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Թեմա 1. 

Փիլիսոփայության ուսումնասիրության առարկան, տեղը հոգևոր մշակույթի 

համակարգում 

 
 Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի հնագույն ձևերից է: Առաջացել է մ.թ.ա. VIII-

V դարերում` հին Հնդկաստանում, հին Չինաստանում և զարգացել ու դասական ձևերի է 

հասել անտիկ աշխարհում: Փիլիսոփայություն եզրույթը հունարենից թարգմանվում է 

իմաստասիրություն`Phileo (սիրում եմ) և Sophia (իմաստություն): 

 Իմաստության ձգտումը բնորոշ է ոչ միայն փիլիսոփաներին, այլ տարբեր 

զբաղմունքների տեր բազում մարդկանց: Փիլիսոփայական իմաստության յուրահատկութ-

յունը դեպի առավել ընդգրկուն (ընդհանուր, սահմանային, ամբողջական) և դրա հետ մեկ-

տեղ` արմատական նշանակության իմաստները բացահայտող նրա նպատակաուղըղվա-

ծության մեջ է: Նրա իմաստասիրության օբյեկտը ոչ թե կեցության որևէ կողմ է, այլ ողջ գո-

յավորը իր բովանդակության և իմաստի ամբողջության մեջ, աշխարհի ամբողջական 

պատկերը իր լրիվության ու լիաչափության մեջ: 

 Իմաստունի համար կարևորը ոչ թե շատ գիտենալն է, այլ հասկանալը: Արիս-

տոտելը (մ.թ.ա. 384-322) փիլիսոփայության իմաստը տեսնում էր համընդհանուրի ճանաչ-

ման, 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 ուսումնա-

սիրվում են համապատասխանաբար գիտական կողնորոշմամբ, բարոյական կողմորոշ-

մամբ 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: Հետ-

կանտյան փիլիսոփայության զարգացումը առաջնահերթ փիլիսոփայական խնդիր դարձ-

րեց 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 զգայական-էսթետիկական կողմնորոշված փիլիսոփա-

յությունը: 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 աշ-

խարհայացքային հիմնահարցերին` ելնելով բնապահպանական, մարդասիրական, ժո-

ղովրդական, մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության սկզբունքնե-

րից: 
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Թեմա 2. 

Գոյաբանություն 
 

Մարդկանց միշտ էլ հետաքրքրել է այն հարցը, թե ինչ է մեզ շրջապատող աշխարհը, 

ինչից են կազմված այդ աշխարհի բազմազան իրերն ու երևույթները, այդ բազմազանութ-

յան մեջ արդյոք կա միասնություն թե ոչ, եթե այո` որն է այդ միասնության հիմքը, պատ-

ճառը, կրողը: Այս հարցերը վերաբերում են փիլիսոփայական գոյաբանության ոլորտին: 

Փիլիսոփայության հայեցակետից գոյաբանության ոլորտին են պատկանում մարդու 

գոյությանը վերաբերող պայմանները ու հարաբերությունները լուսաբանող հարցերը: 

ՈՒրիշ խոսքով. կեցությունը ընդգրկում է « Ամբողջ աշխարհը», որը ռեալ գոյություն ունի 

իր բոլոր դրսևորումներով: Փիլիսոփայությունը այդ գոյությանը անվանում է կեցություն, 

նրա մասին խոսում է «կեցություն» կատեգորիայով: «Կեցություն» թիլիսոփայական 

եզրույթը հայերենում ունի «կենալ», «մնալ», «գոյություն ունենալ» իմաստները և 

նշանակում է մնայուն, կայուն, հաստատուն և այլն: Կեցության գաղափարը փիլիսոփա-

յության մեջ առաջինը օգտագործել են Էլեյան դպրոցի (մ.թ.ա. VI-V դ.դ ) ներկայացուցիչներ 

Պարմենիդեսը, Զենոնը: Պարմենիդեսի պնդմամբ` ամեն ինչ կեցություն է, որովհետև 

գոյություն ունի: Կեցությունը մտային է, հոգևոր է և կարող է մտածվել տրամաբանորեն 

անհակասական ձևով: Պնդել կեցության հակադրության` չկեցության, չգոյությունը, 

նշանակում է ասել, որ դրանք կեցություն են: Սոկրատեսի և Պլատոնի (մ.թ.ա. V-IV դ.դ ) 

համար իսկական կեցությունը հավերժական իդեաների աշխարհն է: Մատերիալիստա-

կան դպրոցները (հին աշխարհից սկսած) կեցությունը նույնացրել են նյութի հետ. Տարրերք, 

մանրագույն մասնիկներ, «մատերիա» և այլն: 

Եթե փորձենք ընդհանրացնել «կեցություն» կատեգորիայի իմաստասիրական ու 

սահմանային բովանդակության վերաբերյալ փիլիսոփայական գնահատումները, ապա 

կարելի է ասել, որ «Կեցության կատեգորիան մտքի և իմացության սահմանային մի ձև է, 

որով նշանակում ենք ունիվերսումը` ամբողջական աշխարհը, իր անբաժանելի միաս-

նության և բազմազանության մեջ»: Այսպիսով, կեցության համընդհանուր հատկությունը 

ռեալականության հատկությունն է: Այս հայեցակետից` կարելի է առանձնացնել կեցու-

թյան հետևյալ ընդհանուր ձևերը. 

Օբյեկտիվ կեցություն և սյուբեկտիվ կեցություն: 

Օբյեկտիվ կեցության դրսևորումներն են. 

ա) Բնության կեցություն, մինչև մարդը և մարդուց անկախ կեցություն: 

բ) Մարդու կողմից ստեղծված աշխարհի կեցություն, որը կարելի է անվանել մշակույթ: 

գ) Մարդու կեցություն, որն իրականանում է մարմնականի և հոգեկանի դրսևորումներով: 

դ) Հասարակական կեցություն, որը ներառում է հասարակական կյանքն իր բազմազան 

դրսևորումներով: 

ե) Ազգային կեցություն,որն ազգային կյանքի բոլոր ոլորտների ամբաղջությունն է:  

Կեցության ամբողջական փիլիսոփայական իմաստասիրման, ալսինքն` իմացական և 

արժեքային պատկերի ձևավորման համար կարևոր է նրա «ատրիբուտիվ հատկություննե-

րի` էական, անբաժանելի և անհրաժեշտ հատկությունների բացահայտումը»: Կեցության 
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համընդհանրական մակարդակով այդպիսի հատկությունները երեքն են` շարժումը, 

տարածությունը և ժամանակը: 

 

Գրականություն 

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

2. Հր. Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր., 2005: 

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

4. Алексеев П. В., Философия. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

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

6. Введение в философию // Учебное пособие для высших учебных заведении. Изд. третье. М., 

2006 

7. Губин В.Д., Философия. Учебник. М. 2006. 

8. Лешкевич Т. Г., Философия. Вводной курс. М., 1998. 

9. Спиркин А.Г., Философия. М., 2005. 

10. Стрельник О. Н., Концепции современного естеествознания, М., 2006. 

11. Стрельник О. Н., Философия. М., 2007. 

12. Философия: Учебник. // Под. ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. 3-е изд., М. 2005. 

13. Философия. Учебник для вузов. // Под. Общ. Ред. В. В. Миронова, М., 2005 

14. Философия // Под. ред. Профессора В. Н. Лавриненко, профессора В. П. Ратникова, М., 2010. 
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Թեմա 3. 

Հոգեկանի հիմնահարցը 
 

Մարդու հոգեկանի մասին պատկերացումները ձևավորվել են վաղնջական ժամա-

նակներից (հաշվվում է մոտ 30-40 հազար տարի): Հոգեկանի մասին սկզբնական պատ-

կերացումները եղել են անիմիստական (հոգեպաշտական) հավատալիքների ձևով, ըստ 

որի` մարմնում բնակվող հոգին կարող է այնտեղից հեռանալ և վերադառնալ կամ չվերա-

դառնալ: Այսպես են մեկնաբանվել քունը, երազը, մահը: Այս պատկերացումների համա-

ձայն` հոգին կարող է ապրել նաև մարմնից դուրս, նրա մահից հետո, տեղափոխվել այլ 

աշխարհ, կամ այլ մարմին: Այս կարգի պատկերացումների հիման վրա են առաջացել հո-

գիների վերամիավորման մասին ուսմունքները Հին  Արևելքում, այսօր հանդիպող սպի-

րիտուսլիստական (հոգեհարցության) զանազան ուսմունքներ: 

Կրոնական պատկերացումների համաձայն` հոգին գերբնական, անվերջ ու հավեր-

ժական էություն է` օժտված ամենակարող տիեզերական արարչի ուժով, չունի վերջավոր 

ու անցավոր իրերի ու երևույթների ժամանակավոր հատկությունները (կշիռ, ծավալ և 

այլն), դուրս է տարածությունից և ժամանակից: 

Հետագա գիտական մտածողության մեջ ձևավորվում է հոգեֆիզիոլոգիական մո-

նիզմը, ըստ որի` եթե մարմնին կյանք տվողը հոգին է, ապա հոգուն կյանք տվողը մարմինն 

է. առանց մարմնի հոգին գոյություն ունենալ չի կարող: Հոգին և մարմինը ոչ թե միմյանցից 

անկախ կամ թշնամի էություններ են, այլ փոխպայմանավորված այնպիսի գոյաձևեր են, 

որոնցից մեկի գոյության կերպն անմիջականորեն ազդում է մյուսի վրա: Նոր ժամա-

նակներից սկսած «հոգի» եզրույթի փոխարեն օգտագործվում է «հոգեկան» (պսիխե) եզրույ-

թը` նկատի ունենալով մարդու ներքնաշխարհը, իբրև անգիտակցականի, ցանկություն-

ների, ապրումների, գիտակցության, այդ թվում և բանականության միասնություն: 

 Հոգեկանի բարդ ու բազմաշերտ համակարգին առնչվող նույնքան բազմապլան 

հարցերի շարքում կենտրոնական է այն հարցի պատասխանի որոնումը, թե ինչպես են 

հարաբերվում մարմնականը և հոգեկանը (զգայարանները – ուղեղը և զգայությունները  

գիտակցությունը և այլն): Պատմականորեն հարցի լուծման երկու ուղի է դիտվել. 

1. Բնախոսական դետերմինիզմը, ըստ որի` հոգեկան բոլոր գործընթացները, այդ 

թվում և գիտակցությունը, մարմնական (ֆիզիոլոգիական) դրդապատճառներ ունեն: 

2. Հոգեբնախոսական զուգահեռականության տեսակետ, ըստ որի` ֆիզիոլոգիական և 

հոգեկան պրոցեսներն ընթանում են միմյանցից անկախ: 

Տարբեր տեսակետներ կան նաև գիտակցության առաջացման մասին, որոնցից տա-

րածված են. 

ա) XIX դար բնագիտական մատերիալիզմի տեսակետը, որը հայտնի է «Գոենիկ» 

մատերիալիզմի տեսակետ անունով: Նրա կողմնակիցների (Բրուխներ, Մոլեշար, Ֆոգտ) 

կարծիքով գիտակցությունը նույնպես նյութական է, ուղիղ գործունեության արդյունք: 

բ) Հիլոզոիզմի (հուն. հուլե-առարկա և զոոե-կյանք) տեսակետից զգալու և մտածելու 

հատկությամբ օժտված է ոչ միայն մարդը, այլև ողջ բնությունը` իր անկենդան և կենդանի 

դրսևորումներում. տարբերությունները զուտ քանակական են: Այս տեսակետն իշխող է 

եղել ողջ դասական փիլիսոփայության մեջ` սկսած Արիստոտելից: 
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գ) Արտացոլման տեսություն, ըստ որի` ողջ բնությունն օժտված է արտացոլման 

հատկությամբ: Արտացոլման ձևերի էվոլյուցիայի արդյունքում առաջացել է հոգեկանը: 

Հոգեկանը կառուցված է գիտակցականից և անգիտակցականից: Գիտակցությունն 

իրականությանն ուղղված արտացոլումն է, որի միջոցով կարգավորվում է վարքագիծը: 

Այն ոչ միայն գիտելիք է աշխարհի մասին, այլև վերաբերմունք աշխարհի նկատմամբ, որը 

բնութագրվում է ակտիվության, ինքնագիտակցման, նպատակաուղղվածության, արժեքա-

յին կողմնորոշման և այլ հատկություններով: 

Գիտակցության համար կարելի առանձնացնել մի շարք շերտեր. 

ա) գիտակցությունը որպես արտաքին աշխարհի և մարդու մասին գիտելիք, 

որը ճանաչողական շերտն է և իմացությունը: 

բ) Մենտալ (ապրումային, ոգեղեն) շերտը, որի մեջ մտնում են հավատը, հույսը, 

սերը և այլն: 

գ) Ինքնագիտակցության շերտը: 

Գիտակցության բարձրագույն դրսևորումը մտածողությունն է, որը իրականության 

ակտիվ, նպատակաուղղված, միջնորդակայված և ընդհանրացված արտացոլումն է: 

Մտածողությունն իրականանում է լեզվի միջոցով: Լեզուն մտքի իրողությունն ու 

արտահայտման ձևն է: Հարկ է տարբերել բնական և արհեստական լեզուները:  

Գիտակցության մակարդակում առանձնացվում է ինքնագիտակցությունը, որը մի 

դեպքում սեփական «ես-ի» գիտակցումն է որպես ամբողջի մաս, կյուս դեպքում` այդ «ես-ի» 

առանձնացումը ամբողջից: Ինքնագիտակցության շերտում կարելի է առանձնացնել 

ինքնաճանաչողությունը, ինքնագնահատումը, ինքնահսկումը, վարքագծի կարգավորումը: 

Գիտակցությունը չի սպառում մարդու հոգեկանի ամբողջ հարստությունը: 

Հոգեկանի բազմաշերտ բաղադրիչներից են նաև անգիտակցականն ու 

ենթագիտակցականը, որոնք ամենաընդհանուր բնութագրմամբ` կարելի է որակել իբրև 

գիտակցության տիրույթից դուրս գտնվող հոգեկան երևույթների ամբողջություն: 

 

 

Գրականություն. 

1. Հր. Գևորգյան, Վ. Բաղդասարյան, Տրամաբանություն, Եր., 1994: 

2. Գ. Դավթյան, Ինֆորմացիա և արտացոլում հասկացությունները 

(իմաստասիրական վերլուծություն), Եր., 2000: 

3. Ա. Նալչաջյան, Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, Եր., 1991: 

4. Հր. Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Եր., 2005: 

5. Լ. Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Եր., 2008: 

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

7. Введение в философию // У1ебное пособие для высших учебных 

заведении. Изд. третье. М., 2005. 

8. Спиркин А. Г., Философия. М., 2005. 

Губин В. Д., Философия. М., 2006.   
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ԹԵՄԱ 4.   

ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 Մարդկային իմացությունը բարդ և հարուստ գործընթաց է, որը ներառում է շրջա-

պատող աշխարհի պարզ, զգայական ճանաչումը, զգայական տվյալների մշակումն ու 

իմաստավորումը, գիտելիքների ստուգումն ու գործադրումը: Իմացության այս բաղադրիչ-

ները փոխադարձաբար ներթափանցում են` անցնելով պարզից բարդը: Այս բարդ գործըն-

թացը իրականանում է երկու աստիճանով` իմացության զգայական և ռացիոնալ (բանա-

կան) աստիճաններով: Իմացության աստիճանների համար հիմք և գործադրման ասպա-

րեզ է հանդիսանում մարդկային պրակտիկան, որից սկսվում և որին վերադառնում է իմա-

ցությունը` պրակտիկայի մեջ գտնելով իր նպատակն ու գործադրությունը: 

 Ճանաչողությունը սկսվում է իմացության զգայական աստիճանով: 

Արտացոլման զգայական ձևը մարդը ժառանգել է կենդանական աշխարհից և զարգացման 

տևական գործընթաց ապրելով` բարձրացել է գիտակցության աստիճանի: Մարդու գի-

տակցությունը նրա զգայական ունակություններից անբաժանելի է ճիշտ այնպես, ինչպես 

վերջինս գիտակցությունից: Այստեղ մենք գործ ունենք այնպիսի միասնության հետ, որի 

բաղադրիչները պայմանավորելով միմյանց, ենթադրում են նաև տարբերություններ: 

 Զգայական իմացության ձևերը կամ միջոցներն են բուն զգայությունը, ընկալումը և 

մտապատկերը, որոնք նույնպես միասնության մեջ են գտնվում, տարբերվելով զգայական 

արտացոլման ծավալով, ընդգրկումով, զարգացման աստիճանով: 

 Իմացության երկրորդ աստիճանը` ռացիոնալ-բնական աստիճանը (վերացական 

մտածողությունը), զգայական սուբյեկտիվ պատկերները փոխարկում է մտքի: Այն 

դրսևորվում է հասկացության, դատողության և մտահանգման ձևով: 

 Հասկացությունը մտքի այնպիսի ձևն է, որը արտացոլում է տվյալ առարկայի կամ 

առարկաների դասի այն էական և ընդհանուր հատկություններն ու հարաբերությունները, 

որոնք առանձին վերձրած` անհրաժեշտ են, միասին վերցրած բավարար , տվյալ առար-

կան (առարկաների դասը) մյուս առարկաներից (առարկաների դասից) տարբերելու հա-

մար: Հասկացության կրողը բառն է` իր հասկացական-իմաստային բովանդակությամբ: 

Դատողությունն արտահայտում է օբյեկտիվ իրականության առարկաների միջև կա-

պերն ու հարաբերությունները հաստատման կամ ժխտման միջոցով: Քանի որ դատողութ-

յունները մտքի միավորներն են, իսկ միտքը ամենալայն ընդգրկումն ունի, ուստի 

դատողություները ևս բազմաբնույթ են: Դրանք կարող են լինել իմաստավորված կամ 

անիմաստ, կեղծ կամ ճշգրիտ, հաստատական կամ ժխտական և այլն: 

Որքան էլ խորը, իմաստավորված, բազմակողմանի լինեն դատողությունները դրանք 

աննպատակ կդառնան, եթե դրանցից չի կատարվում եզրակացություն կամ մտահանգում: 

Մտահանգումը տրաբանականական այնպիսի գործողություն է, երբ հայտնի դատողութ-

յուններից բխեցվում է նոր դատողություն: Իմացության զգայական և վերացական ձևերի 

բաժանումը կատարվում է զուտ հետազոտական, ճանաչողական նպատակով: Իրակա-

նում զգայականն ու վերացականը միասնական գործընթացի անբաժանելի բաղադրիչներն 

են, որոնցից մեկը առանց կյուսի դադարում է այդպիսի լինելուց: 

Իմացության տեսության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը մարդու (ճանաչող 

սուբյեկտի) իմացական գործնեության և կարողությունների համընդհանուր մեխանիզմնե-

րի և օրինաչափությունների ճանաչումն է: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, 
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որ իմացության պրոցեսը գոյություն ունի որպես իմացության սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբե-

րությունների գործնական-իմացական ակտիվ համակարգ: 

Ամենապարզ բնորոշմամբ` իմացության սուբյեկտը և օբյեկտը գտնվում են իրարից 

անկախ: Ընդ որում, այսպիսի ըմբռնմամբ սուբյեկտը իմացական բոլոր կարողություննե-

րով օժտված մարդն է, մարդկանց խմբերը, հասարակությունը: Օբյեկտ է այն ամենը, ինչը 

հակադրվում է սուբյեկտին և որին ուղղված է նրա նախ, առարկայական-պրակտիկ, 

այնուհետև ճանաչողական-արժեքային գործունեությունը: 

Ճանաչողությանն առընչվող բարդ և հակասական պատասխաներ ստացած հարցե-

րից մեկն էլ ճշմարտության հարցն է: Դեռևս Պլատոնը և Արիստոտելը ճշմարտության մա-

սին խոսում են որպես մի դատողության որի բովանդակությունը համապատասխանում է 

իրերի ներքին տրամաբանությանը: Սրանից էլ կատարվում է այն եզրակացությունը, որ 

ճշմարտության բովանդակությունը օբյեկտիվ է: 

Ճշմարտության ադեկվատության ուսմունքից պետք է տարբերել նրա 

կոհերենտական ըմբռնումը: Այս տեսության հիմքում ընկած է դատողությունների փոխ-

հարաբերությունները, երբ հաշվի չի առնվում նրանց համապատասխանութունը փաստի 

հետ: 

Եթե ճշմարտությունը դիտարկվում է գիտելիքի պրակտիկ օգտակարության, արդ-

յունավետության և գործնականության տեսանկյունից, ապա մենք գործ ունենք ճշմարտու-

թյան պրագմատիստական ուսմունքի հետ: (Չ. Պիրս, ՈՒ. Ջեյմս, Ջ. Դյուրի): Այս տեսանկ-

յունից ճշմարիտ են այն գիտելիքները, որոնք բավարարում են մարդկանց պրակտիկ պա-

հանջմունքները 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: Իմացությունը բացարձակ ճշմար-

տությանը ձգտող, բայց երբեք նրան չհասնող տեսական և պրակտիկ իմացական անվեր-

ջանալի գործընթաց է: 
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Թեմա 5. 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Գիտությունը իրականության ճանաչմանը, գիտելիքների մշակմանը, համակարգ-

մանն ու ստուգմանը ուղղված մարդու գործունեության արդյունքն է: Ժամանակակից գի-

տության համար կարելի է առանձնացնել երեք գործառույթներ.  

ա) մշակութա-աշխարհայացքային, բ) անմիջական արտադրողական ուժի, գ) սոցիալա-

կան ուժի: 

 Ճանաչողության մյուս ձևերի համեմատությամբ գիտության առանձնահատկութ-

յուններից կարելի է առանձնացնել. 1. Գիտությունը կողմնորոշված է դեպի իրականության 

օբյեկտիվ ուսումնասիրությունը: 2. Գիտության ուսումնասիրության օբյեկտները զանգվա-

ծային պրակտիկ յուրացման առարկա են դառնում միայն ապագայում: Գիտությունը գործ 

ունի իրականության այն օբյեկտների հետ, որոնք առօրյա փորձի օբյեկտներ չեն 

հանդիսանում: 3. Գիտությունը մշակում է բնականից տարբեր սեփական լեզու: 4. 

Գիտությունը ստեղծում է գիտելիք ճշմարտացիության հիմնավորման հատուկ եղանակ-

ներ, ստացված գիտելիքի նկատմամբ փորձնական հսկողություն, ճշմարիտ մեկ գիտելիքից 

մյուսի տարածում: 5. Գիտական գիտելիքն օժտված է համակարգայնությամբ և հիմնա-

վորվածությամբ: 6. Գիտությունն ունի նաև իր ուսումնասիրության հատուկ մեթոդները, 

այդ թվում և գիտական գործունեության մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքները, որոնց 

ամբողջությունը ժամանակի ընթացքում ձևավորում է գիտական գործունեության մեթո-

դաբանությունը: 7.Գիտությամբ զբաղվելը պահանջում է հետազոտողի հատուկ պատ-

րաստվածություն: 

 Գիտական գիտելիքի կառուցվածքում գոյություն ունեն փորձնական և տեսական 

մակարդակներ, որոնց տարբերակման չափանիշները կարելի է համարել. 

 ա) հետազոտության առարկայի բնույթը, 

  բ) կիրառվող հետազոտության միջոցների տիպը, 

  գ) մեթոդների առանձնահատկությունները:   

 Գիտության բարձրունքները տանող ուղիները գիտության տեսլականներն են: Այդ 

տեսլականները գիտության տեսական և փորձարարական մեթոդներն են, որոնք թույլ են 

տալիս հասնելու առավել հիմնավորված և ապացուցված գիտելիքների: 

 Մարդկային կյանքի հարստությունը չի սպառվում միայն գիտությամբ: Գիտության 

տեսլականները, հաճախ դեմ առնելով արտաքին և ներքին բազմաթիվ գործոնների, 

բեկվում են: Իրավացի էր ֆրանսիացի մտածող Մ. Մոնտենը, երբ նշում էր «Ով չի հասնում 

բարու գիտությանը, ամենայն գիտությունն նրան միայն չարիք կբերի»: 

 Ինչպես մարդու գործունեության ցանկացած ոլորտում, այդպես էլ գիտության մեջ, 

մարդկանց փոխհարաբերությունները ենթարկվում են բարոյական նորմերի: Այդ նորմե-

րով է որոշվում թե ինչն է թույլատրելի կամ, ընդունելի գիտնականի (գիտական ընկերակ-

ցության) համար` տարբեր իրավիճակներում: 

 Գիտական բարոյականության նորմերի մեջ մտնում են. 1. Համամարդկային բարո-

յական այն պահանջները («մի գողանա» «մի խաբիր» և այլն), որոնք հարմարեցված են գի-
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տական գործունեության առանձնահատկությանը: 2. Գիտության բարոյական նորմեր, 

որոնք ծառայում են զուտ գիտական արժեքների պաշտպանությանը, ինչպես` ճշմար-

տության անշահախնդիր որոնումը («Պլատոնը բարեկամս է, բայց ճշմարտությունն ավելի 

թանկ է»), գիտական արդյունքի նոր ու հիմնավորված լինելը, գիտական հետազոտության 

և արդյունքի համապարփակայնությունն ու ընդհանրությունը, գիտնականի անշահախնդ-

րությունը, հեղինակություններին կուրորեն չհետևելու համարձակությունը և այլն: 3. Արդի 

գիտության մեջ առանձնահատուկ սրությամբ է դրված գիտնականի սոցիալական 

պատասխանատվության և գիտական գործունեության մեջ ազատության փոխհարաբե-

րության հիմնահարցը: 
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Թեմա 6. 

Մարդաբանական փլիլիսոփայություն 

 
 Մարդու մասին առաջին պարզունակ պատկերացումները ծագել են նախնադարյան 

կրոներում(տոտեմիզմ, անիմատիզմ և այլն): Հետագա դիցաբանական պատկերացումնե-

րում հոգևոր գեբնական ուժերն ընկալվում էին իբրև մարդկանց մարմնական հզորության 

հիմք: Անտիկ փլիլիսոփայական ուսմունքներում մարդն առավելապես դիտվում էր որպես 

կոսմոսի բաղկացուցիչ մաս, որն իր հերթին մի փոքրիկ միկրոկոսմոս է և որը իր կյանքի 

ընթացքում ենթարկվում է ճակատագրին: 

 Հակադրվելով մարմնական ուժն ու վայելքները պաշտող անտիկ արժեքաբանու-

թյանը` քրիստոնեությունը անիծեց մարմնականը, այն համարելով ստոր կրքերի ու ցան-

կությունների աղբյուր: Ամուսնությունն ու ընտանիքը սրբագործվեցին: 

 Նոր ժամանակների փլիլիսոփայությունը, քրիստոնեության ոգով, մարդուն դիտում 

էր նախ և առաջ որպես հոգևոր էակ: Մարդկային հասարակությունը կենդանիների խմբից 

տարբերվում է նորմաարժեքային համակարգով: Մշակույթն այն ձևն է, որի միջոցով զար-

գանում և սերնդե սերունդ փոխանցվում են անհատների փոխադարձ կապերը, որի բովան-

դակությունը պայմանավորված է արտադրության բովանդակությամբ: Մարդու անջատու-

մը կենդանական աշխարհից նույն նշանակության թռիչք է, ինչպիսին կյանքի առաջացու-

մը: Մարդու և հասարակության լինելությունը(անտրոպոսոցիոգենեզ) տևել է մոտ 3-3,5 մլն 

տարի: 

 Մարդու և հասարակության լինելության գործընթացի փոխպայմանավորված նա-

խադրյալներն ու պարտադիր բաղադրիչներն են` համատեղ կյանքը, լեզուն, գիտակցութ-

յունը, բարոյականությունը, ծիսական փորձը, աշխատանքը: 

 Ներհոտային կյանքի, մարդու և հասարակության առաջացման մյուս էական գոր-

ծոնը սերունդների կարգավորված վերարտադրությունն է: Ազգակցական-արյունակցա-

կան սեռական կապերի արգելումը այն ելակետն է, որից սկսվում է մարդկային բարե-

կրթությունը և ոգեկանացումը: 

 Կարելի է առանձնացնել բարոյասոցիալական երեք պահանջներ, որոնց ենթարկվել 

են անգամ ամենապարզունակ համայնքներում. 

1. Արյունախառնության արգելումը, 

2. Ցեղակցի սպանության արգելումը, 

3. Ցեղակցի կյանքի պահպանումը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մարդկային ցանկացած հանրույթի 

համար կարելի է պնդել. ա) կարողանում են աշխատանքի գործիքներ պատրաստել և 

նյութական բարիքներ արտադրել, բ) ենթարկվում են բարոյական պարզ արգելքների, 

ունեն բարու և չարի ընբռնում, գ) ունեն պատմականորեն ձևավորված պահանջմունքներ, 

զգացմունքներ, հմտություններ, դ) չեն կարող գոյատևել հասարակությունից դուրս, ե) 

հանրույթի անդամների անհատական որակներն ու արժանիքները հասարակական 

հարաբերությունների տիպով պայմանավորված սահմանումներ են: 
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Մարդու էության փիլիսոփայական ընկալումը ենթադրում է նրա կենսաբանական և 

սոցիալական հատկությունների իմաստավորում: Առանց մերժելու կենսաբանական 

գոծոնների նշանակությունը, ժամանակակից գիտությունը հակված է այն կարծիքին, որ 

տարբերություններն ավելի շատ փոխլրացնող նշանակություն ունեն, քան միմյանց 

ժխտող, որով և ապահովում են մարդու էության հարստությունը: 

Մարդու էության փիլիսոփայականիմաստավորման կարևոր բաղադրիչներից է նաև 

կյանքի իմաստի և մահվան «իրավունքի» հարցը: Կյանքի բարոյական իմաստը 

տարածվում է նաև մահվան վրա: Ժամանակակից հասարակության մեջ անվերահսկելի 

են դառնում տարերային-առարկայական այնպիսի գործընթացներ, որոնք մարդուն 

օտարում են իր ստեղծած արդյունքից ու աշխատանքի կազմակերպման ձևից: Դեռևս 

Կանտն է ձևակերպել կտրական արգելքը. «վարվիր այնպես, որ մարդկայնությանը միշտ 

վերաբերվես որպես նպատակի, և երբեք չվերաբերվես որպես միջոցի»: 
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Թեմա 7. 

Սոցիալական փիլիսոփայություն 

 
Մարդկային հասարակությունն աշխարհի  թերևս ամենաբարդ կառուցվածքն 

ունեցող ինֆորմացիոն, դինամիկ ինքնակարգավորվող համակարգն է: Այն բաղկացած է 

վիթխարի քանակի տարբեր տիպի ու մակարդակի տարրերից ու ենթակառուցվածքներից, 

որոնք մի կողմից գտնվում են սերտ փոխկապակցության և փոխներգործության մեջ, մյուս 

կողմից, օժտված են հարաբերական ինքնուրույնությամբ և չափազանց լայն սահմաննե-

րում կարող են փոփոխվել ու զարգանալ իրարից անկախ, իրենց հատուկ ներքին օրենքնե-

րի հիման վրա և, հետևապես , կարող են խթանիչ և արգելակիչ ազդեցություն գործել 

մյուսների վրա: 

Սակայն դրանք ընդհանուր առմամբ բաժանվում են 4 խոշորագույն ոլորտների` 

տնտեսական, սոցիալական, քաղաքա-իրավական և հոգևոր: 

Հասարակական կյանքի տնտեսական ոլորտը հասարակության այն ենթահամակարգն է, 

որտեղ մարդիկ արտադրում են նյութական արժեքներ իրենց պահանջը բավարարելու 

համար: Հասարակության տնտեսական ոլորտի հիմքը արտադրությունն է: 

Արտադրության պրոցեսում մարդիկ փոխներգործության մեջ են մտնում բնության հետ և 

միմյանց հետ: Հարաբերությունների այդ երկու տեսակն էլ կազմում են արտադրության 

ամեն մի կոնկրետ եղանակի անխզելիորեն կապված կողմերը` արտադրողական ուժերը և 

արտադրական հարաբերությունները: Արտադրողական ուժերը այն ուժերն են, որոնց 

օգնությամբ հասարակությունը ներգործում է բնության վրա և փոխում այն: 

Հասարակության գլխավոր արտադրողական ուժը մարդն է, իսկ բնությունը աշխատանքի 

համընդհանուր առարկան: Աշխատանքի միջոցները, արտադրության գործիքները, աշխա-

տանքի առարկան վերափոխող ակտիվ ուժ են դառնում միայն կենդանի աշխատանքի, մա-

րդու հետ կապված: Մարդն է, որ օգտագործում է տեխնիկան, շարժման մեջ դնում 

աշխատանքի գործիքները, իրականացնում արտադրությունը: 

  Տնտեսական հարաբերություններում ելակետայինը արտադրության միջոցների 

նկատմամբ սեփականատիրական հարաբերություններն են, որոնք իրենց հերթին պայմա-

նավորում են ստացված արդյունքների բախշման և փոխանակման հարաբերությունները: 

Հասարակության սոցիալական ոլորտն ու կառուցվածքը բաղկացած են արտադրաեղա-

նակների վրա հիմնված` հասարակական տարբեր շերտերից, խավերից, դասակարգերից 

ու անգամ առանձին անհատներից, նրանց փողադարձ կապերից ու փոխազդեցություն-

ներից: Սոցիալական կառուցվածքի հիմնական պատճառը աշխատանքի հասարակական 

բաժանումն է, որի շնորհիվ ժողովուրդը բաժանվում է աշխատանքի տարբեր տեսակներով 

զբաղվող, տարբեր դեր կատարող, տարբեր դիրք գրավող անհատներից,խմբերից, 

խավերից և այլն: 

Գիտատեխնիկական հեղափոխության հետագա ծավալումը և դրա հետ կապված 

աշխատանքի հասարակական բաժանման հարաճուն խորացումն ու ընդլայնումը մեծ չա-

փով խթանում են հասարակության շերտավորումը, տարբեր շերտերի, խավերի, խմբերի 

ու հանգեցնում դասակարգերի տեսակարար կշռի ու դերի փոփոխության,որի հետևանքով 

հասարակության սոցիալական կառուցվածքը է`լ ավելի է բարդանում : 
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Արևմուտքում մշակվել ու տարածվել է սոցիալական ստրատիֆիկացիայի, շերտա-

վորման տեսությունը (լատիներեն ստրատոս-շերտ բառից), որը սոցիալական շերտերի, 

սոցիալական կառուցվածքի նկատմամբ այդպիսի բազմակողմանի ու կոնկրետ մոտեցում 

է պահանջում: Սոցիալական ստրատիֆիկացիայի տեսության հետ սերտ կապի մեջ է 

սոցիալական մոբիլության, շարժունության (ֆրանսերեն մոբիլ-շարժուն բառից) տեսութ-

յունը, որն ուսումնասիրում է սոցիալական շերտերի հոսունությունը, թե որքան արագ ու 

հեշտ են մարդիկ մի շերտից անցնում մյուսին: Դա հասարակության դինամիզմի, շարժըն-

թացի կարևոր չափանիշն է: Մարդկային պատմության փորձը վկայում է, որքան թույլ է 

այդ շարժունությունը, այնքան թույլ է հասարակության զարգացումը:  

Սոցիալական փիլիսոփայությունը հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտը 

սահմանում է որպես հասարակության քաղաքական հարաբերությունները կարգավորող 

պետական կառույց, քաղաքական հաստատությունների, ինստիտուտների ու կազմակեր-

պությունների միասնական համակարգ: Նշանակում է, քաղաքական համակարգի հիմնա-

կան ենթակառուցվածքներն են քաղաքական գործունեությունը, պետությունը, քաղաքա-

կան կուսակցությունները, նկատելիորեն քաղաքականացված հասարակական կազմա-

կերպությունները, քաղաքական գիտակցությունը` հանձինս պետական և կուսակցական 

ծրագրերի, գաղափարախոսության, իրավական օրենքների ու նորմերի: 

Հասարակության հոգևոր կյանքը հարուստ է իր բովանդակությամբ և բարդ կառուց-

վածքով: Այն ներառում է մարդկանց մտքերը, գիտելիքները, գաղափարները, գեղարվես-

տական պատկերացումները, մարդկային արժեքները, հույզերը, ձգտումները, իդեալները, 

հավատալիքները և այլն: Դա մի աշխարհ է, որ կենդանություն, շունչ ու հոգի է տալիս 

յուրաքանչյուր մարդու և հասարակությանն ամբողջապես: 

Հասարակության հոգևոր կյանքը բաղկացած է մի շարք մակարդակներից և ձևերից: 

Մակարդակների մեջ մտնում են անհատական ու հասարակական, առօրեական-գործ-

նական ու տեսական գիտակցությունը, հասարակական հոգեբանությունը և գաղափա-

րախոսությունը: Ձևերն իրենց հերթին ներառում են մարդկանց քաղաքական և իրավա-

կան, բարոյական, գեղագիտական, գիտական, փիլիսոփայական և կրոնական հայացքնե-

րը: 
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Թեմա 8. 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԺԵՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 
 «Մշակույթ» հասկացությունը սերտորեն կապված է մարդկային գործունեության 

վերափոխիչ բնույթի հետ: Լինելով գիտակից, բանական էակ, մարդը չի կարող բավարար-

վել ու ապրել բնության տվածով: Նա ստիպված է աշխատել և աշխատանքի միջոցով վե-

րափոխել բնության իրերը, դարձնել դրանք իր համար պիտանի նյութական բարիքներ և 

բավարարել իր պահանջմունքները: Մարդու այդ վերափոխիչ գործունեությունը շատ 

նման է բնական իրերը մշակելուն: Այդ պատճառով էլ ձևավորվել է մշակույթի հասկա-

ցությունը (լատիներեն կուլտուրա-մշակել, կրթել, դաստիարակել բառից): 

 Մշակման այդ համընդհանուր, անընդհատ բարդացող ու կատարելագործվող 

գործընթացում տեղի է ունենում մի խիստ կարևոր և հետաքրքիր բան ևս. ինքը մշակողը 

նույնպես մշակման է ենթարկվում, հետևապես, մշակույթ ստեղծելու հետ մեկտեղ դառ-

նում է մշակված, այսինքն` կուլտուրական մարդ: Էապես փոխվում, բարելավվում ու 

մարդկայնանում են նրա ֆիզիկական հատկությունները և հոգևոր աշխարհը: 

 Այսպիսով, մշակույթն իրենից ներկայացնում է. 1. հոգևոր և նյութական արժեքների 

ամբողջությունը, 2. այդ արժեքների ստեղծման եղանակները, 3. Օգտագործման կարո-

ղություններն ու հմտությունները, 4. Սերնդից սերունդ փոխանցելու եղանակները: 

 Մշակույթի մարդկային աշխարհը համապարփակ է, ընդգրկում է մարդկային 

կեցության բոլոր ոլորտները` մարդու և բնության, մարդու և հասարակության, մարդու և 

մարդու, մարդու և իր սեփական անձի հարաբերությունները: Բնությունը մարդուց անկախ 

և մեկուսի է, կուսական բնությունը մշակույթի հակադրությունն է: Այն ընդգրկվում է 

մշակույթի ոլորտը, երբ ենթարկվում է մարդու ազդեցությանը և անցնում մշակման բարդ 

ու երկարատև գործընթաց: Մշակութային արժեքները ժամանակի ընթացքում դառնում են 

հանրային արժեքներ, անհատականը` խմբային, համազգային , համամարդկային արժեք: 

 Մշակույթն ունի իր ներքին և արտաքին կողմերը, որոնցից առաջինը նրա ոգին է, 

իսկ երկրորդը նրա արտաքին դրսևորումը, «մարմինը»: Մշակույթի ոգին մարդկային 

հոգևոր արժեքների աշխարհն է, որը, սակայն, ստանում է այս կամ այն նյութական 

մարմնավորումը: Հետևապես, մշակութի նմուշները գնահատելիս ըստ էության հաշվի է 

առնվում դրանց մեջ իրենց մարմնավորումը գտած հոգևոր արժեքները: Իսկ կախված այն 

բանից, թե ինչ տիպի մարդկային արժենքներ են մարմնավորված և ինչ բնույթի մարդկային 

պահանջմունքներ են բավարարում, դրանք բաժանվում են հոգևոր և նյութական 

մշակույթի արժեքների: 

 Մշակույթի հետ սերտորեն առընչվում է «քաղաքակրթություն» հասկացությունը: Մի 

դեպքում այս հասկացությունը օգտագործվում է որպես մշակույթի հոմանիշ, մյուս 

դեպքում` դրանք հակադրվում են, նկատի ունենալով քաղաքակրթության «անհոգի», 

պրագմատիկ, նյութական կողմը: Եթե մշակույթը ձևավորվում է կատարյալ անձնավո-

րություն, ապա քաղաքակրթությունը ձևավորվում է իդեալական օրինապահ, իրեն հասա-

նելի բարիքներով բավարարվող մարդ: Քաղաքակրթությունը ներառում է մարդուն, նրա 

կողմից վերափոխված բնությունը և հասարակական հարաբերությունների ամբողջությու-

նը: 
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 Մշակույթը պատմության մեջ ներառվում է ամենատարբեր եղանակներով և 

ձևերով: Ունենալով հարաբերականորեն ինքնուրույն կյանք, մշակութային արժեքները 

տարբեր ուղիներով նարթափանցում են հասարակական կյանք, կատարում տարբեր 

գործառույթներ` կառավարման ու արդարադատության գործընթացը հսկելու, դաստիա-

րակչական և այլն: 

 Փիլիսոփայական բնույթի է նաև մշակույթի բազմաբնույթ լինելու հարցը: Հասարա-

կության զարգացմանը զուգընթաց ուժեղանում  ու խորանում է մշակույթների փոխազդե-

ցությունն ու երկխոսությունը: Այդ գործընթացը արագորեն մեծանում է այնքանով, որքա-

նով որ պատմությունը դառնում է համաշխարհային: 
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