, որ կարելի է, նա սկսում է առաջնորդվել ոչ թե 

«հաճույքի», այլ «ռեալության սկզբունքով»ֈ Հաշվի նստելով իրականության և գիտակցականի 

պահանջների հետ, երեխան անգիտակցականի ոլորտ է ուղարկում բոլոր այն հակումներն ու 

ցանկությունները, որոնք համարվում են հակաբարոյական և հակասոցիալականֈ  

Անգիտակցականը վերածվում է հզոր էներգիայի աղբյուրի, որն ուղիներ է փնտրում 

ինքնադրսևորման համարֈ Բայց քանի որ «օրինական» ճանապարհով արգելված հակումները 

չեն կարող դրսևորվել, ուստի դրանք փնտրում են զարտուղի ճանապարհներֈ Ֆրոյդի 

կարծիքով՝ այդ զարտուղի ձևերն են նևրոզները, երազների մեջ հանդես եկող սիմվոլները, 

տարօրինակ արարքները, լեզվական սայթաքումները և այլնֈ 

Ֆրոյդի կարծիքով ամեն մի հոգեկան գործողություն և անգիտակցական գործընթաց ունի 

որոշակի իմաստ, որի բացահայտումը պետք է դառնա հոգեվերլուծական փիլիսոփայության 

խնդիրըֈ 

Գիտակցության առաջացումն անմիջականորեն կապված է լեզվի, հոդաբաշխ խոսքի 

ծագման հետ, որը նյութական ձևով արտահայտում է մարդկանց մտապատկերները, մտքերը, 

առարկայացնում է դրանքֈ 
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Գիտակցության մեջ առկա գիտելիքներով գործառնել կարելի է միայն այնքանով, որքանով 

այն ընդունում է լեզվի ձև, արտահայտվում է զգայականորեն ընկալվող առարկաների՝ 

նշանների համակարգովֈ Այլ կերպ, քան եզվի միջոցով, մարդը չի կարող ուրիշին հաղորդել 

առարկայի գաղափարը, նրա պատկերըֈ 

Լեզուն սահմանվում է որպես խոսքային նշանների համակարգ, որը մտածողության միջոց 

է հանդիսանում (միաժամանակ մտածողությունից դուրս գտնվցելով) ինչպես նաև շփման 

միջոցֈ 

Տարբերակում ենք բնական և արհեստական լեզուներֈ Բնական լեզու ասելով հասկանում 

ենք առօրյա կյանքի լեզուն, որ ծառայում է որպես մտքերի արտահայտման ձև ու 

հաղորդակցման միջոց մարդկանց միջևֈ Արհեստական լեզուն այն լեզուն է, որ ստեղծվում է 

մարդկանց կողմից նեղ պահանջմունքների համար (մաթեմատիկական սիմվոլների լեզու, 

ֆիզակական տեսությունների լեզու, և այլն)ֈ 

Առաջին և էստ էության ամենակարևոր հարցը, որը անհրաժեշտ է առանձնացնել ու 

առաջին պլան մղել իմացաբանական հիմնախնդիրների համատեքստում, դա հետևյալ 

հարցադրումն է․ «Կարո՞ղ է արդյոք օբյեկտիվ ռեալությունը տրված լինել մարդու 

գիտակցության մեջ, և եթե կարող է, ապա ինչպե՞ս»ֈ Այս հարցը փիլիսոփայության 

պատմության տարբեր փուլերում և տարբեր փիլիսոփայական ուղղությունների ու դպրոցների 

ներկայացուցիչների հայացքներում ունեցել է տարբեր ձևակերպումներ, որոնց ամենապարզ և 

հասկանալի ձևակերպումներն ունեն հետևյալ տեսքը․ «Ճանաչելի՞ է արդյոք օբյեկտիվ 

իրականությունը» կամ «Կարո՞ղ է արդյոք մարդը ճանաչել օբյեկտիվ աշխարհը»ֈ 

Փիլիսոփաների ու փիլիսոփայական դպրոցների ճնշող մեծամասնությունը աշխարհի 

ճանաչելիության այս հարցը լուծում են դրականորենֈ 

Բայց փիլիսոփայության մեջ կա նաև այնպիսի ուղղություն, որի ներկայացուցիչները 

մասամբ կամ լիովին ժխտում են ռեալ աշխարհի ճանաչելիության, նրա օրինաչափությունների 

բացահայտման ու օբյեկտիվ ճշմարտության ձեռքբերման հնարավորությունըֈ Այդ ուղղությունը 

անվանում ենք ագնոստիցիզմ, իսկ ուղղության ներկայացուցիչներին՝ ագնոստիկներֈ 

Փիլիսոփայության պատմության ընթացքում առավել հայտնի ագնոստիկներ են եղել անգլիացի 

մտածող Դ․Հյումը և գերմանական դասական փիլիսոփայության հիմնադիր Ի․Կանտը, որի 

կարծիքով օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող իրերը, չնայած որ արտաքին, երևութական 

հատկությունների առումով ճանաչելի էն, բայց ըստ էության անճանաչելի «ինքնին իրեր» ենֈ  

Ի տարբերություն ագնոստիկների, սկեպտիցիզմի կողմնակիցները չեն ժխտում աշխարհի 

ճանաչելիությունը որպես այդպիսին, այլ ընդամենը կասկածում են վերջինիս ճանաչելիության 

հնարավորությանըֈ 
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Իմացության աստիճաններըֈ  Առաջին գիտելիքները, որ մարդ ստանում է շրջապատող 

աշխարհի մասին, նա ստանում է զգայարանների միջոցով, անմիջականորեն շփվելով կոնկրետ 

իրերի ու երևույթների հետֈ Իմացության այս ձևը անվանում ենք զգայական իմացություն կամ 

իմացության զգայական աստիճանֈ Զգայական իմացությունը իմացության այն ձևն է, որն 

իրականանում է զգայությունների գործունեության շնորհիվֈ Զգայական իմացության ձևերն են․ 

Զգայությունները, ընկալումը, մտապատկերըֈ 

Զգայությունը կարելի է սահմանել որպես օբյեկտիվ իրականության այս կամ այն 

իրողության որևէ կողմի կամ որևէ հատկության արտացոլումը մարդու գիտակցության մեջֈ 

Զգայության դեպքում առարկան կամ երևույթը ազդում է մեր գիտակցության վրա իր որևէ 

կողմով կամ որևէ հատկությամբ, ինչի արդյունքում կոնկրետ զգայարանի գործունեության 

շնորհիվ մեր գիտակցության մեջ առաջանում է համապատասխան պատկերֈ Իսկ ահա 

ընկալման դեպքում իմացության օբյեկտը ամբողջությամբ է ներազդում մեր գիտակցության 

վրա, ինչի արդյունքում մեզ մոտ ձևավորվում է վերջինիս ամբողջական պատկերը, ինչի 

առաջացումն իրականացվում է մեր զգայարանների համատեղ գործունեությամբֈ Այսպիսով, 

ընկալումը իմացության օբյեկտի զգայական ամբողջական արտացոլումն է գիտակցության մեջ, 

որը տեղի է ունենում զգայարանների վրա վերջինիս անմիջական ներգործության հետևանքովֈ 

Իմացության զգայական աստիճանի բարձրագույն ձևը մտապատկերն էֈ Մտապատկերը 

նույնպես իմացության օբյեկտի զգայական պատկերն է, օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ 

պատկերըֈ Սակայն, եթե ընկալման դեպքում ճանաչողության օբյեկտն առկա է և 

անմիջականորեն ազդում է իմացության սուբյեկտի զգայարանների վրա, ապա մտապատկերի 

դեպքում մենք գործ ունենք նախկինում ընկալված օբյեկտի պատկերի արթնացման հետ՝ 

իմացության սուբյեկտի գիտակցության խորքումֈ 

Իմացության առաջին աստիճանի վրա բարձրանում է ճանաչողության երկրորդ 

աստիճանը՝ բանական իմացությունը, կամ իմացության բանական (ռացիոնալ) աստիճանըֈ 

Բանական ճանաչողությունը հատուկ է միայն մարդունֈ Իմացության այս եղանակը 

իրականացվում է ոչ թե անմիջական, այլ միջնորդավորված ձևովֈ 

Զգայական իմացության միջոցով ստացված գիտելիքներում էականն ու ոչ- էականը 

տարբերակված չէնֈ Այս դեպքում մենք ավելի շատ գաղափար ենք կազմում երևութականի 

մասինֈ Մինչդեռ բանականի միջոցով տարբերում ենք էականը ոչ էականից, խորքային 

կապերը՝ երևութականից, բացահայտում ուսումնասիրվող առարկայի էությունըֈ Բանական 

իմացության ձևերն էն․ հասկացությունը, դատողությունը և մտահանգումըֈ 

Հասկացությունը բանական իմացության այն ձևն է, որում արտացոլված են իմացության 

օբյեկտի այն էական և ընդհանուր հատկությունները, որոնցով տվյալ իրողությունը 

տարբերվում է մնացած բոլոր իրերից և երևույթներիցֈ 
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Դատողությունը բանական իմացության երկրորդ ձևն է, և այստեղ գործ ունենք որևէ 

հատկության կամ հարաբերության հաստատման կամ ժխտման հետ՝ իմացության օբյեկտի 

նկատմամբ իմացության սուբյեկտի գիտակցության մեջֈ 

Մտահանգումը բանական իմացության երրորդ՝ ամենաբարդ ձևն է, այստեղ մենք գործ 

ունենք մեկ կամ ավելի դատողություններից տրամաբանական օրենքների միջոցով նոր 

դատողության (նոր գիտելիքի) բխեցման հետֈ Այն դատողությունները, որոնցից բխեցվում է նոր 

գիտելիքը, անվանում ենք նախադրյալներ, իսկ բխեցվող դատողություն անվանում ենք 

եզրակացությունֈ 

Բացի նշված ձևերից, բանական իմացությունը օժտված է նաև ճանաչողության 

յուրահատուկ, ոչ ավանդական ձևերով, որոնց շարքում առանձնահատուկ լույսի ներքո են 

ներկայանում ներհայեցողությունը (ինտուիցիան) և ստեղծագործությունըֈ 

Ինտուիցիան ճշմարիտ գիտելիքի ձեռքբերման այն յուրահատուկ տարատեսակն է, որը 

կապված է առանց ապացույցների, հիմնավորման գիտելիքի անմիջական հայման հետֈ  

Մարդու ինտուիտիվ ընդունակությանը բնորոշ են․  

1) խնդրի լուծման անսպասելիությունը,  

2) դրա լուծման ուղիների, միջոցների չգիտակցված լինելը,  

3) ճշմարտության ձեռքբերման անմիջականությունը, օբյեկտների էութենական 

մակարդակումֈ 

Ստեղծագործությունը մարդկային գործունեության այնպիսի պրոցես է, որը արարում է 

նյութական և ոգեղեն որակապես նոր արժեքներֈ 

Փիլիսոփայության պատմության շրջանակներում զգայական և բանական 

ճանաչողությունների դերն ու նշանակությունը միանշանակ կերպով չի արժեվորվել․ 17-րդ դ. 

եվրոպական փիլիսոփայության մեջ առաջին պլան է մղվում այն հարցը, թե ինչպես է հնարավոր 

ճշմարիտ գիտելիքը: Այս պրոբլեմի լուծման համար ձևավորվեցին 2 հիմնական ուղղություններ`  

սենսուալիզմը և ռացիոնալիզմը: 

Ռացիոնալիստները՝ Դեկարտ, Լայբնից, Սպինոզա, և այլն: Ռացիոնալիստները գտնում 

էին, որ ճշմարիտ գիտելիք կարելի է ստանալ միայն բանականության միջոցով: Նրանց կարծիքով 

զգայությունները մեզ չեն կարող տալ հավաստի գիտելիք: Ըստ ռացիոնալիստների հավաստի 

գիտելիք կարող է տալ միայն բանականությունը: Փաստորեն ռացիոնալիստները 

բացարձակացրեցին բանականության դերը, այն դարձրին ինքնուրույն, զգայական փորձից 

անկախ էություն: Առանձնացնելով բանականությունը փորձից, ռացիոնալիստները առաջ 
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քաշեցին ինտելեկտուալ ինտուիցիայի գաղափարը, որի շնորհիվ մտածողությունը, անցնելով 

փորձը, անմիջականորեն հասու է լինում իրերի էությանը:  

Ռացիոնալիստներն  անտեսում էին այնպիսի կարևոր օղակը, ինչպիսին են 

զգայարանների տվյալները: Ռացիոնալիստները չէին կարող բացատրել, ինչպես և ինչից է 

սկսվում իմացության  պրոցեսը: Փորձնական տվյալները որպես գիտելիքի աղբյուր նրանք չէին 

ընդունում:  Նրանք (Դեկարտ) մի շարք կարևոր հասկացություններ հռչակեցին բնածինֈ 

Ո՞րն է ճանաչողության հիմքը, ի՞նչն է ապահովում ճշմարտությունը, այս հարցերի շուրջն 

է եղել վեճը ռացիոնալիստների և սենսուալիստների միջև: 

 Սենսուալիզմի ներկայացուցիչներն էին – Լոկը, Հոբսը, Կոնդիլյակը և այլոք: 

Սենսուալիզմի համար բնորոշ է հոգու համեմատումը մաքուր տախտակի (tabula rasa) 

հետ: Ըստ այս ուսմունքի տեղեկությունները արտաքին աշխարհի մասին մենք ստանում ենք 

զգայարանների միջոցով: Հենց դրանում է կայանում սենսուալիզմի հիմնական սկզբունքը  (Լոկ) `   

«ոչինչ չկա բանականության մեջ, ինչը նախապես տրված չէ զգայարաններում»: Այս դրույթը 

ընդգծում է մարդկային գիտելիքի զգայական ծագումը: Զգայարանները, ըստ  սենսուալիստների, 

մարդուն անմիջականորեն կապում են արտաքին աշխարհի հետ Այդ պատճառով 

զգայությունները հավաստի են: 

Լոկը (սենսուալիստ) քննադատում էր Դեկարտին (ռացիոնալիստ)  և նրա ուսմունքը 

բնածին գաղափարների մասին: Լոկը պնդում էր, որ ամբողջ գիտելիքը մենք ստանում ենք 

զգայարանների միջոցով, իսկ մինչ այդ մարդկային բանականությունը ներկայանում է որպես 

մաքուր տախտակ: 

Սենսուալիստներն ասում են․ «երբեմն բանական շղթաները լինում են այնքան երկար ու 

բարդ, որ մենք կարող ենք շփոթվել, հետևաբար դիմում ենք զգայությանը, որպեսզի տեսնենք, թե 

արդյո՞ք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք»: Ըստ նրանց մեր գիտելիքը սկսվում է զգայական 

տվյալներից: 

Լայբնիցը ռացիոնալիստական  դիրքերից սենսուալիստներին հարցնում է․ «Դուք ասում 

եք զգայություններն են ապահովում ճշմարտությունը և համարում եք, որ զգայությունները 

անսխալական են: Սակայն հայտնի է, որ զգայությունները ընդունակ են մեզ շփոթացնել, ուրեմն 

այդ աղբյուրը հավաստի չէ,  հետևաբար` գիտելիքի հիմքը բանականության մեջ է»ֈ 

Ճշմարտության հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ․ Իմացաբանական 

հարցադրումների շարքում իր ուրույն տեղն է գրավում հատկապես ճշմարտության 

հիմնախնդիրըֈ Փիլիսոփայական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել ճշմարտության 

տարբեր սահմանումների, որոնցից թերևս առավել տարածվածը պնդում է, որ․ «Ճշմարտությունը 
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մարդու մտքերի, դատողությունների, համապատասխանությունն է օբյեկտիվ իրականությանը»ֈ 

Եթե մարքսիստական փիլիսոփայության շրջանակներում փիլիսոփայության «հիմնական 

հարցը» գոյաբանական հարթության մեջ համարվում էր «կեցության ու գիտակցության 

հարաբերության հարցը», ապա իմացաբանական հարթության մեջ այդ տեղը զբաղեցնում էր 

«աշխարհի ճանաչելիության հարցը»ֈ Որի ամենատարածված ձևակերպումներից մեկը հետևյալն 

է․ «համապատասխանու՞մ է արդյոք մեր գիտակցության բովանդակությունը օբյեկտիվ 

իրականության հետ»ֈ Այս տեսանկյունից դիտարկելով «փիլիսոփայության հիմնական հարցը», 

կարելի է պնդել, որ ճշմարտության հիմնահարցը իմացաբանական առավել կարևոր 

հարցադրումն է, քանի որ պատասխանել մարդու ճանաչողության վերաբերյալ հարցադրմանը, 

կնշանակի լուծել ճշմարտության հնարավորության վերաբերյալ կարևոր հիմնախնդիրըֈ 

Կարևոր է հասկանալ, որ ճշմարտությունը օբյեկտիվ իրականության հատկությունը չէ, այլ 

մարդու մտքերի, գիտակցության, դատողությունների հատկությունն էֈ Արիստոտելը գտնում էր, 

որ ճշմարտությունն ասում է նա, ով․ «իր մտքերում միացված է անվանում այն, ինչը միացված է 

իրականում, և առանձնացված է անվանում այն, ինչն իրականության մեջ առանձնացված է»ֈ 

Հասկանալու համար, թե ինչ նշանակություն ուներ Արիստոտելի փիլիսոփայության համար 

«ճշմարտություն» հասկացությունը, բավական է հիշել նար նշանավոր «Պլատոնը բարեկամս է, 

բայց ամենամեծ բարեկամս ճշմարտությունն է» նրա նշանավոր արտահայտությունըֈ 

Ճշմարտության վերոհիշյալ սահմանումից իսկ արդեն պարզ է դառնում, որ վերջինիս 

առավել կարևոր առանձնահատկությունը օբյեկտիվություն էֈ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ 

ճշմարտությունը ոչ թե օբյեկտիվ իրականության, այլ մարդու մտքերի, այն է՝ սուբյեկտիվ 

իրողության բնորոշ առանձնահատկություն է, բայց և այնպես դրա ամենակարևոր հատկությունը 

եղել և մնում է հենց օբյեկտիվությունըֈ Ինչու՞․․․ Որովհետև անկախ ամեն ինչից, մտքերի 

ճշմարիտ լինելու հանգամանքը վերջ ի վերջո կախված է ոչ թե իմացության սուբյեկտի (ճանաչող 

մարդու) ցանկություններից, ապրումներից, ձգտումներից ու նկրտումներից, այլ օբյեկտիվ, 

իրական գործոններիցֈ Եթե բոլոր մարդիկ անվերապահորեն հավատան, որ «Երկիրը տիեզերքի 

կենտրոնն է ու արևը, աստղերն ու մոլորակները պտտվում են նրա շուրջը», այդ հավատը, կամ էլ 

ցանկությունը չեն կարող այդ միտքը դարձնել ճշմարիտֈ Այլ կերպ կարող ենք ասել, որ 

ճշմարտության օբյեկտիվություն ասելով հասկանում ենք դատողության ճշմարտացիության 

անկախությունը ճանաչողի սուբյեկտիվ բնութագրերիցֈ 

Ճշմարտության ադեկվատության ուսմունքից պետք է տարբերել նրա կոհերենտական 

ըմբռնումը: Այս տեսության հիմքում ընկած է դատողությունների փոխհարաբերությունները, երբ 

հաշվի չի առնվում նրանց համապատասխանութունը փաստի հետ: Եթե ճշմարտությունը 

դիտարկվում է գիտելիքի պրակտիկ օգտակարության, արդյունավետության և 

գործնականության տեսանկյունից, ապա մենք գործ ունենք ճշմարտության պրագմատիստական 
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ուսմունքի հետ: (Չ. Պիրս, ՈՒ. Ջեյմս, Ջ. Դյուրի): Այս տեսանկյունից ճշմարիտ են այն 

գիտելիքները, որոնք բավարարում են մարդկանց պրակտիկ պահանջմունքները և օգտակար են 

սուբյեկտիվ շահերի իրականացման գործում: Ճշմարտությունը անընդհատ խորացող և 

լայնացող պրոցես է: Այն ընթանում է առօրյա-էմպիրիկ գիտելիքներից դեպի հարաբերական, իսկ 

հարաբերականից դեպի բացարձակ ճշմարտության: Այդ պրոցեսը ընթանում է երևույթի 

ճանաչումից դեպի էությունը, պատահականից` անհրաժեշտությանը, եզակիից` ընդհանուրին, 

անցողիկից` հաստատունին, այսինքն` դեպի օրենքի ճանաչումը: 

Ճշմարտության հիմնախնդրի փիլիսոփայական իմաստավորման շրջանակներում 

առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի «բացարձակ ճշմարտություն» և «հարաբերական 

ճշմարտություն» հասկացությունների վերլուծությունըֈ Հարաբերական ճշմարտություն ասելով 

ընդունված է հասկանալ ոչ լրիվ, լրացման, կոնկրետացման ու ճշգրտման կարիք ունեցող 

ճշմարտությունըֈ Իսկ ահա բացարձակ ճշմարտության դեպքում ամեն ինչ չէ, որ պարզ ու 

միանշանակ էֈ Նույնիսկ մակերեսային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կարելի է 

առանձնացնել «բացարձակ ճշմարտություն» տերմինի երկու ըմբռնումֈ  

1) Առավել հաճախ «բացարձակ ճշմարտություն» ասելով ընդունված է հասկանալ 

այնպիսի ճշմարիտ գիտելիք, որը լիարժեք է, ամբողջական, և այլևս լրացման ու փոփոխման 

կարիք չունիֈ Սակայն այսպիսի մեկնաբանման դեպքում մենք ըստ էության, գործ ենք ունենում 

իմացաբանական մի իդեալի հետ, որին միշտ միտված է մարդկային ճանաչողությունը, որին այն 

միշտ ձգտում է որպես իդեալի, բայց որն օբյեկտիվորեն անհասանելի է․․․ Այդպիսի գիտելիք 

մարդկությունը երբևէ չի կարող ունենալ, որքան էլ զարգանա ու հզորանա գիտական գիտելիքի 

մարդկային պաշարների շտեմարանըֈ 

2) Սակայն վերը նշվածից ամենևին էլ չի կարելի եզրակացնել, որ «բացարձակ 

ճշմարտություններ» ընդհանրապես որևէ ձևով գոյություն չունենֈ Երբ սովորողը 

պատասխանելով այն հարցին, թե «Ե՞րբ է ծնվել Հ․Թումանյանը», պատասխանում է․ 1869թ․-ին, 

ապա գիտակցելով հանդերձ, որ այդ պատասխանը հնարավոր է լրացնել (օրինակ, ավելացնելով․ 

«փետվարի 19-ին», կամ ավելացնելով «նոր տոմարով փետրվարի 19-ին», կամ ավելացնելով «Ք․Հ․ 

1869թ․-ին», և այլն), համենայն դեպս այն դիտարկվում և ընդունվում է որպես ճիշտ պատասխան, 

քանի որ այստեղ առկա է տարր, որն էլ հենց տվյալ գիտելիքը դարձնում է ճշմարիտ, և այն փոխել 

ոչ միայն հնարավոր չէ, այլ նույնիսկ չի կարելի, քանի որ այդ տարրը փոփոխելու դեպքում մենք 

կունենաք ոչ ճշմարիտ գիտելիքֈ Հենց այսպիսի տարրի առկայությունը ճշմարիտ գիտելիքում, 

որը հնարավոր չէ փոփոխել ու լրացնել, ընդունված է անվանել «բացարձակ ճշմարտություն»ֈ 

Փիլիսոփայության պատմության ընթացքում բացարձակ և հարաբերական 

ճշմարտությունների դերն ու նշանակությունը միանշանակ կերպով չի արժևորվելֈ 

Փիլիսոփայական այն ուղղությունը, որը բացարձականացնում էր բացարձակ 

ճշմարտությունների դերը ճանաչողության գործընթացում, ստացել է դոգմատիզմ անվանումըֈ 



87 
 

Դոգմատիզմի ներկայացուցիչները գտնում էին, որ հարաբերական ճշմարտությունը չի կարելի 

որպես ճշմարտություն դիտարկել: Նրանց կարծիքով ճշմարտությունը կարող է լինել միայն 

բացարձակ, իսկ եթե բացարձակ ճշմարտություններ չկան, ապա,- ասում էին նրանք,- 

ճշմարտություն ընդհանրապես գոյություն չունիֈ 

Փիլիսոփայական մյուս ուղղությունը, որը հակառակ ծայրահեղ մոտեցումն էր որդեգրել, 

անվանում ենք ռելյատիվիզմֈ Ռելյատիվիզմի ներկայացուցիչները հրաժարվում էին ընդունել 

բացարձակ ճշմարտության որևէ դրսևորում, հայտարարելով, որ ճշմարտությունը միշտ 

հարաբերական էֈ 

Հաճախ որպես ճշմարտության հականիշ ներկայացվում է կեղծիքըֈ Սակայն չի կարելի 

մոռանալ, որ կեղծիքը իր էությամբ սուբյեկտիվ իրողություն է, այնինչ ճշմարտությունը զուտ 

օբյեկտիվ բնույթ ունիֈ Հետևաբար որպես ճշմարտության հականիշ հարկավոր է ներկայացնել ոչ 

թե կեղծիքը, այլ մոլորությունըֈ Մոլորությունը կարելի է սահմանել որպես այնպիսի գիտելիք, 

որը չի համապատասխանում օբյեկտիվ իրականությանըֈ  

Իմացաբանական հարցադրումների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև գիտության և 

գիտական ճանաչողության վերաբերյալ հարցադրումների շրջանակըֈ Գիտությունը կարելի է 

սահմանել որպես մարդկային գործունեության ոլորտ, որն ուղղված է աշխարհի մասին 

ինտերսուբյեկտիվ գիտելիքների ձեռքբերմանը, մշակմանը, հիմնավորմանն ու համակարգմանըֈ  

Գիտական գիտելիքի կառուցվածքում գոյություն ունեն էմպիրիկ և տեսական 

մակարդակներ, որոնց տարբերակման չափանիշները կարելի է համարել.  

ա) հետազոտության առարկայի բնույթը,  

բ) կիրառվող հետազոտության միջոցների տիպը,  

գ) մեթոդների առանձնահատկությունները: 

Գիտական ճանաչողության վերաբերյալ հարցադրումների տիրույթում կարելի է 

առանձնացնել նաև այսպես կոչված սցիենտիզմի և հակասցիենտիզմի հակադրությունըֈ 

Սցիենտիզմը այն մոտեցումն է, որը բացարձականացնում է գիտության դերը մշակույթի 

համակարգում, հասարակության գաղափարական կյանքումֈ Այն սկսել է ձևավորել XIX դ-ի 

վերջի, XX դ սկզբի փիլիսոփայության շրջանակներում, երբ գիտատեխնիկական զարգացմանը 

զուգահեռ սկսվեցին մշակույթում փիլիսոփայական գիտելիքի տեղի ու դերի  ար–ժեքավորման 

հարցի բուռն քննարկումներըֈ  Հենց այս պայմաններում է, որ ձևավորվեցին սցիենտիզմն ու 

հակասցիենտիզմըֈ Սցիենտիզմ տերմինը առաջացել է լատիներեն scientia – գիտություն բառիցֈ 

Վերջինս, ներկայացնելով գիտությունը մշակութաբանական, աշխար–հայացքային 

տեսանկյունից, հանդես եկավ որպես «չեզոք, արժեքավոր, բացարձակ գիտության» 

գաղափարախոսությունֈ Ավելին, այն նույնիսկ պահանջում էր որպես ուղենիշ ընդունել 

բնագիտական ու տեխնիկական գիտությունների մեթոդներն ու ճանաչողական եղանակները, 

իսկ գիտականության չափանիշները տարածել աշխարհի ճանաչմանն ուղված մարդկային 

գործունեության բոլոր ձևերի, այդ թվում նաև մարդկանց միջև շփման գործընթացների վրաֈ  
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Այս հարցադրումը առանձնահատուկ սրությամբ դրվեց հատկապես գիտատեխնիկական 

հեղափոխության ժամանակաշրջանում, ինչը կապված էր  գիտության ձեռքբերումների ու դրանց 

հետևանքների արժեքաբանական վերլուծության հարցի հետֈ Սցիենտիզմի բացասական 

հատկությունները կապված են այն հանգամանքի հետ, որ վերջինս հաշվի չի առնում 

սոցիալական կյանքի բարդ,  համակարգային  կազմակերպվածությունը, որում գիտությունը, 

իհարկե, ոչ գերիշխող, բայց միանշանակ, կարևոր դիրք է գրավումֈ Որպես գիտության 

օրինակելի տարբերակ` սցիենտիզմը դիտարկում է բնական և, այսպես կոչված, «ճշգրիտ 

գիտությունները»ֈ Չլինելով խիստ  կազմակերպված հայացքների համակարգ`  սցիենտիզմը 

ներկայանում է տարբեր ձևերով և ուժգնությամբ. սկսած «ճշգրիտ գիտություններին» արտաքին 

չափանիշների տեսանկյունից նմանակումից, և վերջացրած բնագիտական գիտելիքի 

բացարձականացումով`  որպես գիտելիքի միակ հիմնավոր համակարգ, ու փիլիսոփայական 

գիտելիքի ժխտումովֈ Փիլիսոփայության շրջանակներում սցիենտիզմը իր դրսևորումն է 

ստանում փիլիսոփայության, որպես գիտելիքի յուրահատուկ ձևի ժխտման,  գիտությունների 

համեմատությամբ վերջինիս յուրահատկությունների առկայությունը չընդունելու, ինչպես նաև 

փիլիսոփայությունը որպես հասարակական գիտակցության հատուկ ձև չդիտարկելու մեջֈ 

Սցիենտիզմի հետ միաժամանակ ձևավորվել է հակաթեզը՝ հակասցիենտիզմը, որը առաջադրում 

է սցիենտիստական հայեցկարգին ամբողջովին հակառակ տեսակետֈ Այն չափազանց 

հոռետեսորեն է վերաբերվում գիտության ու տեխնիկայի նվաճումներին, քանի որ որպես 

ելակետ է ընդունում գիտատեխնիկական հեղափոխության բացասական հետևանքներըֈ 

Հակասցիենտիզմը պահանջում է նվազեցնել գիտության էքսպանսիան և վերադառնալ դեպի 

գործունեության դասական ձևերն ու արժեքներըֈ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Իմացաբանությունը որպես փիլիսոփայության բաժինֈ 

Գիտակցական, ենթագիտակցական, անգիտակցականֈ 

Գիտակցություն և լեզուֈ 

Աշխարհի ճանաչելիության հիմնահարցըֈ 

Իմացության աստիճաններն ու դրանց ձևերըֈ 

Սենսուալիզմ և ռացիոնալիզմֈ 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Ի՞նչ է գիտելիքըֈ 

Ի՞նչ է գիտակցությունըֈ 

Ի՞նչ է ճշմարտությունըֈ 

Ճշմարտության բացարձակություն և հարաբերականությունֈ 

Ճշմարտության չափանիշի հիմնահարցըֈ 

Գիտական ճանաչողությունֈ Սցիենտիզմ և հակասցիենտիզմֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 
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Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 148-156, 177-181, 156-161, 167-173, 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: Էջ 155-163, 165-167, 168-169, 229-242  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009. Էջ 283-287, 296-298, 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Գ.Բրուտյան. Փիլիսոփայություն և լեզու, Եր․ 1984: 

 Լ.Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Եր․ 2008:  

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․ 2005. 

 П.Алексеев, А.Панин, Философия. Учебник. 3-е издание. М․ 2005. 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Գ.Դավթյան, Ինֆորմացիա և արտացոլում հասկացությունները (իմաստասիրական վերլուծություն), 

Եր․ 2000: 

 

 

ա/ Թեմա N 5․ Փիլիսոփայության մարդաբանություն 

5․1 Փիլիսոփայական մարդաբանությունը որպես փիլիսոփայության բաժին 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

անթրոպոգենեզ, անթրոպոսոցիոգենեզ, էթիկական ռացիոնալիզմ, բացարձակ արժեք, 

սոցիալականացում, անձ, ազատությունֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

 «Փիլիսոփայական մարդաբանություն» («փիլիսոփայական անթրոպոլոգիա») եզրույթը 

փիլիսոփայության շրջանակներում կիրառվում է 2 իմաստովֈ Մի կողմից այս եզրույթը 

կիրառվում է, մատնանշելու համար փիլիսոփայության բաժիններից մեկը, որի քննարկման 

հիմնական խնդիրը մարդն է, նրա բնույթն ու էությունը, մյուս կողմից, այս եզրույթի 

օգնությամբ առանձնացվում է 20-րդ դարի նշանավոր փիլիսոփայական ուղղություններից 

մեկը, որը անդրադառնում է մարդու գոյությանը, նրա կյանքի իմաստին ու նպատակին և 
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ձգտում է մարդաբանական սկզբունքի միջոցով իմաստավորել թե՛ մարդուն և թե՛ աշխարհը, 

հասկանալ մարդուն որպես «կյանքի երևույթ» և պատմության ու մշակույթի սուբյեկտ:  

Փիլիսոփայական աշխարհայացքային կողմնորոշումներում անթրոպոլոգիական 

մոտեցումն աչքի է զարնում մարդու առանձնահատուկ դերի ու նշանակության  

գերագնահատման հանգամանքովֈ Այսինքն, փիլիսոփայական աշխարհայացքի 

կարևորագույն առանձնահատկության դերում դրսևորվող մարդակենտրոնության 

փիլիսոփայական սկզբունքը ներկայացնում է մարդուն որպես փիլիսոփայական մտորումների 

կարևորագույն, առանցքային օբյեկտֈ Կամ, այլ կերպ ասած, մարդակենտրոնության 

փիլիսոփայական սկզբունքը փիլիսոփայական մտորումների կենտրոնում դնում է մարդունֈ 

Հին հունական փիլիսոփայության մեջ մարդու պրոբլեմը ի սկզբանե ինքնըստինքյան 

տրված չէր, սկզբում այն դրսևորվում էր որպես որոշակի հարաբերությունների համակարգի 

տարր, այնպիսի համակարգի, որն ընկալվում էր որպես բաձարձակ կանոնավորություն և 

տիեզերքֈ 

Բուն մարդաբանական հարցադրումների ի հայտ գալը կապված է սոփեստների 

քննադատական ու լուսավորչական գործունեության և Սոկրատեսի փիլիսոփայական 

բարոյագիտության ձևավորման հետֈ Սոփեստների փիլիսոփայության ելակետային 

սկզզբունքը, որ ձևակերպեց նրանց առաջնորդ Պրոտագորասը, հետևյալն էր․ «մարդն է ամեն 

ինչի չափանիշը»ֈ 

Սոկրատեսի համար հիմնական հետաքրքրության առարկան մարդու ներաշխարհն էր, 

նրա հոգին ու առաքինություններըֈ Նա առաջինն էր, որ հիմնավորեց «էթիկական 

ռացիոնալիզմի» սկզբունքը, պնդելով, որ․ «առաքինությունը հենց գիտելիքն է»ֈ Ուստի բարու և 

արդարության ճանաչմանը հասած մարդը չար (վատ) ու անարդարացի արարքներ չի գործիֈ 

Մարդու գերագույն խնդիրը Սոկրատեսը տեսնում էր ճշմարտության իմացության հիմքի վրա 

բարոյական կատարելության ձգտումըֈ Եվ ամենից առաջ այն հանգեցվում է սեփական անձի, 

սեփական բարոյական էության ճանաչմանն ու վերջինիս իրագործմանըֈ 

Արիստոտելի հայեցակարգում մարդը դիտարկվում է որպես հասարակական, 

պետական, քաղաքական կենդանիֈ Եվ այս սոցիալական էությունը նրան տարբերում է և՛ 

կենդանուց, և՛ «բարոյական առումով թերզարգացած արարածներից», և՛ աստվածներիցֈ 

Այսպիսով, Արիստոտելի կարծիքով, մարդը հասարակական կենդանի է, որն օժտված է 

բանականությամբֈ Մարդուն կենդանուց տարբերող երկու հիմնական բնութագրերն են՝ 

սոցիալական և բանական լինելըֈ 

Միջնադարում մարդը դիտարկվում էր առաջին հերթին որպես Աստծո կողմից 

նախասահմանած համաշխարհային կարգի մի մասնիկֈ Իսկ նրա վերաբերյալ 
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պատկերացումները, որ արտացոլված են քրիստոնեության մեջ, հանգեցվում են այն բանին, որ 

մարդը ստեղծված է «աստծո նմանությամբ և պատկերով»ֈ Բայց, ըստ այս տեսակետի, 

իրականում այդ մարդը իր էության մեջ երկատված է իր մեղսունակության պատճառով, դրա 

համար էլ նա դիտարկվում է որպես աստվածային ու մարդկային բնությունների 

միասնություն, ինչն իր ամենաարտահայտիչ դրսևորումն է ստանում Քրիստոսի էության մեջֈ 

Քանի որ յուրաքանչյուր մարդ ի սկզբանե օժտված է աստվածային հոգով, հետևաբար, 

յուրաքանչյուրն էլ հնարավորություն ունի հոգեպես առնչվել աստվածայինի հետ և դրանով 

վերածվել «կատարյալ մարդու»ֈ 

Սոցիալական մակարդակում միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ մարդը 

հայտարարվում է աստվածային կարգի պասսիվ մասնակիցը, լինելով արարված և 

«ոչնչական» էակ՝ աստծո նկատմամբֈ Մարդու գլխավոր խնդիրն էր՝ ճանաչել Աստծուն և 

փրկել սեփական հոգինֈ Քրիստոնեության մեջ յուրաքանչյուրն ինքնուրույն է 

պատասխանատու Աստծու առաջֈ 

Նոր ժամանակների փիլիսոփայական մարդաբանությունը ձևավորվում էր 

կազմավորվող նոր հասարակական հարաբերությունների ու գիտական մտածողության 

անմիջական ազդեցության ներքոֈ Թ․Հոբսը պնդում էր, որ մարդն իր բնույթով հասարակական 

էակ չէ, այլ ընդհակառակը՝ «մարդը մարդուն գայլ է», իսկ «բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ» 

հասարակության բնական վիճակն էֈ Այս վիճակի խորքային հիմքը նոր տնտեսական 

հարաբերությունների պայմաններում մարդկանց միջև համընդհանուր մրցակցությունն էֈ 

Գերմանական դասական փիլիսոփայությունն ի դեմս Ի․Կանտի, մարդուն դնում է 

փիլիսոփայական հետազոտության կենտրոնումֈ Նրա համար «ի՞նչ է մարդը» հարցը 

փիլիսոփայության հիմնական հարցն է, իսկ ինքը՝ մարդը, «ամենակարևոր իրողությունն է 

աշխարհում»ֈ Մարդը, Կանտի կարծիքով, մի կողմից պատկանում է բնական 

անհրաժեշտությանը, իսկ մյուս կողմից՝ բարոյական ազատությանն ու բացարձակ 

արժեքներինֈ Որպես զգայական աշխարհի երևույթների բաղկացուցիչ մաս, նա ենթակա է 

անհրաժեշտությանը, իսկ որպես ոգեղենի կրող՝ նա ազատ էֈ Բայց գլխավոր դերը մարդու 

համար, Կանտի կարծիքով, նրա բարոյական գործունեությունն էֈ Ըստ Կանտի, բարոյական 

օրենքը (Կատեգորիկ իմպերատիվը) պահանջում է, որ յուրաքանչյուր ոք գործի համաձայն 

միայն այնպիսի մաքսիմի (օրենքի), որով առաջնորդվելով, նա միաժամանակ ցանկանա, որ 

այն դառնա համընդհանուր օրենքֈ Կանտի մարդաբանության կարևոր տարրերից է նաև 

մարդուն որպես նպատակի, այլ ոչ թե որպես միջոցի վերաբերվելու պահանջըֈ 

Իսկ ահա Նիցշեն գտնում է, որ մարդու բնույթը պետք է որոշվի հին արժեքների 

վերարժևորմամբ՝ նոր աժեքների հիման վրաֈ Նրա կարծիքով մարդը յուրատեսակ «կամուրջ» 
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է կենդանու և «գերմարդու» միջև, միջանկյալ օղակ կենդանականից կատարելության անցման 

բարդ գործընթացումֈ 

20-րդ դարի ամենաազդեցիկ ուղղություններից մեկը՝ էկզիստենցիալիզմը, ելնում է այն 

մտքից, որ մարդու գոյությունը նախորդում է նրա էությանըֈ Ըստ էկզիստենցիալիզմի, մարդը 

իր էությունը ձեռք է բերում գոյությունից հետո, այսինքն՝ ժամանակի ընթացքում է ինքն իրեն 

ստեղծումֈ Մարդու էությունն այն է, ինչ նա ինքն իրենից ստեղծում էֈ Մարդը մի էակ է, որն 

ուղղված է ապագայինֈ Այսպիսով, էկզիստենցիալիզմը մարդուն հանձնում է իր կեցության 

տնօրինությանը և նրան պատասխանատու է դարձնում իր հետագա գոյության համարֈ 

Փիլիսոփայական մարդաբանության շրջանակներում դիտարկվող հարցերի շարքում իր 

կարևորությամբ աչքի է զարնում հատկապես մարդու էության հիմնախնդիրը:  Սակայն 

մարդու էության վերաբերյալ հարցադրումը չպետք է նույնացնել նրա  բնույթի վերաբերյալ 

հարցադրման հետ:  Մարդու բնույթի հարցը մարդու մեջ կենսաբանական և սոցիալական 

սկզբների հարաբերության հարցն էֈ Ներկայումս փիլիսոփայական մտորումներում կա 

ընդունված մի մոտեցում, որ մարդու բնույթում կենսաբանական ու սոցիալականը 

միախառնված ենֈ Այսինքն, նորածինը, կենդանական միջավայրում հայտնվելու դեպքում, եթե 

նույնիսկ գոյատևվում է, միևնույն է մարդ չի դառնումֈ Դրա համար նրան հարկավոր է անցնել 

սոցիալականացման (սոցիալական ինստիտուտներին ու միջավայրերին ինտեգրվելու, 

սոցիալական հատկանիշների ձևավորման) որոշակի գործընթացֈ Մարդու էության 

վերաբերյալ հարցադրումը փիլիսոփայական խորհրդածություններում ընդունված է անվանել 

անթրոպոսոցիոգենեզ (Anthroposociogeneseֈ հուն.— anthropos — մարդ, լատ.— societas- 

հասարակություն և հուն. genesis — ծագում): Փիլիսոփայական գրականության մեջ 

անթրոպոսոցիոգենեզն ընդունված է սահմանել որպես մարդու պատմա-էվոլյուցիոն 

զարգացման գործընթաց, կամ այլ կերպ ասած, անթրոպոսոցիոգենեզը մարդու ձևավորման և 

զարգացման գործընթացն է, հասարակության ձևավորման պրոցեսում մարդու (homo sapiens)-

ի կայացման ընթացքըֈ Եթե  մարդու բնույթի վերաբերյալ տարակարծություններ ու 

տարընթերցումներ փիլիսոփաների ու փիլիսոփայական ուղղությունների միջև չկան, 

այսինքն, բոլորն էլ ընդունում են, որ մարդու բնույթը  կենսա-սոցիալական է, ապա նույնը չի 

կարելի ասել մարդու էության հիմնահարցի վերաբերյալ: Մեր օրերում էլ միանշանակ ու 

բոլորի կողմից ընդունված մոտեցում գոյություն չունի, թե վերջին հաշվով ո՞րն է մարդու 

էությունը: Եթե հեռուն գնանք, ապա կտեսնենք, որ շատ հաճախ մարդու էությունը նույնացվել 

է նրա որևէ առանձին ու կարևոր հատկանիշի հետ: Մարդը գործառնող, բանական, խոսող էակ 

է և այլն: Սովորաբար հենց այս հատկանիշներով էլ բնութագրվել է մարդու էությունը: 

Մարդու էության մեջ կենսաբանականի և սոցիալականի փոխհարաբերության հարցը 

պատմականորեն միանշանակ կերպով չի մեկնաբանվել փիլիսոփայության շրջանակներումֈ 

Մի պահ մոռացության մատնելով մյուս բոլոր մոտեցումները, կարելի է կենտրոնանալ մարդու 
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մեջ կա՛մ կենսաբանականի, կա՛մ էլ սոցիալականի դերի առաջնայնությունը ընդգծող 

մոտեցումների վրաֈ Այն մոտեցումը, որը բացարձականացնում է կենսաբանականի դերը 

մարդու էության մեջ, ընդունված է անվանել բիոլոգիզատորական, կամ պարզապես 

կենսակենտրոնֈ Մյուս մոտեցումը որը կարևորում ու առանձնացնում է սոցիալականը մարդու 

էության մեջ, անվանում ենք սոցիոլոգիզատորական, կամ սոցիոկենտրոնֈ Իսկ ահա 

մատերիալիստական ուսմունքները մարդու ծագումն ու էությունը մեկնաբանել են բնական 

պատճառական կապերովֈ 

   Որոշ մտածողներ մարդու էության հարցը կապում են մարդու բնույթի հետ: Ըստ 

փիլիսոփա-հոգեվերլուծաբան Ֆրոմի, մարդու էությունն հենց այն է, որ նրա մոտ 

կենսաբանականն ու սոցիալականը գտնվում են հակասության մեջ: Այսինքն` նա մարդու 

էությունը համարում է կենսաբանականի և սոցիալականի հակասություն: Մարդը լուծում է 

այդ  կոնֆլիկտը կամ վերադառնալով իր վարքի մեջ կենդանական կյանքին, կամ իր մեջ 

զարգացնելով մարդկային ուժերը, առաջին հերթին, բանականությունը: 

    Ըստ մարքսիզմի, մարդու  էությունը հասարակական հարաբերությունների 

ամբողջությունն է: Այսինք`  մարդու էությունը դա ձեռքբերովի հատկությունների 

ամբողջությունն է, ընդ որում՝ այն հատկությունների, որոնք առաջ են գալիս հասարակության 

հետ  փոխհարաբերության հետևանքով ու դրա ընթացքում: Քանի որ, ըստ մարքսիզմի, 

մարդկային գործունեությունը կարող է գոյություն ունենալ միայն  որպես հասարակական, 

հետևաբար մարդը  դառնում է մարդ`  մտնելով միայն  հասարակական հարաբերությունների 

մեջ, հետևաբար մարդու էությունը ներկայանում է որպես բոլոր հասարակական  

հարաբերությունների ամբողջություն: Ըստ  Մարքսի, մարդու  էությունը չի հանգում նրա 

անհատական, ինդիվիդուալ գծերին, այսինքն նրան, ինչը այդ մարդուն տարբերում է 

մյուսներից, քանի որ մարդը առաջին հերթին սոցիալական էակ է: 

   Մարդու էության վերաբերյալ մտահայեցողական տեսակետ է արտահայտվում նաև 

էկզիստենցիալիզմի կողմից, որի համաձայն, մարդու էությունը բնությունից  ի ծնե տրված 

ազատությունն է: Սա ենթադրում է, որ մարդը իր վարքի, գործունեության ու 

հարաբերությունների մեջ կարող է հաշվի չնստել արտաքին գործոնների հետ: Մարդը 

ներքուստ ազատ է և սա էլ հենց նրա էությունն է: Ըստ էկզիստենցիալիզմի, ինչպես վերը 

շեշտվեց, մարդու էությունն ու գոյությունը  չեն համընկնում․ գոյությունը առաջնային է 

էության նկատմամբ:  Այսինքն կա գոյություն, իսկ էությունը հետո է ձևավորվում: Մարդու 

գոյությունը  նրա սոցիալական  կեցությունն է, այսինքն` կյանքի ռեալ հոսքը, որը չի 

համընկնում նրա ներքին ազատության, էության հետ: 

Սարտրը գտնում է, որ մարդու էությունը ապագայի խնդիր է, քանի որ այն ձևավորվում 

է գոյության  ընթացքում: Յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունի ընտրություն 
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կատարելու և իր էությունը ձևավորելու:   Ըստ Սարտրի  մարդը պրոեկտ է, նախագիծ: Իր ողջ 

կյանքի ընթացքում մարդը նախագծում է իրեն: Մարդն ինքն է որոշում իր ճակատագիրը: 

Մարդու էությունը հնարավոր չէ որոշել, որովհետև ի սկզբանե նա իրենից ոչինչ չի 

ներկայացնում: 

Էկզիստենցիալիստները (Յասպերս)  հաճախ էին օգտագործում «սահմանային 

իրադրություն» հասկացությունը և գտնում էին, որ հենց այդպիսի իրադրություններում է 

անհատն անմիջականորեն հայտնագործում իր էությունը:       

Սոցիալական փիլիսոփայության մեջ մարդու էությունը արտահայտող հասկացությունը 

«անձ» հասկացությունն է: Անձը մարդու այն հատկությունների ամբողջությունն է, որոնք 

ձևավորվում են նրա և հասարակության փոխհարաբերությունների, փոխազդեցությունների 

գործընթացում: 

 
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Հին աշխարհում մարդու բնույթի և էության վերաբերյալ հարցադրումներըֈ 

Մարդու բնույթի միջնադարյան մեկնաբանումներըֈ 

 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Ի՞նչ է անթրոպոսոցիոգենեզըֈ 

Նոր ժամանակների փիլիսոփայության շրջանակներում մարդաբանական 

հիմնախնդիրների առանձնահատկություններըֈ 

20—րդ դարի փիլիսոփայությունն ու մարդաբանական հիմնախնդիրներըֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 123-127, 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: Էջ 131-138, 
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 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: Էջ 313-317, 435-437 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքում, Եր․ 

2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская антропология, М․ 1997. 

 Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մարդու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա/ Թեմա N 5․ Փիլիսոփայության մարդաբանություն 

5․2 Փիլիսոփայական մարդաբանության հիմնական խնդիրները 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

ազատություն, պատասխանատվություն, կյանքի իմաստ, ֆատալիզմ, վոլյունտարիզմ, 

էվդեմոնիզմ, հեդոնիզմ, ասկետիզմ ֈ 

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

Փիլիսոփայական մարդաբանության շրջանակներում առաջադրվում և քննարկվում են 

մի շարք հետաքրքիր և բազմաշերտ հիմնահարցեր, որոնց շարքում առանձնահատուկ կերպով 

կարևորվում են մարդու ազատության, կյանքի իմաստի, ինչպես նաև բարոյագիտական 

բնույթի այլ հիմնախնդիրներֈ 

Մարդու ազատության հիմնախնդիրը միշտ էլ եղել է փիլիսոփաների ու 

փիլիսոփայության առանձնահատուկ ուշադրության առարկաֈ Նույնիսկ միջնադարյան 

փիլիսոփայության շրջանակներում, երբ թվում է թե ազատության գաղափարը պետք է որ 
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փիլիսոփայական հարցադրումների շարքում ընդհանրապես որևէ տեղ չունենար՝ կրոնական 

ու դավանաբանական դոգմատիկական հարցադրումների գերակայության պատճառով, 

միևնույն է, ազատության հարցադրումը հետաքրքիր ու յուրօրինակ հնչեղություն է ստանումֈ 

Արժանահիշատակ է քրիստոնեական դավանաբանական հիմնախնդիրների 

պարզաբանումների քողի ներքո մարդու կամքի ազատության հարցադրման հետաքրքիր ու 

բազմակողմանի լուսաբանման հանգամանքըֈ Հայ միջնադարյան փիլիսոփայության 

ականավոր ներկայացուցիչներից մեկի՝ Եղնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» աշխատության 

շրջանակներում տեղ է գտել ազատության հիմնախնդրի միջնադարյան փիլիսոփայության 

առավել հիմնավորված ու հետաքրքիր մեկնաբանություններից մեկըֈ Կողբացու կարծիքով 

քրիստոնեական դավանաբանությունը մարդուն ոչ թե զրկում, այլ ընդհակառակը, պսակում է 

կամքի ազատության «մենաշնորհով»ֈ Քանզի «Աստված բոլոր արարածների համար որոշակի 

նախակարգավորվածություն է սահմանել, այնինչ մարդուն օժտել է սեփական կամքը 

դրսևորելու և սեփական ճակատագիրը տնօրինելու բացառիկ կարողությամբ»ֈ  

Հին հունական փիլիսոփայության շրջանակներում ազատության հիմնախնդրի առավել 

բնորոշ լուսաբանումը կարելի է կազմակերպել ատոմիստական ուղղության և 

էպիկուրականության տարբերությունների լույսի ներքոֈ Փիլիսոփայական այս 

ուղղությունների այլ տարբերությունների շարքում առանձնանում է հատկապես ատոմների 

«վարքի» վերաբերյալ դրանց ներկայացուցիչների պնդումներըֈ Եթե ատոմիստական 

ուղղության ներկայացուցիչների կարծիքով ատոմները ենթակա են խիստ 

պատճառահետևանքային օրինաչափությունների, ապա Էպիկուրի և իր հետևորդների 

կարծիքով ատոմները «ազատ են իրենց վարքում»ֈ Իսկ քանի որ ողջ գոյություն ունեցողը, այդ 

թվում նաև մարդը դիտարկվում էր որպես ատոմներից կազմված կեցութաձև, հետևաբար 

մարդու էությունն ու վարքը նույնպես մեկնաբանվում էին ատոմներին և դրանց վարքին 

համահունչ կերպովֈ  

Նոր ժամանակների (17-18-րդ դդ․) փիլիսոփայության շրջանակներում նախկինում 

առաջադրվող «ազատության ու կամքի» հարաբերակցության հարցը փոխարինվեց 

«ազատության ու անհրաժեշտության» փոխհարաբերության հիմնախնդրովֈ Առաջինը, ով 

սահմանել է ազատությունը որպես «գիտակցված անհրաժեշտություն», Բ․ Սպինոզան էր, որը 

համոզված էր, որ մարդկանց մեծ մասը հավատում է, թե ինքն օժտված է ազատ կամքով, և 

հետևաբար ազատ է իր գործողություններում, այնինչ իրականում նրանք պարզապես 

կուրորեն ենթարկվում են նախասահմանվածությանըֈ Ազատությունը ըստ Սպինոզայի, 

«կեղծ», հորինովի հասկացություն է, քանի որ ոչ ոք «մինչև վերջ» ազատ չէֈ Իսկ ահա այն 

փոքրաթիվ լուսավորյալ անձինք, որոնք գիտակցում են, որ իրականում գոյություն ունի 

նախասահմանվածություն (անհրաժեշտություն), և ենթարկվում են նրան, իրականում 

կենսագործում են իրենց ազատությունըֈ Փաստորեն Սպինոզան ազատության հակոտնյա է 

դիտարկում ոչ թե անհրաժեշտությունը, այլ  հարկադրանքըֈ 
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Ներկայումս փիլիսոփայական մտորումներում ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել 

«ազատության ու պատասխանատվության» փոխհարաբերության խնդրին, որպես 

ազատության փիլիսոփայական հիմնախնդրի իրացման նորագույն տարբերակներից մեկըֈ 

Մասնավորապես էկզիստենցիալիստական փիլիսոփայության շրջանակներում ազատության 

հիմնախնդիրը հանգեցնում է ընտրության ի հայտ գալուն, և հետևաբար՝ առաջ է գալիս 

պատասխանատվության գաղափարըֈ Այս ուղղության ներկայացուցիչներից Սարտրը 

մարդուն ամբողջությամբ պատասխանատու է դարձնում իր գործունեության համարֈ 

Էկզիստենցիալիզմի կարևոր նշանաբաններից է՝ ―ապրիր ազատ, բայց պատասխանատու», 

չնայած որ վերջիններիս կարծիքով մարդու իսկական էությունը կարող է դրսևորվել միայն 

այսպես կոչված «սահմանային իրավիճակներում»ֈ 

Ժամանակակից փիլիսոփայական հայեցակարգերում առավել տարածված և ընդունելի 

սահմանումը պնդում է, որ․ ազատությունը մարդկային կեցության առանձնահատուկ ձև է, որը 

կապված է նրա՝ ընտրություն կատարելու և իր նպատակներին ու շահերին 

համապատասխան գործելու հատկության հետֈ 

Փիլիսոփայության շրջանակներում պատմականորեն ձևավորվել են ազատության 2 

ծայրահեղ ըմբռնումներֈ Վոլյունտարիզմը (լատ․voluntas - կամք) փիլիսոփայական այն 

ուղղությունն է, որը կամքը դիտարկում է որպես ամեն ինչի հիմքֈ Մարդաբանական 

համատեքստում վոլյունտարիզմը ներկայանում է որպես ցանկալի նպատակների 

կենսագործման ձգտում, առանց օբյեկտիվ հանգամանքների ու հնարավոր հետևանքների 

գործոնը հաշվի առնելուֈ Իսկ Ֆատալիզմը (լատ․fatalis - ճակատագրով կանխորոշված) 

ներկայանում է որպես հավատ կեցության կանխորոշվածության՝ ֆատումի (լատ․ fatum - 

ճակատագիր) նկատմամբֈ Ֆատալիստները վստահ են, որ «աշխարհում ամեն ինչ 

կանխորոշված է, մարդն ընդհանրապես ազատ չէ»: 

Փիլիսոփայական մարդաբանության շրջանակներում քննարկվող հարցերի շարքում իր 

կարևորությամբ և հետաքրքրությամբ առավելապես աչքի է զարնում կյանքի իմաստի 

հարցադրումըֈ Այս հարցադրումը կարևորվում է ամենից առաջ այն պատճառով, որ վերջինս 

ներկայանում է որպես ցանկացած աշխարհայացքի կենտրոնական պրոբլեմֈ Կարելի է 

նույնիսկ պնդել, որ այն ելակետային խնդիր է, քանզի վերջ ի վերջո ցանկացած պրոբլեմի 

լուծում այսպես կամ այնպես պայմանավորված է հենց այն բանի գիտակցումով, թե հանուն 

ինչի՞ է ինքն ապրումֈ Կյանքի իմաստի հարցը ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է, որ ծառանում 

է անձի առաջֈ  Յուրաքանչյուր նորմալ մարդ, վաղ թե ուշ իր առաջ դնում է կյանքի ու մահվան, 

անհատականացված գոյության վերջավորության խնդիրըֈ Գիտակցելով իր երկրային կյանքի 

վերջավորությունը և փորձելով լուծել իր համար կյանքի իմաստի խնդիրը, մարդը իր համար 

դուրս է բերում ու մշակում է կյանքի ու մահվան հանդեպ իր սեփական վերաբերմունքըֈ Այս 

հարցը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մարդկային մշակույթի, համաշխարհային 

գրականության, փիլիսոփայության ու կրոնի մեջֈ Այս առումով մի հրաշալի ձևակերպում ունի 
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նշանավոր հայ դրամատուրգ և հրապարակախոս Պ․Զեյթունցյանը․ «մարդու հոգևոր 

գործունեության բոլոր ձևերը՝ գիտությունը, փիլիսոփայությունը, արվեստը, և այլն, ըստ 

էության որոնում էն կյանքի իմաստի հիմնախնդրի լուծումըֈ Սակայն կյանքի իմաստի 

հիմնախնդրի յուրօրինակությունը կայանում է հենց դրանում, որ այն ունիվերսալ լուծում 

չունիֈ Եթե այս վերոհիշյալ համակարգերից որևէ մեկին հաջողվի լուծել այս խնդիրը, ապա 

կյանքն անմիջապես կիմաստազրկվի»ֈ 

Կյանքի իմաստի հարցը, որպես փիլիսոփայական հիմնախնդիր, իր հայեցակարգային 

իմաստավորումը ստացել է միայն 20-րդ դարումֈ Ֆրանսիացի փիլիսոփա, էկզիստենցիալիզմի 

ականավոր ներկայացուցիչ Ա․Կամյուն գրում է․ «Փիլիսոփայության շրջանակներում 

գոյություն ունի միայն մեկ կարևոր հարց, դա այն հարցն է․ թե կյանքն արժէ՞ որ մենք այն 

ապրենքֈ Մյուս բոլոր հարցերը՝ աշխարհն ունի 3, թե ավելի չափում, բանականությունն 

առաջնորդվում է 10, թե 12 կատեգորիաներով, և այլն դրա համեմատ երկրորդական են»ֈ 

Ակնհայտ է, որ փիլիսոփաների համակարգված վերաբերմունքն այս հարցին 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս հարցը հրատապություն ձեռք բերեց 

անհատական գիտակցության մակարդակում հենց 20-րդ դարումֈ Հարկավոր է ամրագրել, որ 

20-րդ դարը բացի նրանից, որ համաշխարհային պատերազմների, մասսայական ոչնչացման 

զենքերի ստեղծման ժամանակաշրջան էր, ինչը, իհարկե, ստիպում է նոր մոտեցում որդեգրել 

մարդու անհատական գոյության արժևորման խնդրի վերաբերյալ, բայց այն միևնույն 

ժամանակ ներմուծեց այլ գործոններ ևս, որոնք կյանքի իմաստի հարցադրումը բարձրացրեցին 

փիլիսոփայական հիմնախնդրի մակարդակիֈ Այդ գործոններից են․ աշխարհայացքային 

հարացույցերի փոփոխումը, արժեքային համակարգի կազմի ու կառուցվածքի փոփոխումը, 

ավանդույթների հետ կապի խզումըֈ 

Խոսելով ինքնասպանությունների քանակի կտրուկ ավելացման մասին, ավստրիացի 

հոգեվերլուծաբան և փիլիսոփա Վ․ Ֆրանկլը առաջադրում է այսպես կոչված «էկզիստենցիալ 

ֆրուստրացիայի» գաղափարը, որով նա բնութագրում է մարդու այն վիճակը, որը 

պայմանավորված է կյանքի իմաստի կորստով, երբ մարդն իր գոյության համար 

անհաղթահարելի խոչընդոտ է տեսնումֈ Այլ կերպ ասած, մարդը չի կարող այլևս ապրել, քանի 

որ չի հասկանում, ինչի՞ համար ինքը պետք է ապրիֈ 

Կյանքի իմաստի հարցադրման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն 

կարող է լուծվել միայն անհատական մակարդակումֈ Կյանքի իմաստը չի կարող տրվել, կամ 

պարտադրվել, այն կարելի է միայն գտնել, բացահայտել սեփական որոնումների միջոցովֈ 

Նորմատիվ, միանշանակ կյանքի իմաստ առաջարկում է միայն կրոնը, և դա պայմանավորված 

է կրոնական աշխարհայացքի բնույթով․ եթե աստված է ստեղծել մարդուն, ապա ստեղծել է 

ինչ-որ բանի համարֈ Հենց այդ «ինչ-որ բանն» էլ մարդու կոչումն է, նրա կյանքի իմաստըֈ 

Փիլիսոփայությունը միանշանակ լուծում կյանքի իմաստին հաղորդել չի կարողֈ Անհատական 
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մակարդակում փիլիսոփայությունը կարող է օգնել մարդուն պատասխանել այդ հարցին, կամ 

հուշել, որ այս հարցի պատասխանը որոնելն անհրաժեշտ էֈ 

Անդրադառնալով կյանքի իմաստի հարցադրմանը, փիլիսոփայությունն ամենից առաջ, 

վերլուծում է դրա էությունը, ապա՝ քննարկում է հնարավոր տարբերակներըֈ 

Փիլիսոփայության տեսանկյունից կյանքի իմաստը կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքի 

անհատական բնութագիրն է, վերաբերմունքը, որն ընդգրկում է ինչպես անհատի անմիջական, 

կոնկրետ գոյությունը, այնպես էլ նրա գործուն ներգրավվածությունը սոցիալական 

գործընթացների մեջ, ինչպես նաև արժեքային համակարգերի նկատմամբ նրա 

վերաբերմունքն ու գործունեության ներքին մոտիվացվածության դետերմինացվածությունըֈ 

Կամ պարզ ասած, կյանքի իմաստը մարդու կողմից աշխարհում իր տեղի ու դերի գիտակցումն 

է, ու իր գործունեության ազատ նպատակադրումային կենսագործումըֈ Մարդը միակ կենդանի 

օրգանիզմն է, որին բնորոշ է ինքնաճանաչումըֈ Վաղ թե ուշ մարդը գիտակցում է իր 

վերջավորությունը, մահկանացու լինելը, և անխուսափելիորեն հանգում է այն հարցին, թե․ 

ինչու՞ եմ ես ապրումֈ Ահա հենց սա է կյանքի իմաստի հարցադրումըֈ 

Սակայն չի կարելի շփոթել կյանքի իմաստը մարդու կենսական նպատակների հետֈ 

Կյանքի նպատակը դա այն կոնկրետ իրողությունն է, ինչը մարդ փորձում է ձեռք բերել, կամ 

ինչին ձգտում է հասնելֈ  

Կյանքի իմաստի վերաբերյալ հարցին հնարավոր է տալ գործնականում անվերջ թվով 

պատասխաններ, բայց ընդհանրացնելով ու խմբավորելով դրանք, կունենանք հետևյալ 

պատկերը․ 

Կյանքի իմաստի փիլիսոփայական հիմնախնդիրը․ 

Ինչու՞մ է մարդու կյանքի իմաստը  

Կյանքը իմաստ չունի Կյանքը իմաստ ունի 
Կյանքը իմաստ 

չունի, կամ էլ 

պարզապես տրված 

չէ մարդկային 

ճանաչողությանը 

Կյանքն իմաստ չունի, 

բայց հնարավոր է 

նրան իմաստ 

վերագրել 

Կյանքի իմաստը 

կյանքից դուրս է 

Կյանքի իմաստը հենց 

կյանքի մեջ է 

Մոտեցման 

հիմնադիր կարելի է 

համարել 

պրագմատիստական 

փիլիսոփայության 

ամենաականավոր 

ներկայացուցիչներից 

մեկին՝ Ու․ Ջեյմսին, 

որը գրում էր․ «Մեր 

գոյությունն այս 

աշխարհում նման է 

գրադարանում շան 

կամ կատվի 

Այս մոտեցման 

ամենաականավոր 

ներկայացուցիչներից է 

Ա․Կամյուն, որը գտնում 

էր, որ կյանքի իմաստի 

որոնմանն ուղղված 

հարցադրումը 

ընդհանրապես սխալ է 

ձևակերպված, քանզի 

որպես այդպիսին այն 

չկա, և չի էլ կարող լինելֈ 

Կյանքն իր էության մեջ 

աբսուրդային է, սակայն 

սա չի նշանակում, որ 

1 տարբերակ․ 

Կյանքի կրոնական 

մեկնաբանման 

տեսանկյունից միակ 

բանը, որ կյանքին 

իմաստ է հաղորդում, 

դա որպես 

աստվածային 

արարչագործության 

մաս լինելը գիտակցելն 

էֈ Աստված մարդուն 

արարել է իր 

պատկերով և 

նմանությամբ, և մեր 

1 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը հենց դրանում է, 

որ այն կա, այսինքն, մարդու 

կյանքի իմաստը կարելի է 

ձևակերպել որպես․ «ապրել՝ 

ապրելու համար»ֈ 

2 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը 

ինքնակատարելագործման մեջ էֈ 

3 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը ներկայանում է 

որպես այլ մարդկանց, վեհ ու վսեմ 

գաղափարներին, նպատակներին 

ծառայելու մեջ, կամ այլ կերպ 
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գոյությանը՝ իմաստ 

հնարավոր չէ գտնել»ֈ 

հարկավոր է մի կողմ 

թողել ու մոռանալ բոլոր 

կենսական 

նպատակներն ու 

ծրագրերըֈ Բայց և 

այնպես միշտ պետք է 

հիշել այդ պլանների 

պայմանական լինելու 

մասինֈ Կյանքն 

հարկավոր է ընդունել 

այնպիսին, ինչպիսին 

այն կա, այլ ոչ թե 

հիասթափվել՝ նրանում 

իմաստ չգտնելովֈ 

խնդիրն է սեփական 

կյանքով իրագործել 

դաֈ 

2 տարբերակ․ 

Այս մոտեցման 

համաձայն մարդն 

ապրում է հանուն 

լավ ապագայի, 

հանուն լուսավոր 

վաղվա օրվաֈ Այս 

մոտեցման փայլուն 

օրինակ է 

կոմունիստական 

գաղափարախոսությ

ունըֈ 

ասած՝ մարդու կողմից սեփական 

էգոիզմի հաղթահարման մեջֈ 

4 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը ստեղծագործելու 

մեջ էֈ 

5 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը իրեն՝ կյանքին 

խանգարող ու խոչընդոտող 

իրողությունները 

(հիվանդություններ, սոցիալական 

անարդարություն, և այլն) 

հաղթահարելու մեջ էֈ 

6 տարբերակ․ 

Կյանքի իմաստը այլ մարդկանց 

հետ շփվելու, նոր բաներ 

իմանալու, միմյանց օգնելու մեջ էֈ 

 

Կյանքի իմաստի փիլիսոփայական հարցադրման վերաբերյալ ամենատարածված 

տեսակետներից են էվդեմոնիզմը, հեդոնիզմը և ասկետիզմըֈ 

Էվդեմոնիզմը (հուն․ ευδαιμονία —երջանկություն, երանություն) բարոյագիտական այն 

ուղղությունն է, որը մարդու վարքի հիմքում տեսնում է երջանկության ձգտումըֈ Էվդեմոնիզմի 

կողմնակիցների կարծիքով մարդու կյանքի իմաստը երջանկությունն էֈ Արիստոտելի 

կարծիքով մարդը երջանկությունն ընտրում է հենց հանուն երջանկության, այլ ոչ թե հանուն 

ինչ-որ ուրիշ բանիֈ Միջնադարյան փիլիսոփայության շրջանակներում էվդեմոնիստական 

հայացքներ է զարգացրել Թովմա Աքվինացին, որը երջանկություն ասելով հասկանում էր 

Աստծուն ճանաչելըֈ 

Հեդոնիզմը (հին հուն․ ἡδονή- հաճույք, վայելք) բարոյագիտական այն ուսմունքն է, որը 

կյանքի իմաստ և գերագույն նպատակ է հայտարարում հաճույքըֈ Այս ուղղության հիմնադիրն 

է համարվում հին հույն փիլիսոփա Արիստիպպոսը, որը տարբերակում է մարդու հոգու երկու 

վիճակ․ հաճույքը որպես նուրբ ու փափուկ, իսկ ցավը՝ որպես կոպիտ վիճակներֈ Իսկ ահա 

Էպիկուրը հաճույք ասելով հասկանում է մարմնական տառապանքներից զերծ հոգեվիճակըֈ 

Ասկետիզմը (ասկեզա հին հուն․ αζκεζις- վարժություն, մարզանք) բարոյագիտական այն 

ուսմունք է, որը ենթադրում է միտումնավոր ինքնասահմանափակում, ինքնազոհողություն, 

կամ էլ բարդ ու դժվար խնդիրների կատարում, որոնց մեջ երբեմն ներառվում է նաև 

ինքնախարազանումըֈ Առավել լայն իմաստով ասկետիզմը խորհրդանշում է կենսակերպ, 

որին բնորոշ է ամենից առաջ ճոխության ու հաճույքի սահմանափակում, ծայրահեղ համեստ 

պահվածք ու զուսպ ապրելակերպֈ Ասկետիզմի առավել հայտնի ներկայացուցիչներից էին 
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ստոիկները, որոնց բարոյագիտությունը ուներ խիստ ընդգծված ալտրուիստական 

(այլասիրությունֈ լատ․ alter- ուրիշ) բնույթֈ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Ազատությունը որպես գիտակցված անհրաժեշտությունֈ 

Կամքի ազատության միջնադարյան ըմբռնումըֈ 

 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Կյանքի իմաստի պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջֈ 

Հեդոնիզմ, էվդեմոնիզմ, ասկետիզմֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 128-146, 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: Էջ 51-59, 138-148  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: Էջ 427-442  

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքում, Եր․ 2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская антропология, М․ 1997. 

 Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մարդու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 
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ա/ Թեմա N 6․ Սոցիալական փիլիսոփայություն 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

Հասարակություն, սոցիալական ճանաչողություն, պոլիտեա, դեմոկրատիա, միապետություն, 

ուտոպիա, սոցիալ-դարվինիզմ, սոցիոլոգիզմ, պսիխոլոգիզմ, կառուցվածքային 

ֆունկցիոնալիզմ, կոլեկտիվ հոգեբանականացումֈ  

գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

6․1 Սոցիալական փիլիսոփայությունը որպես փիլիսոփայության բաժին 

Սոցիալական փիլիսոփայությունը փիլիսոփայության այն բաժինն է, որը զբաղվում է 

հասարակության, հասարակական կյանքի, հասարակական զարգացումների վերաբերյալ 

առավել ընդհանուր (ամենից առաջ աշխարհայացքային ու մեթոդաբանական) հարցերի ու 

սկզբունքների ուսումնասիրությամբֈ Ճիշտ չէ նույնացնել սոցիալական փիլիսոփայությունը 

սոցիոլոգիայի հետ, քանզի սոցիոլոգիան էմպիրիկ գիտություն է, որն ուսումնասիրում է 

հասարակական կյանքն իր տարատեսակ դրսևորումներում, կիրառելով տարբեր կոնկրետ ու 

մասնավոր մեթոդներ՝ հասարակական կյանքի կոնկրետ երևույթները նկարագրելու, 

ընդհանրացնելու ու վերլուծելու համարֈ Իսկ ահա սոցիալական փիլիսոփայությունը իր 
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առարկայի դերում առանձնացնում է հասարակությունը որպես ամբողջական համակարգ, 

այսինքն, ձգտում է այն դիտարկել, հաշվի առնելով վերջինիս բոլոր կողմերը, կարևորելով 

դրա գործառնման ու զարգացման օրինաչափություններըֈ Իհարկե, սոցիալական 

փիլիսոփայությունը հենվում է սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալների վրա և 

իրականացնում է իր սեփական փիլիսոփայական ընդհանրացումները՝ իր 

հետաքրքրությունների տեսանկյունիցֈ 

Սոցիալական փիլիսոփայության շրջանակներում լայնորեն կիրառվում է սոցիալական 

ճանաչողություն եզրույթը, որի տակ ընդունված է հասկանալ հասարակության և 

հասարակականի իմացության բարդ ու բազմաշերտ իրողությունըֈ Չնայած, որ 

հասարակության և հասարակական երևույթների ուսումնասիրությամբ զբաղվում են մի 

շարք գիտություններ՝ սոցիոլոգիա, սոցիալական հոգեբանություն, սոցիալական 

մարդաբանություն, քաղաքագիտություն և այլն, բայց և այնպես սրանց բոլորի կողքին 

սոցիալական փիլիսոփայությունն առանձնանում է որպես յուրահատուկ մոտեցմամբ 

օժտված մի հայեցակարգ, որը հնարավորություն ունի համակարգել և ընդհանրացնել բոլոր 

վերոհիշյալ գիտական համակարգերի տվյալներըֈ 

Սոցիալական ճանաչողության առանձնահատկությունները  նկարագրելու  համար  

նախ պետք է հստակեցնել, թե  որոնք են ճանաչողության այս տիպի օբյեկտն ու սուբյեկտը: 

Սոցիալական ճանաչողության օբյեկտը հասարակությունն է`  հասարակական  

հարաբերությունների, սոցիալական փոխազդեցությունների ողջ համակարգով, զանազան 

սոցիալական հանրույթներն ու խմբերը և այլն: Ճանաչողության սուբյեկտի դերում հանդես 

են գալիս անհատները,  սոցիալական խմբերը և այլն: Սոցիալական ճանաչողության 

առանձնահատկությունը կապված է նաև նրա բովանդակության հետ: Այստեղ կարևորվում է 

արտացոլվող օբյեկտի ոչ միայն առարկայական, բովանդակային հատկությունները, այլ նաև 

սուբյեկտի համար նրա իմաստն ու նշանակությունը: Այսինքն` սոցիալական 

ճանաչողության մեջ տրամաբանական-իմացաբանականը սերտորեն փոխկապակցված է 

արժեքայինի հետ և այստեղ վերջին բաղադրատարրը կարևոր դեր է խաղում:  Որոշ 

մասնագետների կարծիքով սոցիալական ճանաչողությունն ունի միջնորդավորված բնույթ, 

քանզի իրականության արտացոլումն այստեղ հնարավոր է դառնում պահանջմունքների ու 

շահերի պրիզմայով: Սուբյեկտի մակարդակում նման արտացոլումը միաժամանակ 

ինքնաարտացոլում է, իսկ արժևորումը` ինքնաարժևորում: Որոշակի սոցիալական խմբերի 

պահանջմունքների, շահերի ու արժեքների ճանաչողությունը ոչ պակաս նշանակություն 

ունի, որքան իրականության ֆիզիկական և այլ օրինաչափությունների բացահայտումը: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, կարելի է առանձնացնել սոցիալական ճանաչողության 

հետևյալ առանձնահատկությունները․ 
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ա) Սոցիումը, հասարակությունը իմացության ամենաբարդ օբյեկտներից է: 

Հասարակական կյանքում բոլոր իրադարձությունները ու երևույթները այնքան բարդ են և 

բազմազան, որ հայտնաբերել նրանում որոշակի օրինաչափություններ, բավական դժվար է: 

բ) Սոցիալական իմացության մեջ հասարակությունը հանդես է գալիս  իմացության և՛ 

որպես օբյեկտ և՛ որպես սուբյեկտ: Սակայն նման նույնականությունը չի կարող գնահատվել 

միանշանակ ձևով: Մի կողմից դա ունի դրական նշանակություն, քանի որ պրոցեսները, 

որոնք տեղի են ունենում հասարակության մեջ, մոտ են ճանաչող սուբյեկտին, ըստ իր 

կենսական փորձի, ինչը նպաստում է այդ պրոցեսները ճիշտ ճանաչելուն, բայց մյուս կողմից 

էլ հասարակության մեջ գործում են տարբեր, երբեմն նույնիսկ հակադիր շահեր, ինչը 

խոչընդոտում է իմացության գործընթացին: Արդյունքում հասարակական գործընթացների 

ճանաչողության մեջ մտցվում է սուբյեկտիվ տարր: 

Հասարակության և անհատի փոխհարաբերության ուսումնասիրությունը սոցիալական 

փիլիսոփայության շրջանակներում եղել և մնում է առավել բարդ հարցերից մեկըֈ Մինչ օրս էլ 

այս հարցի վերաբերյալ փիլիսոփաները միանշանակ դիրքորոշում չեն արձանագրելֈ 

Պերսոնալիստները հասարակության և անհատի փոխհարաբերություններում 

առավելությունը տալիս են անհատին, այնինչ կոլեկտիվիզմի կողմնակիցները հակված են 

հասարակության դերի գերագնահատմանըֈ 

Սոցիալական փիլիսոփայության առարկայի հարցադրումը սովորաբար ձևակերպվում 

է որպես հասարակության փիլիսոփայական վերիմաստավորում, իսկ այս համատեքստում 

առանձնահատուկ կերպով կարևորվում է հիշյալ խնդրի պատմական զարգացման ընթացքըֈ 

Սոցիալական փիլիսոփայության պատմությունն իր մեջ ներառում է մի շարք, 

միմյանցից բավականաչափ տարբեր մտածողների ստեղծագործական մտքի դրսևորումները, 

որոնք իրենց վրա անխուսափելիորեն կրում են իրենց ժամանակի, երկրի, սոցիալական 

մշակույթի համապատասխան կնիքըֈ 

Հին հունական փիլիսոփայության շրջանակներում մեզ հատկապես հետաքրքրում է 

Պլատոնի և Արիստոտելի տեսակետները, քանզի հատկապես այստեղ ենք հայտնաբերում 

հին հունական հանճարի առավել հստակ ու ընդգծված վերաբերմունքը հասարակական 

հիմնախնդիրների նկատմամբֈ Սակայն այստեղից չի կարելի ենթադրել, թե հին 

Հունաստանի մյուս ականավոր մտածողները առհամարում կամ անտեսում էին սոցիալ-

փիլիսոփայական խնդիրներըֈ Օրինակ, հիշենք Դեմոկրիտեսի հայտնի դրույթն այն մասին, 

որ․ «ժողովրդավարության օրոք աղքատությունը գերադասելի է արքաների ժամանակների 

բարեկեցությունից, այնքանով, որքանով ազատությունը գերադասելի է ստրկությունից»: 
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Պլատոնի փիլիսոփայության՝ պետությանն ու հասարակությանը վերաբերող 

հարցադրումներում հետաքրքիր է հատկապես այն միտքը, որ հասարակությունը 

ձևավորվում է այն պատճառով, որ մարդիկ ունեն միմյանց կարիքը՝ իրենց 

պահանջմունքները բավարարելու առումով, իսկ ահա Արիստոտելը առաջ քաշեց այն 

գաղափարը, որ մարդը ի ծնե հասարակական էակ է, և իր մեջ բնազդաբար կրում է համատեղ 

կյանքի հանդեպ որոշակի հակումներֈ 

Պլատոնը վստահ էր, որ պետությունը պետք է ղեկավարեն փիլիսոփա- ղեկավարները, 

իմաստուններըֈ 

Արիստոտելը պետության կառավարման լավագույն ձևը համարում էր այսպես կոչված 

«պոլիտեան», որը ներկայանում է որպես «ոսկե միջին» վատագույն կառավարման ձևի՝ 

դեմոկրատիայի և մյուս ծայրահեղության՝ արիստոկրատիայի միջևֈ 

Միջնադարյան փիլիսոփայության շրջանակներում առաջին անգամ մարդկության 

պատմությունը ներկայացավ որպես որոշակի «տրամաբանությամբ», նպատակով օժտված 

համակարգֈ Այլ կերպ ասած, միջնադարյան սոցիալ-փիլիսոփայական միտքը 

հասարակությանը վերագրեց որոշակի նպատակ․ մարդկային պատմությունը ձեռք բերեց 

որոշակի իմաստ՝ ուղղորդվածությունֈ Միջնադարյան նշանավոր փիլիսոփա Օգոստինոս 

Երանելին իր «Աստծո քաղաքի մասին» աշխատության մեջ նկարագրում է «իդեալական» 

պետության իր տեսլականը, որի դերում հանդես է գալիս եկեղեցին՝ ի հակադրություն 

աշխարհիկ պետության, որտեղ գերակշռում է մեղքը, միմյանց դեմ պայքարն ու խավարըֈ 

Վերածննդի դարաշրջանը մարդկությանը տվեց սոցիալական փիլիսոփայության 

ամբողջ մի աստղաբույլ, որոնք պատիվ կբերեին ցանկացած դարաշրջանիֈ Վերածննդի 

արժանահիշատակ աշխատություններից կարելի է առանձնացնել Նիկոլո Մաքիավելիի 

«Իշխանը», Թոմաս Կամպանելլայի «Արևի քաղաքը», Թոմաս Մորի «Ուտոպիան»ֈ 

Մասնագետների մեծ մասը հակված է կարծելու, որ մինչև XVII դար (կամ, սոցիալական 

փիլիսոփայության այսպես կոչված մինչռեֆլեկտիվ փուլում) սոցիալական տեսությունների 

առումով շատ լուրջ վակուում գոյություն ուներ, որը որոշ չափով լրացվում էր 

գերազանցապես ուտոպիստական գաղափարներով, չնայած որ որոշ սակավաթիվ 

տրակտատներում շարադրվում էին նաև քաղաքական նորմերի ու կարգավորիչների 

որոշակի նկարագրություններֈ 

XVII-XIX դդ․ փիլիսոփայության մեջ ծնվում և իրենց առաջին ռեֆլեկտիվ 

իմաստավորումն են ստանում բուն սոցիալ-փիլիսոփայական պրոբլեմներըֈ Հենց այս 

ժամանակաշրջանում է փիլիսոփայական հասկացութային ապարատի կատեգորիաների 

շարքում իր ուրույն տեղը գրավում «հասարակություն» հասկացությունը, առաջադրվում և 
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լուծվում են մարդու կոլեկտիվ համագոյակցման հիմնախնդրի ձևավորման ու էության 

վերաբերյալ առաջին հարցերըֈ 

Սոցիալ-փիլիսոփայական հարցադրումների՝ փիլիսոփայական գիտելիքում 

առաջնայնություն ձեռք բերելու գործում չափազանց կարևոր ներդրում ունեցան անգլիացի 

փիլիսոփա Թոմաս Հոբսի աշխատություններըֈ Հոբսը ուժեղ, միապետական կառավարման 

կողմնակից էր, նա մարդկային գոյությունը բաժանում էր 2 վիճակների՝ բնական և 

հասարակական, և եթե բնական վիճակում «բոլորը պատերազմում են բոլորի դեմ», ապա 

հասարակական վիճակին բնորոշ է «բոլորի դաշինքը բոլորի հետ», ինչև հնարավոր է 

դարձնում մարդկանց համատեղ խաղաղ համագոյակցությունըֈ 

Նոր ժամանակների սոցիալ-փիլիսոփայական ուսմունքների շարքում իր արժանի, 

ուրույն տեղն է զբաղեցնում ֆրանսիական լուսավորականության առաջին երնդի ականավոր 

ներկայացուցիչ Շառլ Լյուի Մոնտեսքյոյի «աշխարհագրական դետերմինիզմի» տեսությունըֈ 

Այս տեսության համաձայն  հասարակական գործոնների վրա չափազանց մեծ ազդեցություն 

են ունենում աշխարհագրական, կլիմայական գործոններըֈ 

Բնագիտության, մասնավորապես Դարվինի էվոլյուցիոն տեսության նվաճումները 

իրենց հետքը թողեցին նաև սոցիալական փիլիսոփայության տիրույթում տեղի ունեցող 

զարգացումների վրաֈ Ձևավորվեց այսպես կոչված սոցիալ-դարվինիզմը, որի 

ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից էր Թոմաս Մալթուսըֈ Վերջինիս առավել 

նշանակալի դրույթներից մեկը վերաբերում էր հասարակության անդամների ու սննդի 

պաշարների փոխադարձ կապակցվածության գաղափարինֈ 

Սոցիալական փիլիսոփայության առարկայի հստակեցման ու որոշման գործում 

չափազանց մեծ ներդրում ունեցան Հեբերտ Սպենսերը և Օգյուստ Կոնտըֈ Նրանք մշակեցին 

ու հանրության դատին ներկայացրեցին հասարակության նոր ընկալումը՝ որպես բարդ, 

ամբողջական գոյացությունֈ Սպենսերը հասարակությունը համեմատում էր կենդանի 

օրգանիզմի հետ, և հասարակության աստիճանական (էվոլյուցիոն) զարգացումը 

համեմատում էր կենսաբանական օրգանիզմների էվոլյուցիայի հետֈ 

Կոնտի համար հասարակությունը որակական որոշակիությամբ օժտված և իր 

բաղադրիչ հանդիսացող անհատներից տարբեր՝ բարդ, ամբողջական գոյացություն էֈ Նա 

պահանջում է հրաժարվել հասարակության սպեկուլյատիվ, մտահասանելի 

ուսումնասիրման մեթոդաբանությունից, և առաջնորդվել պոզիտիվ, փորձնական 

ճանաչողության օրինաչափություններովֈ 

Առաջին խոշոր հայեցակարգը, որ ձևավորվեց XIXդ․-ի սոցիալ-փիլիսոփայական 

տեսություններում, սոցիոլոգիզմն էրֈ Վերջինիս ներկայացուցիչները համոզված էին, որ 
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ցանկացած սոցիալական երևույթ հնարավոր է և պետք է բացատրել միմիայն սոցիոլոգիայի 

շրջանակներումֈ Այս մոտեցման առավել հայտնի ներկայացուցիչներից էր ֆրանսիացի 

փիլիսոփա, սոցիոլոգ Էմիլ Դյուրկհեյմը, որին համարում են նաև կառուցվածքային 

ֆունկցիոնալիզմի հիմնադիրը (այս ուղղության ամենահայտնի ներկայացուցիչներից է 

Ռոբերտ Մերտոնը)ֈ Սոցիոլոգիզմի կողմնակիցները ցանկանում էին բոլոր հոգևոր և 

մշակութային փաստերը բացատրել հասարակության այս կամ այն վիճակով և վերածել 

սոցիոլոգիան ոգու և մշակույթի մասին բոլոր գիտությունների հիմնասյանֈ 

XIX-XX դդ․ սահմանագծին սոցիալական փիլիսոփայության շրջանակներում 

առանձնանում և կարևոր մոտեցման է վերածվում պսիխոլոգիզմըֈ Վերջինիս համաձայն, 

աշխարհի պատկերի վերլուծության հիմքում հարկավոր է դնել հոգեբանության տվյալներըֈ 

Սոցիոլոգիայում պսիխոլոգիզմի կողմնակիցները սոցիալական հարաբերություններն ու 

կառուցվածքը ձգտում էին բացատրել մարդու հոգեկանի առանձնահատկությունների, 

մարդկանց անմիջական փոխազդեցությունների վերլուծության միջոցովֈ Պսիխոլոգիզմի 

տեսակետի կողմնակիցներ են եղել Ջոն Ստյուարտ Միլլը, Գաբրիել Տարդը, Գյուստավ 

Լեբոնը, Ուիլիամ Մակ-Դուգալը և այլոք)ֈ 

Ֆրանսիացի նշանավոր սոցիոլոգ Գ․ Լեբոնը իր նշանավոր «Զանգվածների և ազգերի 

հոգեբանություն» աշխատության մեջ առաջադրում է զանգվածներին տիրապետելու և 

ուղղորդելու հոգեբանական մեխանիզմների գաղափարըֈ Հասարակական կյանքի ու 

հարաբերությունների վերլուծության այս  ուղղությունը հետագայում կստանա «կոլեկտիվ 

հոգեբանականացում» անվանումըֈ 

Իսկ ահա ֆրանսիացի սոցիալ-հոգեբան և փիլիսոփա Գաբրիել Տարդը հասարակական 

գործընթացների զարգացման հիմնական սկզբունք էր համարում ընդօրինակումըֈ 

Ամերիկացի սոցիոլոգ, կառուցվածքային ֆունկցիոնալիզմի ներկայացուցիչ Ռոբերտ 

Մերտոնն առաջ է քաշել այսպես կոչված «միջին մակարդակի տեսությունների» գաղափարը, 

որի միջոցով «կամուրջ» է ստեղծվում փորձնական տվյալների և ընդհանուր տեսության 

միջևֈ  

Ամերիկացի հոգեբան, սոցիոլոգ և փիլիսոփա Ուիլիամ Մակ-Դուգալը սոցիալական 

պահանջմունքները ներկայացնում էր որպես համայնքային բնազդ, ուստի պատահական չէ, 

որ նրա փիլիսոփայական ուսմունքն ընդունված է անվանել «սոցիալական բնազդների» 

տեսություն: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 
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ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 

Սոցիալական փիլիսոփայությունը որպես փիլիսոփայության բաժինֈ 

Սոցիալական ճանաչողությունֈ 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Սոցիալ – փիլիսոփայական հիմնախնդիրները հին հունական և միջնադարյան 

մտածողների աշխատություններումֈ 

Նոր ժամանակներում սոցիալ-փիլիսոփայական հիմնախնդիրների 

առանձնահատկություններըֈ 

XIX-XX դդ-ում սոցիալական փիլիսոփայության ձևավորումն ու կայացումըֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

 

 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2007: Էջ 317-321, 345-354 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 180-188, 113-118, 198-201 

 Հ.Հովհաննիսյան, Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003: : Էջ  5-14 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ա.Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 

 Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Եր․ 2003: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Момджян К․ Социальная философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային հասարակությունը՝ որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համա-

կարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении. Авт, колл․ Фролов И. Т. и 

др. Изд. третье. М․ 2005. 
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ա/ Թեմա N 6․ Սոցիալական փիլիսոփայություն 

6․2 Հասարակությունը որպես համակարգ 

(դասախոսություն՝ 2 ժամ) 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 

 սոցիալական ինստիտուտ, ինստիտուցիոնալիզացիա և ինստիտուցիոնալ ճգնաժամ, 

ֆունկցիա և դիսֆունկցիա, քաղաքացիական հասարակություն, մշակույթֈ 

 գ/ Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

 Ինտերակտիվ դասախոսություն, քննարկում, բանավեճֈ 

 դ/ Դասախոսութան տեքստ/բովանդակություն և էլեկտրոնային նյութեր 

Հասարակություն (լատ․ societas - հասարակություն) տերմինը սոցիալական 

փիլիսոփայության շրջանակներում ընդունված է կիրառել երկու իմաստովֈ Առաջին 

իմաստով հասարակություն ասելով հասկանում ենք սոցիալական այն գոյացությունը, որը 

ձևավորվել է պատմաաշխարհագրական, տնտեսական ու քաղաքական որոշակի 

միջավայրումֈ Սակայն այստեղ կարևոր է հասկանալ, գիտակցել, որ հասարակությունը մի 

փոքր այլ իրողություն է, քան թե պարզապես մարդկանց խումբֈ Սովորաբար 

հասարակություն ասելով մենք ի նկատի ունենք կամ հասարակության պատմական 



110 
 

կոնկրետ տիպը՝ նախնադարյան հասարակություն, ժամանակակից հասարակություն, և 

այլն, կամ մարդկանց բավականին մեծ, կայուն համագոյակցություն, որը իր սահմաններով 

համապատասխանում է այս կամ այն պետության սահմաններին, կամ էլ այնպիսի 

հանրույթների հանրագումար, որոնք ունեն ընդհանուր զարգացման մակարդակ 

տեխնոլոգիաների, արժեքների ու կենսակերպի առումով (ժամանակակից արևմտյան 

հասարակություն, ժամանակակից արևելյան իսլամական հասարակություն, և այլն)ֈ 

Ընդհանրացնելով այս երեք մոտեցումները, կարելի է պնդել, որ հասարակությունը 

ամբողջական համակարգ է, որը լոկալացված է խիստ որոշակի ժամանակային ու 

տարածական սահմաններումֈ Ժամանակակից սոցիոլոգների մեծ մասը հասարակության 

չափանիշների դերում ցանկանում են տեսնել հետևյալ գործոնները․  

 Միասնական տարածքի առկայությունը, որը ներկայանում է որպես իր 

սահմաններում ի հայտ եկող սոցիալական կապերի նյութական հիմքֈ 

 Ունիվերսալությունը (համընդգրկունությունը)ֈ 

 Ինքնավարությունը, այլ հասարակություններից առանձին ու անկախ գոյատևելու 

կարողության առկայությունըֈ 

 Ինտեգրատիվությունը․ հասարակությունն ի զորու է հաջորդ սերունդների մեջ 

պահպանել ու վերարտադրել իր կառուցվածքը, անդադար ավելի ու ավելի շատ անհատների 

ներգրավելով իր սոցիալական կյանքի միասնական ենթատեքստֈ 

Իսկ ահա երկրորդ իմաստով հասարակություն տերմինը հանգեցվում է «սոցիալական 

իրողություն» հասկացությանըֈ Սա կարելի է հասկանալ որպես հասարակություն 

ընդհանրապես, կամ այլ կերպ ասած, մարդկանց կոլեկտիվ կենսագործունեության մեջ այն 

ամենը, ինչը հնարավոր չէ հանգեցնել նրանց պարզ անհատականությունների 

հանրագումարինֈ  

Մենք որպես սահմանում կառանձնացնենք հետևյալ ձևակերպումը․ Հասարակությունը 

բնապատմական պրոցեսի ընթացքում մարդկանց համատեղ գործունեության հենքի վրա 

ձևավորված հարաբերականորեն կայուն կապերի ու հարաբերությունների համակարգ է, որն 

ուղղված է նյութական ու հոգևոր պահանջմունքների բավարարմանը, գոյության և 

զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների վերարտադրությանը: Այս 

սահմանաման հիման վրա կարող ենք անել այն եզրակացությունը, որ միանգամայն 

արդարացված է հասարակությունը որպես կառուցվածքային - ֆունկցիոնալ համակարգ 

դիտարկելու սկզբունքը: 

Հասարակական կյանքի համակարգային - կառուցվածքային վերլուծության 

շրջանակներում իբրև կենտրոնական գործոն անհրաժեշտ է դիտարկել սոցիալական 

ինստիտուտ հասկացությունը: Վերջիններս, որպես հասարակական կառուցվածքի գլխավոր 

բաղադրատարր, ինտեգրում և կոորդինացնում են անհատական գործողությունների 

բազմությունը, կարգավորում հասարակական հարաբերություններն ու գործընթացները 

հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում: 
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Փիլիսոփայական մարդաբանության հիմնադիրներից մեկը՝ գերմանացի սոցիոլոգ 

Ա.Գելենը, ինստիտուտը մեկնաբանում է որպես կարգավորող հաստատություն, որը 

մարդկանց գործողությունները մղում է որոշակի հունով: Ինստիտուտներն ապահովում են 

մարդկանց վարքագծի կարգավորվածությունը, դրդում նրանց գնալ «տրորված» 

ճանապարհով, որը հասարակությունը համարում է ցանկալի: 

Այլ հեղինակներ էլ ինստիտուտը հասկանում են իբրև վարքագծի նորմերի և 

եղանակների ամբողջություն, որպես օրենքների, ավանդույթների, հավատալիքների, 

դիրքորոշումների բարդ հավաքածու, որոնք ունեն որոշակի նպատակ և իրականացնում են 

հասարակայնորեն կարևոր որոշակի գործառույթներ: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, մենք կհետևենք հետևյալ ձևակերպմանը. 

հասարակական ինստիտուտները հանրային կյանքի կազմակերպման և կառավարման 

հարաբերականորեն կայուն այն մեխանիզմներն ու եղանակներն են, որոնք ապահովում են 

հասարակական կապերի ու հարաբերությունների կարգավորվածությունը և 

ուղղորդվածությունը: 

Սոցիալական ինստիտուտներին բնորոշ տարրերի շարքում առանձնացնում են 

նպատակների և խնդիրների ամբողջությունը, վարքի և գործունեության օրինակելի 

մոդելներն ու սկզբունքները, ուտիլիտար մշակութային գործոնները (շենք, նյութական 

միջոցներ), սիմվոլիկ մշակութային գործոնները (զինանշան, դրոշ, կնիք և այլն), նորմերի, 

օրենքների, երաշխավորությունների գրավոր և բանավոր կոդեքսը: 

Ըստ հասարակական կյանքում ունեցած դերի ու նշանակության, ինստիտուտները 

բաժանվում են երկու խմբի՝ գլխավոր (առանցքային, հիմնական) և երկրորդական (ոչ 

հիմնական, ածանցյալ, ենթակառուցվածքային): 

Սոցիոլոգները հակված են գլխավոր ինստիտուտների շարքը դասել 5-6 հիմնական 

կառույցներ. ընտանիքը, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, կրոնական 

հաստատությունները: Որոշ հետազոտողներ էլ, նկատի ունենալով հասարակական 

կյանքում գիտական գործունեության և արժեքների աճող կարևորությունը, հիմնական 

ինստիտուտների շարքն են դասում նաև գիտությունըֈ Երկրորդական ինստիտուտները 

թաքնված են գլխավորների կազմում, ածանցյալ են դրանցից' որպես ավելի փոքր կառույցներֈ 

Երկրորդական ինստիտուտները կոչվում են նաև սոցիալական պրակտիկաներ, 

արարողակարգային սկզբունքներ, սովորույթներ, մեխանիզմներ: Երբեմն նույնանուն 

սոցիալական ինստիտուտները (օր. ընտանիք, կրթություն) տարբեր մշակութային 

համակարգերում դրսևորվում և գործառնում են տարբեր սովորույթների, սոցիալական 

պրակտիկաների և մեխանիզմների միջոցով: 

Հասարակական համակարգի զարգացումը հանգում է սոցիալական ինստիտուտների 

էվուլյուցիային, տեղի է ունենում ավանդական ինստիտուտների արդիականացման և 

վերափոխման, նորերի ձևավորման և  ինստիտուցիոնալիզացիայի ճանապարհով: 

Ինստիտուցիոնալիզացիան սոցիալական նորմերի, կանոնների, դերերի ու 

կարգավիճակների սահմանման ու ամրագրման, դրանց համակարգման գործընթաց է, որն 

ուղղված է հասարակական որոշակի պահանջմունքների բավարարմանը: 

Ինստիտուցիոնալիզացիայի հետևանքով հասարակական գործունեության սպոնտան ձևերը, 

վերափոխումներն ու շարժումները դառնում են սոցիալ-կառուցվածքային տեսանկյունից 

ավելի կարգավորված և նորմավորված: 

Ինստիտուցիոնալիզացման կառուցողական գործընթացների հակառակ իրողությունը 
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ինստիտուցիոնալ ճգնաժամն է, որն ուղեկցվում է տվյալ ինստիտուտի հեղինակության և 

դրա նկատմամբ վստահության անկմամբ: Ճգնաժամը բնութագրվում է տվյալ ինստիտուտի' 

իր ֆունկցիաները լիարժեք կատարելու անկարողությամբ: Այդ պատճառով տեղի է ունենում 

մի ինստիտուտի ֆունկցիաների վերաբաշխում այլ ինստիտուտների վրաֈ 

Քաղաքական ինստիտուտների և իշխանության կառույցների ճգնաժամը կապված է 

հասարակական կառավարման բնագավառում իրենց առաքելության ոչ արդյունավետ 

իրականացման հետ և դրսևորվում է բնակչության շրջանում դրանց նկատմամբ 

վստահության անկմամբ: Ձևավորվում են երկու հիմնական միտումներ. լայն խավերին 

բնորոշ քաղաքական իներտություն, քաղաքական կյանքից օտարվածություն և քաղաքական 

կառույցների, քաղաքացիներին իրենց կողմը գրավելու ոչ ժողովրդավարական մեթոդներին 

(ընտրակաշառք, վարչական ռեսուրսների և միջոցների կիրառում) դիմելու գործելակերպի 

աճ: 

Նոր ինստիտուտների ձևավորման և ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի երևույթները 

հասարակական համակարգի զարգացման ու վերափոխման գործընթացների անխուսափելի 

իրողություններ են: Առանց ճգնաժամերի և դրանց հաղթահարման, դժվար է պատկերացնել 

ինստիտուտների զարգացումն ու հասարակական առաջընթացը: 

Հասարակական համակարգում ինստիտուցիոնալ կառույցների ֆունկցիաները 

բաժանվում են ընդհանուր և մասնավոր ֆունկցիաների: Առաջիններն այս կամ այն չափով 

բնորոշ են բոլոր սոցիալական ինստիտուտներին: Դրանց շարքում առանձնացնում են. 

 հասարակական հարաբերությունների ամրապնդման և վերարտադրության 

ֆունկցիան; 

 շահերի ինտեգրման և դրանց բավարարման; 

 կարգավորող-վերահսկիչ; 

 հասարակական գործընթացներում ներգրավման և սոցիալիզացիայի; 

 հաղորդակցական և փոխանցող (հասարակական փորձի փոխանցման, 

սերնդափոխության հետ կապված) և այլ գործառույթներ: 

Մասնավոր ֆունկցիաները բնորոշ են որոշ ինստիտուտներին և հատուկ չեն մյուսներին 

(օրինակ, իրավական կարգուկանոնի հաստատումը հատուկ է պետությանը, մարդկանց 

վերարտադրության ֆունկցիան բնորոշ է ամուսնության և ընտանիքի ինստիտուտին և այլն): 

Ընդ որում, միևնույն ինստիտուտը կարող է կատարել մի շարք ֆունկցիաներ և մի քանի 

ինստիտուտներ կարող են իրականացնել նույնանման ֆունկցիաներ: 

Երբեմն ինստիտուտը հասարակական համակարգում իր կառուցողական, դրական 

նշանակությունից բացի ունենում է նաև բացասական նշանակություն խոչընդոտելով 

զարգացման գործընթացները: Այդպիսի գործունեությունը կոչվում է դիսֆունկցիա: 

Եթե քաղաքական ինստիտուտները չեն կատարում հանրային շահերի բավարարման 

իրենց առաքելությունը, երբ գերակայող են դառնում կառավարման օլիգարխիկ մեթոդները և 

առանձին խմբիշխանների շահերի բավարարման միտումը, ֆունկցիան վերածվում է 

դիսֆունկցիայի: Վերջինիս աճը կարող է հանգեցնել քաղաքական և հասարակական 

կառույցների կազմալուծման: Հասարակական համակարգի զարգացման 

առանձնահատկությունների վերլուծությունը ենթադրում է նաև ինստիտուտների ակնհայտ 

(բացահայտ, պաշտոնապես հայտարարված և հանրության կողմից ճանաչված) և լատենտ 

(ոչ բացահայտ, թաքնված, չհայտարարված) ֆունկցիաների տարբերակում և 

հետազոտություն: 
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Հասարակական համակարգը սոցիալական հաստատությունների (խմբերի, 

կառույցների ու կազմակերպությունների) և հարաբերությունների ինքնակարգավորվող 

բարդ ու բազմաշերտ ամբողջություն է: Այդ համակարգի զարգացումներն անմիջականորեն 

կապված են ինստիտուցիոնալ կառույցների էվոլյուցիայի, ավանդական սոցիալական 

հաստատությունների արդիականացման ու վերափոխման, նորերի ձևավորման 

գործընթացների հետ: 

Ժողովրդավարական ինստիտուտների շարքում անհրաժեշտ է դիտարկել 

օրենսդրական դաշտը, ընտրական համակարգերն ու մեխանիզմները, քաղաքացիական 

հասարակության կառույցներն ու հասարակական ակտիվության ձևերը (նաև ցույցեր, 

միտինգներ), ոչ պետական զանգվածային լրատվամիջոցների ցանցը, տնտեսական 

բազմակացութաձևությունը, մարդու, ազգային փոքրամասնությունների, կանանց 

իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները, տիրապետող գաղափարական, 

արժեքային համակարգը, քաղաքական կառավարման և մասնակցության ձևերն ու 

մշակույթը: 

Ժողովրդավարական համակարգի ժամանակակից ընկալումները սերտորեն առնչվում 

են քաղաքացիական հասարակության գաղափարի հետ: Վերջինս նոր չէ սոցիալ-

փիլիսոփայական և քաղաքագիտական մտքի պատմության համար: Այն երկար ճանապարհ 

է անցել Արիստոտելից մինչև Թ.Հոբս և Ալ.Թոկվիլ: 

17-րդ դարի անգլիացի փիլիսոփա Թոմաս Հոբսը, ինչպեսև «հասարակական դաշինքի» 

այլ տեսաբաններ (Բ.Սպինոզան, Ջ.Լոկը և այլոք) մարդկության պատմությունը բաժանում 

էին երկու փուլի բնական (կամ մինչքաղաքացիական) և քաղաքացիական (կամ 

քաղաքական): Բնական վիճակի համար բնութագրականը հասարակական կազմակերպման 

ու կառավարման կարևոր գործոնի պետության բացակայությունն է: Այդ շրջանում մարդիկ 

հարաբերվում են ոչ թե որպես նույն հանրության անդամ-քաղաքացիներ, այլ որպես 

կենսաբանական անհատներ («մարդը մարդուն գայլ է»): Չկարգավորված ազատությունը, 

տիրելու, սեփականացնելու կամքը, մրցակցությունն ու անվստահությունը առաջ են բերում 

բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ: Նման պայմաններում երաշխավորված չեն մարդկանց 

բնական իրավունքները, արդարությունը, հավասարությունը, ազատությունը, 

սեփականության տնօրինումը: Որպեսզի մարդիկ կարողանան արդյունավետ աշխատել, 

բարելավել իրենց նյութական վիճակը ազատորեն տնօրինելով սեփականությունը, կարիք 

ունեն ապահովության անվտանգության, հուսալիության: Մշտական վտանգներն ու 

անապահովությունը ստիպում են մարդկանց առավել խելացիների նախաձեռնությամբ 

միավորվել և ստեղծել ընդհանուր ապահովության կառույց պետություն: Մարդիկ օտարում 

են իրենց բնական իրավունքների մի մասը, դրանով օժտում պետությանը փոխարենը 

ստանալով երաշխիքներ մնացած իրավունքների ազատ և անարգել իրականացման համար: 

Այդպիսով նրանք ձեռք են բերում նոր քաղաքացու կարգավիճակ: Քաղաքացիական 

կացությունն ու հասարակությունը կենսակերպի, իրավունքների տնօրինման առավել 

քաղաքակիրթ և երաշխավորված հնարավորություններ ընձեռող ձև էֈ 

«Քաղաքացիական հասարակության» ժամանակակից ըմբռնումներն, այնուամենայնիվ, 

որոշակիորեն տարբերվում են հոբսյան մեկնաբանություններից: Թեպետ կարելի է նկատել 

էական, թեկուզև միջնորդավորված, աղերսներ և ծագումնաբանական որոշ 

ընդհանրություններ: Քաղաքացիական հասարակության ինչպես լուսավորչական, այնպես էլ 

ժամանակակից ընկալումների համար ընդհանուրը որոշակի շահեր և անօտարելի 
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իրավունքներ ունեցող քաղաքացու որպես հասարակական համակարգի կենտրոնական 

արժեքի ու միավորի վերաբերյալ պատկերացումն է: Տարբերությունները վերաբերում են 

շահերի ու իրավունքների իրականացման ձևերին ու պաշտպանության մեխանիզմներին:

 Ժողովրդավարությունը ենթադրում է կառավարման բևեռների բազմազանություն և 

զուգակշռություն, փոխլրացում: Պատմական փորձը վկայում է, որ միաբևեռ կառավարվող 

հասարակությունը, ի վերջո, սեփական համակարգի թերությունների զոհ է դառնում: 

Հայտնի է, որ մեկ մխոցով աշխատող շարժիչը չի կարող կատարյալ լինել: Անհրաժեշտ է 

երկրորդը, որը թույլ կտա բաց թողնել կուտակված գոլորշին, իր կողմը ձգելով լիսեռը 

շարժում առաջացնել: Նմանապես, մեկ քաղաքական ուժի կողմից ղեկավարվող 

հասարակությունը չի կարող ազատորեն զարգանալ ամեն քայլափոխի բախվելով հենց 

տվյալ համակարգի ծնունդ հանդիսացող խոչընդոտների: 

Իշխանությունը օրենսդիր, գործադիր և դատական թևերի միջև բաշխելու սկզբունքը, որ 

գալիս է դեռևս բուրժուական հեղափոխությունների շրջանից, մեր ժամանակներում, կարծես, 

«լրամշակման» կարիք ունի: Քաղաքացիական հասարակության կառույցները կոչված են 

լինել ժողովրդավարական հասարակության զարգացման մխոցներից մեկը, իրականացնել 

կազմակերպչական, կարգավորող-ինտեգրատիվ, վերահսկողական և այլ ֆունկցիաներ: 

Քաղաքացիական հասարակության մերօրյա ընկալումներում, բացի պետական 

իշխանության կառույցներից և քաղաքական կուսակցություններից, քաղաքացիների շահերի 

ինտեգրման և ռեալիզացման, հասարակական կառավարման առաքելությունն 

իրականացնող կարևոր օղակ են համարվում նաև կամավորության և շահերի 

ընդհանրության սկզբունքով ձևավորված հասարակական կազմակերպությունները, որոնք 

ընդունված է անվանել «երրորդ սեկտոր»: 

Ընդունված պատկերացումների համաձայն, կենտրոնական և տեղական 

իշխանությունները, կուսակցությունները և համանման այլ խմբավորումները քաղաքական 

միավորներ են: Իսկ եկեղեցիները, բարեգործական ընկերությունները, ստեղծագործական 

միությունները և ժողովրդական այլ հավաքականությունները մտնում են քաղաքացիական 

հասարակության շրջանակների մեջ: 

Քաղաքացիական հասարակության մեջ մտնող միավորումները հետապնդում են 

մարդկանց տնտեսական, ընտանեկան, իրավական, մշակութային և զանազան այլ շահեր, 

ստեղծվում են այդ շահերի բավարարման նպատակով: Կազմակերպությունները 

ձևավորվում են ոչ թե պետության, այլ քաղաքացիների նախաձեռնությամբ և նրանց 

կամավոր մասնակցությամբ, գոյություն ունեն և գործում են ինքնուրույն սահմանված 

օրենքների շրջանակներում: Դրանք, կազմավորվելով մարդկանց տարբեր խմբերի շահերի 

ընդհանրության հենքի վրա, կարող են գործել ինչպես կարճ  ժամանակահատվածում, 

այնպես էլ, առաջադրելով հեռահար նպատակներ, ունենալ տևական բնույթ ժամանակի 

ընթացքում մեծացնելով իրենց ազդեցությունն ու հեղինակությունը: 

Այսպիսով, «քաղաքացիական հասարակությունը» մերօրյա մեկնաբանությամբ, 

ժողովրդավարության պայմաններում մարդկային հանրության կազմակերպման և 

գործունեության իրականացման ձև է, որին բնորոշ է.  

1. կամավորության սկզբունքով ձևավորված ոչ պետական կառույցների (միություններ, 

ընկերակցություններ, կազմակերպություններ) լայն ցանցը և  

2. տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, հոգևոր, կրոնական և այլ ոչ պետական 

հարաբերությունների ընդգրկուն համակարգը: 
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Քաղաքացիական հասարակության պայմաններում պետական կառավարման 

համակարգն ուժեղանում է հորիզոնական կապերով: Հասարակական 

կազմակերպություններն ապահովում և խթանում են հանրային կառավարմանն ու տեղի 

ունեցող գործընթացներին բնակչության քաղաքացիական մասնակցությունը որոշումների 

ընդունման ժողովրդավարական ընթացակարգերի կատարելագործման ճանապարհով այդ 

գործում ներգրավելով քաղաքացիների լայն շերտեր: 

Հասարակության՝ որպես համակարգի, էությունը հասկանալու և նկարագրելու համար 

անհրաժեշտ է հասկանալ պահանջմունքների և շահերի ընդհանրություններ ու 

տարբերություններըֈ Պահանջմունքները մարդու կարիքներն են այնպիսի բաներում, որոնք 

անհրաժեշտ են նրա գոյությունն ու գործունեությունը ապահովելու համարֈ Իսկ ահա 

շահերը դրանք մարդու գիտակցված պահանջմունքներն են, կամ այլ կերպ ասած, մարդու 

նպատակաուղղված վերաբերմունքը իր պահանջմունքներից որևէ մեկինֈ 

Այսօր ընդունված է խոսել գլոբալ, փոխկապված աշխարհի մասին: Գլոբալիզացիոն 

գործընթացները, ըստ էության, սկսվել են տնտեսական բնագավառից և գլոբալիզացիայի 

գաղափարին համապատասխանել է «բաց հասարակության» տարածումը: Վերջինս 

հիմնավորում է բաց տնտեսության օբյեկտիվ անհրաժեշտությունն ու բարոյական 

արդարացվածությունը: Սակայն այսօր «բաց հասարակության» կողմնակիցները այլևս չեն 

սահմանափակվում միայն տնտեսությամբ: 

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից  մարդու գիտակցության և կեցության հիմնական 

լարվածությունը  ստեղծում են նրա գոյության համար պայքարող տարասեռ մշակութային 

համակարգերը: Մշակութային աշխարհում լինելը ժամանակակից մարդու համար 

նշանակում է բարոյական արդարվածությամբ և իմաստով լցված իր գոյության 

ամբողջականության: Այսպիսով գլոբալիզացիայի ժամանակակից պայմաններում 

հնարավոր է մարդու միակ օրրանը հանդիսանում է մշակույթը: «Մշակույթ» բառն ունի 

լատինական ծագում, առաջացել է «culture» բառից, որը նշանակում է հողի մշակում՝ 

«կուլտիվացիա»ֈ Սա խոսում է այն մասին, որ մշակույթն իր ծագմամբ կապված է մարդու 

արտադրական, տնտեսական գործունեության հետֈ Հասկացության սկզբնական 

բովանդակության մեջ բացահայտվում է մի կարևոր յուրահատկություն. մշակույթի, մարդու 

և նրա գործունեության միասնությունըֈ «Մշակույթ» տերմինն ունի բազմաթիվ 

սահամանումներ, որոնց շարքում կարելի է առանձնացնել հետևյալ ձևակերպումը․ 

«մշակույթը հասարակության և մարդու զարգացման որոշակի մակարդակ է, որն 

արտահայտվում է մարդկանց գործունէության և կյանքի կազմակերպման ձևձրով և 

տիպերով»ֈ 

Ժամանակակից սոցիալ-փիլիսոփայական հետազոտություններում հասարակության 

պատմական զարգացումն ընդունված է բաժանել 3 մեծ շրջանների՝ մինչինդուստրիալ 

(գյուղատնտեսկան-ագրարային), ինդուստրիալ և հետինդուստրիալֈ 

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 

 

ե/ Հետադարձ կապ 

 Առաջադրանքներ 
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Հասարակության, որպես համակարգի զարգացումըֈ 

Հասարակական ինստիտուտների էությունըֈ 

 Ինքնաստուգման հարցեր 

Ինստիտուցիոնալացում և ինստիտուցիոնալ ճգնաժամֈ 

Քաղաքացիական հասարակությունֈ Ժողովրդավարական ինստիտուտներֈ 

 Թեմայի գնահատում /անդրադարձ/ 

Գնահատման թերթիկ 

 Փորձեք հակիրճ շարադրել դասախոսության հիմնական գաղափար(ներ)ը 

 

 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հ.Հովհաննիսյան, Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003: : Էջ 

15-26 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 205-209, 193-195, 198-201 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2007: Էջ 366-374, 464-467 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ա. Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 

  Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Եր․ 2003: 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Момджян К․ Социальная философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային հասարակությունը՝ որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության 

համակարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении. Авт, колл․ Фролов И. Т. 

и др. Изд. третье. М․ 2005. 
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3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, ՍԵՄԻՆԱՐ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 
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ա/ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 1  

Փիլիսոփայության ներածություն (մետափիլիսոփայություն)ֈ Փիլիսոփայության պատմություն 

 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր (միայն գործնական առարկաների համար) 

-------------------------------------------------- 

գ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի անցկաման մեթոդներ 

քննարկում, տեսակետերի առաջադրում ու վերլուծություն 

դ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմային առնչվող ուսումնառության նյութեր և 

էլեկտրոնային նյութեր 

http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 
ե/ Ստուգման ենթակա հարցեր / առաջադրանքներ 

(Հետադարձ կապի ապահովում և ստուգում/ գնահատում) 

1. Փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցվածքը և առանձնահատկություններըֈ 

2. Փիլիսոփայություն և աշխարհայացքֈ 

3. Փիլիսոփայության ծագման հիմնահարցըֈ 

4. Արևելյան և արևմտյան անտիկ փիլիսոփայական հայեցակարգերի նմանություններ ու 

տարբերություններըֈ 

5. Միջնադարյան փիլիսոփայության հիմնական գծերըֈ 

6. Գիտափիլիսոփայական մտքի աննախադեպ վերելքը նոր ժամանակներումֈ 

7. 19-20-րդ դդ․ փիլիսոփայական հիմնական հոսանքներըֈ  

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: էջ 6-9, 14-16, 43-67 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: Էջ. 4-18 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: էջ 8-15,  22-30, 42-61, 73-76, 90-

94, 102-106, 120-127, 132-144, 154-159, 187-226 
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 Ս.Զաքարյան, Փիլիսոփայության պատմություն, Եր․ 2000:  էջ 5-13, 28-30, 50-51, 100-102, 108-109, 152-

154, 180-182, 264-274, 278-289, 293-303,  311-319 

 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 В.Лавриненко, П.Ратникова, М․ 2010.  

 П.Алексеев, А.Панин, Философия, М․ 2005. 

 Философия: Учебник для вузов// Под общ.ред. В.Мироновa, М․ 2005. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 
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ա/ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 2 

Գոյաբանություն 

 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր (միայն գործնական առարկաների համար) 

 

գ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի անցկաման մեթոդներ 

քննարկում, տեսակետերի առաջադրում ու վերլուծություն 

դ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմային առնչվող ուսումնառության նյութեր և 

էլեկտրոնային նյութեր 

http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 
ե/ Ստուգման ենթակա հարցեր / առաջադրանքներ 

(Հետադարձ կապի ապահովում և ստուգում/ գնահատում) 

1. Գոյ, գոյություն և կեցությունֈ  

2. Մոնիզմ, դուալիզմ, պլյուրալիզմֈ 

3. Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմֈ 

 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001, Էջ 168-169, 218-228, 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր. 2005: Էջ 68-81, 108-110, 113-118 

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր. 2009. Էջ 227-241 

 

Լրացուցիչ գրականություն. 

 А.Барсегян, Лекции по философии. Онтологические проблемы, Ер. 2008.  

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 В.Губин, Философия, учебник. М․ 2006.  

 Ս.Ավետիսյան, Աշխարհի գիտական պատկերը և փիլիսոփայությունը, Եր․ 1984: 

 Հր.Շաքարյան, Կեցության էությունը և տիպաբանությունը, Եր․ 1997: 

 Спиркин А․ Философия, М․ 2005. 

 Введение в философию. Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․ 2005. 
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ա/ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԹԻՎ 3 

Իմացաբանությունֈ Փիլիսոփայական մարդաբանությունֈ Սոցիալական փիլիսոփայություն 

 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր (միայն գործնական առարկաների համար) 

 

գ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի անցկաման մեթոդներ 

քննարկում, տեսակետերի առաջադրում ու վերլուծություն 

դ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմային առնչվող ուսումնառության նյութեր և 

էլեկտրոնային նյութեր 

http://www.gevorgyan.info/index.php/hy/onlinephilisopayutyun 
ե/ Ստուգման ենթակա հարցեր / առաջադրանքներ 

(Հետադարձ կապի ապահովում և ստուգում/ գնահատում) 

1. Հոգեկան, գիտակցություն և լեզուֈ 

2. Աշխարհի ճանաչելիության հիմնահարցըֈ 

3. Իմացության աստիճաններն ու դրանց ձևերըֈ 

4. Ճշմարտություն, մոլորություն, կեղծիքֈ 

5. Գիտական ճանաչողությունֈ  

6. Մարդու բնույթի փիլիսոփայական մեկնաբանումներըֈ 

7. Ազատություն, պատասխանատվություն, կյանքի իմաստֈ 

8. Սոցիալական փիլիսոփայության ուսումնասիրության առարկան և խնդիրներըֈ 

9. Սոցիալական ճանաչողությունֈ 

10. Սոցիալ – փիլիսոփայական հիմնախնդիրները մինչև 19-րդ դարֈ 

11. 19-20-րդ դդ-ում սոցիալական փիլիսոփայության ձևավորումն ու կայացումըֈ 

12. Հասարակության, որպես համակարգի զարգացումըֈ 

13. Քաղաքացիական հասարակությունֈ Ժողովրդավարական ինստիտուտներֈ 

 

զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 

Հիմնական գրականություն. 

 Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր․ 2005: Էջ 123-146, 148-156, 177-181, 156-161, 167-173, 

180-188, 113-118, 198-201, 205-209, 193-195, 198-201 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: Էջ 51-59, 131-148  

 Ս.Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր․ 2009: Էջ 283-287, 296-298, 

313-321, 427-442, 345-354, 366-374, 464-467 

 Հ.Հովհաննիսյան, Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները,  Եր․ 2003:   

Էջ 5-26 
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Լրացուցիչ գրականություն. 

 Ս.Սարգսյան, Մարդու հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական 

մտքում, Եր․ 2001:  

 Վ.Կանկե, Փիլիսոփայություն, 2001: 

 Гуревич П.С․ Филосовская антропология, М․ 1997. 

 Պիեռ Տեյար դը Շարդեն, Մարդու ֆենոմենը, Եր․ 1998: 

 Գ.Բրուտյան. Փիլիսոփայություն և լեզու, Եր․ 1984: 

 Լ.Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Եր․ 2008:  

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․ 2005. 

 П.Алексеев, А.Панин, Философия. Учебник. 3-е издание. М․ 2005. 

 Մ.Ասատրյան, Փիլիսոփայության ներածություն, Եր․ 2004: 

 Գ.Դավթյան, Ինֆորմացիա և արտացոլում հասկացությունները (իմաստասիրական 

վերլուծություն), Եր․ 2000: 

 Ա. Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր․ 2010: 

  Ա.Հովսեփյան, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Եր․ 2003: 

 Момджян К․ Социальная философия. М․ 1997. 

 Է.Հարությունյան, Անցումային հասարակությունը՝ որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համա-

կարգ, Եր․ 2000: 

 Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении. Авт, колл․ Фролов И. Т. и 

др. Изд. третье. М․ 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 


