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ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Գ ևորգ Ս.  Խու դին յան
Պատմ.գիտ. դոկ տոր

 
 Մենք չենք ճա նա չում ֆի զի քա կա նի և  հո գե կա նի « միա-

ցումն», ոչ էլ եր կու « բա ժա նե լի կող մե րի միու թիւն», ո րով-
հետև նրանք՝ ֆի զի քա կա նը և  հո գե կա նը, ըստ մեր ըմբռ նո-
ղու թեան, եր բէք բա ժան ւած չեն ե ղել, որ կա րիք լի նէր 
նրանց « միաց նե լու», մի միու թեան մէջ դնե լու1։

Եր. Ֆ րան գեան

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՅՈՀԱՆ 
ԴՐՈՅԶԵՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՌՈԲԻՆ ՔՈԼԻՆԳՎՈՒԴ

 Մաս երկ րորդ։ Էռնստ  Բերն հայ մը և  հո գե ֆի զի կա կան  
պատ ճա ռա կա նութ յան սկզբուն քը* 

Մուտք

19-րդ  դա րի վեր ջե րի և 20-րդ  դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րի եվ րո-
պա կան պատ մա գի տութ յան ինք նա տիպ դեմ քե րից մեկն էր իր հրա պա-
րա կած դա սագր քե րի մի ջո ցով պատ մութ յան տե սա կան հիմն ախն դիր նե-
րի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի ո րո շա կի ու հստակ հա մա կարգ ձևա վո րած 
Էռնստ  Բերն հայ մը (1850-1942)2։ 

 Դեռևս 1889 թվա կա նին, շնոր հիվ նրա հրա տա րա կած պատ մութ յան 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 15.12.2014։
1 Եր. Ֆրանգեան, Հասարակագիտական էտիւդներ։ Հ.Յ. Դաշնակցութեան սոցիալ-փիլիս. 
աշխարհայեցողութեան հիմնաւորման շուրջը, Բագու, տպարան «Արամազդ», 1917, էջ 99։
2 Էռնստ Բերնհայմը ծնվել է 1850 թվականին՝ Համբուրգում, հրեա առևտրականի ընտանիքում։ 
Հաջորդաբար սովորել է Բեռլինի, Հայդելբերգի ու Ստրասբուրգի համալսարաններում։ 1873 թ. 
առաջին անգամ է պաշտպանել դոկտորական դիսերտացիա, 1875-ին՝ երկրորդ անգամ։ 1883-ից 
աշխատել է Գրայֆսվալդի համալսարանում, որի ռեկտորն է եղել 1899-ից մինչև 1921 թվականը։ 
Մինչ այդ՝ 1886-ին, հրաժարվել է հուդայականությունից և ընդունել բողոքականություն։ Սակայն, 
չնայած դրան, 1933-ին, Հիտլերի իշխանության գալու արդյունքում Է. Բերնհայմին արգելում 
են անգամ դասախոսություններ կարդալ։ Իր հրեական ծագման համար 1935-ին նա զրկվում 
է նաև գերմանական քաղաքացիությունից, սակայն 1938-ին ժամանակավոր քաղաքացիություն 
ստանալու արդյունքում կարողանում է փրկվել աքսորից։ Մահացել է 1942 թ. մարտի 3-ին, 
որից հետո Է. Բերնհայմի գործընկերները միայն 1943 թ. հուլիսի 23-ին են կարողանում նրա 
աճյունասափորը հանձնել հողին։
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Րփի լի սո փա յութ յան և  մե թո դա բա նութ յան դա սագր քի, գեր մա նա կան պատ-

 մա գի տութ յան մեջ ո րո շա կի հա մա կար գի բեր վե ցին այդ գի տա կար գե րը՝ 
ա ռաջ անց նե լով նույն նպա տա կով Ֆ րան սիա յում 1898-ին հրա տակ ված Շ.-
Վ.  Լանգ լո ւա յի ու Շ.  Սեն յո բո սի աշ խա տութ յու նից3։ Իսկ ի դեմս 20-րդ 
 դա րասկզ բին լույս տե սած Է.  Բերն հայ մի խիստ հա մա ռոտ, բայց բա վա կա-
նին հղկված ու տրա մա բան ված « Պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յուն, նրա 
պատ մութ յունն ու խնդիր նե րը» ու մա նա վանդ՝ « Պատ մա կան գի տութ յան 
նե րա ծութ յուն»4 աշ խա տութ յուն նե րի, մենք գործ ու նենք պատ մութ յան՝ որ-
պես գի տութ յան ա ռար կա յի ու խնդրա կար գի այն պի սի հստակ շա րա րան-
քի հետ, որն իր այժ մեա կա նութ յու նը պահ պա նում է նույ նիսկ մեր օ րե րում։ 

 Ի տար բե րութ յուն դրոյ զեն յան «Իս տո րի կա յի»՝ Է.  Բերն հայ մի աշ խա-
տութ յուն նե րը ոչ թե պատ մութ յան մար դա կենտ րոն ըն կալ ման տե սա-
կան հի մունք նե րի խոր ու լայն ա կոս էին բա ցում, այլ ա պա հո վում էին առ-
կա մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի հե տա գա համակարգման, ճշգրտման 
և  ա մե նա կար ևո րը՝ դրանց կի րա ռութ յան ո րա կա պես նոր մա կար դակ։ Է. 
 Բերն հայ մը խո րաց րեց ու հստա կեց րեց պատ մութ յան տե սութ յան ու մե թո-
դա բա նութ յան վե րա բեր յալ նա խորդ հե տա զո տող նե րի դի տար կումն ե րը՝ 
հիմն վե լով պատ մա կան գի տութ յան զար գաց ման ողջ ըն թաց քը «… պա-
տու մի կամ թվարկ ման, պրագ մա տիկ և  գե նե տիկ»5 աս տի ճան նե րի բա-
ժա նող պար բե րաց ման վրա։ Ն ման տա րան ջա տու մը մի փոքր այլ հա ջոր-
դա կա նութ յամբ, իսկ հա ճախ էլ պատ մա գի տութ յան զար գաց ման բուն 
պրո ցե սի եր կան դամ բա ժան ման մի ջո ցով, հիմն ա կա նում պահ պան վում 
է նաև մեր օ րե րում հրա պա րակ վող պատ մութ յան տե սութ յան ու մե թո դա-
բա նութ յան դա սագր քե րում։ Այդ աս տի ճան նե րից ա ռա ջի նը, ո րը Է.  Բերն-
հայմն ան վա նում էր « ներ բո ղա յին պատ մութ յուն», սկիզբ է ա ռել մարդ-
կութ յան անց յա լի մա սին տե ղե կատ վութ յան բա նա վոր փո խան ցու մից և  
իր ամ փոփ տեսքն է ստա ցել պատ մա հայր  Հե րո դո տո սի մոտ, իսկ երկ-
րոր դի կամ ու սու ցա նող (պրագ մա տիկ) պատ մութ յան դա սա կան ներ-
կա յա ցու ցի չը, Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով,  Թու կի տի դեսն էր։  Սա կայն պատ-
մութ յան՝ որ պես ու րույն գի տութ յան ձևա վոր ման նա խադր յալ նե րի հա-
սու նա ցու մը Է.  Բերն հայ մը կա պում էր 18-րդ  դա րի երկ րորդ կե սի և 19-րդ 
 դա րի հետ, երբ անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ստեղծ վե ցին պատ մութ յունն իր 
զար գաց ման պրո ցե սում ըն կա լե լու հա մար։ Այս եր րորդ հանգր վա նին Է. 
 Բերն հայ մը տա լիս էր գե նե տիկ պատ մութ յուն բնո րո շու մը, քան զի նման 
պրո ցե սում պատ մութ յու նը վե րած վում է գի տութ յան՝ «… բա ռի ամ բող ջա-
կան ի մաս տով, ո րով հետև այս տեղ պատ ճա ռա կա նութ յան յու րա հա տուկ 
հա րա բե րութ յուն նե րով կապ ված փաս տե րի հա տուկ բնագավառի հե տա-

3 Տե՛ս Ш.-В. Ланглуа, Ш.Сеньобос. Введение в изучение истории. Пер. с франц. А. Серебряковой. 
Гос. публ. ист. б-ка России. 2-ое изд. Под.ред. и со вступит. ст. Ю. И. Семенова. М. 2004.
4 Տե՛ս Э. Бернгейм, Философия истории, ее история и задачи. Пер. с нем. Рождественского А.А. 
- М. “Клочков’’, 1910. - 112 с. Տե՛ս նաև՝ Введение в историческую науку. Пер. с нем. Под ред. В.В. 
Битнера. Изд. 2-ое- М;. Книжный дом “ЛИБРОКОМ’’, 2011.
5 Э. Бернгейм, Введение в историческую науку; Пер. с нем. Под ред. В.В. Битнера. Изд. 2-ое- М;. 
Книжный дом “ЛИБРОКОМ’’, 2011. с. 4. Հետագա մեջբերումները կատարվելու են հիմնականում այս 
գրքույկից, որն ամփոփ կերպով ներկայացնում է Է. Բերնհայմի պատմատեսության հիմնական 
դրույթները։
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զո տութ յու նը, ա ռար կա յի զուտ ճա նա չո ղութ յու նը դառ նում են նպա տակ»6։ 
 Զար գաց ման գա ղա փա րի ըն կալ ման և  մարդ կա յին կե ցութ յան ու-

սումն ա սի րութ յան աս պա րե զում նրա կի րառ ման հետ հետ միա սին, 
պատ մա կան գի տութ յան ծնուն դը պայ մա նա վո րող պատ ճառ նե րի շար-
քում Է.  Բերն հայմն ա ռանձ նաց նում էր նաև « մարդ կա յին գո յի միաս նութ-
յան», այ սինքն, ժա մա նա կա կից տեր մի նա բա նութ յամբ՝ պատ մա կան ամ-
բող ջի ըն կա լու մը։  Վեր ջի նիս մա սին գի տե լիք նե րի ձևա վոր ման գոր ծում 
նա կար ևո րում էր  ողջ մարդ կութ յան պատմության միասնականության 
ընկալման հիմ քը դար ձած՝ «… մեղ քի, ա զա տագր ման ու երկ րա յին դա-
տա  րա նի ընդ հա նուր ճա կա տագ րով կապ ված Աստ ծո զա վակ նե րի համե-
րաշխության մա սին»7 քրիս տո նեութ յան պատ կե րա ցումն ե րը։

  Պատ մա կան գի տութ յան ձևա վոր ման հանգր վան նե րի նման մար դա-
կենտ րոն և  միա ժա մա նակ հու մա նիս տա կան ըն կա լու մը պայ մա նա վո րում 
էր Է.  Բերն հայ մի վե րա բեր մուն քը պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յան հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն նե րի հան դեպ։ Ուս տի իր կող մից 5 հա ջոր դա կան կե-
տե րում ամ փոփ ված վոլ տեր յան «la philosophie de l’ histoire»-ին բնո րոշ 
« մեծ ընդ հա նուր հար ցե րից» կամ պատ մութ յան հան դեպ հա յացք նե րից 
(1.դո ւա լիս տա կան-թեոկ րա տիկ, 2.մա տե րիա լիս տա կան, 3 պո զի տի վիս-
տա կան, 4. հետ կանտ յան փի լի սո փա յութ յան պատ մութ յուն և 5. հու մա նի-
տար փի լի սո փա յութ յուն), Է.  Բերն հայ մը նա խա պատ վութ յու նը տա լիս էր 
վեր ջի նին։

 1. Է.  Բերն հայ մի պատ մա հայեցողութ յան փի լի սո փա յա կան 
ա կունք նե րը 

  Պա տա հա կան չէ, որ Է.  Բերն հայ մը « հու մա նի տար փի լի սո փա յութ-
յուն» հաս կա ցութ յան մի ջո ցով գի տակ ցա բար ի րեն սահ մա նա զա տում էր 
« հետ կանտ յան փի լի սո փա յութ յան պատ մութ յուն»-ից, որ նույնն է, թե  Շել-
 լին գի,  Ֆիխ տեի ու մա նա վադ՝  Հե գե լի գա ղա փար նե րից և դ րանց հիմ քի 
վրա ձևա վոր ված, իր խոս քե րով՝ « գեր մա նա կան պատ մա կան գի տութ յան 
գլխա վոր ա ռաջ նորդ»8  Լեո պոլդ ֆոն  Ռան կեի պատ մա տե սութ յու նից։ 
Ո րով հետև Լ.  Ռան կեի ա շա կերտ նե րից ու մեր ձա վոր գոր ծըն կեր նե րից 
մե կի՝ պրոֆ.  Յու լիուս  Վայց զե կե րի ղե կա վա րութ յամբ 1875-ին երկ րորդ 
ան գամ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն պաշտ պա նած Է. Բերն հայ մը 
պատ մա գետ նե րի ար հես տախմ բի կող մից կա մա թե ա կա մա պետք է հա-
մար վեր « գեր մա նա կան պատ մա կան գի տութ յան գլխա վոր ա ռաջ նոր դի» 
ա շա կեր տի ա շա կեր տը9։  Մինչ դեռ Է.  Բերն հայ մի պատ մա հայեցողութ յան 
փի լի սո փա յա կան հիմ քե րը ա վե լի մոտ էին այն տե սա կան-ի մա ցա բա նա-
կան ա կունք նե րին, ո րոնք պայ մա նա վո րել էին ոչ թե Լ.  Ռան կեի, այլ ժա-
մա նա կին նույն պես նրա դպրոցն ան ցած մյուս մեծ պատ մա գե տի՝  Յո. 
6 Նույն տեղում։
7 Նույն տեղում, էջ 6։
8 Նույն տեղում, էջ14։
9 Առավել ևս որ առաջին դոկտորականը Է. Բերնհայմը պաշտպանել էր Լ. Ռանկերի հետ միասին 
հռչակավոր «Monumenta Germaniae Historica» հրատարակության հիմքերը դրած Գեորգ Վայցի 
ղեկավարությամբ։
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փի լի սո փա յութ յուն» ա սե լով՝ Է.  Բերն հայ մը նկա տի ու ներ 18-րդ  դա րից 
գեր մա նա կան մտքի մեջ ամ րապնդ ված մար դա կենտ րոն մտա ծո ղութ յու-
նը, ո րի հա ջոր դա կան կրող ներն էին Ո ւիլ ամ  Գոտֆ րիդ  Հեր դե րը,  Վիլ-
հելմ  Հում բոլդ տը և  վեր ջա պես՝  Հեր ման  Լոտ ցեն։  Հեր  դե  րով սկիզբ 
ա ռած այս յու րա հա տուկ ե ռա միաս նութ յան աշ խար հըն կալ մա նը բնո րոշ 
հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը Է.  Բերն հայ մը հա մա րում էր մարդ-
կանց և  ժո ղո վուրդ նե րի ողջ բազ մա զա նութ յա նը միա վո րող «…« հու մա-
նի տա րութ յան», մարդ կայ նութ յան ընդ հա նուր հիմն ա կան գծե րի, 
ընդ  հա նուր տի պի տի րա պե տութ յու նը (ընդգ ծու մը մերն է-Գ.Խ.)»10։ Դ րա 
ա ռա վել ամ բող ջա կան ըն կա լու մը նա հայտ նա բե րել էր 1856-1864 թթ. շա-
րադր ված  Հեր ման  Լոտ ցեի ե ռա հա տոր « Միկ րո կոս մուս։ Մտ քեր բնա կան 
պատ մութ յան և մարդ կութ յան պատ մութ յան մա սին» („Mikrokosmus. 
Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit“) աշ խա տու-
թ յան մեջ։ Իր ժա մա նա կին  Հե գե լից հե տո  Գեր մա նիա յի ա մե նա մեծ փի լի-
սո փան հա մար ված այդ ինք նա տիպ մտա ծո ղը որ պես պատ մա կան կյան-
քի  «ինք նու րույն հիմն ա կան գոր ծոն ներ» ա ռանձ նաց րել էր «… մարդ կանց 
ներ քին ձգտումն ե րը և բ նութ յան ու հա սա րա կութ յան ար տա քին պայ-
ման նե րը (ընդգ ծումն ե րը մերն են-Գ.Խ.)»11։ 

 Ս րա նով  Հեր ման  Լոտ ցեն, Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով, հա վա սա րա պես 
բարձր էր կանգ նել ի դեա լիզ մից ու մա տե րիա լիզ մից, քան զի նրա հա մար 
«…բ նութ յան օ րենք նե րի մե խա նիզ մը անհ րա ժեշտ ձև  է, ո րում ար տա քին 
կա ղա պար նե րի մի ջո ցով ի րաց վում են մարդ կա յին էակ նե րի գոր ծու նեու-
թ յան ինք նու րույ նա բար տրված ներ քին շար ժա ռիթ նե րը՝ ի րենց, գնա լով 
ա վե լի ու ա վե լի ու ժե ղա ցող և  բազ մա զան ֆի զի կա կան, քի միա կան, կեն-
սա բա նա կան բնույ թի ռեակ ցիա նե րով, ո րոնք փոխ գոր ծակ ցութ յան մեծ 
հա մա կար գի մի ջո ցով լցնում են աշ խար հը (ընդգ ծու մը մերն է-Գ.Խ.)»12։

 Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով՝ նման  «ինք նու րույն հիմն ա կան գոր ծոն նե-
րի» վրա հիմն ված աշ խար հըն կա լու մը լա վա գույն հիմ քը կա րող է դառ-
նալ պատ մա կան անց յա լի հաս կաց ման հա մար ու ծա ռա յել նաև որ պես 
նրա ու սումն ա սի րութ յան մե թոդ։ 

  Փոր ձենք պար զել՝ որ տե ղի՞ց էր բխում Է.  Բերն հայ մի բնո րոշ մամբ՝ 
մա տե րիա լի մից ու ի դեա լիզ մից բարձր կանգ նած  Հեր ման  Լոտ ցեի և ն րա 
նա խորդ նե րից՝ Ու.- Գ.  Հեր դե րի նման մո տե ցու մը, որ պես զի հաս կա-
նանք, թե ին չու՞ և ինչ պե՞ս այն ըն կալ վեց ու յու րաց վեց Է.  Բերն  հայմ-
պատ մա գե տի կող մից։ Ակն հայտ է, որ ի մա ցա բա նա կան ա ռու մով  Հեր-
ման  Լոտ ցեի մոտ մենք գործ ու նենք  «անս կիզբ ու ան վերջ» սուբս տան ցի 
եր կու հատ կա նիշ նե րի մա սին 17-րդ  դա րի հո լան դա ցի մտա ծող  Բե նե-
դիկտ ( Բա րուխ) Ս պի նո զա յի ուս մուն քի՝ հո գե ֆի զի կա կան զու գա հեռ նե-
րի տե սութ յան խո ր ըն կալ ման հետ, ո րը մա նա վանդ 19-րդ  դա րում լայն 
տա րա ծում էր գտել՝ յու րաց վե լով ոչ միայն նրա, այլև Էռնստ  Մա խի ու 
 Ռի խարդ Ա վե նա րիու սի կող մից։  Սուբս տան ցի եր կու ատ րի բուտ նե րի՝ 

10 Э. Бернгейм, Введение в историческую науку, с.15.
11 Նույն տեղում։ 
12 Նույն տեղում, էջ 16։
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մտա ծո ղութ յան ու տա րա ծա կա նութ յան մա սին Բ. Ս պի նո զա յի ուս մունքն 
ա պա ցու ցում էր, որ «… հո գին և մար մի նը միև նոյն ի րա կա նի եր կու կող-
մերն են, եր կու տար բեր եր ևոյ թաձ ևե րը»13։ Ա վե լին՝ Ս պի նո զան գտնում 
էր, որ այս եր կու շար քե րը միմ յանց հետ չեն խա չաձև վում և  ըն թա նում են 
զու գա հեռ (պա րա լել), այ սինքն՝ ինք նու րույն են մե կը մյու սի հան դեպ։ 
Այս պի սով՝  Հեր ման  Լոտ ցեի կող մից ա ռա ջադր ված մարդ կանց ներ քին 
ձգտումն ե րի և բ նութ յան ու հա սա րա կութ յան ար տա քին պայ ման նե րի հո-
գե ֆի զի կա կան պա րա լե լիզ մի գա ղա փա րը ա մեն ևին էլ նո րութ յուն չէր 
փի լի սո փա յութ յան պատ մութ յան մեջ և հան դի սա նում էր գի տակ ցութ-
յան փի լի սո փա յութ յան14 զար գաց ման ո րո շա կի հանգր վա նի ար տա հայ-
տութ յու նը։ Ուս տի Է.  Բերն հայմ-պատ մա գե տի հա մար այն ծա ռա յում էր 
իբրև յու րա հա տուկ բա նա լի՝ փի լի սո փա յութ յան ի դեա լիս տա կան ու մա-
տե րիա լիս տա կան մեկ նա կե տե րից մե կի կամ մյու սի ա ռաջ նութ յան վրա 
հիմն ված պատ կե րա ցումն ե րի շրջա նա կից դուրս գա լու և մո նիս տա կան 
պատ մա տե սութ յուն մշա կե լու հա մար։

 Իսկ ինչ վե րա բե րում է Է.  Բերն հայ մի նման ընտ րութ յան ար ժե քա յին 
կող մին, ա պա ակն հայտ է, որ նրա հիմ քում առ կա էր գեր մա նա կան փի-
լի սո փա յութ յան մեջ խոր ար մատ ներ ձգած ա ռա ջա դի մութ յան (պրոգ րե-
սի) գա ղա փա րի մար դա կենտ րոն ըն կա լումն ե րը յու րաց նե լու և դ րանք 
պատ մութ յան ճա նա չո ղութ յան բա նա լի նե րի վե րա ծե լու ցան կութ յու նը։ 
 Քան զի, ինչ պես հե տա գա յում ար ձա նագ րում էր հայ նշա նա վոր փի լի սո-
փա Եր. Ֆ րանգ յա նը՝ « Լոտ ցէ,  Հեր դեր և  ու րիշ նե րը ճա նա չում են պատ-
մու թեան բո լոր դա րաշր ջան նե րում մարդ կայ նու թեան, հու մա նիզ մի 
ի դեա լի զար գա ցու մը։ Ն րանց կար ծի քով մարդ կու թեան ա ռա ջա դի մու-
թիւ նը գնում է այդ ի դէա լի ուղ ղու թեամբ։ Ն րանց հա մոզ մուն քով հա մաշ-
խար հա յին պատ մու թիւ նը այլ բան չէ, ե թէ այդ ի դէա լի շա րու նա կա կան, 
ա նընդ հատ ի րա կա նա ցու մը»15։

2. Պատ մա գի տա կան հե տա զո տութ յան ա ռար կան և ն պա տա կը 

 Հիմն վե լով պատ մութ յան  «ինք նու րույն հիմն ա կան գոր ծոն նե րի» հոգե-
 ֆի զիկա կան ըն կալ ման վրա՝ Է.  Բերն հայ մը տա լիս էր պատ մա գի տութ-
յան ա ռար կա յի հետև յալ սահ մա նու մը. « Պատ մա կան գի տութ յու նը հե-
տա զո տում և  հո գե ֆի զի կա կան կա պի մեջ շա րա կար գում է մարդ-
կանց զար գաց ման փաս տե րը նրանց՝ որ պես սո ցիա լա կան էակ նե րի, 
գոր ծու նեութ յան տի րույ թում»16։ Ն ման մո տե ցու մը թույլ էր տա լիս Է. 
 Բերն հայ մին պատ մութ յու նը՝ որ պես գի տութ յուն, տա րան ջա տել անց յա լի 
գե ղար վես տա կան ըն կա լու մից (չժխտե լով շա րադ րան քի գե ղար վես տա-

13 Եր. Ֆրանգեան, Մեր փիլիսոփայական աշխարհայեացքը: Իրապաշտ փիլիսոփայութիւն, Փա-
րիզ, 1929, էջ 105։
14 Գիտակցության փիլիսոփայությունը փիլիսոփայական գիտակարգ է, որի ուսումնասիրության 
առարկան գիտակցության բնույթն է, ինչպես նաև գիտակցության ու ֆիզիկական իրողության 
(մարմնի) հարաբերակցությունը։
15 Եր. Ֆրանգեան, Հասարակագիտական էտիւդներ։ Հ.Յ. Դաշնակցութեան սոցիալ-փիլիս. 
աշխարհայեցողութեան հիմնաւորման շուրջը, Բագու, տպարան «Արամազդ», 1917, էջ 30։
16 Э. Бернгейм, Введение в историческую науку, с.16։
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Րկան ձևի գե ղա գի տա կան ար ժա նիք նե րը)։ Դ րա հետ միա սին՝ նա կար ևո-

րում էր գիտ նա կա նի հա մար բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թութ յուն հան դի-
սա ցող՝ պատ մա գի տութ յան ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույ թը։ Ուս տի « մեր 
ա ռար կա յի գի տա կան բնույ թը»17 Է.  Բերն հայ մը պաշտ պա նում էր նաև 
մյուս ծայ րա հե ղութ յու նից՝ բնա գի տութ յու նից փո խառ ված այն հան րա-
հայտ մո տե ցու մից, հա մա ձայն ո րի՝ ե զա կի դեպ քե րի կամ ա ռան ձին ղե-
կա վար ան հատ նե րի գոր ծու նեութ յան ու սումն ա սի րութ յու նը իբր՝ գի տա-
կան բնույթ չու նի, քա նի որ ե զա կի փաս տե րը հնա րա վոր չէ քննել պատ-
ճա ռա կա նութ յան հա մընդ հա նուր օ րենք նե րով, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ վում 
է գի տութ յու նը։ Է.  Բերն հայ մը վճռա կա նո րեն մեր ժում էր ան գամ մեր օ րե-
րում բնա գի տութ յան օբ յեկ տի վիս տա կան պատ կե րա ցումն ե րը չհաղ թա-
հա րած պատ մա գետ նե րի մոտ պահ պան վող նման թյուր պատ կե րա ցում-
նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ ճշմա րիտ պատ մա կան գի տութ յան ա ռար կան 
տի  պա կան ու զանգ վա ծա յին եր ևույթ ներն են։ Ն րա կար ծի քով, պատ ճա-
ռա կա նութ յան տի րույ թը չի սահ մա նա փակ վում բնա գի տութ յան մեջ իշ-
խող մո տեց մամբ՝ ե զա կի եր ևույթ նե րը միայն ընդ հա նուր պատ ճառ նե րով 
բա ցատ րե լու ե լա կե տով։  Քան զի պատ մութ յունն ին քը, փոր ձե լով բա ցա-
հայ տել մարդ կութ յան զար գաց ման ըն թաց քը, ինք նա բե րա բար իր հե տա-
զո տութ յան ա ռար կան է դարձ նում ո րո շա կի բնա գա վա ռի եր ևույթ նե րի 
միջև ի հայտ ե կող տար բե րութ յուն նե րը։ Ո րով հետև զար գաց ման պրո-
ցե սի ու սումն ա սի րութ յու նը պա հան ջում է գնա լով միմ յան ցից զա նա զան-
վող եր ևույթ նե րի փո փո խութ յուն նե րի ըն թաց քի քննութ յու նը։ Այդ դեպ-
քում ինչ պե՞ս բա ցատ րել տար բե րութ յուն նե րի աս տի ճա նա կան կու-
տակ ման մի ջո ցով տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րը՝ մնա լով տի-
պա կա նի ու զանգ վա ծա յի նի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված նո մո թե տիկ 
մո տե ցումն ե րի գե րութ յան մեջ։ 

 Հար ցի պա տաս խա նը Է.  Բերն հայ մի հետև յալ եզ րա հան գումն էր. 
« Ճա  նա չո ղութ յան այդ ե ղա նա կը - օ րի նա չափ կամ ինչ պես նրան ան վա-
նում են՝ նո մո թե տիկ կամ նոր մա տիվ ճա նա չո ղութ յու նը - իր նշա նա կութ-
յու նը պահ պա նում է միայն այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ խոս քը գնում է 
ոչ թե ո րո շա կի բնա գա վա ռի ե զա կի դեպ քե րի ու եր ևույթ նե րի տար բե-
րութ յուն նե րի, այլ օ րենք նե րի մա սին, ո րոնք ո րո շում են մի ջին ճշմա րի տի 
գո յութ յունն ու պահ ված քը»18։ 

 Պատ ճառն ակն հայտ է. Է.  Բերն հայ մի սահ ման մամբ՝ « Պատ մութ յան 
ա ռար կան մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն ներն են, և  դա մար դու հո գե ֆի-
զի կա կան էութ յան հիմն ա կան փաստն է, որ նա իր վար քի ու գոր ծո-
ղութ յուն նե րի մեջ ղե կա վար վում է ոչ միայն ար տա քին պատ ճառ նե րով, 
այլև էա կան կեր պով ներ քին պատ ճառ նե րով՝ գի տակ ցութ յան ներ քին 
ներ գոր ծութ յուն նե րի ու ազ դե ցութ յուն նե րի մի ջո ցով, այ սինքն՝ իր ըն կալ-
մա նը, մտա ծո ղութ յա նը և  կամ քին հա մա պա տաս խան նա գոր ծում է 
նպա տա կա մետ կեր պով (ընդգ ծումն ե րը մերն են-Գ.Խ.)»19։ Ու քա նի որ 
այդ ներ քին պատ ճառ նե րը վե րա բե րում են մարդ կա յին հո գե բա նու թ յա նը, 

17 Նույն տեղում, էջ 16։
18 Նույն տեղում, էջ 17։
19 Նույն տեղում։
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ա պա ըստ Է.  Բերն հայ մի՝ «… ճա նա չո ղութ յան այս տա րա տե սակն է, որ 
ա ռա վե լա գույն նշա նա կութ յուն ու նի պատ մութ յան մեջ, ո րով հետև ար-
տա քին ֆի զի կա կան պատ ճառ նե րը մեծ մա սամբ ազ դում են միայն 
շնոր հիվ այն բա նի, որ մուտք են գոր ծում մարդ կա յին գի տակ ցութ-
յան մեջ և  դառ նում են ներ գոր ծուն հո գե բա նա կան պատ ճառ ներ 
(ընդգ ծու մը մերն է-Գ.Խ.)»20։

 Ակն հայտ է, որ պատ մա կան փաս տի ըն կա լումն իբրև իր ար տա քին ու 
ներ քին կող մերն ու նե ցող մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն և ն րա նում ներ քին 
պատ ճառ նե րի ա ռաջ նայ նութ յան սահ մա նու մը մարդ-էա կին բնո րոշ նպա-
տակամետ կամքի հիմքը կազմող «Ես-կե ցութ յան» ստեղ ծա գործ-բա րե-
փո խիչ էութ յան մա սին դրոյ զեն յան հիմն ա գա ղա փա րի խո րա ցումն ու 
կոնկ  րե տա ցումն էր՝ հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան տի րույ-
թում։ 

3.  Հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան դրսևոր ման 
եր կու կշռույթ ներն ու ե րեք մա կար դակ նե րը

 Թեև Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով հո գե բա նա կան պատ ճա ռա կա նութ յու-
նը, ֆի զի կա կա նի նման, նույն պես բխում է հա մընդ հա նուր բնա կան անհ-
րա ժեշ տութ յու նից, ուս տիև ու նի իր ընդ հա նուր օ րենք նե րը, բայց « նա այլ 
կերպ է բա ցատ րում իր բնա գա վա ռի եր ևույթ նե րը. ոչ թե որ պես ընդ միշտ 
միա կեր պո րեն ո րո շված և  նա խա պես ո րոշ վե լիք պատ ճառ նե րի արդ յունք 
(պրոգ րե սիվ կեր պով), այլ որ պես գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք սկիզբ են 
ա ռել ե զա կի դեպ քի ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րում, և  պատ ճառ ներ, 
ո րոնց հարկ է ո րո շակիացնելլ (ռեգ րե սիվ ձևով)»21։ Դ րա նով ինք նա բե րա-
բար Է.  Բերն հայ մը « բա ցում էր» նյութական աշխարհում գործող կրկնվող 
անընդհատությունից սկզբունքորեն տարբերվող պատ մութ յան ըն թաց-
քի  վե րըն թաց ա ն ընդ հա տութ յան մա սին  Յո. Դ րոյ զե նի խիստ ընդ հա-
նուր հար ցադ րու մը և  ցույց էր տա լիս, որ նման եր ևույ թը հա վա սա րա պես 
վե րա բե րում է և՛ ան հատ նե րի  «ե զա կի կեն սա կեր պին», և՛ զանգ ված նե րի 
 «ընդ հա նուր կյան քին», քան զի դրանք են թա կա չեն ընդ հա նուր վի ճա-
կագ րա կան օ րենք նե րից բխող եզ րա կա ցութ յուն նե րին, հաշ վար կին, նա-
խա պես ո րո շարկ մա նը, « …ինչ պես գտնում են  Բոք լը և ու րիշ նե րը»22։ 

  Հաս կա նա լի է, որ հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան նման ըն-
կալ ման մի ջո ցով Է.  Բերն հայ մը սահ մա նա զատ վում էր պո զի տի վիս տա-
կան պատ մա փի լի սո փա յութ յա նը բնո րոշ ճա նա չո ղա կան մո տե ցումն ե-
րից, ո րը ելնելով օբ յեկ տի վիս տա կան մեկ նա կե տից՝ ա ռաջ նութ յու նը տա-
 լիս էր զանգ ված նե րի  «ընդ հա նուր կյան քին»։ Ա վե լին՝ Է.  Բերն հայ մի կար-
 ծի քով ան գամ «… զանգ վա ծա յին եր ևույթ ներն ու պայ ման նե րը, հա կա ռակ 
մա կե րե սա յին դի տարկ մա նը, ի րենց հիմ քում ան կաս կած ո րոշ վում են 
ան հատ նե րի կող մից…»23։ 

20 Նույն տեղում։
21 Նույն տեղում։
22 Նույն տեղում։
23 Նույն տեղում։
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Ր Միև նույն ժա մա նակ,  Բերն հայմ-պատ մա գե տի հա մար ե զա կին ու 

անկրկ նե լին ի մաս տա վոր վում էր ոչ թե նոր կան տա կան նե րին բնո րոշ՝ 
ի դեոգ րա ֆիկ մե թո դի բա ցար ձա կա նաց ման ճա նա պար հով, այլ միայն 
կոնկ րետ պայ ման նե րում  «ընդ հա նուր կյան քի» հան դեպ նրա ձեռք բե րած 
ա ռաջ նայ նութ յան ո րո շա կի ու հստակ պատ ճառ նե րի ըն կալ ման մի ջո ցով։ 
Ն րա կար ծի քով՝ ի րա կա նում նման պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը հնա-
րա վոր է միայն զանգ վա ծա յին եր ևույթ նե րի ել քը պայ մա նա վո րող ան հա-
տա կա նի կոնկրետ դրսևորումների հե տա հա յաց քննութ յան մի ջո ցով։ Որ-
պես օ րի նակ՝ Է.  Բերն հայ մը փոր ձեց ներ կա յաց նել ան հա տա կա նի և  ընդ-
հա նրականի փոխազդեցության մե խա նիզ մները պատ մութ յան կերտ ման 
վճռո րոշ հանգր վան  նե րում։ Ն ման մտահ ղա ցումն ի րա կա նաց վեց ժո-
ղովր  դա կան ապս տամ բութ յան կուլ մի նա ցիոն պա հը՝ շար ժու մը ճնշե լու 
փորձն ու դրան հա կազ դե լու՝ ապս տամբ նե րի հա մա ռութ յու նը մտո վի 
խա ղար կե լու մի ջո ցով։

Եվ այս պես՝ տե ղի է ու նե նում ապս տամբ նե րի մեծ զանգ վա ծի կու-
տա կում, նրանց ա ռա ջար կում են ցրվել և  իբրև նա խազ գու շա ցում՝ 
հնչում է դա տարկ փամ փուշտ նե րով հա մա զար կը… 

Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով՝ դրա նից հե տո անհ նար է  «ընդ հա նուր օ րենք-
նե րով» բա ցատ րել զար գա ցումն ե րի հե տա գա ըն թաց քը, ե թե ան գամ 
պատ մա գե տը կա րո ղա նա հա րա զա տո րեն ներ կա յաց նել նրա մթնո լորտն 
ու բախ ման մաս նա կից նե րի քա նա կա կան չա փո րո շիչ նե րը։  Պատ  ճառն 
ակն հայտ է. «Կ զի ջի՞ արդ յոք ամ բո խը կամ կդի մա նա՞ հար ձակ մա նը՝ մի 
կող մից կախ ված է ա ռան ձին ան հատ նե րի գրգռվա ծութ յան ու վճռա կա-
նութ յան, մյուս կող մից՝ զգու շա վո րութ յան ու վա խի աս տի ճա նից և  այն 
հա րա բե րութ յուն նե րից, ըստ ո րոնց՝ ա ռան ձին ան հատ նե րի մոտ տվյալ 
պա հին տի րա պե տում են այս կամ այն խթան նե րը (ազ դակ նե րը), ո րոնք 
վերջ ի վեր ջո գե րա կա յութ յուն են ձեռք բե րում մարդ կանց մեծ կամ փոքր 
հան րա գու մա րի մոտ։  Նույ նիսկ այն պա րա գա յում, երբ մեկ կամ մի քա նի 
վճռա կան մար դիկ ցան կա նում են  «ոգ ևո րել» ամ բո խին սե փա կան վա րա-
կիչ օ րի նա կով, դեռևս կաս կա ծե լի է մնում՝ կտրվի՞ արդ յոք զանգ վա ծը 
նման ոգ ևո րութ յա նը, քան զի դա նո րից հան գում է այն հար ցին, թե ինչ պե՞ս 
են ար ձա գան քե լու ա ռան ձին ան հատ նե րը տվյալ ազ դակ նե րին։ Ընդ ո րում, 
մենք չենք մո ռա նում այն ի րո ղութ յու նը, ո րը կա րող է մեծ նշա նա կութ յուն 
ու նե նալ հան րա յին հո գե բա նութ յան մեր հե տա գա շա րադ րան քում, այ-
սինքն՝ ամ բո խի ընդ հա նուր դրութ յու նը, հա վա քա կան ու ժի և ն պա տա կի 
գի տակ ցու մը, քան զի քա նա կութ յան ու կրքե րի պատ կե րը ինքն ի րեն գոր-
ծուն պատ ճառ է հան դի սա նում։  Բայց դրանք նույն պես ազ դե ցութ յուն են 
գոր ծում որ պես ա ռան ձին ան հատ նե րին խթա նող գոր ծոն ներ, ո րոնց 
պահ վածքն է ո րո շում գոր ծը (ընդգ ծու մը մերն է-Գ. Խ.)»24։ Ուս տի՝ 
« Միայն երբ ար դեն հայտ նի է ո րոշ ման ել քը, կա րե լի է այն բա ցատ րել 
հա մա ձայն պատ ճառ նե րի, ո րոնք պետք է պայ մա նա վո րեին այն։ Այդ պես 
լի նում է ա մեն տեղ25»,- եզ րա կաց նում է Է.  Բերն հայ մը։

Իսկ ինչ մնում է ընդ հա նուր օ րենք նե րին, ա պա Է.  Բերն հայ մի կար ծի-

24 Նույն տեղում, էջ 18։
25 Նույն տեղում։
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քով, դրանք ոչ մի տեղ չեն մտնում պատ մա գի տութ յան խնդրա կար գի 
մեջ, ե թե դի տարկ վում են կոնկ րետ եր ևույթ նե րի փաս տա կան տար բե-
րութ յուն նե րից ան կախ, քան զի դա կա րող է լի նել միայն բնա կան գի-
տութ յուն նե րի աս պա րե զում, ուր տար բե րութ յուն նե րը մե ծավ մա սամբ 
էա կան հե տաքրք րութ յուն չեն ներ կա յաց նում։ 

 Ու րեմն՝ « Գո յութ յուն չու նի  «իս կա կան գի տա կան պատ մութ յուն», 
ո րը զբաղ վում է զանգ վա ծա յին պայ ման նե րով ու եր ևույթ նե րով, և  
ոչ գի տա կան պատ մութ յուն, ո րը պատ մում է ան հատ նե րի և  ե զա կի 
դեպ քե րի մա սին. գո յութ յուն ու նի միայն մեկ գի տութ յուն, ո րի ճա նա-
չո ղութ յան ան բա ժա նե լի-հա վա սա րա զոր օբ յեկտն են հան դի սա նում 
մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան եր կու տե սակ նե րը (ընդգ ծու մը մերն 
է-Գ.Խ.)»26։ 

 Ս րա նով Է.  Բերն հայ մը փաս տո րեն մեր ժում էր իր ժա մա նա կա կից 
նորկան տա կան փի լի սո փա նե րի՝ Վ.  Վին դել բանդ տի ու Հ.  Ռի կեր տի կող-
մից ա ռա ջադ րած նո մո թե տիկ ու ի դիոգ րա ֆիկ մե թոդ նե րի կամ մո տե ցում-
նե րի ուղ ղա գիծ հա կա թե զը, ո րի հի ման վրա նրանք բնա կան գի տութ յուն-
նե րի հա մար ա ռա ջար կում էին նո մո թե տիկ, իսկ մար դու մա սին գի տութ-
յուն նե րի հա մար՝ ի դիոգ րա ֆիկ մե թո դը։  Միա ժա մա նակ՝ « հա մա գի տա կան 
մո նիզ մի» նման պաշտ պա նութ յու նը Է.  Բերն հայ մի մոտ չէր հան գում նաև 
մար դուն որ պես «բ նութ յան զա վակ» դի տար կող՝ կեն սա բա նա կան, ֆի-
զիո լո գիա կան կամ մար դա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի քննութ-
յա նը։ 

 Է.  Բերն հայ մը կեն սա բա նա կան պատ ճա ռա կա նութ յան հետ միա սին 
սահ մա նա զատ վում էր նաև տնտե սա կան պատ ճա ռա կա նութ յու նից՝ հիմն-
վե լով մար դու՝ որ պես պատ մութ յուն կեր տող սուբ յեկ տի, մարդ կայ նութ-
յու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի գնա հատ ման վրա. « Պատ մութ յանն է 
վե րա բե րում այն ա մե նը, ին չով հուզ վում է ու ար տադ րում, ին չի վրա ազ-
դում է և  ին չին են թարկ վում է մար դը…»27։ Այ սինքն՝ մարդ կութ յան պատ-
մութ յու նը նա դի տար կում էր մար դու գոր ծու նեութ յան մեջ բա նա կա նո րեն 
ու հու զա կա նո րեն կար գա բեր վող նպա տակ նե րի առ կա յութ յան տի րույ-
թում։

 Ընդ ո րում « գոր ծու նեութ յուն» հաս կա ցութ յան տակ Է.  Բերն հայ մը նե-
րա ռում էր նաև այս պես կոչ ված «դ րութ յուն ներն», ու « կան խատ րա մադ-
րութ յուն նե րը», ո րոնց տար բեր ին տեն սի վութ յան ան ցումն ե րի բազ մա զա-
նութ յու նը հե տա զո տութ յան մեջ նե րա ռե լու հա մար դրանք բա ժա նում էր 
ե րեք խմբի՝ ե զա կի, տի պա կան և  կո լեկ տիվ։ 

Է.  Բերն հայ մի կար ծի քով՝ 
ե զա կի գոր ծո ղութ յուն նե րը հե տաքրք րութ յուն են ա ռա ջաց նում 

«… միայն մեկ ան գամ տե ղի ու նե նա լու՝ ան հա տա կան միաս նութ յան մեջ»28։
  Տի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը բազ մա թիվ ան հատ նե րի միա տիպ 

կրկնվող գոր ծո ղութ յուն ներն են՝ կար գը, սո վո րույթ նե րը, բար քե րը, ո րոնք 
ա ռան ձին-ա ռան ձին հե տաքրք րութ յուն չեն ներ կա յաց նում, քան զի ծա ռա-

26 Նույն տեղում։
27 Նույն տեղում։
28 Նույն տեղում, էջ 19։
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Րյում են որ պես բո լոր մաս նա կից նե րի (տի պե րի) վար քի մի ջի նաց ված օ րի-

նակ։
 Կո լեկ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րը, ան կախ նրա նից՝ միա տիպ են, թե ոչ, 

բազ մա թիվ ա ռան ձին ան հատ նե րի հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն ներն են, 
ինչ պես օ րի նակ՝ ճա կա տա մար տը, կրթութ յու նը, լե զուն, մարդ կա յին հա-
սա րա կութ յան կրո նը։

Ն ման ե ռան դամ բա նաձ ևը, Է.  Բերն հայ մի հա մոզ մամբ, թույլ է տա լիս 
հաղ թա հա րել պատ մա գի տութ յան ա ռար կա յի տա րան ջա տու մը «… կո լեկ-
տիվ զանգ վա ծա յին գոր ծըն թաց նե րին և  ե զա կի գոր ծըն թաց նե րին նվիր-
ված գի տութ յան, մշա կույ թի պատ մութ յան և  քա ղա քա կան պատ մութ յան. 
եր կու աս պա րեզ նե րում էլ զանգ ված նե րի գոր ծու նեութ յունն ու ան հա տա-
կան -ե զա կի գոր ծո ղութ յուն ներն անխ զե լիո րեն կապ ված են ի րար …ամ-
բոխն ու ան հա տը ա մե նուր գտնվում են փոխ գոր ծակ ցութ յան մեջ»29։

Այս պի սով՝ ինչ պես հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան եր կու 
կշռույթ նե րի՝ հո գե կա նի ու ֆի զի կա կա նի փո խա դարձ կախ վա ծութ յան 
մե խա նիզմն ե րի, այն պես էլ դրանց դրսևոր ման ե րեք մա կար դակ նե րի՝ 
ե զա կիի, տի պա կա նի ու կո լեկ տի վի փոխ պայ մա նա վոր վա ծութ յան ու-
սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում Է.  Բերն հայ մը բա ցա հայ տում էր փո խա-
դար ձա բար միմ յանց լրաց նող ո րո շա կի մե խա նիզմն եր։ Մ նում էր հստա-
կեց նել դրանք գոր ծի դնե լու ուղ ղութ յու նը՝ պատ մա կան պրո ցե սի բնույ-
թը։

 Մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի՝ Է.  Բերն հայ մի ըն կալ ման մյուս 
սկզբուն  քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը դրանց նպատակաուղղվածու-
թյան՝ զար գաց ման պրո ցեսի քննութ յան մեջ է։  Քան զի գործողություն-
ները պատ մա գի տա կան հե տա զո տութ յան ա ռար կա են դառ նում այն աս-
տի ճան, որ քան որ կար ևոր են զար գաց ման փաս տե րի ու սումն ա սի րութ-
յան հա մար։ Ընդ ո րում՝ Է.  Բերն հայ մը իր հե տա զո տութ յան նյու թը հան-
դի սա ցող զար գաց ման փաս տե րը դի տար կում է այլ փաս տե րի հետ 
կրկնա կի պատ ճա ռա կան կախ վա ծութ յան մեջ՝ ա) ընդ հա նուր պատ-
ճառ նե րի ու պայ ման նե րի, բ) հա տուկ պատ ճառ նե րի շար քում, ո րոնց 
թվին է պատ կա նում տվյալ փաս տը՝ որ պես նրանց մաս։ 

Այս տե ղից էլ ակն հայտ է դառ նում, որ զար գա ցող ամ բողջն ու նի ինչ-
պես իր ընդ հան րա կան, այն պես էլ յու րա հա տուկ գծե րը։ Ա վե լին՝ նույն 
խնդի րը կանգ նած է նաև պատ մա կան ան հատ նե րի գոր ծու նեութ յունն ու-
սումն ա սի րող նե րի առջև։  Քան զի կար ևո րե լով սո ցիա լա կան հո գե բա նու-
թ յան դերն ու նշա նա կութ յու նը՝ Է.  Բերն հայ մը միա ժա մա նակ նա խազ գու-
շաց նում էր մար դու ողջ գոր ծու նեութ յու նը, մտա ծո ղութ յունն ու ըն կա լու-
մը որ պես սո ցիալ-հո գե բա նա կան տար րե րի չկա յա ցած գոր ծա ռույթ ներ 
դի տար կե լու մի տու մից խու սա փե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին՝ «Ն կա տի 
ու նե նա լով մի կող մից՝ ան հատ նե րի հա րա բե րա կան ինք նու րույ նութ յու նը, 
իսկ մյուս կող մից՝ ընդ հա նուր պայ ման նե րի հա րա բե րա կան հզո րութ յու-
նը, սո ցիա լա կան հո գե բա նութ յան կար ևո րա գույն խնդիր նե րից մեկն այն 
ա մե նի հե տա զո տութ յունն ու շա րադ րանքն է, ին չը կազ մում է ան հա տի 
հատ կա նիշ նե րի և  ըն դու նա կութ յուն նե րի յու րա հատ կութ յու նը և  այն, ին չը 

29 Նույն տեղում, էջ 19։
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հան դի սա նում է տվյալ ժա մա նա կի ու տվյալ հա սա րա կութ յան ընդ հա-
նուր հարս տութ յու նը»30։

Ու րեմն՝ պատ մա գի տա կան որ ևէ հիմն ա հար ցի ու սումն ա սի րութ յա նը 
նվիր ված նույ նիսկ ա մե նա նեղ հե տա զո տութ յու նը պետք է հաշ վի առ նի և՛ 
ան հատ նե րի հա րա բե րա կան ինք նու րույ նութ յան, և՛ մարդ կա յին ընդ հա-
նուր հա մա կե ցութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռա ջադ րանք նե րը։ Դ րա նում 
Է.  Բերն հայ մը նկա տում էր այն « մեծ է թի կա կան մի տու մը», ո րը տա լիս է 
պատ մա կան գի տութ յան ո գին, այն է՝ քա րո զել ցան կա ցած ան հա տի, որ 
«… նա ո չինչ է և  ոչ մի նշա նա կութ յուն չու նի այն հա սա րա կութ յան 
հետ կեն դա նի կա պից դուրս, ո րում ինքն ապ րում է ու գոր ծում (ընդգ-
ծու մը մերն է-Գ.Խ.)»31։ 

 
4. Հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան զույգ  
կշռույթ նե րի հա րա բե րակ ցութ յան հիմն ա հար ցը

Է.  Բերն հայ մը պատ մա գի տութ յան աս պա րե զում շա րու նա կեց 19-րդ 
 դա րից մար դու նե րաշ խար հի մեջ խո րա ցած հո գե բա նութ յան հիմն ա դիր-
նե րի վեր ջին հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի կի րառ ման դրոյ զեն յան մո տե ցու-
մը։  Նա հարս տաց րեց ու կոնկ րե տաց րեց  Յո. Դ րոյ զե նի կող մից իբրև ընդ-
հա նուր սկզբունք ա ռա ջադր ված՝ կատարելության ձգտող մար դու ա զատ 
կամ քի պատ մա կերտ գոր ծա ռույթի ըն կա լու մը: Հիմք ըն դու նե լով հո գե ֆի-
զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը և հիմն-
 վե լով այն ընդ հա նուր կան խադ րույ թի վրա, որ «… մեր գի տութ յան ա ռար-
կան կազ մող մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը գլխա վո րա պես հիմն ված են 
հո գե բա նա կան պատ ճառ նե րի վրա, ուս տի պատ մա կան գոր ծըն թաց նե րի 
պատ ճա ռա կան կա պի ճա նա չո ղութ յան հա մար վեր ջին ներս ու նեն մե ծա-
գույն նշա նա կութ յուն»32, Է.  Բերն հայ մը հստա կեց րեց հո գե բա նա կան գոր-
ծո նին տրվող նա խա պատ վութ յան իր ըն կա լու մը հետև յալ տրա մա բա նա-
կան հար ցադր ման մի ջո ցով. « Մար դը հո գե ֆի զի կա կան էակ է. հո գե կան 
ու նա կութ յուն նե րը՝ ներ քին ըն կալ ման ու գրգռվո ղա կա նութ յան հիմ-
նա կան փաս տով և դ րանց բարձ րա գույն ձևով՝ գի տակ ցութ յամբ, ֆի-
զի կա կա նի հետ միա սին ի րեն ցից ինք նու րույն օ րի նակ ներ են ներ կա-
յաց նում։ Ար տա քին ազ դե ցութ յուն նե րը չեն ար տա ցոլ վում ան մի ջա կա նո-
րեն ու պա սիվ կեր պով, ինչ պես լու սան կար չա կան սկա վա ռա կի կամ հա յե-
լու վրա, բայց ըն կալ վում ու վե րամ շակ վում են ներք նա պես կեն դա նի հո-
գե կան տար րե րի կող մից, ո րոնց սո վո րա բար հո գի են ան վա նում։  Միան-
ման բնա կան պայ ման նե րը տար բեր ըն դու նա կութ յուն նե րի ու 
կա ն խատ րա մադր վա ծութ յան մարդ կանց ու նրանց խմբե րի մոտ ա ռաջ 
են բե րում խիստ բազ մա զան ազ դե ցութ յուն ներ և դ րանց ներ գոր ծութ-
յան մա սին ընդ հա նուր եզ րա կա ցութ յուն նե րը մաս նա վոր դեպ քե րի հան-
դեպ կա րող են միայն պայ մա նա կան բնույթ ու նե նալ(ընդգ ծումն ե րը մերն 

30 Նույն տեղում, էջ 65։
31 Նույն տեղում, էջ 20։
32 Նույն տեղում, էջ
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Ս րա նից ան խու սա փե լիո րեն բխում էր հաս կաց ման խնդրի ա ռա ջադ-
րու մը, քան զի ե թե միև նույն ե լա կե տա յին պայ ման նե րը տար բեր մարդ-
կանց մոտ ա ռաջ են բե րում տար բեր ազ դե ցութ յուն ներ, ա պա պատ ճա-
ռա կա նութ յան օբ յեկ տի վիս տա կան կամ բնա գի տա կան-մե խա նի կա կան 
(Եր. Ֆ րանգ յան) ըն կա լու մը ի ցույց է դնում իր կա տար յալ սնան կութ յու նը՝ 
դրանց հետ ևանք նե րի բա ցա հայտ ման տի րույ թում։  Սա կայն այս տեղ Է. 
 Բերն հայ մը կա տա րում էր մի մեծ վե րա պա հում, ին չը ցու ցա նում է հաս-
կաց ման պրոբ լե մի նրա ըն կալ ման ողջ խո րութ յու նը։ Իր « Պատ մա կան 
գի տութ յան նե րա ծութ յուն» գրքույ կի «Մ շա կույ թի գոր ծոն նե րի հաս կա ցու-
մը» են թա կե տում նա ա ռա ջադ րում էր մշա կույ թի տար րե րի՝ պատ մա քա-
ղա քա կան գոր ծըն թա ցի վրա ազ դե ցութ յան ճշգրտման (վե րի ֆի կա ցիա յի) 
խնդի րը, ո րով հետև «…մ շա կույ թի տար րե րը ազ դե ցութ յուն են գոր ծում 
միայն այն պա րա գա յում, երբ նրանք ըն կալ ված, վե րամ շակ ված ու յու-
րաց ված են ա ռան ձին ան հատ նե րի ու հա սա րա կութ յուն նե րի կող մից։  Դա 
դրսևո րում է միմ յան ցից ան սահ մա նո րեն զա նա զան վող աս տի ճան ներ՝ 
կախ ված մշա կույ թի հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րի տար բե րութ յուն նե-
րից և ն րանց հան դեպ հա սա րա կութ յուն նե րի ու ան հատ նե րի հա տուկ վե-
րա բե մուն քից՝ ինչ պես ժա մա նա կի տար բեր հատ ված նե րում, այն պես էլ 
հա մա ժա մա նակյ ա»34։ Ու րեմն՝ հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան 
են թակշ ռույթ նե րից մե կի՝ մշա կույ թի դե րա կա տա րութ յան հե տա զո տու-
թյան մի ջո ցով Է.  Բերն հայ մը բա ցա հայ տում էր հաս կաց ման պրոբ լե մի 
ողջ բար դութ յու նը՝ մերժելով պատ ճա ռա կա նութ յան զույգ կշռույթ  նե րից 
որ ևէ մե կի վրա հիմն վող՝ իր ժա մա նա կի պատ մա գի տութ յա նը բնո րոշ 
միա կող մա նի հար ցադ րումն ե րը, ո րով հետև ե թե՝ «…տն տե սա կան մա տե-
րիա լիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պատ մութ յան հիմն ա կան պատ ճառն են 
հա մա րում ար տադ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, կամ օ րի նակ՝  Բոք լը 
մարդ կութ յան բո լոր հա ջո ղութ յուն նե րը վե րագ րում է գի տութ յա նը, իսկ 
բնա գի տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը այդ աս պա րե զում բո լոր նվա ճում-
նե րը կախ ման մեջ են դնում տեխ նի կա յից… Ն ման հա յացք նե րի միա կող-
մա նիութ յու նը կտրուկ կեր պով աչ քի է զար նում, ե թե ինքդ քեզ հա շիվ 
տաս դրանց ե լա կե տե րի վե րա բեր յալ և  ա ռանց նա խա պա շար մունք նե րի 
պար զա բա նես զար գաց ման գոր ծուն պատ ճառ նե րը (ընդգ ծու մը մերն 
է-Գ. Խ.)35»։

Այս պի սով՝ հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան բեռն հայմ յան ըն-
կա լու մը նպա տակ չու ներ ուղ ղա գիծ կեր պով հեր քե լու պատ ճա ռա կա-
նութ յան նա խորդ մեկնաբանություն նե րում առ կա միա կող մա նի հար-
ցադ րումն ե րը, այլ հաս կաց ման մի ջո ցով բա ցա հայ տե լու դրանց ազ դե-
ցութ յուն նե րի ձևա վոր ման մե խա նիզմն ե րը և  յու րա քանչ յու րի կոնկ րետ 
դե  րա կա տա րութ յու նը՝ որ պես զար գաց ման գոր ծուն պատ ճառ ներ։ 
Ս րա  նով փաս տո րեն  «ընդ հատ գիծ» էր քաշ վում դա րեր շա րու նակ մարդ-
կութ յան լա վա գույն մտա ծող նե րին հա մա կած դե տեր մի նիս տա կան պատ-

33 Նույն տեղում, էջ 66։
34 Նույն տեղում, էջ 67։
35 Նույն տեղում։
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կե րա ցումն ե րի տակ, քան զի դրանք չէին մերժ վում ի րենց կոնկ րետ բո-
վան դա կութ յան մեջ։ Խն դի րը տե ղա փոխ վում էր պատ մա կան պրո ցե-
սում զար գաց ման գոր ծուն պատ ճառ նե րի վե րած վե լու՝ նրան ցից յու-
րա քանչ յու րի ու նա կութ յան ու հնա րա վո րութ յուն նե րի քննութ յան, փո-
խա դարձ կա պե րի հե տա զո տութ յան և  կոնկ րետ պայ ման նե րում ու 
մի ջա վայ րե րում յու րա քանչ յու րի ֆունկ ցիո նալ դե րա կա տա րութ յան 
բա  ցա հայտ ման հար թութ յուն։ 

  Խոս տո վա նենք, որ սաղմն ա յին վի ճա կում՝ ընդ հա նուր գծե րով, պատ-
մա գի տութ յան առջև այս ա ռա ջադ րան քը դրվել էր դեռևս  Յո. Դ րոյ զե նի 
կող մից, սա կայն ի դեա լիզ մի, մա տե րիա լիզ մի ու դո ւա լիզ մի միա կող մա-
նիութ յուն նե րը հաղ թա հա րած և պատ մութ յան մո նիս տա կան ըմբռ նու մի 
վրա հաս տատ ված Է.  Բերն հայ մի մոտ այն ստա նում էր կոնկ րետ ու 
հստակ հար ցադր ման տեսք՝ Բ. Ս պի նո զա յի հո գե ֆի զի կա կան զու գա հե-
ռա կա նութ յան սկզբուն քի և ն րա հե տա գա զար գա ցու մը դար ձած՝  Հեր ման 
 Լոտ ցեի պատ մութ յան  «ինք նու րույն հիմն ա կան գոր ծոն նե րի» մա սին ուս-
մուն քի խոր ու ամ բող ջա կան ըն կալ ման և  յու րաց ման շնոր հիվ։ Ուս տի 
հո գե ֆի զի կա կան զու գա հե ռա կա նութ յան պար զու նա կո րեն ուղ ղա գիծ և 
 միմ յանց հետ եր բեք չհատ վող պա րա լե լիս տա կան բնույ թի մա սին հո-
լան դա ցի մեծ հրեա յի կան խադ րույթն այլևս ա նըն դու նե լի էր գեր մա նա ցի 
մեծ հրեա յի հա մար։ Ընդ հա կա ռա կը՝ Է.  Բերն հայ մը ա ռաջ էր քա շում նման 
զու գա հեռ նե րի՝ որ պես պատ մութ յան վրա ազ դող հզո րա գույն գոր ծոն նե-
րի միջև կոնկ րետ պայ ման նե րում ա ռաջ ե կող կոնկ րետ հա րա բե րակ-
ցութ յան ճշգրտման ա ռա ջադ րան քը՝ նախ նա կան, սաղմն ա յին ձևով շրջա-
 նա ռութ յան մեջ դնե լով իր ան վա նակ ցի ու մեծ ժա մա նա կակ ցի՝ Էռնստ 
 Մա խի կող մից հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի ու սումն ա սի րութ յան տի րույթ 
տե ղա փոխ ված ֆունկ ցիա յի գա ղա փա րը որ պես պատ մա կան գոր ծըն թա-
ցը պայ մա նա վո րող դե տեր մի նանտ նե րի ա ռաջ նութ յան հար ցի հստա կեց-
ման մի ջոց։ Ո րով հետև եր ևույթ նե րի կոնկ րետ-պատ մա կան ըմբռ նու մը 
պա հան ջում է ժա մա նա կի ու տա րա ծութ յան ո րո շա կի հատ վա ծում 
ձևա վոր վող ին վա րիան տի առաջ գալու կոնկ րետ պատ ճառ նե րի բա-
ցա հայ տու մը, այ սինքն՝ իս տո րիզ մի սկզբուն քի գործ նա կան կի րա ռու-
մը և  ոչ թե տե սա կան քննութ յու նը։ Իսկ դա ա ռաջ է բե րում ո րո շա կի 
պայ ման նե րում ու մի ջա վայ րե րում դրան ցից յու րա քանչ յու րի տե ղի ու դե րի 
ճշգրտման հար ցը՝ պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րի բարդ շղթա յում։ 
Ուս տի՝ շու տով պարզ է դառ նում որ մի պատ ճա ռը գոր ծում է ոչ միայն 
մյու սին զու գա հեռ, այլև հե տա դարձ կա պի մեջ է նաև իր հետ ևանք նե-
րի հետ, այ սինքն՝ գո յութ յուն ու նի երկ կող մ ու բազ մա կող մ կախ վա-
ծութ յուն նե րի մի ամ բողջ ցանց։

  Մինչ դեռ, ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նկա տում էր Եր. Ֆ րանգ յա նը՝ 
« Պատ ճա ռա կա նու թիւ նը են թադ րում ու շեշ տում է պատ ճա ռի և  հե տև ան քի 
ակ տը։  Նա չի ճա նա չում և  ըն դու նում ֆի զի քա կա նի և հո գե կա նի, տնտե-
սու թեան և  ի դէօ լօ գիա յի հա ւա սար ար ժէ քը։  Նա մե կը հա մա րում է ա ռաջ-
նա կան, միւ սը՝ երկ րոր դա կան»36։ Իսկ պատ մա գե տի հա մար ի՞նչ նշա նա-

36 Եր. Ֆրանգեան, Հասարակագիտական էտիւդներ։ Հ.Յ. Դաշնակցութեան սոցիալ-փիլիս. 
աշխարհայեցողութեան հիմնավորման շուրջը, էջ 102։
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Րկութ յուն ու նի պատ մութ յան ընդ լայն խո րա պատ կե րի վրա այս կամ այն 

դե տեր մի նան տի խա ղա ցած դերն՝ ընդ հան րա պես։ Այ սինքն՝ ի՞նչ նշա նա-
կութ յուն ու նի, թե դրան ցից ո՞րն է ա ռաջ նա յին՝ կոնկ րետ ժա մա նա կա յին 
տիրույթից կամ տա րա ծա կան հար թութ յու նից դուրս, կոնկրետ գոր ծա-
ռույ թի ըն կա լու մից ան դին՝ մտքի բարձր ո լորտ նե րում, երբ պատ մութ յան 
մո նիս տա կան ըն կալ ման շրջագ ծում «Ն րանց հիմ քը մէկ է…»37։ 

Ու րեմն՝ ե թե պատ մա գե տի ի րա կան խնդի րը ուղ ղա կի-ան մի ջա կան, 
զու գա հեռ ու հե տա դարձ կա պե րի մեջ գտնվող և պատ մութ յան դե տեր-
մի նանտ նե րից պատ մութ յան տար րե րի վե րած վող ա ռան ձին գոր ծոն նե-
րի՝ զար գաց ման գոր ծուն պատ ճառ նե րի վե րած վե լու մե խա նիզմն ե րի 
հստա կե ցումն է, ա պա խիստ ընդ հա նուր կա տե գո րիա նե րից կոնկ րետ-
պատ մա կա նի դաշտ տե ղա փոխ վե լու պրո ցե սում նման ա ռա ջադ րանքն 
ան խու սա փե լիո րեն վե րած վում է պատ ճառ նե րից յու րա քանչ յու րի ֆունկ-
ցիո նալ դե րի պար զա բան ման։ Այսպիսով՝ Է.  Բերն հայ մի ա ռա ջադ րած 
« գո յութ յուն ու նի միայն մեկ գի տութ յուն» մո նիս տա կան բա նաձ ևի շրջա-
գ ծում ֆունկ ցիա յի գա ղա փա րը հիմն ո վին խարխ լում է հո գե ֆի զի կա կան 
գոր ծոն նե րի միջև առ կա պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րի նա խորդ ըն-
կա լումն ե րը։ 

  Մա նա վանդ՝ պատ մութ յան բե կումն ա յին պա հե րի քննութ յան ըն թաց-
քում, երբ որ ևէ հա մա կար գի փո փո խութ յու նը հաս նում է իր բի ֆուր կա-
ցիոն կե տին, ուղ ղա գիծ-դե տեր մի նիս տա կան պատ կե րա ցումն ե րը միշտ 
էլ դրսևո րել են ի րենց ան զո րութ յու նը։ Ուս տի դա րեր շա րու նակ մարդ-
կութ յան մե ծա գույն մտա ծող ներն այդ պես էլ չեն կա րո ղա ցել ո րո շել՝ ո՞րն 
է դրան ցից ա ռաջ նա յի նը՝ « հա վը», թե՞ « ձուն»։ Այդ պես է ե ղել, օ րի նակ, 
կա պի տա լիզ մի զար գաց ման մեջ բո ղո քա կա նութ յան դե րի քննութ յան ըն-
թաց քում՝ մարքս յան տնտե սա կան և  վե բեր յան հոգ ևոր-մշա կու թա յին 
դե  տեր մի նանտ նե րի բախ ման տի րույ թում։ Այդ պես է նաև այ սօր, երբ 
ա զա տագ րա կան շար ժումն ե րի ու հե ղա փո խութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը փոր ձում ենք հաս կա նալ ու բա ցատ րել զուտ մա տե րիա-
լիս տա կան, ի դեա լիս տա կան կամ դո ւա լիս տա կան մեկ նա կե տե րից։  Չի 
ստաց վում, ո րով հետև ա նընդ հատ ար ձա նագ րում ենք երկ կող մ ու բազ-
մա կող մ կա պե րի ու կախ վա ծութ յուն նե րի մի ամ բողջ ցան ցի գո յութ յան 
փաս տը, ին չի ան տես ման արդ յուն քում ճշմար տութ յան փնտրտուքն ի րա-
կա նում վե րած վում է ոչ թե գի տա կան ու սումն ա սի րութ յան, այլ սոսկ 
« դի  տանկյ ու նի հստա կեց ման», այ սինքն՝ մա տե րիա լիս տը փնտրում և  
ան  պայ ման «գտ նում է» տնտե սա կան պատ ճառ ներ, իսկ ի դեա լիս տը՝ 
ճիշտ հա կա ռա կը։ Արդ յուն քում՝ պատ մութ յու նը ոչ թե գրվում, այլ «ձև վում 
է» պատ մա գե տի « հա գուս տին» հա մա պա տաս խան։ Ո րով հետև …ան տես-
վում է կոնկ րետ պատ ճառ նե րի ֆունկ ցիո նալ կա պը՝ պատ մութ յան մո-
նիս տա կան ըն կալ ման շրջագ ծում։ 

Ուս տի, ինչ պես նկա տում էր Է.  Բերն հայ մի ժա մա նա կա կից և շատ 
հար ցե րում նաև գա ղա փա րա կից Եր. Ֆ րանգ յա նը. «Ե սը և  մի ջա վայ րը, 
ա ռա ջինն՝ իր բազ մա պի սի յղա ցումն ե րով և  տար րե րով՝ ի դէա, միտք, գի-

37 Եր. Ֆրանգեան, Մեր փիլիսոփայական աշխարհայեացքը. Իրանպաշտ փիլիսոփայութիւն, էջ 
159։
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տու թիւն, ի րա ւունք, մօ րալ, փի լի սօ փա յու թիւն, և  երկ րոր դը՝ իր բազ մա-
զան բաղ կա ցու ցիչ մաս նիկ նե րով - հող, աշ խար հագ րա կան դիր քը, կլի-
մա, տնտե սու թիւն, գտնւում են ֆունկ ցիօ նել յա րա բե րու թեան, ֆունկ ցիօ-
նել կա խու մի մէջ։  Մէկ տար րի փո փո խու թիւ նը ու ղեկց ւում է ան պայ մա նօ-
րէն միւ սի փո փո խու թեամբ…»38։

 Ու րեմն՝ ֆունկ ցիո նալ կա խումն ե րի առ կա յութ յան փաս տի միա կող-
մա նի ի մաս տա վո րու մը ժա մա նա կի ըն թաց քում դի տանկյ ուն նե րի տար-
բե րութ յա նը հա ղոր դել է գո յա բա նա կան ի մաստ ու նշա նա կութ յուն։ 
 Մինչ դեռ եր ևույ թը նույնն է, ուս տի վեր ջի նիս ճա նա չո ղութ յան ամ բող ջա-
կա նութ յունն ու միա ժա մա նակ՝ խո րութ յու նը ու ղիղ հա մե մա տա կան է 
նրա ա կունք նե րում առ կա կոնկ րետ պատ ճառ նե րի փո խազ դե ցութ յան և 
 ֆունկ ցիո նալ կա պե րի բա ցա հայտ մա ն խնդրի լուծմանը։

  Ֆունկ ցիա յի գա ղա փա րը, պատ մութ յան մո նիս տա կան ըն կալ ման տի-
րույ թում լու ծե լով դա րա վոր գլուխ կոտ րու կի վե րած ված « հա վի ու ձվի 
ա ռաջ նութ յան» հար ցը, նշա նա վո րեց ա վան դա կան դե տեր մի նիզ մի ճգնա-
 ժա մը 20-րդ  դա րի պատ մա ճա նա չո ղութ յան մեջ։ Էռնստ  Բերն հայ մի պատ-
մա տե սութ յու նը ձևա վոր վեց այդ ճգնա ժա մի ա ռա ջաց ման նախ նա կան 
փու լե րում, ուս տիև իր վրա կրում էր մարդ կա յին մտքի՝ դե տեր մի նիզ մից 
դե պի ֆունկ ցիո նա լիզմ անց ման փոր ձե րի ու ժեղ և  ան մի ջա կան կնի քը։

 Եզ րա կա ցութ յուն ներ

- Իր կող մից ա ռանձ նաց ված՝ « հու մա նի տար փի լի սո փա յութ յա նը» 
տված նա խա պատ վութ յամբ Է.  Բերն հայ մը շա րու նա կեց ու խո րաց րեց  Յո. 
Դ րոյ զե նի ձևով՝ սուբ յե կի տի վիս տա կան, էութ յամբ՝ մար դա կենտ րոն 
պատ մա ճա նա չո ղութ յան լա վա գույն ա վան դույթ նե րը՝ Բ. Ս պի նո զա յի 
ա ռա  ջադ րած ու Հ.  Լոտ ցեի հստակեցրած հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա-
կա նութ յան սկզբուն քի օգ նութ յամբ հարս տաց նե լով նրա հե տա զո տա կան 
մի ջոց նե րի գոր ծի քա կազ մը։

-  Գի տակ ցութ յան փի լի սո փա յութ յան ձեռք բե րումն ե րին տրված նման 
նա խա պատ վութ յան պատ ճա ռը գեր մա նա կան փի լի սո փա յութ յան մար-
դա կենտ րոն ըն կա լումն ե րը պատ մութ յան ճա նա չո ղութ յան բա նա լի նե րի 
վե րա ծե լու ցան կութ յունն էր, ին չը պատ մութ յան խնդրա կար գի հստա-
կեց ման տի րույ թում Է.  Բերն հայ մի մոտ ըն դու նեց մարդ կանց զար գաց-
ման փաս տե րը՝ նրանց, որ պես սո ցիա լա կան էակ նե րի գոր ծու նեութ յան 
հո գե ֆի զի կա կան դրսևո րումն ե րի ամ բող ջա կա նութ յուն քննե լու ցան-
կութ յան տեսք։

-  Հաղ թա հա րե լով Բ. Ս պի նո զա յի մոտ առկա հո գե ֆի զի կա կան պատ-
ճա ռա կա նութ յան զու գա հե ռա կան (պա րա լե լիս տա կան) ըն կա լու մը, Է. 
 Բերն  հայմն ա պա ցու ցեց, որ ար տա քին-ֆի զի կա կան պատ ճառ նե րի ազ-
դե ցութ յու նը մարդ կա յին հա սա րա կութ յան ներ սում դրսևոր վում է ան-
հատ նե րի գի տակ ցութ յան մեջ թա փան ցե լու և  հո գե բա նա կան ներ գոր-
ծուն պատ ճառ նե րի վե րած վե լու մե խա նիզ մի մի ջո ցով, ին չով բա ցատր-

38 Նույն տեղում, էջ 103-104։
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վում է զար գաց ման գրե թե նույ նա կան ե լա կե տա յին պայ ման ներն ու նե-
ցող հա սա րա կութ յուն նե րի և  միև նույն մար տահ րա վե րի առջև կանգ նող 
ան հատ նե րի՝ հա վա քա կան կեց վածք նե րում ու ան հա տա կան վար քում 
ար ձա նագր վող սկզբուն քա յին տար բե րութ յուն նե րի փաս տը։ 

-  Հե տա զո տե լով նման իրողության ա ռաջ գա լու մե խա նիզմն ե րը՝ Է. 
 Բերն  հայ մը հաղ թա հա րեց տի պա կան ու զանգ վա ծա յին եր ևույթ նե րի 
ծնունդն ընդ հա նուր պատ ճառ նե րով բա ցատ րող օբ յեկ տի վիս տա կան 
պատ   մա ճա նա չո ղութ յան մեկ նա կե տը և  ա պա ցու ցեց, որ ե զա կի եր ևույթ նե-
րը և  ան հա տի դե րը միայն ընդ հա նուր պատ ճառ նե րով բա ցատ րե լու պա-
րա գա յում ան տես վում են մարդ կութ յան զար գաց ման ըն թաց քում ի հայտ 
ե կող տար բե րութ յուն նե րը, մինչ դեռ զար գաց ման պրո ցե սի ու սումն ա սի-
րութ յու նը պա հան ջում է պատ մութ յան մեջ ա ռաջ ե կող փո փո խութ յուն նե-
րի ոչ միայն բովանդակության, այլև ըն թաց քի քննութ յուն։  Միև նույն ժա-
մա նակ, Է.  Բերն հայ մը հաղ թա հա րեց հա կա ռակ ծայ րա հե ղութ յու նը՝ նոր-
կան տա կան նե րին բնո րոշ՝ ի դեոգ րա ֆիկ մե թո դի բա ցար ձա կա նաց ման 
մի տու մը՝ իր ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լով զանգ վա ծա յին եր ևույթ նե-
րի ել քը պայ մա նա վո րող ան հա տա կա նի ա ռաջ նութ յան գոր ծառ նա կան մե-
խա նիզ մի հե տա հա յաց քննութ յան վրա։ Այդ նպա տա կով նա մտո վի վե-
րա խա ղար կեց ժո ղովր դա կան ապս տամ բութ յան ճնշման տի պա կան սցե-
նա րը։

- Մեր ժե լով Վ.  Վին դել բանդ տի ու Հ.  Ռի կեր տի կող մից ա ռա ջադ րած 
նո մո թե տիկ ու ի դիոգ րա ֆիկ մե թոդ նե րի կամ մո տե ցումն ե րի ուղ ղա գիծ 
հա կա թե զը, Է.  Բերն հայմն ա պա ցու ցեց, որ գո յութ յուն չու նի միայն մաս-
սա յա կան պայ ման նե րով, կամ միայն ան հատ նե րով ու ե զա կի դեպ քե րով 
զբաղվող «գիտական պատմություն». գո յութ յուն ու նի միայն մեկ գի տու թ-
յուն, ո րի ճա նա չո ղութ յան ան բա ժա նե լի-հա վա սա րա զոր օբ յեկտներն են 
հան  դի սա նում մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան այդ եր կու տե սակ նե րը։» « Հա-
 մա  գի տա կան մո նիզ մի» նման պաշտ պա նութ յու նը Է.  Բերն հայ մի մոտ հան-
գում էր անց յա լի մեկ նա բա նութ յան ի դեա լիս տա կան, մա տե րիա լիս տա կան 
ու դո ւա լիս տա կան ե լա կե տե րի բա ցաս մա նը՝ պատ մութ յու նը կեր տող սուբ -
յեկ տի մարդ կայ նութ յու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի քննութ յան մի ջո-
ցով։

-  Հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան դրսևոր ման եր կու կշռույթ-
նե րի՝ հո գե կա նի ու ֆի զի կա կա նի փո խա դարձ կախ ման ու փոխ պայ-
մա նա վոր վա ծութ յան մե խա նիզմն ե րի, դրանց դրսևոր ման ե րեք մա կար-
դակ նե րի՝ ե զա կիի, տի պա կա նի ու կո լեկ տի վի քննութ յան բեռն հայմ յան 
ա ռանձ  նա հատ կութ յու նը պատ մութ յունն իբրև զար գաց ման գոր ծըն թաց 
դի տար կե լու մեջ է։ Այն ի րա կա նաց վում է կրկնա կի պատ ճա ռա կան 
կախ վա ծութ յան՝ ընդ հա նուր պատ ճառ նե րի ու պայ ման նե րի և  հա տուկ 
պատ ճառ նե րի շար քում, ո րոնց թվին էր դաս վում հե տա զոտ վող փաս տը՝ 
որ պես նրանց մաս։ 

- Իր հա մար ճշտե լով հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա կա նութ յան զույգ 
կշռույթ նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը՝ Է.  Բերն հայ մը որ պես հիմք ըն դու նեց 
պատ մա կան պրո ցե սում զար գաց ման գոր ծուն պատ ճառ նե րի վե րած վե-
լու նրանց հնա րա վո րութ յուն նե րի կոնկ րետ-պատ մա կան քննութ յան, փո-
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խա դարձ կա պե րի հե տա զո տութ յան և տար բեր պայ ման նե րում ու մի ջա-
վայ րե րում յու րա քանչ յու րի ֆունկ ցիո նալ դե րի բա ցա հայտ ման խնդի րը։ 

 - Է.  Բերն հայ մի ա ռա ջադ րած՝ « գո յութ յուն ու նի միայն մեկ գի տութ-
յուն» մո նիս տա կան բա նաձ ևի շրջագ ծում հո գե ֆի զի կա կան պատ ճա ռա-
կա նութ յան զույգ կշռույթ նե րի միջև առկա երկ կողմ ու բազ մա կողմ կախ-
վա ծութ յուն նե րի մի ողջ ցան ցի բա ցա հայ տու մը հիմն ո վին խարխ լում էր 
պատ ճա ռա կա նութ յան նա խորդ՝ խիստ պար զու նակ ըն կա լումն ե րը։ Էռնստ 
 Բերն հայ մի պատ մա հայեցողութ յու նը, ձևա վոր վե լով նման ի րո ղութ յան 
ա ռար կա յաց ման նախ նա կան փու լում, իր վրա կրում է դե տեր մի նիզ մից 
դե պի ֆունկ ցիո նա լիզմ անց ման ա նա վարտ փոր ձե րի կնի քը, քան զի 
ֆունկ ցիա յի գա ղա փա րը ոչ միայն հաղ թա հա րում է ա ռաջ նութ յան հար ցը, 
այլև թույլ է տա լիս խո րա մուխ լի նել  «ա մե նա զոր» դե տեր մի նանտ նե րը 
պատ մա քա ղա քա կան պրո ցե սի կոնկ րետ տար րե րի վե րած վե լու գոր ծըն-
թա ցի ու սումն ա սի րութ յան մեջ։

Summary
IDEA OF HISTORY FROM JOHANN DROYSEN TO ROBIN  

COLLINGWOOD
Part Two. Ernst Bernheim and psychophysical principle of  

causality
Gevorg S. Khudinyan

Ernst Bernheim (1850-1942) is one of the most original figures of European 
historiography of the late 19th and early 20th century. By means of published 
books, he formed a specific system of knowledge concerning the theoretical 
problems of history. He continued and deepened the best traditions of anthro-
pocentric knowledge of the history of Jo. Droysen, also resorting to the help of 
the principle of psychophysical causality, which was proposed by B. Spinoza 
and specified by H. Lotze. The particularity of Bernheim’s study of the rela-
tionship and interdependence of the two forms of psychophysical causation - 
mental and physical, as well as the three levels of their manifestation - single 
typical and collective, is to examine the history as a the development process. 
It was carried out in a number of double causality - the common causes and 
conditions and special conditions, including the fact surveyed as part of them.

Clarifying for himself the ratio of pair units of psychophysical causation, E. 
Bernheim took as a basis the problem of the particular historical review of their 
capabilities of transformation into functional reasons of development in the 
historical process, the study of mutual relations and the definition of the func-
tional role of each in different conditions.
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Резюме
ИДЕЯ ИСТОРИИ ОТ ИОГАННА ДРОЙЗЕНА ДО РОБИНА 

КОЛЛИНГВУДА
Часть вторая. Эрнст Бернгейм и принцип психофизической 

причинности

Геворг С. Худинян

Эрнст Бернгейм (1850-1942) является одним из наиболее самобытных 
представителей европейской историографии конца 19-го и начала 20-го 
века.Посредством опубликованных учебников он сформировал конкретную 
систему знаний касающихся теоретических проблем истории. Эрнст 
Бернгейм продолжил и углубил лучшие традиции антропоцентрического 
понимания истории Ио. Дройзена прибегнув к помощи принципа психо-
физической причинности, которая была предложена Б. Спинозой и 
конкретизирована Г. Лотце. Особенностью бернгеймовского изучения 
взаимосвязи и взаимной зависимости двух форм психофизической 
причин ности - психической и физической, а так же трех уровней их 
проявления - единственной, типичной и коллективной, является 
рассмотрение истории как процесса развития. Оно осуществлялось в ряде 
двоякой причинной зависимости - общих причин и условий и специальных 
условиий, среди которых рассматривался обследованный факт - как их 
часть. 

Уточнив для себя соотношение двух форм психофизической 
причинности, Э. Бернгейм принял за основу проблему конкретно-
исторического рассмотрения их возможностей перевоплощения в причины 
развития, исследования взаимных связей и определения функциональной 
роли каждого в различных условиях.
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