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ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Ռո միկ Խ.  Քո չար յան 
Փի լիս. գիտ. թեկ նա ծու,
Ա նա հիտ Ռ.  Ջիջ յան 
Փի լիս. գիտ. թեկ նա ծու

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ՝  
ԸՍՏ ԱռԱՐԿԱՅԻ*

 Բա նա լի բա ռեր –  սո ցիա լա կան, սո ցիա լա կան գի տութ-
յուն, սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի, օբ յեկտ, կա րիք, իս-
կութ յուն:

 Մուտք
 Հա մաշ խար հի (ու նի վեր սու մի) ճա նա չո ղութ յան և քն նա խորհր դա-

ծութ յամբ ճշտի մա ցութ յան խնդրա կար գում կենտ րո նա կան ու ա ռանց-
քա յին հիմ ախն դիր է ա մե նայն գո յի որ պես այդ պի սին գո յութ յան 
հար ցադ րութ յունն ու ի մա ցա հայ տու մը: 

 Մարդ կա յին մտքի ու հենց ի մաս տա սի րութ յան պատ մութ յու նում «գո յի 
գո յութ յու նը» հար ցադր վել է հիմն ա կա նում իր բա ղադ րա տար րե րով՝ «գո յի» 
ի՞նչ և «գո յութ յան» ինչ պե՞ս լի նե լը, այդ կերպ՝ հար ցա վո րումն ի րա գոր ծե լով 
մաս առ մաս ու միմ յան ցից մե կու սի և հս տակ չո րո շար կե լով այդ բա ղադ-
րա տար րե րի փոխ զա նա զա նութ յունն ու նաև փո խառնչ վա ծութ յու նը: Այն հար-
ցադր վել է նաև միաս նա կա նո րեն՝ «գո յի գո յութ յան» ինչ պի սի՞ն լի նե լը, 
թեև ոչ երբ ևէ բուն հիմն ախնդ րի սկզբուն քա յին միաս նութ յան նկա տա ռութ-
յամբ և  ու րեմն ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում մաս նա բա ժան հարց  մամբ, 
իսկ այ նու հետև քննա խո հութ յամբ այդ իսկ միաս նութ յա նը հա սու դառ նա լու 
խորհր դի մա ցութ յամբ: Ի հա մե մատ այդ կերպ թե րի ըմբռն ման՝ աստ հար-
ցադր վում է ո՛չ սոսկ «սո ցիա լա կան գի տութ յան» ինչ լի նե լը և  ո՛չ էլ սոսկ նրա 
«գո յութ յան» ինչ պես լի նե լը՝ եր կուս տեք ի րա գոր ծե լով մաս նա կի քննա խո-
հութ յուն, այլ՝ ա ռա ջադր վում է իր «ինչ» ու «ինչ պես» բա ղադ րա տար րե րի 
փո  խազ դու ներ կա պակց վա ծութ յամբ ամ բող ջա կան՝ «սո ցիա լա կան գի-
տութ յան գո յութ յան» հիմն ախն դի րը, այդ կերպ՝ վե րըմբռ նե լով այն որ պես 
սկզբուն  քո րեն բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան հար ցադ րութ յուն:

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 20.07.2018։



10

1. « Սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան» ու սումն ա սի րութ յան 
մե թո դա բա նութ յու նը

Էա կան է նաև ամ րագ րել, որ այդ հար ցադ րութ յամբ ո րո նու մի խնդրա-
կար գը և  ու ղին հնա րա վոր ու նա խընտ րե լի է կազ մա կեր պել՝ խորհր դա-
ծութ յունն ուղ ղոր դե լով ըստ «իս կութ յան հեր մենև տի կա յի»1 ու նրա հե-
տևո ղա կան ներ կա տա րե լա գործ մամբ` հենց «ի մաս տութ յան հեր մենև տի-
կա յի» հա յե ցա կար գի ու մե թո դա բա նութ յան2, բա ցո րո շե լով սո ցիա լա կան 
գի տութ յան իս կա կան ու ա նիս կա կան գո յութ յու նը:

Ա մե նայն կամ որ ևի ցե մաս նա վոր գո յի և  այդ թվում նաև ա մե նայն գի-
տութ յուն նե րի ու կոնկ րե տո րեն՝ «սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան» որ-
պի սութ յունն ու սումն ա սի րել՝ կնշա նա կի հար ցադ րել և քն նա խորհր դա ծութ-
յամբ հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել դրանց՝ որ պես այդ պի սին, գո յութ յան իս-
կութ յու նը:  Մարդ կա յին ինք նութ յունն ու կե ցո ղութ յունն աշ խար հում՝ որ պես 
այդ պի սին, իր իսկ բնութ յան յու րա հատ կութ յամբ կա յաց նող, էաց նող է 
հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման ձգտումն ու ջան քը, ո րոնց բուն կո չումն ու 
սկզբուն քո րեն ուղ ղորդ վա ծութ յունն է` բա ցա հայ տել իս կութ յու նը3: Ա մե նայն 
գի տութ յուն սկզբուն քո րեն քննում է ի րա պես գո յութ յուն ու նե ցո ղը և 
 բա ցա հայ տում գո յի գո յութ յան ճշմար տութ յու նը, նույնն է թե ա սել` իս կութ-
յու նը: 

 Հարկ է ամ րագ րել մտքի ու նի վեր սալ մի բա նաձև, ըստ ո րի՝ գի տա կան 
գի տե լի քը իս կութ յուն հայ տող միտքն է: Ընդ ո րում, «իս կութ յու նը» կա-
րե լի է հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել զա նա զա նա կերպ: Որ պես «ի րի», «գոր ծի» 
կամ հենց «սո ցիա լա կան գի տութ յան» իս կութ յուն կա րող է նախ նա կա նո րեն 
հաս կաց վել նույ նիսկ դրանց ի րա կան ու կոնկ րետ գո յութ յան որ պի սութ-
յան դեռ մի միայն նկա րագ րութ յու նը, ո րով և  ի րենք ներ կա յում են այս 
կյան քում, և  այդ դեպ քում գի տե լիք է ներ կա յա նում իս կութ յուն հայ տող այն 
միտ քը, ո րում և մ տած վում է դեռ միայն տե սա նե լին կամ զգա յե լին և  հենց 
այդ կերպ ու այդ չափ նկա րագ րե լի դրանց որ պի սութ յու նը: Եվ, ան շուշտ, 
որ պես որ ևէ «ի րի», «գոր ծի» կամ հենց «սո ցիա լա կան գի տութ յան» իս կութ-
յուն կա րող է հաս կաց վել դրանց ի րա կան ու կոնկ րետ գո յութ յան որ պի-
սութ յան՝ նաև պատ ճա ռի մաց բա ցա հայ տութ յու նը: Իսկ որ ևէ ի րի, գոր ծի 
որ պի սութ յան՝ պատ ճա ռով հան դերձ, իս կութ յան բա ցա հայ տութ յուն ներ-

1 Այս առնչությամբ նշենք, որ այս հոդվածի համահեղինակ՝ Ռ. Քոչարյանի «Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան» մենագրությունում առաջին անգամ որպես «իսկության հերմենևտիկա» 
է բնորոշվել Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգը, որում և մեկնողաբար 
բացորոշմամբ ներկայացվել է, որ նրա «Իսկություն և մեթոդ» ծրագրային երկում ու հերմենևտիկայի 
վերաբերյալ նաև այլ ուսումնասիրություններում իրագործվում է «իսկության հերմենևտիկայի» իդեայի 
ժամանակակից ըմբռնումը, և առաջադրվում է թեև ոչ լիովին, այնուամենայնիվ, նշանակալի չափով 
ամ  բողջական մի տեսություն, որը և իր լրումի ուղղությամբ էական առաջընթաց է ունեցել Պ. Ռիկյորի 
հերմենևտիկայի հայեցակարգում:
2 Սույն հոդվածի համահեղինակի կողմից՝ «իսկության հերմենևտիկայի» հետևողական զարգացմամբ 
առաջադրված այս նոր հայեցակարգի վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Քոչարյան ռ., «Իմաստության 
հերմենևտիկան» ամենայն գիտության և փիլիսոփայության հիմնորոշ ու համընդհանուր մեթոդաբանական 
հայեցակարգ, «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիր-
ներ», միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21, տե՛ս նաև Քոչարյան ռ., Պատմությունը և 
Հերմենևտիկան, Գիրք 1. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, «Փրինթինֆո», Եր., 2016, 
էջ 161-186:
3 «Իսկություն» հասկացության մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, ԳԱԹ հրատարակչություն, Եր., 2006, էջ 28, ծանոթ.16a: 
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Րկա յա ցող գի տա կան գի տե լի քը այն պի սի միտք է, ո րում ար դեն մտած վում 

է զգա յա կան ա չոք ան տե սա նե լին՝ իս կութ յուն հայ տող ի մաս տը և  նույ նիսկ 
ա ռա վել խոր քա յին՝ ի մաս տութ յան խոր հուր դը:

Իս կութ յան բազ մա բո վան դա կութ յան այս կերպ փոքր-ինչ մեկ նո րոշ ման 
հետ մեկ տեղ հարկ է նաև ամ րագ րել, որ որ ևի ցե գո յի կամ գոր ծի որ պի-
սութ յու նը բա ցա հայ տել կնշա նա կի բա ցա հայ տել նշա նա կութ յուն ներ կամ 
ի մաստ ներ: Ա մե նայն գի տութ յուն ու նաև սո ցիա լա կան գի տութ յունը, տե-
սա կան իր գոր ծա ռույ թով ի րա գոր ծե լով իր նպա տա կը՝ իս կութ յան բա ցա-
հայ տու մը, ըստ էութ յան, գործ է ու նե նում ի մաս տի ե ռա կի հնա րա վո րութ յան 
հետ: Եվ ա մե նայն գո յի կամ ի րո ղութ յուն նե րի որ պի սութ յան առն չութ յամբ 
բա ցա հայտ վող ի մաս տը կա րող է լի նել ե ռա կի հնա րա վո րութ յամբ՝ թե րի-
մաստ, թյու րի մաստ և, վեր ջա պես, ճշմա րիտ ի մաստ, ա սել է թե՝ բուն իս-
կութ յու նը հայ տող ի մաստ, ո րի հետ և  գործ ու նի գի տա կան հե տա զո տու-
թ յունն ու գի տութ յու նը:

«Խնդ րո նյու թի ու բա նի» վե րա բեր յալ մտո րումն ե րը շա րու նա կե լով՝ 
հարկ է նաև ամ րագ րել, որ մարդ կա յին կյան քի ա մե նայն «ի րաց և  գոր ծոց» 
ճշտի մա ցութ յան հա մար էա կան է քննախորհր դա ծութ յամբ հար ցադ րել, 
հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել ա մե նայ նի՝ որ պես այդ պի սին, գո յութ յան իս կութ-
յու նը հայ տող ի մաս տը և  այդ ի մաս տում պահ յալ ի մաս տութ յան խոր հուր դը: 
Ա հա վա սիկ, գի տա կան գի տե լի քի վե րո բեր յալ բա նաձ ևը կա րե լի է ներ կա-
յաց նել ա ռա վել ման րա կերտ ու հենց նպա տա կա հա սու բա ցո րոշ մամբ. գի-
տա կան գի տե լի քը իս կութ յուն հայ տող խորհր դի մաց միտքն է, կամ 
ա  վե լի կարճ` գի տա կան գի տե լի քը իս կութ յուն հայ տող խորհր դի մա ցու-
թ յունն է: Եվ, ի հար կե, ի մաս տութ յան խոր հուր դի գի տե ցու մը կամ խորհր-
դի մա ցութ յու նը նշա նա կետն է ոչ միայն գի տա կան գի տե լի քի, այլև ամ բող-
ջա կան գի տութ յան:  Գի տութ յան կո չու մը և  ըստ այդմ՝ դի տա վո րութ յու-
նը, կեր պա րա նում ու կա տա րում է՝ խորհր դա ծութ յամբ հաս կա նալ 
ու մեկ նո րո շել ա մե նայն գո յի որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու-
նը հայ տող ի մաս տը և  այդ ի մաս տում պահ յալ ի մաս տութ յան խոր-
հուր դը: 

Ար դարև, ճա նա չել կամ հաս կա նալ որ ևի ցե ի րո ղութ յուն կնշա նա կի հա-
սու լի նել դրա իս կութ յու նը հայ տո րո շող ի մաս տին ու այդ ի մաս տում պահ-
յալ ի մաս տութ յան խոր հուր դին և  այդ կերպ՝ կա տա րե լա գործ վել ու կա յա նալ 
որ պես հենց ի մաս տութ յան գի տե լիք:  Գի տութ յունն այն ժամ, այն կերպ ու 
այն չափ է ճշմար տութ յամբ գի տութ յուն, երբ սկզբուն քո րեն դի տա վո-
րութ յուն ու կա տա րում ու նի՝ հաս կա նալ ու բա ցա հայ տել ի մաս տութ-
յուն, այդ կերպ՝ ինք նա հաս կա նա լով, կա տա րե լա գործ վե լով ու կա յա-
նա լով որ պես աստ վա ծա յին ու մարդ կա յին ի րո ղութ յուն նե րի և- կամ 
ա մե նայն գո յի գո յութ յան որ ևէ մաս նա վոր ո լոր տի իս կութ յու նը հայ տող 
ի մաս տի, ո րում և՝ ի մաս տութ յան գի տութ յուն:  Քան զի իր իս կութ յունն 
ի րե նում ու նե ցող և  ու րեմն` իս կա կան ու կա տա րե լութ յան ձգտող գի տութ-
յու նը հենց ի մաս տութ յան գի տութ յուն է4: Եվ ե թե գի տութ յունն ու մաս նա-
4 Սոցիալական աշխատանքի որպես գիտության ու արվեստի և հենց որպես պրակտիկ իմաստության մասին 
տե՛ս Ջիջյան Ա., «Հոգածությունը» որպես ունիվերսալ ինտենցիա ու հիմք սոցիոլոգիայի և սոցիալական 
աշխատանքի փոխհաղորդակցության, «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում», գիտաժողովի նյութեր, 
գիրք IV, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 139, 
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վո րա պես սո ցիա լա կան գի տութ յու նը հե տա մուտ չէ ի մաս տութ յան ու հենց 
ի մաս տութ յան գի տութ յուն չէ, ա պա՝ չգի տի և  որ ևէ ինչ ու չգի տի իս կութ յուն 
և  այն ա մե նը, ին չը կար ծում ու հա վակ նում է, թե՝ գի տի, սխալ գի տի: Ար-
դարև, ե թե գի տութ յունն ու մաս նա վո րա պես՝ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը 
չգի տի իս կութ յուն ու ի մաս տութ յուն, չգի տի և  ո չինչ, և  այն, ին չը կար ծում 
է, թե՝ գի տի, չգի տի այն պես, ինչ պես պի տո էր գի տե նալ:

Արդ վե րոա սաց յա լը սո ցիա լա կան գի տութ յան առն չութ յամբ կոնկ րե տա-
ցու մով միա բե րե լով՝ էա կան է քննախորհր դա ծութ յամբ հար ցադ րել, հաս-
կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ-
պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը հայ տող ի մաս տը, ո րում և  պահ յալ՝ ի մաս-
տութ յան խոր հուր դը: Եվ կա րե լի է ամ րագ րել, որ սո ցիա լա կան գի տութ-
յան իս կութ յու նը հայ տող խորհր դի մա ցութ յու նը այն պի սի գի տե լիք է, 
ո րում մտած վում է ոչ թե սոսկ տե սա նե լին կամ զգա յե լին, այլ ար դեն 
նաև սկզբուն քո րեն ան տե սա նե լին ու հենց վերզ գա յա կա նը և  մի միայն 
մտքին մատ չե լի կամ մտա հա սու և- կամ մտոք հաս կա նա լի ի մաս տութ-
յան խոր հուր դը:

Ընդ ո րում, ինչ պես ըստ Մ.  Հայ դե գե րի՝ մար դու գո յութ յու նը, այն պես և 
ա մե նայն գի տութ յու նը և  արդ՝ կոնկ րե տո րեն սո ցիա լա կան գի տութ յու նը ևս 
 հարկ է հար ցադ րել ու ի մա ցա հայ տել ոչ սոսկ որ պես գո յող (օն տիկ) կամ 
գո յա բա նող (օն տո լո գիա կան), այլ՝ երկ միաս նա կան ու ամ բող ջա կան գո-
յող-գո յա բա նող (օն տիկ-օն տո լո գիա կան) իր գո յութ յան մեջ: Եվ աստ՝ ա մե-
նայն գի տութ յան ու կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան պա րա գա յում 
ևս լ րիվ ու ամ բող ջա կան կա րող է լի նել գո յու թե նա կան հար ցադ րումն ու 
ի մա ցա հայ տու մը:

Ըստ Մ.  Հայ դե գե րի՝ «մարդ» գո յա վո րի գո յութ յունն էա պես զա նա զան վում է աշ-
խար հում գո յութ յուն ու նե ցող և  աշ խարհ-ամ բող ջութ յու նը բաղ կաց նող այլ գո յա վոր-
նե րի գո յութ յան մո դու սից:  Մար դու գո յութ յու նը, ըստ էութ յան, աշ խար հում յու րո վի 
ներ կա յող և  իր այդ յու րա հա տուկ ներ կա յութ յամբ՝ հա մայն աշ խարհն իր բո լոր գո յե-
րով հան դերձ իր նկատ մամբ ներ կա յա վո րող գո յի գո յութ յուն է: Ա մե նայ նի գո յութ-
յու նում, ի հա մե մատ այլ գո յե րի գո յութ յան, մար դու գո յութ յու նը էա կից է ա մե նայ նի 
գո յութ յանն ու բուն էութ յա նը ու այդ կերպ՝ ա մե նայ նի գո յութ յունն իր նկատ մամբ էակ-
ցող ու հենց ներ կա յա վո րող է՝ ա մե նայ նի գո յութ յան ան թաք չութ յու նը՝ որ պես իս կութ-
յուն, հայ տող ու հենց ի մաս տա վո րող է: Եվ այս աշ խար հում մի միայն մար դու գո յութ-
յունն է ա մե նայ նի գո յութ յունն էակ ցող ու ներ կա յա վո րող՝ իս կութ յուն հայ տող ու ի մաս-
տա վո րող: «Ն րա [մար դու] գո յութ յամբ և ն րա մի ջո ցով գո յութ յու նը նրան բաց ված է»5: 
Արդ՝ մար դու գո յութ յունն այս աշ խար հում ներ մու ծում է ներ կա յող գո յութ յան մո դուս 
կամ ա վե լի ճշգրիտ՝ մար դու գո յութ յունն ի րե նով այս աշ խար հի գո յութ յա նը օժ տում է 
ներ կա յող հնա րա վո րութ յուն ու հենց ի րա գոր ծում այն: Այս աշ խար հում մար դու գո-
յութ յան ու հենց «ներ կա յութ յան գո յա կան (օն տիկ) ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ 
այն գո յում է գո յա բա նո րեն (ընդգ ծում ե րը մերն են - Ռ. Ք.)»6: Ըստ Մ.  Հայ դե գե րի 

Ջիջյան Ա., Քոչարյան ռ., Սոցիալական աշխատանքը, բարեգործությունը և «քրիստոնեական կենսակերպի 
արմատավորումը», «ԴԱԼԼ», Եր., 2009, էջ 37, 91-93, 147, տե՛ս նաև England H., Social work as art, London, 
Allen & Unwin, 1986,p. 73-101, Patricia L. Samson, Practice wisdom: the art and science of social work, Journal of 
social work practice, vol. 29, 2015, p. 119-131:
5 Хайдеггер М., Бытие и время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, с. 12.
6 Նույն տեղում:
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բնո րոշ ման՝ մար դու գո յութ յունն աշ խար հում սկզբուն քո րեն ներ կա յա նում է որ պես 
«հաս կա ցող» ներ կա յութ յուն կամ կե ցո ղութ յուն (Dasein)7: Եվ ինչ պես Մ.  Հայ դե գերն է 
ի մա ցա հայ տում, մար դը սոսկ գո յող չէ և  մարդ կա յին գո յութ յու նը սոսկ գո յա կան (օն-
տիկ) հար թութ յու նում չէ, ինչ պես բնաշ խար հի ա մե նայն այլ գո յա վոր, այլև այն պի սին 
է, որ գո յութ յան մա սին հար ցադ րում ու ի մաստ է բա ցա հայ տում և  ու րեմ այն նաև 
գո յա բա նող (օն տո լո գիա կան) է: Ա հա վա սիկ, մար դու գո յութ յու նը երկ միաս նա բար գո-
յող-գո յա բա նող է (օն տիկ-օն տո լո գիա կան) է, և  մաս նա կի ու ստույգ չի լի նի այն հար-
ցադ րել ու ի մա ցա հայ տել սոսկ գո յող կամ գո յա բա նող լի նե լութ յան մեջ, այլ հենց այդ 
եր կուսն ի րե նում միաս նաց նող գո յութ յու նում: Արդ՝ մար դու պա րա գա յում լրիվ ու ամ-
բող ջա կան կա րող է լի նել գո յու թե նա կան հար ցադ րում ու ի մա ցա հայ տու մը: Եվ կա-
րե լի է ա սաց յա լից նաև եզ րա կաց նել, որ մար դու պա րա գա յում գո յու թե նա կան հար-
ցադ րութ յան, իս կութ յան ի մա ցա հայտ ման ու ի մաս տա վոր ման այս ա ռանձ նա հատ կութ-
յու նը փո խանց վում է նաև ա մե նայն գի տութ յան գո յութ յան պա րա գա յին:  Մար դու գո-
յութ յան հետ մեկ տեղ՝ նույ նո րեն և  գի տութ յուն նե րի գո յութ յունն ու կոնկ րե տո րեն՝ սո-
ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յունն է գո յող (օն տիկ) ու գո յա բա նող (օն տո լո գիա կան):

«Ա մե նայն գո յի գո յութ յան» և  կոնկ րե տո րեն «սո ցիա լա կան գի տութ յան 
գո յութ յան» ու սումն ա սի րութ յան սկզբուն քա յին խնդրա կար գի լու ծու մը, այ-
սինքն՝ իս կութ յու նը հայ տող ի մաս տի, ո րում և  ի մաս տութ յան խոր հուր դի, 
հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը ի՞նչ ու ղենշ մամբ և բա  ղադ րա-
տարր խնդիր նե րի ինչ պի սի՞ կար գա վո րութ յամբ է ի րա գոր ծե լի դառ նում: 
 Հար ցե րի ինչ պի սի՞ ըն թա ցա կար գով կամ ի՞նչ խնդրա կար գով է անհ րա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի կազ մա կեր պել ա մե նայն կամ որ ևոր մաս նա վոր գո յի, ի րո-
ղութ յուն նե րի որ պի սութ յան ու սումն ա սի րութ յու նը:

Ինչ պես և ն շում է  Դա վիթ Ան հաղ թը, ուս յալ հին հույն ի մաս տա սեր նե-
րից, գրե թե ա մե նայն ի րո ղութ յուն նե րի առն չութ յամբ ըն դուն ված է մաս նա-
բա ժա նո րեն քննա խորհր դա ծութ յունն ի րա գոր ծել չորս հար ցադ րութ յամբ՝ 
«գո յութ յուն ու նի՞ արդ յոք», «ի՞նչ է», «ինչ պի սի՞ ինչ է», «ին չի՞ հա մար է»8: Ա հա-
վա սիկ,  Դա վիթ Ան հաղ թից ուս յալ հա մա խո հութ յամբ՝ ի մաս տա սի րութ յան 
կամ որ ևի ցե այլ գի տութ յան և  աստ՝ նաև հենց սո ցիա լա կան գի տութ յան 
վե րա բեր յալ քննութ յան են թա կա ա ռա ջի կա հար ցե րը վե րոնշ յալ չորսն են` 
ա) «գո յութ յուն ու նի, արդ յո՞ք, սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», բ) «ի՞նչ է» և գ) 
«ինչ պի սի՞ ինչ է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», կամ որ նույնն է՝ «որ պես ի՞նչ 
գո յութ յուն ու նի սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», դ) «ին չի՞ հա մար է սո ցիա լա-
կան գի տութ յու նը»: Նշ ված չորս հար ցադ րումն ե րով ամ բող ջա ցող նպա-
տա կա յին խնդրա կար գի հա մա ձայն ի րա գոր ծե լով ու սումն ա սի րութ յու նը, 
բա ցա հայ տե լի է դառ նում սո ցիա լա կան գի տութ յան բնութ յու նը, այ սինքն՝ 
սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պի սութ յու նը՝ որ պես այդ պի սին գո յութ յան 
իս կութ յու նը: Իսկ բա ցա հայ տել սո ցիա լա կան գի տութ յան իս կութ յու նը հայ-
տող ի մաս տը, կնշա նա կի՝ բա ցա հայ տել նրա գո յութ յան հենց սե փա կան 
ի մաս տը: 
7 Մ. Հայդեգերի «Dasein» հասկացությունը ճշգրիտ կերպով որպես «ներկայություն» թարգմանելուց բացի 
իմաստ ունի օգտագործել և մեր գիտական աշխատություններում կիրարկվում է նաև «կեցողություն» 
առավել չեզոք և մարդու գոյության մոդուսի տարբեր կերպափոխությունները արտահայտելու տեսակետից 
իր գործածելիության մեջ ընդհանրական հասկացությունը (տե՛ս Քոչարյան ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր., 2006, էջ 65):
8 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, «Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք», Եր., 1980, 
աշխատասիրությամբ Ս. Արևշատյանի, էջ 29:
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Եվ, ան շուշտ, բո լոր այս հար ցերն ի րենց ներ քին հիմն ո րոշ ու միաս նող 
ներ կար գա վոր առնչ վա ծութ յունն ու նեն «սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ-
յան» վե րա բեր յալ ներ քուստ բազ մա բո վան դակ ու հենց մեկ-միաս նա կան 
հար ցին: Այս կերպ հո լո վա կի հարց ման մեջ հարց վո ղը «սո ցիա լա կան գի-
տութ յուն», աստ՝ կոնկ րե տո րեն՝ «սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յուն» և «սո-
ցիո լո գիա» գո յա վորն է՝ ի րեն հա տուկ գո յութ յան կեր պի մեջ: Եվ այդ կնշա-
նա կի, ու սումն ա սի րութ յան են թա կա է ոչ միայն մաս նա բա ժան քննա խո հութ-
յամբ տվյալ գո յա վո րի ի՞նչ ու ինչ պի սի՞ ինչ լի նե լը հար ցադ րելն ու իս կութ յու-
նը բա ցո րո շե լը, այլև ամ բող ջա կա նաց նող քննա խո հութ յան ու ար դեն ամ-
բող ջա կան իս կութ յան բա ցա հայտ ման հա մար հիմն ո րոշ մեկ այլ հարց ևս, 
թե՝ ինչ պի սի՞ն է գո յութ յու նը՝ պո տեն ցիան և  ի րա գործ վա ծութ յու նը, քննառ վող 
գո յա վո րի, կամ՝ ինչ պի սի՞ն է գո յութ յան այն մո դու սը, որ և սկզ բուն քո րեն 
հա տուկ է մտաքնն վող գո յա վո րին, և  իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան ու 
սկզբուն քո րեն սե փա կան գո յութ յան իս կութ յամբ, թե՞ ա նիս կութ յամբ է այդ 
գո յա վո րի գո յութ յունն ի րա գործ վել այս կյան քի ի րա կա նութ յու նում: Աստ՝ 
քննա-խորհր դա ծութ յան «խնդրո նյութ» ու նե նա լով կոնկ րե տո րեն՝ «սո ցիա-
լա կան գի տութ յան գո յութ յու նը», իսկ որ պես «խնդրո բան»՝ հե տա մուտ լի-
նե լով «սո ցիա լա կան գի տութ յան իս կութ յու նը հայ տող խորհր դի մա ցութ յան», 
վե րոնշ յալ չորս հար ցե րը լրաց նող այդ հար ցադ րու մը կոնկ րե տա նում է 
հետև յալ բա նաձև մամբ, ա ռա ջին՝ ինչ պի սի՞ն է գո յութ յան այն մո դու սը, որ 
և սկզ բուն քո րեն հա տուկ է սո ցիա լա կան գի տութ յա նը և  երկ րորդ՝ իր կոչ-
մա նը հա մա պա տաս խան ու սկզբուն քո րեն սե փա կան գո յութ յան իս կութ-
յամբ, թե՞ ա նիս կութ յամբ է սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յունն ի րա գործ-
վել այս կյան քի ի րա կա նութ յու նում:

2.  Սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան հիմն ա վո րումն ու  
օբ յեկ տի վութ յու նը

Արդ՝ քննութ յան են թա կա նախ նա կան ու ա ռանց քա յին հար ցադ րում է 
ձևա կերպ վում հետև յա լը. «գո յութ յուն ու նի՞, արդ յոք, սո ցիա լա կան գի-
տութ յու նը»:  Հի րա վի, ա ռա վել քան տա րօ րի նակ կա րող է թվալ այն հար-
ցը, թե՝ գո յութ յուն ու նի՞, արդ յոք, սո ցիա լա կան գի տութ յու նը, աստ՝ կոնկ-
րե տո րեն թե՛ սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յու նը և  թե՛ սո ցիո լո գիան:  Չէ՞ որ 
մոտ մե կու կես հար յու րամ յակ մարդ կութ յան կյան քում իր հենց այդ ան վա-
նու մով գո յութ յուն ու նի «սո ցիո լո գիան» և  ու րեմն նրա գո յութ յան մա սին 
հարցն առն վազն ա վե լորդ կա րե լի է հա մա րել:

 Սո ցիո լո գիան՝ որ պես ա ռան ձին գի տութ յուն, ինչ պես հայտ նի է, հիմ ադր վել է 
19-րդ  դա րում, սա կայն մարդ կութ յան կյան քի հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում մշտա պես 
ու սում ա սի րող նե րի հե տաքրք րութ յան ո լոր տում են գտնվել սո ցիա լա կան ի րո ղութ-
յուն նե րը որ պես այդ պի սին և դ րանց գո յութ յան տա րա տե սակ դրսևո րում ե րը մարդ-
կա յին կյան քում: Եվ սո ցիո լո գիա յի նա խա պատ մութ յու նը նկա տել է տա լիս, որ սո-
ցիա լա կան հե տա զո տութ յուն ներն ու սո ցիա լա կան հա յացք նե րը հնուց ի վեր մարդ-
կանց հա մա տեղ կյան քում սկզբուն քա յին ի րենց կա րի քի ա ռու մով մշտա պես ու նե ցել 
են ակ տու ա լութ յուն:  Սո ցիո լո գիա յի հայտ նի տե սա բան նե րի ան կեղծ խոս տո վա նութ-
յամբ ժա մա նա կա կից տե սա կան սո ցիո լո գիան հիմ վում է սո ցիա լա կան խնդրա կար-
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գի ու սում ա սի րութ յան մարդ կութ յան ի մաս տա սի րա կան մտքի նախ կին փոր ձա ռութ-
յան, այն է՝ փի լի սո փա յա կան ամ բող ջա կան հա յե ցա կար գե րում ան կապ տե լիո րեն 
ներ  կա սո ցիա լա կան ուս մունք նե րի անց յա լի ա վան դութ յան վրա9: Այս ա ռու մով սո-
ցիո լո  գիա յի ա ռա ջաց ման նա խա հիմ քե րը Եվ րո պա յում կա րե լի է նկա տել դեռ ան տիկ 
շրջա նում՝ հին հույ նե րի յոթ ի մաս տուն նե րի10 գործ նա կան փի լի սո փա յութ յու նում՝ 
մարդ կա յին ինք նութ յան ու կեն ցա ղա վա րութ յան, ա ռա քի նի կեն սա կեր պի ու 
այ լոց հետ բա րե կարգ հա մա կե ցութ յան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ սո ցիալ-ի մաս-
տա  սի րա կան տե սա կետ նե րում և  ըստ այդմ` նրանց ստեղ ծած օ րենսդ րութ յուն նե րում: 
 Սո ցիո լո գիա յի նա խա հիմք ու նա խա պատ մութ յուն են ներ կա յա նում նաև  Սոկ րա տե սի, 
Պ լա տո նի, Ա րիս տո տե լի, հին հու նա կան և հ ռո մեա կան փի լի սո փա յա կան դպրոց նե րի 
սո ցիա լա կան հա յե ցա կար գե րը, վաղ և  ուշ մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի ամ բող ջա-
կան վար դա պե տութ յան մաս կազ մող քրիս տո նեա կան կեն սա կեր պի ի մաս տութ յու նը, 
 Վե րածնն դի,  Ռե ֆոր մա ցիա յի,  Նոր  Ժա մա նա կների և  Լու սա վոր ութ յան ժա մա նա կաշր-
ջա նի և, ան շուշտ, նաև ու տո պիստ մտա ծող նե րի ( Թո մաս  Մոր,  Թո մա զո  Կամ պա նել-
լա,  Շառլ  Ֆուր յե,  Ռո բերտ Օու են, Ան րի  Սեն- Սի մոն,…11) սո ցիա լա կան-փի լի սո փա յա կան 
հա յացք նե րը:

 Փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կար գե րում բո վան դակյ ալ սո ցիա լա կան հա յացք նե րի 
և- կամ ամ բող ջա կան ուս մունք նե րի հա մար ընդ հա նուր է այն, որ դրանք, որ պես ի րենց 
կազ մա կեր պող հիմ ո րոշ սկզբունք, ա սել է թե` սկզբուն քա յին հիմք, ա ռանցք, միա-
վո րող կա ղա պար ու կա ռուց վածք, ու նեին տրանս ցեն դեն տալ ի դեա ներ և, ըստ 
էութ յան, հան դես էին գա լիս այդ ի դեա նե րի որ պես այդ պի սին գո յութ յան և  մարդ կա յին 
կյան քում այս կամ այն կերպ ա ռանձ նա հատ կութ յամբ ի րա գործ ված ներ կա յութ յան 
իս կութ յու նը բա ցո րո շող մե տա ֆի զի կա կան հա յե ցա կար գեր և- կամ հա յե ցա կարգ-
ամ բող ջի մաս կազ մող բա ղադ րիչ ներ:

 Սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յու նը և  ա պա նաև սո ցիո լո գիա յի ժա մա-
նա կա կից գի տա կար գը վա ղուց ի վեր դար ձել են մարդ կա յին կյան քի ե ղե-
լութ յուն ներ, ուս տի ինչ պե՞ս հաս կա նալ սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան 
վե րա բեր յալ հար ցադ րու մը: Եվ պա տաս խա նը նախ նա կա նո րեն այն է, որ 
ի րենց դեռ միայն սկզբուն քո րեն գո յութ յան և  ա պա՝ ի՞նչ, ինչ պի սի՞ ինչ, ին-
չի՞ հա մար ու ինչ պե՞ս գո յութ յան մա սին ամ բող ջա կան հար ցադ րումն էա կան 
է գի տութ յուն նե րի և  աստ՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան՝ ինքն ի րեն անդ րա-
դար ձող ռեֆ լեք սիա յի, ի մա՝ ինք նա հաս կաց ման հա մար:  Սո ցիա լա կան գի-
տութ յու նը, նախ և  ա ռաջ, միտք ու հենց գի տե լիք է և  հարկ է, որ կա յա նա 
որ պես այդ պի սին:  Մարդ կա յին ա մե նայն մտա ծումն ե րը չէ, որ ներ կա յա նում 
են որ պես միտք: Եվ ա մե նայն գի տե լիք չէ, որ կա յա ցել է որ պես գի տա կան 
գի տե լիք, այ սինքն՝ սկզբուն քո րեն պատ ճա ռի մաց գի տե լիք, որ և  գի տի 
ի րո ղութ յու նը ստու գութ յամբ, այլ կա րող է լի նել նաև կար ծիք, ո րը թե կուզ 
և  կա րո ղու նակ պատ ճա ռի մա ցութ յան և- կամ չի մա ցութ յան, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
գի տի անս տույգ, թե րութ յամբ կամ թյու րութ յամբ:  Միտ քը սկզբուն քո րեն որ-
պես այդ պի սին` քննում է գո յի գո յութ յու նը, ինչ պես և ն շում է  Դա վիթ Ան-

9 Տե՛ս Мертон Р., Социальная теория и социальная структура, М., 2006, էջ 8:
10 Հին Հունաստանում, ըստ ավանդության, յոթ իմաստուններ էին համարվում Թալեսը, Սոլոնը, Բիանտը, 
Կլեոբուլոսը, Քիլոնը, Պիտտակը, և Էպիմենիդը:
11 Այս առնչությամբ էական է հիշատակել, որ Յու. Դավիդովը սոցիոլոգիայի պատմության և ուղղակիորեն 
հենց առաջացման վերաբերյալ իր շարադրանքը սկսում է Սեն-Սիմոնի հայեցակարգի ներկայացմամբ։ Տե՛ս 
Давыдов Ю. Н., История теоретической социологии, в 4-х томах, т.1, М., 2002, էջ 25, 28-63:
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հաղ թը: Մտ քի բուն կո չում է՝ մտա ծել գո յի գո յութ յու նը և  բա ցա հայ տել 
իս կութ յու նը, որ և  այն ի րա գոր ծում է` կա յա նա լով որ պես բա նա կան 
ար վեստ ու գի տութ յուն և  կոնկ րե տո րեն՝ նաև հենց սո ցիա լա կան գի-
տութ յուն:

 Սա կայն մարդ կութ յան կյան քում մտքով ու հո գով ստեղծ ված ոչ ա մե-
նայնն է ի րա կան:  Գի տութ յու նը միտք է, ստեղծ ված է հենց մտքով, «մա-
կամ տա ծա կան» է ( Դա վիթ Ան հաղ թի հաս կա ցութ յունն է)՝ մտքից է մա կած-
ված, և  սա կայն, նրա գո յութ յունն ի րա կան է: Զ գաց մուն քը ստեղծ ված է 
հո գով և  նույն պես ի րա կա նո րեն գո յութ յուն ու նի: Դ րա հետ մեկ տեղ կան 
նաև մարդ կա յին բա նա կան հո գով ու մտքով ստեղծ ված և, սա կայն, գո-
յութ յուն չու նե ցող, ա ռաս պե լա կան կամ դի ցա բա նա կան հո րին վածք ներ՝ 
զուտ մտա ցա ծին ու պատ րան քա յին: Օ րի նակ՝ ա րա լե զը, հա վեր ժա հար սե-
րը, կեն տավ րոսը և  այլն:

Արդ՝ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը, ու սումն ա սի րե լով գո յութ յուն ու նե ցո ղը՝ 
մարդ կա յին կյան քի նշա նա կա լի ի րո ղութ յուն նե րը, հենց միտք է և  հա՛րկ է 
լի նի միտք, այլ ոչ թե այն պի սի մտա ծում, որ նշում է մտա ցա ծին ու հո րին-
ված ան գո յը (օ րի նակ՝ ա րա լե զը, կեն տավ րոսը, հա վեր ժա հար սը, ջրա հար-
սը, էլ ֆե րը…) և- կամ ան հա տու կը՝ ա նի րա կան հատ կութ յու նը, պատ րան քա-
յինն ու ստահ նա րը:  Սո ցիա լա կան գի տութ յու նը նաև հենց պատ ճա ռի մաց 
գի տա կան գի տե լիք է, որ և  որ պես միտք՝ մտա ծում է մարդ կա յին կյան քի 
ի րո ղութ յուն նե րը և  բա ցա հայ տե լով որ պի սութ յու նը, ստույգ ու չա փա վո-
րութ յամբ գի տի ու հայ տո րո շում է իս կութ յու նը, ըստ մարդ կա յին կա րո ղութ-
յան: Ա հա վա սիկ, սո ցիա լա կան գի տութ յու նը գո յութ յուն ու նի՝ ներ կա յա նա-
լով հենց որ պես մարդ կա յին ի րա կան կյան քի իս կութ յուն հայ տող միտք ու 
գի տե լիք և  ոչ պատ րանք՝ մտա ցա ծին ու ստա պա տում հո րին վածք: 

 Սա կայն արդ յոք սո ցիա լա կան գի տութ յու նը ի րա կան կյան քում՝ իր 
նախ կին ու նաև ժա մա նա կա կից ա մե նայն հա յե ցա կար գե րում, ներ կա յա-
նու՞մ է որ պես միտք ու գի տե լիք՝ ի րենց բնութ յան այդ կերպ ո րո շարկ մամբ, 
թե՞ եր բեմն ու նույ նիսկ հա ճախ ինք նա հայ տել է ի րեն որ պես գի տա կա նա-
կերպ կար ծիք, կա մա յա ծին ու անձ նա հաճ թեր- ու նաև թյուր-հաս կա ցում: 
 Մարդ կութ յան նախ կին և  ժա մա նա կա կից կյան քում սո ցիա լա կան գի տութ-
յու նը իր տա րա տե սակ հա յե ցա կար գե րում ու հե տա զո տութ յուն նե րում բազ-
միցս կա յա ցել է, հե տա զո տո ղի ան կեղծ խոս տո վա նութ յամբ կամ գու ցե 
կեղ ծութ յամբ և դ րան ցում եր բեմն կա մա թե ա կա մա ինք նա հա ճութ յամբ ու 
ոչ-ճշմա րիտ կան խա դա տութ յամբ, որպես ե ղե լութ յուն նե րի այս կամ այն 
կերպ կա պակ ցում, ո րում «իբր իս կութ յուն» և «իբր հաս կաց ման ար ժա նի 
ի մաստ ու ի մաս տութ յուն»՝ ըն կալ ված ու ներ կա յաց վել են գու ցե և հ նա րա-
վոր բա րին ու նա խընտ րե լին կամ ա նո րո շը կամ ան բա րին ու մեր ժե լին և  
եր բեմն ու նույ նիսկ հա ճախ՝ ա մե նայն դրան ցում ե սա կենտ րոն կամ 
խմբա կենտ րոն՝ քա ղա քա կա նո րեն, տնտե սա կա նո րեն, մշա կու թո րեն և- 
կամ այ լա կերպ կար ծեց յալ «շահ»ե կան մտա ցա ծինն ու պատ րան քա-
յի նը:

Արդ պա տաս խա նե լով ա ռաջ նա յին ու հենց ա ռա ջին հար ցին, թե «գո-
յութ յուն ու նի՞ արդ յոք սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», հարկ է պա տաս խա նել, 
որ այն գո յութ յուն ու նի և  իր գո յութ յան հա մար ու նի ի րա կան, այ սինքն՝ 
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նույ նո րեն գո յութ յուն ու նե ցող հիմ քեր: Ո՞րն է այդ հիմ քը. սո ցիա լա կան գի-
տութ յան գո յութ յան հա մար ի րա կա նո րեն գո յութ յուն ու նե ցող հիմ քը հենց 
այն ա ռար կա յա կան տի րույթն է կամ ա ռար կան (օբ յեկտն) է, ո րի վե րա բեր-
յալ տե սագործ նա կան գոր ծառ նութ յան՝ ու սումն ա սի րութ յան ու բա րե կարգ-
ման է կոչ ված այդ գի տութ յու նը:  Սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ պի-
սին գո յութ յան հա մար ա ռար կա յի (օբ յեկ տի) կամ ա ռար կա յա կան տի րույ թի 
(օբ յեկ տա յին տի րույ թի) հիմ ա րար լի նե լը և  ու րեմն ու րույն հեն քի առ կա-
յութ յու նը որ պես անհ րա ժեշտ գո յա պայ ման հաս կա նա լը հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձե ռում իր ամ բող ջա կան խնդրա կար գում, տե սա կան ու գործ նա կան իր 
պրակ տի կա նե րի ա մե նայն բա ղադ րա տար րե րում խու սա փել կամ ձեր բա-
զատ վել ինք նա կա մութ յան այլ ևայլ դրսևո րումն ե րից` զա նա զան ու բազ մա թիվ 
թե րի և թ յուր, թվաց յալ ու կար ծեց յալ ըմբռ նումն ե րից, կան խա դա տութ յուն-
նե րից, սուբ յեկ տիվ կա մա յա կա նութ յուն նե րից: Եվ «սո ցիա լա կան գի տութ յան 
գո յութ յան» ամ բող ջա կան խնդրա կար գում ա ռաջ նա հեր թո րեն հարց տա   լով 
նրա գո յութ յան մա սին, արդ յուն քում բա ցա հայտ վում են այն հիմ քե րը, ո րոնք 
և  անհ րա ժեշ տո րեն ու օբ յեկ տի վո րեն գո յութ յան են կո չում, սկզբուն քո րեն 
հնա րա վո րում ու ա պա հո վում ընդ հան րա պես, «սո ցիա լա կան գի տութ յու նը 
որ պես այդ պի սին» ու, մաս նա վո րա պես, հենց տվյալ ո րո շա կիո րեն կոնկ րետ 
մո դու սը: Ա ռա ջին հար ցը սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ-
յան իս կութ յան բա ցա հայտ ման հա մար ու նի ե լա կե տա յին նշա նա կութ յուն և  
իս կութ յան դուռ բա ցող բա նա լի ու սե փա կան ի մաստ բա ցա հայ տող քննութ-
յան ու խորհր դա ծութ յան սկիզբ է:

Աս վեց, որ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը ի րա կան կյան քում ոչ միշտ է կա-
յա ցել որ պես մարդ կա յին կյան քի ի րա դար ձութ յուն նե րի ու գոր ծե րի բուն 
իս կութ յուն հայ տող ստույգ ու ճշտի մաց միտք ու տե սութ յուն: Եվ սա կայն 
սկզբուն քա յին տե սա կե տից ու նե ցե՞լ է և  ու նի՞, արդ յոք սո ցիա լա կան գի տութ-
յու նը որ պես ճշտի մաց միտք իր գո յութ յան հա մար նույ նո րեն գո յութ յուն 
ու նե ցող հիմ քեր և, այդ պի սով, իր գո յութ յան հա մար սկզբուն քա յին հնա-
րա վո րութ յուն:

Այս հար ցի պա տաս խա նին ճշմար տո րեն մո տե նա լու, հաս կա նա լու ու 
մեկ նո րո շե լու հա մար էա կան է նախ որ պես սկզբուն քա յին դրույթ ամ րագ-
րել մտքի հետև յալ բա նաձ ևը. ա մե նայն գո յի որ պես այդ պի սին գո յութ-
յան ի մաս տը իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լութ յունն է: Եվ սա-
կայն, այս աշ խար հի ի րա կա նութ յու նում մարդ կա յին կյան քի ի րո ղութ յուն-
նե րը ոչ միշտ են ի րենց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լութ յամբ 
կե նա գործ վել: Ըստ այդմ՝ այս կյան քում մարդ կա յին ա մե նայն միտք, խոսք 
և  գործ ի րենց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լութ յան պա րա գա յում 
ներ կա յա նում են ի րենց իս կութ յամբ, նույնն է թե՝ իս կա կան գո յութ յամբ, և, 
ընդ հա կա ռա կը, ան հա մա պա տաս խա նութ յան պա րա գա յում՝ ա նիս կութ յամբ, 
նույնն է թե՝ ա նիս կա կան գո յութ յամբ, կամ ի րենց բա ղադ րա կազ մութ յան 
որ ևոր տար րե րի իս կութ յան ու ա նիս կութ յան հա մա տեղ ալ խռնահ յու սութ-
յամբ:

Ա մե նայն սո ցիա լա կան գի տութ յուն նույն պես մարդ կա յին կյան քի ի րո-
ղութ յուն է և  ոչ միշտ է նախ կի նում ե ղե լա կա նա ցել կամ այժ մեա կա նութ-
յու նում ներ կա յա նում իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խա նութ յամբ ո րո շարկ-
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վող իս կութ յամբ ու հենց խոր հուր դով ի մաս տա լից գո յութ յամբ, այլ եր բեմն՝ 
ա նիս կութ յամբ ու ան խոր հուրդ, ու նայն ու ի մաս տա զուրկ գո յութ յամբ: Ա մե-
նայն «ի րաց և  գոր ծոց» և  նույ նիսկ գի տութ յուն նե րի ի րա կան գո յութ յու նը 
էա պես կա րող է տար բեր վել ըստ ի րենց բուն կո չու մի գո յութ յու նից: Այ նինչ, 
ա մե նայն գո յի, ըստ իր բուն կո չու մի, գո յութ յունն է, որ և  ան վան վում է՝ 
գո յի որ պես այդ պի սին գո յութ յուն (այլ ոչ՝ այ լա կերպ ված գո յութ յուն), ին չը 
և  ներ կա յա նում է որ պես գո յի անհ րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի գո յութ յուն: 

Արդ՝ ինչ պի սի՞ն է, եր բեմն ի տար բե րութ յուն նախ կին և- կամ ժա մա նա-
կա կից ի րա կան գո յութ յան, «սո ցիա լա կան գի տութ յան» և  կոնկ րե տո րեն՝ 
«սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յան» ու «սո ցիո լո գիա յի» բուն կո չու մը և  ըստ 
այդմ՝ անհ րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի գո յութ յան իս կութ յու նը:

 Սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րը և  կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիա լա կան փի լի սո-
փա յութ յունն ու սո ցիո լո գիան կյան քի են կոչ վել մար դուն և  մարդ կա յին 
կյան քը, ո րոն ցում և՝ «բուն մարդ կա յի նը», ճա նա չե լու և  կա տա րե լա գոր ծե լու 
հա մար:  Մեկ այլ բա նաձև մամբ կա րե լի է ա սել, որ սո ցիա լա կան փի լի սո-
փա յութ յունն ու սո ցիա լա կան գի տութ յունն ընդ հան րա պես և ն րա նում 
յու րա քանչ յուր գի տա կարգ գո յութ յան է կոչ ված հա սա րա կութ յան կյան-
քում բա րե կար գութ յան հաս տատ ման կա րի քով և  դի տա վո րութ յամբ:

Ա սաց յա լը, ան շուշտ, չի նշա նա կում որ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը և 
 կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիո լո գիան ի րա կան կյան քում իր դրսևոր ման մեջ կա յա-
ցել է ըստ իր այդ կոչ ման: Եր բեմն ու նույ նիսկ հա ճախ այն թե րա ցել կամ 
թյուր կեր պով է ինք նա հաս կա ցել մարդ կա յին կեն սա գո յութ յանն ու հա մա-
կե ցութ յա նը կար ծես հան կար ծա հաս հան դի պած կեն սա կան հիմ ախն-
դիր նե րը՝ ի վեր ջո չկա րո ղա նա լով ա ռա ջար կել պատ ճա ռա գետ և հե տ ևանք-
նե րին ու նշա նա կա լիութ յա նը նույն պես գի տակ, այդ հիմն ախն դիր նե րը 
հաղ թա հա րող ա դեկ վատ լու ծումն եր՝ ու ղեն պաստ, «ա ճեց նող» ու կա տա-
րե լա գոր ծող մարդ կա յին ընդ հա նուր կեն սա կարգն ու ա զա տա կա մո րեն 
ընտր յալ կեն սա կեր պը՝ առ բա րե կար գութ յուն:  Կեն սա կան այդ հիմն ախն-
դիր նե րի թվում կա րե լի է նշել մաս նա վո րա պես սո ցիա լա կան գի տութ յուն-
նե րի կողմից 20-րդ  դա րի վեր ջում և 21-րդ  դա րի ա ռա ջին տաս նամ յա կում 
ոչ միշտ կան խա տես ված, այլ հա ճախ հան կար ծա դեպ խնդրադր ված բա զում 
ի րո ղութ յուն ներ՝ հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մը, մուլ տի կուլ-
տու րա լիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յան ան կու մը, ռա դի կա լիզ մի և  ա հա բեկ-
չութ յան կտրուկ ա ճը, ժո ղովր դա վա րութ յան սկզբունք նե րի «տա րած ման» 
արդ յուն քում ա ռա ջա ցող կոնֆ լիկտ ներն ու պա տե րազմն ե րը, միգ րա ցիոն 
հոս քե րը, հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի խարխ լու մը և  այլն: Ինչ պես նշում 
է ռուս փի լի սո փա Լ. Ի.  Պա խա րը, այդ ա մենն ա նակն կալ էր եր կար ժա մա-
նակ էմ պի րիկ ընդ հան րա ցումն ե րի և  վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն նե րի 
հի ման վրա գոր ծառ նող գիտ նա կան նե րի հա մար. « ... պաշ տո նա կան գի-
տութ յու նը ոչ միայն չկա րո ղա ցավ կան խա տե սել այդ եր ևույթ նե րը, այլ նաև 
ո րո շա կի պար զա բա նումն եր տալ այդ գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ և  ա ռա-
ջար կել ճգնա ժա մից դուրս գա լու հա մար ժեք ու ղի ներ»12:

Արդ՝ կա րե լի է ամ րագ րել, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան անհ րա ժեշտ 

12 Пахарь Л. И., К вопросу о категориальном аппарате социальной философии, «Ученые записки Орловского 
государственного университета», N 4 (54), 2013, с. 223-224.
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ու նա խընտ րե լի գո յութ յու նը հիմ աց յալ է մարդ կանց հա մա տեղ կյան-
քի որ պի սութ յան ու սում ա սի րութ յան և  առ բա րե կար գութ յուն ներ կա-
տա րե լա գործ ման կա րի քի վրա: 

 Հարկ է նաև հաս տա տագ րել, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան անհ րա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի գո յութ յու նը կա յա նում է որ պես մարդ կանց հա մա տեղ 
կյան քի՝ առ բա րե կար գութ յուն ներ կա տա րե լա գործ ման կա րի քի ի դեա յին 
մտա հա յե ցող ու այդ կա րի քի հո գա ծութ յա նը հե տա մուտ դի տա վո րութ-
յուն և  ըստ այդմ՝ կեր պա րա նում ու կա տա րում: Ա հա վա սիկ, սո ցիա լա կան 
գի տութ յու նը չի ներ կա յա նում որ պես ան հիմն ու ան հող, թվաց յալ ու կար-
ծեց յալ, սոսկ մտա ցա ծին ու պատ րան քա յին գո յութ յամբ, այլ գո յութ յուն ու նի 
ի րա պես և  որ պես իր գո յութ յան հիմք, կամ ի րեն գո յաց նող ի րա կան ա ռար-
կա յա կան հենք ու նի ա մե նայն ան ձանց, խմբե րի, հան րույթ նե րի, ազ գե րի, 
հա սա րա կութ յան ու բո վան դակ մարդ կութ յան նախ կին և- կամ ժա մա նա կա-
կից հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան, ընդ հա նուր կեն սա կար գի, ա զա-
տա կա մո րեն կամ ստի պո ղա կա նութ յամբ հար կադր յալ կեն սա կեր պի, կեն-
ցա ղաս տեղծ ու մշա կու թաս տեղծ գոր ծու նեութ յան ու սումն ա սի րութ յան և  առ 
բա րե կար գութ յուն ներ կա տա րե լա գործ ման կա րի քը, այդ կա րի քի հո գա ծութ-
յան դի տա վո րութ յու նը և  ըստ այդմ՝ կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը: 

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան «ինչ պես» գո յութ յան վե րո բեր յալ հարց ման կի զա կետ 
ու իս կութ յան դուռ բա ցող և  սե փա կան գո յութ յան ի մաստ բա ցա հայ տող քննութ յան 
սկիզբ, հարց վո ղի ո րո շա կիա ցում ու ո րո նու մի ու ղեն շում է ներ կա յա նում այլ հնա րա-
վո րութ յուն ևս. ինչ պի սի՞ն է սո ցիա լա կան գի տութ յան այն գո յութ յու նը, ո րում 
կա յաց յալ է նրա իս կութ յու նը և  ա պա հով ված նրա օբ յեկ տի վութ յու նը:  Քան զի 
սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յան բա ցո րոշ ման 
խնդրա կար գի ուղ ղութ յամբ հեր մենև տի կա կան հետ ևո ղա կան հարց ման մեջ, ի րոք, 
սկզբուն քա յին ու հենց ա ռաջ նա հերթ նշա նա կութ յուն ու նի հետև յալ կե տը. ինչ պե՞ս է 
հնա րա վոր և  հենց կա յա նում սո ցիա լա կան գի տութ յան օբ յեկ տի վութ յու նը: Եվ 
հի շենք, որ այս հար ցի ա ռաջ նա հեր թութ յունն ու կար ևո րութ յու նը նկա տի ու նե նա լով՝ 
 Մաքս  Վե բե րը ա ռան ձին աշ խա տութ յուն է նվի րում սո ցիա լա կան ճա նա չո ղութ յան 
օբ յեկ տի վութ յան ու սում ա սի րութ յա նը՝ ուղ ղա կիո րեն այդ կերպ վեր նագ րե լով այն13: 
 Հարկ է ամ րագ րել, որ երբ խոս վում է որ ևէ բներ ևույ թի14 (ֆե նո մե նի) օբ յեկ տի վութ յան 
մա սին, պետք է ցույց տրվի, թե ինչ պես է հնա րա վոր այդ օբ յեկ տի վութ յու նը՝ որ պես 
այդ պի սին, ինչ պես այն կա րող է կա յա նալ:  Բա ցա հայ տել սո ցիա լա կան գի տութ յան 

13 Տե՛ս Вебер М., Объективность социального познания, «Избранные произведения», М., 1990, էջ 345-415:
14 Ֆենոմենի գոյութենական այս ըմբռնումը դուրս է գալիս հուսեռլյան ֆենոմենոլոգիայի շրջանակներից 
և որպես այդպիսին իր ձևակերպումը ստանում Մ. Հայդեգերի կողմից վերաիմաստավորված ճշգրտմամբ: 
Է. Հուսեռլի ֆենոմենոլոգիայում ասելով «ֆենոմեն»՝ նկատի է առնվում ճանաչողական իրադրության ու 
հարաբերակցության մեջ միայն որոշարկելի և ուրեմն իդեական կամ ոգեղեն բնություն ու բովանդակություն 
ունեցող՝ «ինքն իրեն ցուցանող երևույթ», այլ ոչ որպես այնպիսի «ֆենոմեն», որն իրենից անդին ունի նաև 
էություն, ինչպես ընդունված էր նախկինում: Հուսեռլյան այս հասկացությունը մեր մենագրություններում 
գործածված է Մ. Հայդեգերի վերաիմաստավորմամբ՝ որպես ամենայն ճանաչողական իրադրությունից 
ու հարաբերակցությունից առաջ արդեն իսկ անհրաժեշտաբար գոյություն ունեցող՝ «գոյութենական 
ֆենոմեն», որը և թարգմանաբար կարելի է հայերեն փոխանցել «բներևույթ (բուն երևույթ)» կամ «ինք-
ներևույթ» (ինքն իրեն երևեցուցանող, հայտնող, ցուցադրող երևույթ) բառեզրերի միջոցով, այդկերպ 
անվանմամբ նկատի ունենալով գոյություն ունեցող և հենց իր գոյությամբ ինքն իրեն ցուցանող 
երևույթ։ Տե՛ս Хайдеггер М., Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое 
мировоззрение в наши дни. «Десять докладов прочитанных в Касселе (1925)», В.Ф., 1995, N 11, с. 128-
129, տե՛ս նաև Хайдеггер М., Бытие и время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, с. 28-31): Իսկ «phenomenon» 
բառ եզրի որպես «բներևոյթ» թարգմանությունը տե՛ս Ընդարձակ Բառարան Անգլիէրենէ – Հայերէն, 
աշխատասիրությամբ պրոֆ. Յ. Յ. Չագմագճեան, «Երան Գրատուն», Պոսթըն, 1922, էջ 1044:
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օբ յեկ տի վութ յու նը` կնշա նա կի բա ցո րո շել նրա գո յութ յան, ինչ պես նաև այդ գո յութ յան 
վե րա բեր յալ գի տե լի քի օբ յեկ տի վութ յան կա յաց ման հնա րա վո րութ յունն ու կա տա
րու մը: Ն կա տենք, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան օբ յեկ տի վութ յան հիմ ախնդ րի լուծ ման 
խորհր դա ծութ յունն ի րե նում նկա տի ու նի մարդ կա յին կյան քի ի րո ղութ յուն նե րի, որ պես 
այդ գի տութ յան օբ յեկ տի, ի րա կան գո յութ յան հետ մեկ տեղ՝ նաև ա դեկ վատ բա ցութ-
յամբ կա յա ցող «սո ցիա լա կան գի տա հա յե ցա կար գի» ու «մե թո դա բա նութ յան» որ պի-
սութ յան բա ցո րո շում:

Ա սել, թե որ ևի ցե մի բան և  այդ թվում նաև սո ցիա լա կան գի տութ յու նը օբ յեկ տիվ 
է, կնշա նա կի, թե այն զուտ կա մա յա կան, մտա ցա ծին և այդ պի սով, պատ րան քա յին չէ, 
այլ ու նի օբ յեկ տա յին հե նադ րութ յուն: Որ ևէ ճա նա չո ղութ յան, մտքի, հա յե ցա կար գի 
և- կամ գի տա կար գի օբ յեկ տի վութ յու նը նախ և  ա ռաջ նկա տի ու նի դրա օբ յեկ տայ նութ
յու նը, օբ յեկ տա յին հե նադ րութ յու նը, այլ ոչ սոսկ կա մա յա ծին մա կամ տա ծութ յուն 
( Դա վիթ Ան հաղթ), այ սինքն` մտքից մա կած ված ու սոսկ հո րին ված լի նե լը: Արդ մար
դուն և  մարդ կա յին կյան քը, ո րոն ցում և՝ «բուն մարդ կա յի նը», ճա նա չե լու և 
 կա  տա  րե լա գոր ծե լու և  հա սա րա կութ յան կյան քում բա րե կար գութ յուն հաս տա
տե լու կա րիքն ու դի տա վո րութ յու նը օբ յեկ տա յին հենց այն հե նադ րութ յունն է, 
որ և  հիմ ում է սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յու նը, ա պա հո վում նրա օբ յեկ
տի վութ յու նը և հ նա րա վո րում նրա իս կութ յու նը՝ ըստ իր բուն կոչ ման: 

Եվ նկա տենք, որ մարդ կա յին կյան քի ոչ ա մե նայն ինչ է սո ցիա լա կան գի տութ յունն 
ար ժա նի դի տում ու սում ա սի րութ յան, ուս տի և՝ քննահաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման և  
ա պա՝ առ բա րե կար գութ յուն գործ նա կան մի ջամ տութ յամբ կա տա րե լա գործ ման են-
թա կա:  Մարդ կա յին հոգ ևորքա ղա քակր թա կան ու բա րո յա կան ինք նութ յու նը, 
հա մա տեղ կյանքն ու մշա կույթն էաց նող, ուս տի և՝ սկզբուն քո րեն էա կան ու 
նշա նա կա լի և  այդ կերպ` ի մաստ ու նաև ի մաս տութ յան խոր հուրդ ի րեն ցում 
ներ հայ տող ի րա դար ձութ յուն ներն ու գոր ծերն են, որ որ պես այդ պի սին, կա րող 
են դառ նալ և  ի րա պես դառ նում են սո ցիա լա կան գի տութ յան ու սում ա սի րութ
յան ու գոր ծառ նութ յան են թա կա «խնդրո նյութ», նույնն է թե՝ ա ռար կա, և 
«խնդրո բան», նույնն է թե՝ այդ ա ռար կա յի հետ բուն նպա տա կա յին «ա նե լիք» 
ու հենց անհ րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի կա տա րում: 

Եվ էա կան է նկա տել, որ մարդ կա յին կյան քի ի րա դար ձութ յուն ներն ու գոր ծե րը 
հենց այդ նշա նա կու թա յին կամ ի մաս տա յին բո վան դա կութ յան պո տեն ցիա յով են 
միայն, որ ի րենց իս կութ յան ու ի մաս տի նկատ մամբ հե տա զո տող՝ ըն թեր ցա սեր ու 
ու սում ա սեր ան ձանց ա դեկ վատ բա ցութ յան ու հաս կաց ման պա րա գա յում, նրանց 
մտա վոր տե սա նելիութ յանն առ դեմ կա յա նում, հաս կաց վում ու բնո րոշ վում են որ պես 
այդ պի սին` ի րա դար ձութ յուն և կամ գործ: Եվ որ պես նշա նա կա լի ի մաց յալ ի րերն ու 
գոր ծերն են հենց կոչ ված սո ցիա լա կան հե տա զո տո ղի հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման` 
բա րեն շա նակ սի րով ձգտմանն ու ջան քին: Ճշ մա րիտ, բա րի ու ար դար է, երբ ոչ թե 
անն շա նակ, այլ հենց էա կա նո րեն նշա նա կա լի և  այդ պի սով «ա սուն» ի րա դար ձութ-
յուն ներն ու գոր ծերն են, որ հենց որ պես այդ պի սին` անհ րա ժեշ տութ յամբ ու նա խընտ-
րե լի պի տո յա կա նութ յամբ դառ նում են սո ցիա լա կան գի տութ յան ու սում ա սի րութ յան 
օբ յեկտ և  ի րեն ցով իսկ՝ ի րեն ցում ներ կա կամ պա րու նակյ ալ նշա նա կութ յամբ, գո յաց-
նում սո ցիա լա կան գի տութ յու նը: Այս պի սով, սո ցիա լա կան գի տութ յունն ի րա պես 
գո յութ յուն ու նի և  գո յութ յուն ու նի հենց մարդ կա յին հոգ ևորքա ղա քակր թա կան 
հա մա տեղ կյան քի ի րա դար ձութ յուն նե րի ու գոր ծե րի բազ մա բո վան դակ իս կութ
յունն ար տա հայ տող ի մաստ նե րի վրա հիմ  ադր վա ծութ յամբ:  Կա րե լի է ամ րագ-
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րել սո ցիա լա կան գի տութ յան ա ռանձ  նա հատ կութ յուն ու իս կութ յուն հայ տող մտքի հետև-
յալ բա նաձ ևը. հա  մայն մարդ կութ յան ու ա մե նայն ազ գե րի, ժո ղո վուրդ նե րի, հա սա րա-
կութ յան ու կոնկ րե տո րեն՝ հա յոց հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան ու հա մա-
կե ցութ յան էա կա նո րեն նշա նա կա լի ե ղե լու մի ի րա դար ձութ յուն նե րում, գոր ծե րում ու 
կեն սա կար գե րում ար դեն իսկ ներ կա, ո րով և` դրանք որ պես այդ պի սին դարձ նող 
նշա նա կա լիութ յունն է` պատ ճա ռա-հետ ևան քա յին իր փոխ կա պակց վա ծութ յամբ հան-
դերձ, որ հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` ներ կա յա նում է որ պես սո-
ցիա լա կան գի տութ յան բո վան դա կա յին խորհր դի մա ցութ յուն:  Սա է սո ցիա լա կան գի-
տութ յան օբ յեկ տայ նութ յու նը, այլ կերպ ա սած՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յաց
ման օբ յեկ տա յին հիմ ա վոր վա ծութ յու նը և դ րա բա ցա հայտ մամբ` տե սա կան 
հիմ  ա վո րու մը:  Սո ցիա լա կան գի տութ յու նը ևս  մարդ կա յին ի րո ղութ յուն նե րի ո լոր տին 
պատ  կա նող մի գո յա վոր է, ար դարև, գո յութ յու նից ծնված ու մտած վող մի գո յա ցութ-
յուն և, այդ պի սով, սոսկ կա մա յա ծին մտքի ար գա սիք և  գո յութ յա նը չառնչ վող ֆե նո մեն 
չէ15: Ա հա վա սիկ, սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան որ պի սութ յան ամ բող ջա կան՝ 
բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան խնդրա կար գի բա ցա հայտ ման հա մար մաս-
նա բաժ նո րեն չորս հար ցե րի հա ջոր դա կա նութ յամբ ներ կար գա վոր քննութ յան ա ռա ջին 
հար ցի՝ «գո յութ յուն ու նի՞, արդ յոք, սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», առն չութ յամբ կար ճա-
ռոտ ու լոկ անհ րա ժեշտ չա փով պա տաս խա նը:

3.  Սո ցիա լա կա նը որ պես «սո ցիա լա կան գի տութ յան»  
ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա

Արդ մեկ նո րոշ յալ «գո յութ յուն ու նե նա լու» հար ցի հետ մեկ տեղ ու հա-
ջոր դա կան է նաև հար ցադ րել, որ «ե թե ա յո, գո յութ յուն ու նի, ա պա ինչ պե՞ս 
գո յութ յուն ու նի սո ցիա լա կան գի տութ յու նը որ պես այդ պի սին» և  թե՝ «ինչ-
պի սի՞ն է սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան յու րա հա տուկ, սե փա կան մո-
դու սը», կամ ըստ կանտ յան հար ցադր ման` «ինչ պե՞ս է հնա րա վոր սո ցիա-
լա կան գի տութ յան գո յութ յու նը որ պես հենց գի տութ յուն» և  նույ նիսկ վեր-
ջի նը, ըստ հե ղի նակ նե րի միաս նա կան տե սա կե տի, ա ռա վել ճշգրտող ու 
կա տա րե լա գոր ծող լրաց մամբ՝ «ինչ պե՞ս է սկզբուն քո րեն հնա րա վոր, անհ-
րա ժեշտ ու նաև նա խընտ րե լիո րեն պի տո յա կան սո ցիա լա կան գի տութ յան 
գո յութ յու նը որ պես այդ պի սին»: Ն կա տենք, որ դեռ միայն գո յութ յուն ու նե-
նա լը ու հա ջոր դիվ՝ այդ գո յութ յան կեր պը, այ սինքն՝ «ինչ պե՞ս»-ը (սո ցիա-
լա կան գի տութ յան «ինչ պե՞ս» գո յութ յու նը) հար ցադ րե լով, հնա րա վոր չէ 
ա ռան ձին պա տաս խա նել այդ հար ցին՝ չառն չե լով այն հար ցին, թե ինչ է 
այն ի րո ղութ յու նը, ո րի գո յութ յան կեր պը կա մե նում ենք բա ցո րո շել:  Չէ՞ որ 
գո յի, ի րի կամ ի րո ղութ յան «ի՞նչ» բնութ յու նը պայ մա նա վո րում է այդ 
«ինչ»-ին ա դեկ վատ «ինչ-պես» գո յութ յու նը:

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան ա ռա ջին՝ գո յութ յան վե րա բեր յալ հար ցի դրա-
կան պա տաս խա նի դեպ քում հետ ևո ղա կան է ար դեն նաև ա ռա ջադ րել երկ-
րորդ հար ցը` «ի՞նչ է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը» և  ա պա՝ եր րորդ հար ցը՝ 
«ինչ պի սի՞ ինչ է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը, կամ որ նույնն է՝ «որ պես ի՞նչ 
գո յութ յուն ու նի սո ցիա լա կան գի տութ յու նը», ո րոնց ստույգ պա տաս խա նը 

15 Վերոասացյալ հիմնավորումը նաև պատմագիտության նկատմամբ իր յուրահատկություններով 
հանդերձ կոնկրետորեն կիրառությամբ տե՛ս Քոչարյան ռ., Պատմությունը և հերմենևտիկան, Գիրք 1. 
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, «Փրինթինֆո», Եր., 2016, էջ 287-288:
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հենց սո ցիա լա կան գի տութ յու նը որ պես այդ պի սին բաղ կաց նող, գո յաց նող 
կամ էաց նող և  ու րեմն՝ էա կան ու այդ կերպ՝ գո յա վոր այլ ա մե նից զա նա-
զա նող ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սումն ա սի րութ յունն ու բա ցա հայ տումն 
է, նաև այդ հիմն ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ի մի բե րող կար ճա ռոտ 
սահ մա նումն ու ման րա մասն մեկ նա բա նութ յու նը: 

 Չոր րորդ հար ցի` «ին չի՞ հա մար է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը» և  ըստ 
այդմ՝ «ի՞նչ նպա տա կով ու ի մաս տա վոր վա ծութ յամբ գո յութ յուն ու նի սո-
ցիա լա կան գի տութ յու նը» հար ցադ րութ յա նը ստույգ պա տաս խա նով բա ցո-
րոշ վում է սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ յան բուն կո-
չու մը, նպա տակն ու նաև մարդ կանց կյան քում նշա նա կա լիութ յու նը, որ և 
 նա խորդ կե տում մտքի կար ճա ռոտ բա նաձ ևով ար դեն սկզբուն քո րեն մեկ-
նո րոշ վեց: 

Աս վեց նաև, որ «ի րաց ու գոր ծոց» և  հենց «սո ցիա լա կան գի տութ յան» 
ի րա կան ու կոնկ րետ գո յութ յու նը կա րող է և չ լի նել իր բուն կոչ մա նը հա-
մա պա տաս խան, այլ, ընդ հա կա ռա կը, լի նել այ լա կերպ ված ու հենց խե ղաթ-
յուր ված իր բուն իս կութ յու նից, արդ՝ բուն իս կութ յու նը հաս կա նա լով ա ռա-
վել խո րին ու ճշգրիտ ի մաս տով: Ո՞րն է այն: «Իս կութ յու նը» և  հենց «իս կա-
կան գո յութ յու նը» կա րող է հաս կաց վել նաև ստույգ ու հենց վե րին իր 
ի մաս տով՝ որ պես ա մե նայն «ի րաց և- կամ գոր ծոց» ու հենց սո ցիա լա կան 
գի տութ յան՝ իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան՝ անհ րա ժեշտ ու նա-
խընտ րե լի գո յութ յուն, որ և  կա րող է չնման վել, չհա մընկ նել ու չնույ նա նալ 
նրա ի րա կան ու կոնկ րետ՝ տվյալ ժա մա նա կում առ կա գո յութ յան հետ և 
 հենց տար բեր վել այս կյան քում իր որ ևոր կեր պով ու չա փով և՛ իս կութ յան, 
և՛ ա նիս կութ յան խռնահ յուս գո յութ յու նից: Եվ սո ցիա լա կան գի տութ յան իս-
կութ յուն հայ տող խորհր դի մա ցութ յու նը հա սա նե լի է մի միայն սո ցիա լա կան 
գի տութ յան անհ րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի գո յու թան որ պի սութ յան քննա-
խորհր դա ծութ յամբ: 

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան և  աստ կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիա լա կան ի մաս-
տա սի րութ յան ու սո ցիո լո գիա յի խնդրա կար գի լու ծումն իր լրու մին կա րող 
է հա սա նել, ե թե սո ցիա լա կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ յու նը 
բաղ կաց նող էա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մեկ տեղ մամբ բա ցա հայտ-
վի նրա անհ րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի ներ կա յութ յու նը, որ և կն շա նա կի՝ 
մեկ նութ յամբ հան դերձ բա ցո րոշ ձևա կերպ վի սո ցիա լա կան գի տութ յան 
սահ մա նու մը: Ար դարև, ա մե նայն գո յի գո յութ յան և  աստ կոնկ րե տո րեն՝ 
սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յան ստույգ ճա նա չո ղութ յան ու ի մա ցութ յան 
առն չութ յամբ սկզբնու ղի ու ա ռաջ նա հերթ դի տա վո րութ յուն է՝ սահ մա նել 
ու սումն ա սի րութ յան են թա կա ա մե նայն ի րո ղութ յուն: Իսկ ին չո՞ւ է անհ րա-
ժեշտ ու նա խընտ րե լի ա ռաջ նա հեր թո րեն սահ մա նել ու սումն ա սիր վող ի րո-
ղութ յու նը՝ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը:  Դա վիթ Ան հաղթն այս առն չութ յամբ 
հի շա տա կում է Պ լա տո նի միտքն առ այն, որ «Ե թե կա մե նում է մի ոք որ ևէ 
ի րի (ի րո ղութ յան) մա սին ճշմար տա բար խոր հել և մ տա ծել, պար տա վոր է 
նախ գի տե նալ այդ ի րի բնութ յու նը, այ սինքն` սահ մա նու մը»16:  Քան զի սահ-

16 «Եթե կամի ոք յաղագս իրի ուրուք ճշմարտաբար խորհել և մտածել, պարտ է նախ գիտել զնորին 
իրի բնութիւնն, այսինքն` զսահմանն» (Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, «Երկասիրութիւնք 
փիլիսոփայականք», Եր., 1980, աշխ. Ս. Արևշատյանի, էջ 38):
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մա նու մը հա կիրճ միտք է, նույնն է թե՝ կար ճա ռոտ մտքի այն պի սի մի բա-
նաձև, ո րում հայ տո րոշ վում է սահ ման վող ի րը, աստ՝ սո ցիա լա կան գի տութ-
յու նը, որ պես այդ պի սին բաղ կաց նող, էաց նող և  ու րեմն՝ էա կան հատ կութ-
յուն նե րը: « Սահ մա նու մը կար ճա ռոտ խոսք է՝ ի րի բնութ յու նը բա ցա հայ-
տող»17: Իսկ բա ցա հայ տել ի րի բնութ յու նը, ա ռա վել ման րա կեր տո րեն կնշա-
նա կի՝ բա ցա հայ տել ի րի որ պես այդ պի սին գո յութ յան որ պի սութ յու նը: Եվ 
բա ցա հայ տել ի րի որ պի սութ յու նը, իր հեր թին կնշա նա կի՝ բա ցո րո շել ի րի 
որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը հայ տող ի մաս տը, ո րում և  պահ յալ 
ի մաս տութ յան խոր հուր դը: Այս պի սով, ու սումն ա սի րութ յան են թա կա «սո-
ցիա լա կան գի տութ յուն» գո յա վո րի գո յութ յան իս կութ յան վե րա բեր յալ ա մե-
նայն խորհր դա ծութ յուն ի մի բե րող և  կար ճա ռոտ բա նաձև մամբ սո ցիա լա կան 
գի տութ յան բնութ յու նը բա ցա հայ տող միտ քը հենց «սո ցիա լա կան գի տութ-
յան» սահ մա նումն է: Արդ՝ հաս կա նալ և  մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սո ցիա լա-
կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը, կնշա նա կի, 
որ պես այդ ա մե նի կա տա րում ու մտքի բա նաձ ևա յին ամ րագ րում, սահ ման-
մամբ բա ցա հայ տել սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յան կամ սո ցիո լո գիա-
յի բնութ յու նը՝ սահ մա նու մի բա նաձ ևումն ի րա գոր ծե լով նրա բո վան դա կութ-
յան ման րա մասն մեկ նութ յամբ հան դերձ, ո րով և  մեկ նա հայ տե լով սո ցիա լա-
կան գի տութ յան բնութ յու նը բաղ կաց նող կամ էաց նող և  ու րեմն՝ էա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, որ և  ներ կա յա նում են հենց նրա բուն իս կութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան իս կութ յան բա ցո րոշ ման ուղ ղութ յամբ քննո-
ղա կան ո րո նու մի և  հաս կաց ման ձգտող խորհր դա ծութ յուն նե րի ա ռա ջի կա 
հարցը, այս պի սով, վե րա բե րում է սո ցիա լա կան գի տութ յան սահ ման մանն 
ու ման րա մասն մեկ նա բա նութ յա նը, ո րում և` սո ցիա լա կան գի տութ յան բնու-
թ յան բա ցա հայտ մա նը: Իսկ ինչ պի սի՞ հար ցադ րութ յան կար գով կա րե լի է 
բա ցա հայ տել սո ցիա լա կան գի տութ յան բնութ յու նը, նույնն է թե` սո ցիա լա-
կան գի տութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը: Արդ՝ սո ցիա լա-
կան գի տութ յան սահ ման ման բա նաձ ևի վե րա բեր յալ խորհր դա ծութ յունն 
ի րա գոր ծե լով ըստ  Դա վիթ Ան հաղ թի աստ վա ծա բա նող ի մաս տա սի րութ յան 
ու սու ցա նութ յան, ա ռա ջի կա քննութ յան հար ցերն են՝ «ի՞նչ է», «ինչ պի սի՞ ինչ 
է» և «ին չի՞ հա մար է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը»:

 Հետ ևե լով սահ ման ման տե սութ յան վե րա բեր յալ ևս  Դա վիթ Ան հաղ թի 
ու սու ցա նութ յա նը՝ նշենք, որ երբ հարց է տրվում, թե «ի՞նչ է», ի պա տաս-
խան աս վում է ա նու նը, աստ՝ «սո ցիա լա կան գի տութ յուն» և  կոնկ րե տո րեն՝ 
«սո ցիո լո գիա» կամ «սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յուն», իսկ երբ հարց է 
տրվում, թե «ինչ պի սի՞ ինչ է», ի պա տաս խան ար դեն սահ ման մամբ բա ցո րոշ 
նշվում են դրանց հիմն ո րոշ ու էա կան, այ սինքն՝ որ պես այդ պի սին էաց նող, 
գո յաց նող և  այլ գո յե րից սկզբուն քորն զա նա զա նող հատ կութ յուն նե րը: Եվ 
երբ սահ ման վում է սո ցիա լա կան գի տութ յու նը, ի պա տաս խան աս վում է՝ 
«գի տութ յուն» է, այդ կերպ ա ռաջ նա հեր թո րեն նշե լով ընդ հա նուր սե ռա յին 
հատ կութ յու նը և  ա պա՝ բաղ կա ցու ցիչ ու այ լից զա նա զա նող հատ կութ յուն-
նե րը: Ա հա վա սիկ, ա նու նը ներ կա յա նում է որ պես կար ճա ռոտ սահ մա նում, 

17 «Սահման է բան կարճառոտ, յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրի» (նույն տեղում, էջ 40): Հաջորդող էջերում 
իմաստասերը տալիս է նաև սահմանման սահմանումի մեկնությունը (տե՛ս նույն տեղը, էջ 40-42):
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իսկ բա ղադ րիչ հատ կութ յուն նե րի բա ցո րոշ մամբ սահ մա նու մը՝ որ պես ծա-
վա լուն ա նուն18: 

 Ն շենք նաև, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան սահ մա նու մը կա րող է լի նել և՛ 
ըստ իր տե սա կա նո րեն ու սումն ա սի րութ յան ու պրակ տի կո րեն գոր ծառ նութ-
յան ա ռար կա յի, և՛ ըստ կա տա րու մի՝ թե ի՞նչ է այդ գի տա կար գը «ա նում» իր 
ա ռար կա յի հետ, այ սինքն՝ ինչ պի սի՞ն է գի տա կար գի բուն «ա նե լի քը» իր 
ա ռար կա յի նկատ մամբ, և երկ միաս նութ յամբ՝ ըստ ա ռար կա յի ու կա տա րու-
մի: Եվ աստ հարկ է նաև նշել, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան կա տա րու մը 
կա րող է լի նել և՛ տե սա կան, և՛ գործ նա կան: Արդ՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան 
տե սա կան կա տա րում այն է, թե մարդ կա յին կյան քում տե սա-ճա նա չո ղա-
կան իր գոր ծա ռույ թով ի՞նչ է «ա նում» գի տա կարգն իր ու սումն ա սի րութ յան 
ա ռար կա յի հետ, օ րի նակ՝ բա ցա հայ տում է ճշմար տութ յունն ու բա րին՝ 
բա  րե կար գութ յուն հնա րա վո րող, ներ կա տա րե լա գոր ծող ի մաստն ու 
ի մաս  տութ յան խոր հուր դը: Իսկ նրա գործ նա կան կա տա րումն այն է, թե 
ճա նաչ մամբ հան դերձ՝ ի՞նչ է «ա նում» սո ցիա լա կան գի տա կարգն իր ա ռար-
կա յի հետ մարդ կա յին կյան քում ար դեն նաև գործ նա կան իր գոր ծա ռույ թով, 
օ րի նակ՝ գոր ծում բա րին՝ սա տա րա գետ ա ջակ ցութ յամբ հնա րա վո րում, 
նպաս տում կամ ա պա հո վում է մարդ կա յին կյան քի ներ կա տա րե լա գոր-
ծում առ բա րե կար գութ յուն:

Ն կա տենք, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան վե րա բեր յալ գրե թե բո լոր սահ-
մա նումն ե րում, եր բեմն միայն հայտ նի տե սա բան նե րի աշ խա տութ յուն նե րում 
ե զա կի բա ցա ռութ յուն նե րով, սո ցիո լո գիան ա ռա վե լա պես սահ ման վում է 
ըստ ա ռար կա յի:  Սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րը որ պես այդպիսին (գի տութ-
յուն), ներ կա տա րե լա գործ մամբ կա յա նում ու հենց ներ կա են` ի րենց ու սում-
նա սի րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույթ ու նե նա լով «մարդ կա յին կյան քի ի րո-
ղութ յուն նե րը»: Կ յան քը և  կոնկ րե տո րեն նաև մարդ կա յին կյան քը ներ-
կա յա նում է որ պես ժա մա նա կըն թաց, ինքն ի րե նում ներ քուստ դի նա-
մի կո րեն ծա վալ վող, հա մայնն ի րե նում ընդգր կող ու միաս նա ցող հո-
գե-նյու թե ղեն գո յա ցութ յուն:  

Սո ցիա լա կան գի տութ յան գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նումն ե րում մարդ-
կա յին կյան քի ի րո ղութ յուն նե րի հա մայ նութ յու նից «ի՞նչ»-երն են ան վան վում 
ու նշվում որ պես ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա, ո րոն ցով և ն կա տի է առն-
վում ամ բող ջա կան այդ հա մայ նութ յան հա մընդգր կու մը նրա քննութ յան 
ո լոր տում:  Մաս նա վո րա պես սո ցիո լո գիան, իր սահ մա նումն ե րում ան վա նե-
լով, թե «ի՞նչ»-ն  է ինքն ու սումն ա սի րում՝ «սո ցիա լա կան խմբեր» կամ «սո-
ցիա լա կան հա մա կար գեր», ո րում խմբե րի հետ մեկ տեղ նկա տի ու նե նա լով 
նաև «ան ձին», «սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ» ու «սո ցիա լա կան գոր ծո ղութ-
յուն», «սո ցիա լա կան հաս տա տութ յուն ներ (ինս տի տուտ ներ)», «սո ցիա լա կան 
եր ևույթ ներ ու գոր ծըն թաց ներ», իր ա ռար կա յի բո վան դա կութ յու նը ո րո շար-
կում է բա ղադ րա կազմի տե սա կա յին բա ցո րոշ մամբ, այ սինքն՝ ու սումն ա-
սիութ յան են թա կա ո լոր տը, ա ռար կա յա կան տի րույթն ու հա մայ նութ յու նը 
կազ մող ի րո ղութ յուն նե րի ո րա կա կան տե սա կա նու թվարկ մամբ և  այդ կերպ, 
կար ծես, փոր ձում ո րա կա կան զա նա զա նութ յան քա նա կա կան թվարկ մամբ 
բաց չթող նել սո ցիա լա կան այդ ի րո ղութ յուն նե րի և  ոչ մի ա ռան ձին բա ցո րոշ 
18 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 40-41:
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սեռ կամ տե սակ և  այս կերպ՝ բո լո րել ու սումն ա սիր վող ո լոր տի պա րու նակ 
ընդգր կութ յու նը: Ն կա տենք, որ սո ցիո լո գիան իր այդ կերպ սահ ման ման բո-
վան դա կութ յու նում և թ վար կութ յու նում չի տես նում իր ու սումն ա սի րութ յա-
նը են թա կա ա ռար կա յա կան տի րույ թի, կա րե լի է նաև ա սել՝ «խնդրո նյութ» 
սո ցիա լա կան ֆե նո մեն նե րի, ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ գո յութ յան կեր պի 
մեջ հաս կաց վա ծութ յուն, ուս տի և  ա դեկ վատ հաս կա ցութ յուն նե րով ան վա-
նում ու ընդգր կում:  Սո ցիո լո գիա յի սահ ման ման մեջ կա րող են լի նել «սո-
ցիա լա կան խմբեր» կամ «սո ցիա լա կան հա մա կար գեր ու են թա հա մա կար գեր» 
հաս կա ցութ յուն նե րը և, այս պի սով, նկա տի առն վել ու ընդգրկ վել օ րի նակ՝ 
«ե րի տա սար դութ յուն», «ըն տա նիք», «տա րեց միայ նակ ներ», «դպրո ցա հա սակ 
ե րե խա ներ» խմբե րը, սա կայն չներ կա յաց վել ու քննութ յան չառն վել այդ 
խմբե րի (ինչ պես ամ բող ջութ յան, այն պես էլ՝ ո րո շա կի խմբա  տե սա կի ու 
քա  նա կի)՝ ի րենց «կա րի քա վո րութ յան», ինչ պես նաև «ա ռա  վե լութ յան» 
կամ «նե րու ժի» մեջ գո յութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յամբ, ուս տի և  հե  տա-
 զո  տութ յան արդ յունք նե րը կա րող են և  ոչ-ա դեկ վատ լի նել նույն այդ խմբե-
 րի նկատ մամբ: Ին չո՞ւ:  Քան զի ե թե սո ցիա լա կան գի տութ յու նը, ու սումն ա սի-
րե լով ան ձը, խում բը, հան րույ թը, ազ գը, հա սա րա կութ յուն ներն ու մարդ-
կութ յու նը և  այդ ա մե նում՝ մարդ կա յին ինք նութ յու նը, կյան քը, մշա կույթն ու 
ստեղ ծա րար գոր ծու նեութ յու նը՝ առ հո գե կե ցույց ու կե նա րար բա րե կար-
գութ յուն և, որ պես իր հա մար ա ռաջ նա հերթ ու հիմն ո րոշ հարց, սկզբուն-
քո րեն չի հար ցադ րում և  ու սումն ա սի րում բուն կա րի քը, որ և  այդ ա մե նի 
որ պի սութ յան նվա զութ յու նը, տկա րութ յունն ու պա կասն է բա րե կար-
գութ յան հա մե մատ, և դ րա հետ մեկ տեղ չի հար ցադ րում նաև (տկա րութ-
յուն նե րի հա մե մատ) ա ռա վե լութ յուն նե րը (կամ որ պես ա ռա վե լութ յուն դիտ-
վող նե րու ժը), որ և  կա րող էր սա տա րա գետ հո գա ծութ յան կամ ա ջակ ցութ-
յան պայ ման նե րում՝ կրթութ յամբ ա ճել հմտութ յան, ար վես տի ու բա նի մաց 
գի տե լի քի և գ րա վա կան լի նել կա րի քի հաղ թա հար ման, ա պա ա մե նայն ինչ՝ 
ոչ-էու թե նա կան ու եր բեմն՝ նաև շե ղութ յամբ կամ թե քութ յամբ հան դերձ, 
որ հար ցադ րում և  ու սումն ա սի րում է սո ցիո լո գիան՝ ոչ-ու ղեն պաստ իր բուն 
կո չու մին, ըստ այդմ՝ դի տա վո րութ յանն ու կա տա րու մին, մի միայն ու նայ-
նութ յուն է հա վե լում մարդ կանց հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան կյան քում: 

Ար դարև, երբ սկզբուն քա յին նպա տա կա մի տութ յամբ հար ցադր վում ու 
բա ցա հայտ վում է կա րի քա վո րութ յու նը, ըստ էութ յան, ճա նաչ վում, հաս-
կաց վում է մարդ կա յին ինք նութ յան, կյան քի ու մշա կու թաս տեղծ գոր ծու-
նեութ յան՝ բա րեն շա նա կո րեն ներ կա տա րե լա գործ վող ի րենց անհ րա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի որ պի սութ յան հա մե մատ՝ էա կա նո րեն պա կա սը, ի րա կա-
նո րեն գո յութ յուն ու նե ցողն ու հենց օբ յեկ տի վը: Իսկ երբ ու սումն ա սիր վում 
է պա հանջ մուն քը, հարկ է նկա տել, որ այն կա րող է լի նել սուբ յեկ տիվ, 
կա մա յա կան, որ ևոր չա փով կամ լիո վին մտա ցա ծին և  ու րեմն՝ ոչ միշտ 
ներ կա յա նալ որ պես բուն կա րի քի գի տակ ցում: Ա սաց յա լը չի նշա նա կում, 
թե սկզբուն քո րեն չպետք է ու սումն ա սի րել պա հանջ մուն քը, այլ մի միայն 
կա րի քը, քան զի ե թե ան գամ պա հանջ մուն քը կա րի քի գի տակ ցու մը չէ և 
 սուբ յեկ տիվ, կա մա յա կան ու պատ րան քա յին է, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ պի սի 
պա հանջ մուն քը նույն պես կա րող է լի նել մո տիվ ու հենց պատ ճառ ան-
ձանց, խմբե րի, հան րույ թի, հա սա րա կութ յան, կա ռույ ցի կամ հաս տա տութ-

ՀԻ
Մ

Ն
ԱՔ

Ա
Ր
Ե
Ր



26

յան որ ևոր «սո ցիա լա կան գոր ծո ղութ յան» և  մարդ կա յին կյան քում ու նե նալ 
էա կան հետ ևանք ներ՝ ար ժա նի ու են թա կա սո ցիա լա կան գի տութ յան ու 
հե տա զո տութ յան ու շադ րութ յանն ու քննութ յա նը:

 Հարկ է նաև նկա տել, որ սո ցիո լո գիա յի այն պի սի սահ մա նու մը, ո րում 
ա ռա վե լա պես ան վան վում են միայն ու սումն ա սի րութ յան են թա կա տի րույ-
թը կազ մող «ին չե րը», տե սա կա յին զա նա զա նութ յուն նե րի թվարկ մամբ, չհե-
տ ևե լով ոչ միայն տրա մա բա նութ յան մեջ սահ ման ման ու բա ժան ման վե-
րա բեր յալ վա ղուց մշակ ված կա նոն նե րին, այլև ի մաս տա սի րութ յու նից հայտ-
նի ու նի վեր սալ սկզբունք նե րին ու նաև հենց սո ցիո լո գիա յի հայտ նի տե սա-
բան նե րի աշ խա տութ յուն նե րի գի տա կան ձեռք բե րումն ե րին, ըստ էութ յան 
ա րա տա վոր ու ոչ կա տար յալ սահ մա նում է:  Սահ ման ման մեջ հարկ է ոչ 
միայն ան վա նել ու սումն ա սի րութ յան և  գոր ծու նեութ յան են թա կա «ի՞ն չը», 
այլև բա ցո րո շել «ինչ պի սի՞ ին չը», այ սինքն՝ թե ինչ պի սի «ինչն» է սո ցիո լո-
գիա յի կող մից տեսն վում որ պես իր խնդրո նյութ, իր ու սումն ա սի րութ յան 
ա ռար կա յա կան տի րույթ: Ին չո՞ւ:

 Հի շենք, թե ինչ է սահ մա նու մը: Ինչ պես ար դեն մեջ բեր վեց,  Դա վիթ Ան-
հաղ թի աշ խա տութ յան մեջ սահ ման ման սահ մա նու մը ձևա կերպ ված է հե-
տև յալ կերպ. «սահ մա նու մը կար ճա ռոտ խոսք է՝ են թա կա ի րի բնութ յու նը 
բա ցա հայ տող»19: Ըստ այս բա նաձ ևի, սո ցիո լո գիա յի սահ մա նու մը որ պես զի 
բա ցա հայ տի սո ցիո լո գիա յի բնութ յու նը, կամ այլ կերպ ա սած՝ սո ցիո լո գիա-
յի որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը, հարկ է, որ ի րե նում բա ցո րո շի 
նախ սո ցիո լո գիա յի ու սումն ա սի րութ յան են թա կա խնդրո նյութ ի րո ղութ-
յուն նե րի, եր ևույթ նե րի ողջ տի րույ թի սկզբուն քա յին ու հիմն ո րոշ ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նը:  Սո ցիո լո գիա յի բնութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յունն ան մի-
ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է իր հե տա զո տութ յա նը են թա կա գո յա վո-
րութ յան ողջ տի րույ թի այն հիմն ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յամբ, ըստ ո րի և  
այն ընդգրկ վում է սո ցիո լո գիա յի հե տաքրք րութ յան և  ու սումն ա սի րութ յան 
ո լորտ: Այդ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը նրա նում չի ներդր վում, կամ նրան չի 
վե րագր վում սո ցիո լո գիա յի կող մից, որ կա րող էր պայ մա նա վոր ված լի նել 
մե թո դի ավ տո նո մութ յամբ, նրա ան կախ ու կա մա յա կան ընտ րութ յամբ, այլ, 
ընդ հա կա ռա կը, սկզբուն քո րեն հա տուկ է ա ռար կա յա կան այդ տի րույ թի 
բնութ յա նը, և  հենց ի րե նով է պայ մա նա վոր վում նաև սո ցիո լո գիա յի բնութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:

 Կա րե լի է նկա տել, որ գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նումն ե րում ոչ սկզբուն-
քո րեն հետ ևո ղա կա նութ յամբ, այլ սոսկ ո րոշ չա փով բա ցո րոշ մամբ ներ-
կա է ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յի «ինչ պի սի ինչ» լի նե լը, այ սինքն՝ թե 
սկզբուն քո րեն ինչ պի սի բնույ թի են այն «ինչ»-ե րը, որ և  անհ րա ժեշ տո րեն 
նշվում են ա ռար կա յի բա ղադ րա կազ մում:  Գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նում-
նե րում որ պես ա ռար կա յի ու նրա բա ղադ րա կազ մի հիմն ո րոշ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նշվում է այդ ա մե նի «սո ցիա լա կան» լի նե լու բնույ թը՝ սո ցիա լա կան 
հա մա կար գեր, սո ցիա լա կան ի րո ղութ յուն ներ, սո ցիա լա կան գոր ծըն թաց ներ 
և  այլն: Ն կա տի ու նե նա լով գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նումն ե րի և՛ թե րութ-
յունն ու այդ կերպ՝ ան կա տա րութ յու նը, և՛ դրան ցում խռնահ յու սութ յամբ ներ-
կա բա ցա սա կանն ու դրա կա նը, ո րոն ցում և մշ տա կա, սկզբուն քա յին ան-
19 Նույն տեղում, էջ 40:
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հետ ևո ղա կա նութ յամբ ու մի միայն ո րոշ չա փով ու նույն պես թե րութ յամբ է 
ներ կա յում ա ռար կա յի բնո րո շիչ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը՝ «սո ցիա լա կա նը», 
աստ՝ կներ կա յաց վեն սո ցիա լա կան գի տութ յան ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված 
սահ ման ման բա նաձ ևեր՝ մեկ նութ յամբ հան դերձ:

 Հի րա վի, արդ յոք մարդ կա յին կյան քի ա մե նայն ի րո ղութ յուն նե՞րն են, որ 
որ պես իր ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա նկա տի ու նի սո ցիա լա կան գի տութ-
յու նը:  Մարդ կա յին կյան քի հա մայն ի րո ղութ յուն նե րում կան այն պի սիք, որ 
և  հիմն ա րար, գո յաց նող, բաղ կաց նող, էաց նող ու այդ կերպ՝ հենց էա կան 
և դ րա հետ մեկ տեղ՝ կան նաև այն պի սիք, որ և  ակ ցի դեն ցիալ՝ պա տա հա-
կան, ոչ էաց նող ու այդ կերպ՝ ոչ էա կան, նշա նա կութ յուն ու նեն մարդ կա-
յին հա մա տեղ կյան քի որ պես այդ պի սին գո յութ յան ու ներ կա տա րե լա գործ-
ման հա մար:  Մարդ կա յին ի րո ղութ յուն նե րը որ պես «սո ցիա լա կան» ներ կա-
յա նա լու ու ան վա նե լու, բնո րո շե լու ու նույ նո րո շե լու (ի դեն տի ֆի կաց նե լու) 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռող հիմն ա կան ու հենց ա ռաջ նա յին ատ րի բու տը 
աստ դեռ միայն կան խա սա ցութ յամբ նշող մտքի բա նաձևն ու հենց սահ-
մա նու մը, որ և սկզ բուն քո րեն ու ղեն շում ու մեր ձեց նում է հե տա գա քննութ-
յամբ «սո ցիա լա կա նի» իս կութ յան ա ռա վել չա փով ամ բող ջա կան հայ տո րոշ-
մա նը, կըն դու նի հետև յալ տես քը.

« Սո ցիա լա կա նը» մարդ կա յին ի րո ղութ յուն ներն են՝ մարդ կա յին հա-
մա տեղ կյան քը որ պես այդ պի սին, սկզբուն քո րեն անհ րա ժեշտ ու նա-
խընտ րե լի պի տո յա կա նութ յամբ գո յաց նող (էաց նող, բաղ կաց նող) և  
առ բա րե կար գութ յուն ներ կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րող, բա րեն-
պաս տող ու ա պա հո վող:

« Սո ցիա լա կա նը» ներ կա յա նում է երկ բա ղադր յալ ու հենց երկ միաս նա-
կան իր կազ մութ յամբ՝ որ պես տե սա կա նո րեն ու սում ա սի րութ յան և 
 գործ նա կա նո րեն ներ գոր ծութ յան ա ռար կա: Արդ՝ «սո ցիա լա կա նի» երկ-
բա ղադ րութ յունն է՝ և՛ ա ռար կան սկզբուն քո րեն կազ մող ինչ պի սի՞ «ին չը»՝ 
խնդրո նյու թը», և՛ այդ ա ռար կա յի հետ մարդ կա յին տե սա-գործ նա կան «ինչ» 
ու «ինչ պես» «ա նե լի քը»՝ կա տա րու մը, «խնդրո բա նը», ո րին և  հե տա մուտ 
է մարդ կա յին տե սա-գործ նա կան գոր ծու նեութ յու նը: Եվ «սո ցիա լա կա նի» 
երկ միաս նութ յա նը՝ ա ռար կա յին ու կա տա րու մին հիմն աց յալ` սահ մա նում 
են սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րը: Ըստ սահ ման ման տե սութ յան՝  Դա վիթ 
Ան հաղ թի ու սու ցա նութ յան, սահ մա նու մը կա րող լի նել և՛ ըստ ա ռար կա յի, 
և՛ ըստ կա տա րու մի և  միաս նա կա նո րեն՝ ըստ ա ռար կա յի ու կա տա րու մի20: 
Արդ՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան ինք նա հաս կաց ման քննա-խորհր դա ծութ յամբ 
բա ցո րոշ ան վա նե լով, թե «ինչ պի սի ին չերն» են դիտ վում որ պես ու սումն ա-
սի րութ յան են թա կա ա ռար կա յա կան ո լորտ, կա րե լի է ձևա կար պել սո ցիո-
լո գիա յի սահ մա նու մը՝ ըստ ա ռար կա յի (տե սա կան).

 Սո ցիո լո գիան սո ցիա լա կան  Գո յի (գո յե րի, ի րո ղութ յուն նե րի, ֆե նո-
մեն նե րի) որ պես այդ պի սին գո յութ յունն ու սում ա սի րող գի տութ յուն 
է:

 Սահ ման ման մեջ սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի կող մից ու սումն ա սիր-
վող «ին չը» և «ինչ պի սի ին չը» սո ցիա լա կան բնույ թի գո յերն են և «սո ցիա-
լա կան  Գոյ (գո յեր)»-ի փո խա րեն կա րե լի է գոր ծա ծել նաև «սո ցիա լա կան 
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 46:
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ֆե նո մեն ներ կամ ի րո ղութ յուն ներ» հաս կա ցութ յուն նե րը: Այս կերպ սահ ման-
ման բա նաձ ևում թեև սո ցիա լա կան գի տութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար-
կան «ի՞նչ է» հար ցադ րութ յանն ի պա տաս խան՝ ան վան ված է տար բեր հաս-
կա ցութ յուն նե րով՝ սո ցիա լա կան  Գոյ, գո յեր, ի րո ղութ յուն ներ, ֆե նո մեն ներ, 
ա մե նայն այդ հաս կա ցութ յուն նե րով աստ նկա տի առն վող բո վան դա կութ-
յունն ու ծա վա լը նույնն է և  հետ ևա բար դրանք հա մար ժեք են:

4. « Սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լին» որ պես «սո ցիա լա կան 
գի տութ յան» ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա

 Սա կայն արդ յոք «սո ցիա լա կան ի րո ղութ յուն ներ» հաս կա ցութ յու նը մի-
միայն իրենով լիո վին ու սպա ռիչ կեր պով բո վան դա կում ու նշու՞մ է սո-
ցիա լա կան գի տութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան հա մընդգր կուն 
տի րույ թը:  Վերն ար դեն աս վեց, որ նախ կի նում ու նաև ներ կա յում գո յութ յուն 
ու նե ցող սահ մա նումն ե րում սկզբուն քա յին հետ ևո ղա կա նութ յամբ չի բա ցո-
րոշ ված սո ցիա լա կան գի տութ յան և  կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիո լո գիա յի ու սում-
նա սի րութ յան ա ռար կա յի «ինչ պի սի ինչ» լի նե լը, քան զի ու սումն ա սի րութ յան 
ա ռար կա յի բա ղադ րա կազ մում հարկ է նշել և՛ այդ ա ռար կա յա կան տի րույ-
թը հենց միայն ի րեն(ց )ով գո յաց նող հիմն ո րոշ բա ղադ րիչ(ներ)ը՝ ընդ հան-
րաց նող հաս կա ցութ յամբ, և՛ այն, որ թեև միայն ի րե նով կա՛մ որ ևէ կերպ, 
կա՛մ էա կա նո րեն ու հիմն ո րոշ չի գո յաց նում ու սումն ա սի րութ յան են թա կա 
տի րույ թը, սա կայն ա ռար կա յի որ պես այդ պի սին կա յաց մանն ու գո յա կերպ-
մա նը էա կա նո րեն ու հիմն ո րո շա բար մաս նա կից է իր ազ դե ցի կութ յան կամ 
ներ գոր ծութ յան նշա նա կա լիութ յամբ, ի մա` «ռել ևան տութ յամբ» (Մ.  Վե բե րի 
հաս կա ցութ յունն է21):  Հարկ է նկա տի ու նե նալ և  սահ ման ման բա նաձ ևում 
ամ րագ րել որ սո ցիո լո գիան քննութ յան է առ նում ոչ միայն հա մայն սո ցիա-
լա կան ի րա կա նութ յու նը, այլև ա ռա վել լայն ընդգր կում ու նե ցող սո ցիա-
լա կա նո րեն նշա նա կա լի այլ ևայլ բնույ թի ի րո ղութ յուն ներ (թե՛ բնա կան 
ա ղետ ներ՝ գու ցե կլի մա յա կան, օ րի նակ՝ փո թո րիկ, տոր նա դո, ցու նա մի, հե-
ղեղ, գու ցե երկ րա կա ռուց ված քա յին, օ րի նակ՝ երկ րա շարժ, թե՛ մշա կու թա յին 
ի րո ղութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ե րաժշ տութ յուն, կեր պար վեստ, և  թե՛ այլ)՝ ի րենց 
այդ իսկ նշա նա կա լիութ յան տե սա կե տից: Ընդ ո րում, սո ցիո լո գիան չի 
ու սումն ա սի րում կլի ման՝ բա ցա հայ տե լով նրա բնութ յու նը, ինչն ի րա գոր ծում 
է մե տեո րո լո գիան, և  երկ րա շար ժը՝ երկ րա կեղ ևի շեր տե րի շարժ ման պատ-
ճառ նե րի ու օ րի նա չա փութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման տե սանկյ ու նից՝ ինչ պես 
գեո ֆի զի կան, և գ րա կա նութ յու նը՝ գրա կա նա գի տութ յան, կեր պար վես տը՝ 
ար վես տա բա նութ յան, կամ ե րաժշ տութ յու նը՝ ե րաժշ տա գի տութ յան տե սանկ-
յուն նե րից, այլ այդ ա մե նի սո ցիա լա կան նշա նա կա լիութ յու նը, ազ դե ցի կութ-
յունն ու ներ գոր ծութ յու նը ան ձանց, խմբե րի, հան րույ թի, ազ գի, հա սա րա-
կութ յան ու մարդ կութ յան մեջ «բուն մարդ կա յի նի»՝ ներ քի նի ու ար տա քի-
նի, այն է՝ մարդ կա յին հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան ու կյան քի 
(ա ռանձ նա կե ցութ յան ու հա մա կե ցութ յան), մշա կույ թի ու մշա կու թաս տեղծ 
(ո րում նաև կեն ցա ղաս տեղծ) գոր ծու նեութ յան վրա:

« Սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» են ներ կա յա նում ա մե նայն ի րո ղութ-

21 Տե՛ս Вебер М., Объективность социального познания, «Избранные произведения», М., 1990, էջ 360-361:
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յուն  նե րը, ո րոնք կա րող են ու նե նալ և  կամ ար դեն ու նեն նշա նա կա լիու-
թ յուն ան ձի, խմբի, հան րույ թի, հա մախմ բութ յան և  հա սա  րա կութ յան 
մարդ  կա յին հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան, կյան քի ու մշա-
կույ  թի հա մար: Ի րենց գո յութ յան այդ կերպ նշա նա կա լիութ յան աս պեկ տով 
ա մե նայն այդ ի րո ղութ յուն նե րը ներ կա յա նում, նույ նո րոշ վում ու կազ մում են 
«սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լիի» հա մընդգր կուն ո լոր տը:  Սո ցիա լա կան 
գի տութ յուն նե րի ա ռար կան «սո ցիա լա կան» ու նաև «սո ցիա լա կա նո րեն 
նշա նա կա լի» ի րո ղութ յուն ներն են՝ ըստ ի րենց այդ իսկ «նշա նա կա-
լիութ յան»: « Սո ցիա լա կա նը» և «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լին» մարդ կա-
յին ի րո ղութ յուն նե րի ա ռա վե լա չափ հա մընդգր կուն այն տի րույթն է, որ և 
 կազ մում է սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի և, մաս նա վո րա պես, սո ցիո լո գիա յի 
ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կան:

 Սո ցիո լո գիա յի սահ մա նու մը՝ ըստ ա ռար կա յի (տե սա կան).

 Սո ցիո լո գիան «սո ցիա լա կան» ի րո ղութ յուն նե րի որ պես այդ պի սին 
գո   յու  թ յու նը ու նաև «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» ի րո ղութ յուն նե րի 
գո   յութ յու նը՝ ի րենց այդ իսկ «նշա նա կա լիութ յամբ» ու սում ա սի րող գի-
 տութ յուն է:

 Կա րե լի է նկա տել, որ սահ ման ման մեջ դեռ միայն որ պես «սո ցիա լա-
կան» ու նաև «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» բնո րո շե լով ու սումն ա սի-
րութ յան են թա կա «ին չը», սո ցիո լո գիան կամ սո ցիա լա կան գի տութ յու նը իր 
կոչ ման ու իս կութ յան լրի վութ յան մեջ չի հաս տատ վում և  ի րե նում դեռ 
չու նի իր ինք նա հաս կաց ման ու ինք նա կա տա րե լա գործ ման, ո րով և՝ իր 
ի մաստ նաց ման շար ժըն թա ցի ի մա նենտ ներ կա յութ յու նը: Ինչ պե՞ս հաս կա-
նալ վե րոա սաց յա լը:

« Սո ցիա լա կան» և «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» կա րող են լի նել կյան-
քի ֆե նո մեն նե րի հսկա յա ծա վալ, ան սահ ման ու ան քա նակ բազ մութ յուն ներ և 
 սո ցիո լո գիա յի ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան ո լոր տը նշող «ինչ պի սի 
ին չի» այս կերպ բա ցո րո շու մը կա րող է սո ցիո լո գիա յին ա կա մա յից մղել և, որ-
պես ու ղե նիշ, հենց ուղ ղոր դել դե պի այն պի սի կա տա րու մի, ո րում սո ցիո լո գիան 
կդառ նա և  հենց դառ նում է դեռ միայն հե տա զո տութ յուն նե րի ծա վա լուն 
ընդգր կում ու նե ցող, սոսկ բազ մա գետ գի տա կարգ, մշտա պես հետ ևե լով աշ-
խար հի ու կյան քի ժա մա նա կըն թաց ֆե նո մեն նե րի քա նա կա շատ բազ մա զա-
նութ յա նը՝ նման վե լով դրանց հա րա հոս, փո փո խուն ու մշտա պես ծա վալ վող 
զա նա զա նա կեր պութ յա նը:  Մար դու և- կամ մարդ կա յին գի տութ յան հա մար 
էա կա նը, սա կայն, քա նա կա կա նո րեն, մշտա պես այս կամ այն ոչ բա վա րար 
չա փով բազ մա գետ (է րու դիտ) լի նե լը չէ, այլ՝ ի րե րի, ֆե նո մեն նե րի բնութ յան 
մեջ խո րա թա փանց և դ րանց իս կութ յան բա ցա հայտ մամբ՝ խո րա գետ, և  ա պա՝ 
այդ իս կութ յու նը հայ տող ի մաս տում պահ յալ ի մաս տութ յան խոր հուր դի բա-
ցո րոշ մամբ՝ հենց խորհր դա գետ լի նե լը:  Մարդ կա յին ճա նա չո ղութ յան խո-
հըն թացն ու բուն ի մա ցութ յունն էաց նողն ու հենց էա կա նը՝ ա մե նայն 
«ի րաց և  գոր ծոց» բազ մայլ քա նա կա կա նութ յու նից չփախ չող ա րիութ յամբ՝ 
ի մա ցութ յան մեջ ճշմա րիտ ո րա կա կա նութ յան՝ խո րի մա ցութ յան, և  ա պա՝ 
հենց խորհր դի մա ցութ յան և  ու րեմ՝ բուն ի մաս տութ յան հա սա նելն է: 
 Քան զի մարդ կա յին գի տե լի քի բուն կո չումն ու ըստ այդմ՝ բուն իս կութ յան 
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կա տա րումն է՝ վե րա ճել ու դառ նալ ի մաս տութ յան գի տե լիք և  գի տութ յու նը՝ 
ի մաս տութ յան գի տութ յուն: Արդ՝ մարդ կա յին գի տե լիքն իր բուն կոչ մա նը 
հա մա պա տաս խա նութ յամբ՝ մշտա պես վե րըն թա նում է իր սկզբուն քո րեն անհ-
րա ժեշտ ու նա խընտ րե լի կա տա րու մին՝ ի մաս տութ յան գի տե լիք և  բուն գի-
տութ յու նը՝ ի մաս տութ յան գի տութ յուն դառ նա լուն:  Գի տա կար գի ոչ [միշտ] 
խո րի մաց և  ա մե նից ա ռաջ՝ դեռ միայն բազ մա գետ (է րու դիտ) լի նե լը չէ այն 
ներ կան ու նաև հե ռան կա րը, ո րին որ պես նա խընտ րե լի կա րող էր ձգտել սո-
ցիո լո գիան և- կամ որ ևէ այլ գի տա կարգ։  Բազ մա գետ լի նե լը կա րող է լի նել 
գու ցե իսկ անհ րա ժեշտ և  այս ա ռու մով՝ ո րո շա կի չա փով կա յա ցած սկիզբ ու 
դեռ միայն նա խա գի տութ յուն, այլ ոչ ա մեն ևին բա վա րար չա փա նիշ սո ցիա-
լա կան գի տա կար գի նա խընտ րե լի զար գա ցա ծութ յան:

Անդ րա դառ նա լով սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի և  կոնկ րե տո րեն՝ սո-
ցիո լո գիա յի և  սո ցիա լա կան փի լի սո փա յութ յան ա ռար կա յա կան տի րույ թի 
ճշգրտման հար ցին՝ Է.  Գի դեն սը նշում է. «…սո ցիո լո գիան սե ռա հիմն ա յին 
գի  տա կարգ չէ՝ մարդ կա յին հա սա րա կութ յան հա մընդգր կուն ու սումն ա սի-
րու թ յանն ուղղ ված, այն ա վե լի շուտ ներ կա յա նում է որ պես սո ցիա լա կան 
գի տութ յան ճյուղ, որն իր ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում է ար դի կամ 
«ա ռա ջա տար» հա սա րա կութ յուն նե րի ու սումն ա սի րութ յան վրա»22: Ուս տի 
սո  ցիա լա կան տե սութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույթն 
ա վե  լի լայն է քան սո ցիո լո գիա յի նը: Ըստ  Գի դեն սի, մաս նա գի տա կան գրա-
կա  նութ յան մեջ առ կա են սո ցիա լա կան տե սութ յան ըն կալ ման և մեկ  նա -
բան ման մի շարք մո տե ցումն եր.

«օր թո դոք սալ կոն սեն սուս» ( Գի դեն սի տեր մի նա բա նութ յամբ) – տե -
սութ յունն ի րե նից ներ կա յաց նում է տրա մա բա նա կան կուռ կա ռուց վածք ու-
նե ցող, դե դուկ տիվ մե թո դի հի ման վրա ձևա վոր ված, օ րենք նե րի և  ընդ-
հան րա ցումն ե րի կա ռույց,

«բո վան դա կա յին» – ըստ ո րի՝ սո ցիա լա կան տե սութ յուն նե րը տար բեր 
բնույ թի ընդ հան րա ցումն ե րի հա մա լիր են, ո րոնք ա պա հո վե լու են ու սում-
նա սիր վող եր ևույթ նե րի բա ցատ րութ յան գոր ծա ռույ թը,

հեր մենև տի կա կան  – ըստ ո րի՝ սո ցիա լա կան տե սութ յուն նե րը պետք է 
ա պա հո վեն կոգ նի տիվ-կոն ցեպ տո ւալ մի ջոց ներ մարդ կանց գոր ծո ղութ յուն-
նե րի իս կա կան պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ ման հա մար:

Իսկ ին քը՝  Գի դեն սը, հա մա րում է, որ սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի ու-
սումն ա սի րութ յան բուն ա ռար կան սո ցիա լա կան հա մա կար գի կա ռուց ված-
քա յին հատ կութ յուն ներն են23: 

Ա.  Հոֆ մա նը սո ցիո լո գիա յում հայտ նի այլ տե սա բան նե րին հա մա խո հութ-
յամբ՝ իբրև սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի և  հենց սո ցիո լո գիա յի ու սումն ա-
սի րութ յան օբ յեկտ վերս տին նշե լով «հա սա րա կութ յու նը», իր սահ ման ման 
մեջ հայ տո րո շում է նաև այն որ պես այդ պի սին կա յաց նող ու բնո րո շե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռող գո յա բա նա կան, բա րո յա կան և  բուն պրակ սեո-
լո գիա կան բաղ կա ցու ցիչ հատ կութ յուն նե րը: Ըստ նրա, ու սումն ա սի րութ յան 
ա ռար կան հա սա րա կութ յունն է՝ որ պես մարդ կանց հա մա տեղ կեն սա գոր-

22 Гидденс Э., Устроение общества: очерк теории структурации, М., «Академический проект», 2005, с. 10.
23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 15:



31

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

ծու նեութ յան, միա վոր ման, հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ բող ջութ յուն24:
Այս պի սով, սոսկ բազ մա գի տութ յու նը չի կա րող «սո ցիո լո գիա յի» գի-

տա կար գի ներ կա յի ու հե ռան կա րի հա մար լի նել նա խընտ րե լի ո րակ նաև 
մեկ այլ ա ռու մով:  Սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի կա րող է լի նել ոչ միայն 
սո ցիու մի որ պես այդ պի սին գո յութ յու նը սկզբուն քո րեն բաղ կաց նող, էաց-
նող և  ու րեմն՝ էա կանն ու հենց դրա կա նը՝ կոնստ րուկ տիվն ու կե նա րա րը, 
այլև ոչն չաց նող, ա նէաց նող ու կազ մա լու ծող բա ցա սա կա նը՝ դեստ րուկ տիվն 
ու ոչն չա րա րը: Այս կերպ ո րո շարկ վե լով որ պես «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա-
կա լի»՝ հա մաշ խարհն ու հենց մարդ կա յին կյան քը բաղ կաց նող ոչ ա մե նայն 
և, սա կայն, քա նա կա կա նո րեն ան վերջ ի րո ղութ յուն ներ՝ և՛ դեռ միայն որ պես 
սկզբուն քա յին պո տեն ցիա, և՛ որ պես ար դեն իսկ ի րա գործ վա ծութ յուն, ներ-
կա յա նում են որ պես սո ցիո լո գիա յի հսկա յա ծա վալ ա ռար կա յա կան տի րույ-
թը կազ մող տար րեր: Այ նինչ, անց յա լի ու նաև ժա մա նա կա կից քա ղա քակր-
թութ յուն նե րի պատ մութ յու նից՝ ե գիպ տա կան, հու նա-հռո մեա կան, եվ րո պա-
կան, ա սիա կան, աֆ րիկյ ան և  այլ, հայտ նի է, որ մարդ կա յին ինք նութ յունն 
ու նե ցել է, պա հում է և  ու նի նաև «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լիութ յուն» 
դրսևո րած այն պի սի փոր ձա ռութ յուն ներ, օ րի նակ՝ մար դատ յա ցութ յան, դա-
ժա նութ յան, մար դու նվաս տաց ման, ներ քին բա րո յա կա նը ջնջե լու և  ոչն-
չաց ման հա յե ցա կար գեր ու գոր ծեր, դարձ նե լով դրանք նույ նիսկ որ պես 
ու սու ցա կար գեր, ո րոնց ու սումն ա սի րութ յու նը և  սո ցիո լո գիա կան քննութ-
յու նը ոչ մի լավ արդ յուն քի, մարդ կանց կյան քին օգ տա կար ու պի տա նի և 
ն րանց ա ռա քի նութ յան, ի մաս տութ յան ու բա րե կար գութ յան ուղ ղոր դել կամ 
նպաս տել չի կա րող: « Սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լիութ յուն» ու նե ցած 
ոչ ա մեն ինչ և  ոչ բո լոր ե ղե լութ յուն ներն են, որ ի մաստ ու նի և  ի մաս-
տութ յուն կլի նի ի միտ առ նել ու գի տե նալ:  Չա րութ յան զա նա զա նութ-
յուն նե րի՝ ի րենց ման րա մաս նե րի մեջ եր բեմն նույ նիսկ գի տե նա լը, իսկ ա ռա-
վել ևս  այդ պի սի ի մա ցութ յա նը հե տա մուտ լի նե լը կա րող է ոչ միայն ան-
պետք, այլև մարդ կա յին հո գե կան կա րո ղութ յուն նե րից ա վե լին լի նել և 
 հե տա զո տո ղին, ունկնդ րին կամ ըն թեր ցո ղին հո գե կան խան գա րումն ե րի ու 
ան դառ նա լի խախ տումն ե րի հասց նել:

5. Մ շա կու թո րեն կամ հոգ ևոր-քա ղա քակր թո րեն նշա նա կա լի 
ի րո ղութ յուն նե րը որ պես «սո ցիա լա կան գի տութ յան»  

ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա
« Սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» ի րո ղութ յուն նե րի այդ իսկ նշա նա-

կա լիութ յամբ գո յութ յան հա մընդգր կուն տի րույ թը հենց մարդ կա յին 
ինք նութ յան որ պես այդ պի սին ա ռանձ նա կե ցութ յան ու հա մա կե ցութ յան 
և մ շա կույ թի նկատ մամբ նշա նա կա լիութ յամբ ո րո շարկ ված ի րո ղութ-
յուն նե րի ու գոր ծե րի գո յութ յունն է:  Հի րա վի, «սո ցիո լո գիան բազ մազ բաղ 
գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է, և  իր հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տում ընդգր-
կում է մշա կու թո րեն նշա նա կա լի հու մա նի տար և  սո ցիա լա կան ֆե նո մեն-
նե րի հսկա յա ծա վալ բազ մութ յուն ու ամ բող ջութ յուն»25:  Մարդ կա յին կյան քի 

24 Տե՛ս Гофман А.Б., Семь лекций по истории социологии, учебное пособие, 9-е изд., М., КДУ, 2008, էջ 7:
25 Ջիջյան Ա., Քոչարյան ռ., Սոցիալական աշխատանքը, բարեգործությունը և քրիստոնեական 
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ա մե նայն ի րո ղութ յուն ներ, ո րոնք ու նեն պո տեն ցիա և- կամ ար դեն նաև կա-
յա ցում՝ մարդ կա յին հե տաքրք րութ յան ու քննութ յան մեջ նե րառ վե լու որ պես 
«սո ցիա լա կա նո րեն», կամ «մշա կու թո րեն», կամ «քա ղա քակր թո րեն» 
նշա նա կա լի, ընդգրկ վում են սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի ու սումն ա սի-
րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույթ նե րում: Մ.  Վե բե րի աշ խա տութ յուն նե րից 
մե կում ար տա հայտ ված մտքե րում նե րան շա կո րեն (իմպ լի ցիտ) բո վան դակ-
յալ է սո ցիո լո գիա յի՝ ըստ ա ռար կա յի սահ ման ման մեկ այլ բա նաձև, ո րում 
ա ռար կա յի «ինչ պի սի ինչ» լի նե լը հաս կա ցու թա յին այլ կերպ ան վա նու մով 
բա ցո րոշ ված է որ պես «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի»՝ «կեն սա կան եր ևույթ-
ներ» կամ «մարդ կա յին կյան քի ի րա դար ձութ յուն ներ»:  Նա «սո ցիա լա կան 
գի տութ յան» մա սին խո սում է, այն դի տե լով մշա կույ թի մա սին գի տութ յուն-
նե րի» կա տե գո րիա յի մեջ. « Մենք «մշա կույ թի մա սին գի տութ յուն ներ» ենք 
ան վա նում այն գի տա կար գե րը, ո րոնք ձգտում են ճա նա չել կեն սա կան եր-
ևույթ ներն ի րենց մշա կու թա յին նշա նա կութ յան մեջ»26: Իսկ մինչ այդ՝ 
նույն հար ցի վե րա բեր յալ ա սում է հետև յա լը .«Ե թե «մշա կույ թի մա սին գի-
տութ յուն ներ» ան վա նենք այն գի տա կար գե րը, ո րոնք մարդ կա յին կյան քի 
ի րա դար ձութ յուն նե րը քննութ յան են առ նում ի րենց մշա կու թա յին նշա նա-
կութ յան տե սանկյ ու նից, ա պա սո ցիա լա կան գի տութ յու նը մեր հաս կաց մամբ 
այդ կա տե գո րիա յի մեջ է մտնում»27: Արդ՝ սո ցիա լա կան գի տութ յան կամ 
սո ցիո լո գիա յի վե բեր յան սահ մա նու մը՝ ըստ ա ռար կա յի (նույն պես տե սա-
կան), ան շուշտ, նո րո վի վե րաձ ևա կեր մամբ՝ կներ կա յա նա մտքի հետև յալ 
բա նաձ ևով.

 Սո ցիո լո գիան մշա կու թո րեն նշա նա կա լի մարդ կա յին կյան քի ի րո-
ղութ յուն ներն ու սում ա սի րող գի տութ յուն է:

 Նույն աշ խա տութ յան մեջ Մ.  Վե բե րի ար տա հայ տած մեկ այլ մտքում 
կա րե լի է նկա տել սո ցիա լա կան գի տութ յան կամ հենց սո ցիո լո գիա յի ա ռա-
վել բա ցո րոշ ձևա կերպ ված սահ մա նում.

 Սո ցիա լա կան գի տութ յու նը (այս տեղ նույնն է, թե ա սել՝ սո ցիո լո-
գիան) գի տութ յուն է ի րա կա նութ յան մա սին և ձգ տում է հաս կա նալ 
մեզ շրջա պա տող ի րա կան կյանքն իր յու րա կեր պութ յան մեջ՝ նրա 
ա ռան ձին եր ևույթ նե րի, ի րենց այժմ յան կեր պի մեջ, փոխ կա պակ ցութ-
յունն ու մշա կու թա յին նշա նա կա լիութ յու նը, ինչ պես նաև դրանց հենց 
այդ պես, այլ ոչ այլ կերպ պատ մա կա նո րեն կա յաց ման պատ ճառ նե րը28:

Ն կա տենք, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա-
յի «ինչ պի սի՞ ինչ է» հար ցադ րութ յանն ի պա տաս խան բնո րո շու մը՝ որ պես 
«մշա կու թո րեն նշա նա կա լի», ու նի ա ռա վել չա փով բո վան դա կա լիութ յուն ու 
կողմն ո րո շիչ ի մաստ, քան «սո ցիա լա կան կամ սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա-
կա լի» հաս կա ցութ յու նը:  Թեև «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի» և «սո ցիա լա կան 
կենսակերպի արմատավորումը, Եր., ԴԱԼԼ հրատարակչություն, 2009, էջ 183:
26 Вебер М., Объективность социального познания, «Избранные произведения», М, 1990, с. 373-374.
27 Նույն տեղում, էջ 364: 
 Սոցիալական հետազոտության ու գիտության համար էական՝ «օբյեկտ», «նպա տակ», «սոցիալական ու 
մշակութային նշանակալիություն», «արժեքային կողմնորոշում», «կաուզալ նշա նա կություն», «ադեկվատ 
պատճառ», «ալտերնատիվ ու օբյեկտիվ հնարավորություն» վեբերյան հաս կացու թյունների վերաբերյալ՝ 
Մաքս Վեբերի «հասկացողական սոցիոլոգիայի» հայեցակարգի մեթո դա բա  նու թյան վերլուծությունն ու 
մեկնաբանությունը տե՛ս Джиджян А. Р., Кочарян Р. Х., «Понимающая» методология социальных наук М. 
Вебера, «Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին», Եր., 1998, էջ 58-64:
28 Տե՛ս Вебер М., Объективность социального познания, «Избранные произведения», М, 1990, էջ 369:
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կամ սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի» բնո րո շումն ե րի դեպ քում ու սումն ա սի-
րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույթ նե րի միջև տեսն վում են նաև ընդ հան-
րութ յուն ներ: Այն, ինչ աս վեց «սո ցիա լա կա նի» և «սո ցիա լա կա նո րեն նշա-
նա կա լիի» վե րա բեր յալ, արդ յոք, նույ նա կա նո րեն չի՞ վե րա բե րում նաև «մշա-
կու թո րեն նշա նա կա լիին»: Արդ յո՞ք, «մշա կու թո րեն նշա նա կա լին» չու նի «սո-
ցիա լա կան» ու «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լիի» հետ նույն ընդգր կու մը, 
չէ՞ որ մշա կույթն ա մե նա լայն ընդգրկ մամբ ու ըմբռն մամբ՝ ըստ մարդ կա յին 
կա րո ղութ յան, ա մե նայն մտա կեր տը, հո գե կեր տը և  ձե ռա կերտն է, այդ 
թվում՝ վե րոնշ յալ ոչն չա րար հա յե ցա կար գերն ու գոր ծիք-մի ջոց նե րը:

Ի րոք, այն, ինչն ան վա նում ենք մշա կույթ, ու նի լայն ընդգր կում և ն րա-
նում ներ կա են ոչ միայն մարդ կա յին ինք նութ յան որ պես այդ պի սին գո յութ-
յան ու այ լոց հետ գո յակ ցութ յան ա ռու մով կե նա րա րը և  այս ա ռու մով՝ դրա-
կա նը, կոնստ րուկ տիվ-ստեղ ծա րա րը, այլև ինք նութ յան նկատ մամբ ներ քին 
ու ար տա քին ոչն չա րա րը, կորստ յան մատ նո ղը և  այս ա ռու մով՝ բա ցա սա-
կա նը, դեստ րուկ տի վը, ստեղ ծա գոր ծա կան բա րի կեն սա կա նութ յունն ըն-
դար մաց նողն ու կա պան քո ղը: Մ.  Վե բե րը գրում է. «Մ շա կույ թի ֆե նո մեն-
նե րին պոռն կութ յու նը վե րա բե րում է ոչ քիչ չա փով, քան կրո նը կամ փո ղը, 
և  բո լոր դրանք վե րա բե րում են այն պատ ճա ռով, միայն այն պատ ճա ռով, 
որ դրանց գո յութ յունն ու ձևը, որ դրանք ձեռք են բե րել պատ մա կա նո րեն, 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի նե րազ դե լով՝ առնչ վում են մեր մշա կու թա յին 
հե տաքրք րութ յուն նե րին»29:  Հի րա վի, ան բա րո յա կա նութ յան այլ ևայլ դրսևո-
րումն ե րը նույն պես հայտ նա ցույց են ա նում հա սա րա կութ յան մշա կու թա յին 
ի րա վի ճա կը՝ հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան ու կյան քի հոգ ևո րութ-
յան տկա րութ յունն ու դեստ րուկ ցիան: Եվ կա րե լի է նկա տել, որ Մ.  Վե բե րը 
մշա կույթ է ան վա նում այն ա մե նը, ին չը ստեղ ծել է մար դը իր հոգ ևո րութ յան 
տա րա տե սակ ու հենց տա րըն թաց՝ և՛ ա ռա քի նութ յուն նե րով ներ կա տա րե-
լա գործ վող, զո րա ցող ու ա ռա վե լա ցող վե րըն թա ցութ յան, և՛ ա ռա քի նութ-
յուն նե րին հա կա դարձ մեղ քե րի ու ա րատ նե րի մեջ սայ թա քող ու հաս տատ-
վող մարդ կա յին հո գու տկա րութ յամբ իսկ՝ կազ մա քանդ վող ու նվա զող 
վա րըն թա ցութ յան հա կումն ե րով:  Նա մշա կույթ է ան վա նում մարդ կա յին 
ինք նութ յան, կյան քի ու նաև հենց մշա կույ թի նկատ մամբ և՛ հոգ ևո րութ յամբ 
բա  րեն շա նակ կոնստ րուկ տի վը, և՛ ան հոգ ևո րութ յամբ դեստ րուկ տիվն ու ոչն-
չա րա րը՝ սկզբուն քո րեն չտար բե րա կե լով մշա կույթն ու անմ շա կույ թը: 
 Քան  զի նա սո ցիա լա կան գի տութ յան ու հենց գի տա կա նութ յան հա մար 
սկզբուն քա յին է հա մա րում զերծ մնալ ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն ե րից ու 
գնա հա տա կա նից և  արդ յուն քում չի նկա տում, որ ճշմա րիտ ար ժե քա յինն ու 
ար ժե քա յին գնա հա տա կա նը սկզբուն քո րեն ոչ թե դրսևո րումն ու հայ տո րո-
շողն են կողմն ա կա լութ յան, կան խա կա լութ յան, որ և  խե ղաթ յու րում ու ճշմար-
տութ յու նից շե ղում են գի տա կան դա տո ղութ յու նը, այլ՝ մի միայն ան վա նում, 
նույ նո րո շում (ի դեն տի ֆի կաց նում) ու ի մա ցա հայ տում են մարդ կա յին հո գե-
մարմն ա վոր ինք նութ յա նը, կյան քին ու մշա կույ թին իս կո րեն հո գե կե ցույցն 
ու կե նա րա րը և  այդ իսկ ա ռու մով՝ նույն այդ ա մե նի ներ կա տա րե լա գործ-
մամբ՝ ի րենց բնութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րում՝ առ բա րե կար-
գութ յուն ու ղեն պաստն ու բա րեն շա նա կո րեն կոնստ րուկ տի վը: Եվ կա-
29 Նույն տեղում, էջ 379.
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րե լի է նկա տել, որ սո ցիա լա կան գի տութ յան ա ռար կա յի «ինչ պի սի ին չի» 
վե բեր յան այդ կերպ բա ցո րո շու մը որ պես «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի», ինչ պես 
և «սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լիի կամ սո ցիա լա կա նի» դեպ քում, ու նի նույն 
ծա վա լուն ընդգր կու մը և  դեռ միայն այդ կերպ սահ ման մամբ՝ սո ցիա լա կան 
գի տութ յանը և  կոնկ րե տո րեն սո ցիո լո գիա յին կա րող է նույ նա բար ուղ ղոր դել 
զա նա զա նա կերպ ո րա կա կա նութ յուն ու նե ցող ի րո ղութ յուն նե րի ընդգրկ մա նը։ 

Ընդս մին, վե բեր յան երկ րորդ սահ մա նու մից նկա տե լի՝ ի րո ղութ յուն նե րի 
պատ մա կան հե տա զո տութ յամբ ու պատ ճա ռի մա ցութ յամբ հան դերձ, սոսկ 
բազ մա գի տութ յան ու վերս տին նա խա գի տութ յան, այլ ոչ՝ խո րի մաց ու հենց 
խորհր դի մաց՝ իր ա ռար կա յի (նախ)ընտ րութ յամբ ու (բա րե)կա տա րու մով 
ի մաստ նա ցող ու հենց ի մաստ նաց յալ՝ բուն ի մաս տութ յան գի տութ յան:

 Փոր ձե լով հաղ թա հա րել «մշա կույթ» և  ու րեմն նաև «մշա կու թո րեն նշա-
նա կա լի» հաս կա ցութ յուն նե րի բո վան դա կութ յան առն չութ յամբ վե րոնշ յալ 
թե րութ յու նը՝ կա րե լի է բա ցո րո շել մշա կույ թի ո գեն յու թե ղեն երկ բա ղադր յալ 
բնութ յու նը և  ար դեն ըստ այդմ՝ սահ մա նել սո ցիա լա կան գի տութ յու նը: Մ շա-
կույ թը նյու թե ղե նի ու նաև կեն սա կա նի կեր պա վո րում է՝ ըստ ի մաս-
տի ու զուտ հոգ ևո րի (կամ ո գե ղե նի):

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան ու հենց սո ցիո լո գիա յի սահ մա նում՝ ըստ 
ա ռար կա յի (տե սա կան).

 Սո ցիո լո գիան մարդ կա յին (ո րում և՝ ա մե նայն ազ գե րի, ժո ղո վուրդ-
նե րի, հա սա րա կութ յուն նե րի ու կոնկ րե տո րեն նաև հա յոց) ինք նութ յան 
ու կյան քի՝ մշա կույ թով կեր պաց յալ ու հոգ ևոր ա ռու մով նշա նա կա լի 
նախ կին կամ ներ կա ե ղե լութ յունն ու ա պա գա լի նե լիութ յու նը և  հենց 
այդ նշա նա կա լիութ յան որ պի սութ յունն ու սում ա սի րող գի տութ յուն է:

 Հ նա րա վոր է նաև ամ րագ րել սո ցիա լա կան գի տութ յան սահ ման ման 
հիմն ա կա նում նույն բո վան դա կութ յան այլ կերպ բա նաձև.

 Սո ցիո լո գիան գի տութ յուն է` մարդ կա յին ու կոնկ րե տո րեն նաև հայ 
ազ գի ինք նութ յան և  բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի՝ հաս տա տում ու 
մշա կու թա յին կեր պա վո րում ստա ցած անց յա լի, ներ կա յի ու նաև հնա-
րա վոր հե տա գա որ պի սութ յան` պատ ճառ նե րով հան դերձ ե ղե լութ յունն 
ու նաև լի նել(ի)ութ յու նը բա ցա հայ տող:

 Սահ ման ման այս բա նաձ ևե րում ևս  ներ կա է սո ցիո լո գիա յի ու սումն ա-
սի րութ յան ա ռար կա յի բո վան դա կութ յան ու հա մընդգր կուն ծա վա լի ճշտի-
մաց մեկ նա հայ տում ու նույ նո րո շում և  սո ցիո լո գիան վերս տին ներ կա յա նում 
է որ պես բազ մա գետ գի տա կարգ:  Կա րե լի է նկա տել, որ աստ ևս «մշա կույ-
թը» և «հոգ ևո րը» կա րող են ներ կա յա նալ ա մե նա լայն ընդգրկ մամբ՝ և՛ հո-
գեն պաստ, հո գե կե ցույց ու կե նա րար, և՛ հո գե կոր ծան, կեն սաս պան ու ոչն-
չա րար ի մաստ նե րով ու ի րո ղութ յուն նե րով:

Ն կա տե լի է, որ սահ մա նումն ե րը ձևա կերպ ե լով դեռ միայն ըստ ա ռար-
կա յի և  բա ցո րո շե լով՝ ա ռար կա յի «ինչ պի սի ին չը» ա ռանց սկզբուն քորն առն-
չե լու «ին չի՞ հա մար է» հար ցի հետ և  ա ռանց ըստ այդմ՝ ճշտո րո շե լու ա ռար-
կա յի բնութ յունն ու այդ կերպ նաև հայտ նա ցու ցե լու իր ու սումն ա սի րութ յան 
ա ռար կա յի ընտ րութ յան ճշտի մա ցութ յու նը, ամ բող ջա կան և  այն պի սին չեն, 
ինչ պես անհ րա ժեշ տո րեն ու նաև նա խընտ րե լիո րեն պի տո յա կան է, որ լի-
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նեին:  Սահ մա նումն ե րում ստույգ բա ցո րոշ մամբ ներ կա է դեռ միայն անհ-
րա ժեշ տը և  ոչ ա մեն ևին բա վա րա րը, ո րոնց միաս նա կան ներ կա յութ յամբ 
միայն սո ցիո լո գիան որ պես գի տութ յուն կսահ ման վեր իր բուն կոչ մա նը հա-
մա պա տաս խան իս կութ յամբ, ի մաս տով ու ի մաս տութ յան խոր հուր դով և 
 սահ ման ման մեջ որ պես գի տութ յուն կներ կա յա նար, իր իս կութ յան ու խոր-
հուր դի մեջ կկա յա նար ի րեն որ պես այդ պի սին էաց նող ու իս կա կան գո-
յութ յամբ հաս տող30 բաղ կա ցու ցիչ զա նա զա նութ յուն նե րով:  

Սո ցիա լա կան և- կամ մշա կու թո րեն նշա նա կա լի «կեն սա կան եր ևույթ նե-
րի» զա նա զան տա րա տե սա կա յին բազ մա քա նա կութ յու նը չէ, որ դառ նա լով 
ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույթ, հաս տում ու կա յաց նում է սո-
ցիա լա կան գի տութ յու նը և  կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիո լո գիան իր բուն կոչ մա նը 
հա մա պա տաս խան գի տա կան կար գա վի ճա կի մեջ: Ի րո ղութ յուն նե րի բազ-
մա քա նա կութ յան ու սում ա սի րութ յամբ և  բազ մա գետ դառ նա լով չէ, որ 
սո ցիո լո գիան ճշմա րիտ իր կո չու մի ու իր իս կութ յան մեջ է հաս տատ-
վում և  դառ նում իս կը գի տութ յուն:  Սո ցիա լա կան գի տութ յու նը և կոնկ -
րե  տո րեն սո ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յունն ու սո ցիո լո գիան ի րենց ներ-
սում՝ և՛ հա մայն մարդ կա յին կյան քի հաս կաց ման, և՛ ի րենց իսկ ինք նա-
հաս կաց ման մեջ պետք է ու նե նան սե փա կան ա ռար կա յի ընտ րութ յան ու 
նաև հա յե ցա կար գի բա ցութ յան ու քննախորհր դա ծութ յան մե թո դա կան 
ու մե թո դա բա նա կան ու ղու ընտ րութ յան ա ռումն ե րով ի րենց ներ կա տա-
րե լա գոր ծող ու ի մաստ նաց նող սկզբուն քա յին մի տում: Եվ սո ցիա լա կան 
գի տութ յան ի մաստ նաց ման ամ բող ջա կան մի տու մը ի րա գործ վում է եր կու 
բա ղադ րի չով, ա ռա ջին՝ իր ու սումն ա սիութ յան են թա կա մարդ կա յին կյան-
քի ի րո ղութ յուն նե րի ա դեկ վատ ընտ րութ յամբ՝ որ պես ա ռար կա և  երկ րորդ՝ 
թե ինչ պի սի՞ն է գի տա կար գի կա տա րու մը, որ և  սահ ման ման առն չութ յամբ 
կան խա սա ցութ յամբ մեկ նո րոշ վեց, թե՝ ի՞նչ է «ա նում» տվյալ ի մա ցա կար գը 
այդ ի րո ղութ յուն նե րի հետ (ի մա՝ ինչ պի սի՞ն է ի մա ցա կար գի բուն «ա նե լի քը» 
իր ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույ թի նկատ մամբ):

Ա ռա ջին բա ղադ րի չի՝ ա ռար կա յի վե րա բեր յալ աս վեց, որ ի րո ղութ յուն-
ներն ընտր վում են «մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի» պրիզ մա յով:  Կա րե լի՞ է, արդ-
յոք, այս պի սի ընտ րութ յամբ, երբ ու սումն ա սի րութ յան ո լորտ են ընդգրկ վում 
մշա կու թո րեն նշա նա կա լի «ին չե րը», տե սա նել ի մաս տութ յան մի տու մի ներ-
կա յութ յուն: Այս հար ցին հա մա հունչ է նաև հետև յալ հար ցը. ինչ պե՞ս կա րե լի 
է հաս կա նալ վե րո բեր յալ այն միտ քը, թե «ինչ պի սի ին չի» բա ցո րո շու մը որ պես 
«մշա կու թո րեն նշա նա կա լի»՝ ա ռա վել ի մաս տա յին լիցք, ի մաստ նաց նող և 
 կողմն ո րո շող պո տեն ցիա կա րող է ու նե նալ սո ցիո լո գիա յի հա մար:  Չէ՞ որ 
աս վեց նաև, որ «մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի», ինչ պես և «սո ցիա լա կա նի» 
դեպ քում ու սումն ա սի րութ յան են թա կա ի րո ղութ յուն նե րի մեջ կա րող է լի նել 
նաև բա ցա սա կա նը, դեստ րուկ տիվն ու ոչն չա րա րը, նույնն է թե ա սել՝ ա նի-
մաս տութ յու նը:

Ի րոք, «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի» հատ կո րոշ վող ի րո ղութ յուն նե րի կամ 
եր ևույթ նե րի ընդգր կու մը կա րող է լի նել նույն չափ լայն, որ քան և «սո ցիա-
լա կան նշա նա կա լիի» պա րա գա յում:  Բայց և  ամ րագ րենք, որ ու սումն ա սի-
րութ յան ա ռար կա յա կան ո լոր տի վե րա բեր յալ «ինչ պի սի ինչ է» հար ցին ա սե-
30 Հաստող – այստեղ՝ արարող, ստեղծող, կայացնող, հիմնող, գործող:

ՀԻ
Մ

Ն
ԱՔ

Ա
Ր
Ե
Ր



36

լով՝ «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի», նկա տի է առն վում ու ընդգրկ վում ոչ 
միայն նշված ըն դար ձակ տի րույ թը, այլև սո ցիու մի հա մար իսկ ևիսկ 
կրթա կա նո րեն նշա նա կա լիութ յուն ու այդ կրթութ յամբ ա ռա վել բա րե-
կարգ գո յութ յան մեջ հաս տա տե լու պո տեն ցիա ու նե ցող ի րո ղութ յուն-
նե րը: Մ շա կույ թի գո յութ յու նը, ե թե սո ցիու մի մեջ չի ի րա կա նա նում սոսկ 
որ պես առ կա ու նեց վածք և  այս չափ միայն ձեռք բե րում, այլ՝ յու րաց վում է 
և  ու նե նում մարդ կա յին ինք նութ յան գո յութ յու նը որ պես այդ պի սին ներ կա-
տա րե լա գոր ծող ներ կա յութ յուն՝ կա յաց նե լով քա ղա քա կիրթ՝ հո գով ու բար-
քով կիրթ և  ուս յալ հա սա րա կութ յուն, իր այդ կերպ դի տա վո րութ յան ու 
կա տա րու մի մեջ է իս կո րեն մշա կույթ ու նշա նա կա լի ձեռք բե րում, հաս-
տատ վե լով ոչ այլևս ա նի մաս տա ցած և  ու նայն, այլ՝ իր բուն իս կութ յունն 
ու նե ցող, ուս տի և  իս կա կան գո յութ յան, կնշա նա կի՝ մարդ կա յին ինք-
նութ յան նկատ մամբ հո գե- և  կեն սա ներ գոր ծուն ի մաս տի ու հենց 
ի մաստ նաց նող ներ կա յութ յան մեջ:

Ի հար կե, այն ինչ աս վեց «մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի» մա սին, կա րող է 
վե րա բեր ել նաև կրթա կա նո րեն նշա նա կա լի նրա ներ կա յութ յա նը, այ սինքն՝ 
կրթա կան է և սկզ բուն քո րեն կա րող է նրա նում նկա տի առն վել ու ընդգրկ-
վել կրթա կա նո րեն վնա սա րարն ու ոչն չա րա րը, այդ ի մաս տով ի րա գոր ծե լով 
կրթա կա նութ յան իր պո տեն ցիան և  բա ցա հայ տե լով իր նշա նա կա լիութ յու-
նը: Ի վեր ջո, կրթա կան կա րող է լի նել նաև չա րութ յու նը, մարդ կա յին ինք-
նութ յու նը «կրթե լով» դե պի չա րամ տութ յուն, չա րա խո սութ յուն ու չա րա գոր-
ծութ յուն, միով բա նիվ՝ դե պի չա րա կե ցութ յուն և  հենց ան բա րի կյանք ու 
ա նի մաս տութ յուն: Ա հա վա սիկ, բա րե կար գութ յու նից շեղ ու սայ թաք ըն թաց-
քի կրթա կա նութ յուն նկա տել տվող ֆե նո մեն նե րի չա փա վո րութ յամբ ու սում-
նա սի րութ յու նը՝ թե՛ բազ մայլ բո լոր կեր պե րի ու ման րա մաս նե րի հե տա մուտ 
հե տաքրք րա սի րութ յան ու ի մա ցութ յան մո լութ յա նը ներ քուստ չտրվե լը, թե՛ 
դրանց ներ գոր ծութ յու նից խու սա փե լը և, այդ պի սով, նա խընտ րե լի կրթա կա-
նութ յան ա ռու մով նշա նա կա լի ի րո ղութ յուն նե րի, եր ևույթ նե րի ընդգր կու մը, 
եր կուս տեք ի րա կա նա նա լի է ընտ րութ յամբ:  Սո ցիո լո գիա յի կող մից իր ու-
սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յա կան տի րույ թի ընտ րութ յան խնդրա կար գում 
«մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի» ընդգր կո ղա կա նութ յու նից սկզբուն քո րեն բա-
րե կար գութ յան մի տող կրթա կա նութ յան ընտ րութ յու նը ի րա գոր ծե լը կա-
րող է բա ցա հայ տե լի դարձ նել սո ցիու մի գո յութ յան մեջ ներ քին բա րո յա-
կա նութ յամբ, մշա կույ թի յու րաց վող ներ կա յութ յամբ ինք  նա մաքր վող ու 
կա տա րե լա գործ վող կե նա րա րութ յան ի մաս տով մշա կու թո րեն ներ գոր-
ծուն նշա նա կա լիութ յուն:

Երկ րորդ բա ղադ րի չի՝ կա տա րու մի վե րա բեր յալ սահ ման ման առն-
չութ յամբ կան խա սա ցութ յամբ նշվեց, որ այն սո ցիա լա կան գի տութ յան և 
 կոնկ րե տո րեն՝ սո ցիո լո գիա յի «ա նե լիքն» է, թե՝ ինչ է ա նում գի տա կար գը 
իր գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը են թա կա՝ «խնդրո նյութ» ի րո ղութ յուն նե րի 
կամ եր ևույթ նե րի հետ: Եվ այս բա ղադ րի չը վե րա բե րում է սո ցիա լա կան 
գի տութ յան ոչ միայն տե սա կան-ճա նա չո ղա կան, այլև նրա՝ այս աշ խար հին 
ու հենց մարդ կա յին կյան քին ներ գոր ծու նո րեն մաս նա կից և  այդ կերպ՝ բուն 
կեն սա գործ նա կան գոր ծա ռույթ նե րին:

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան և  աստ կոնկ րե տո րեն սո ցիա լա կան ի մաս տա-
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սի րութ յան ու սո ցիո լո գիա յի որ պես այդ պի սին գո յութ յան իս կութ յու նը հար-
ցադ րե լով՝ էա կան է այժմ յան ի րա կա նութ յու նում սո ցիո լո գիա յի որ պի սութ-
յու նը նաև հա մե մա տել նրա բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան՝ անհ րա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի գո յութ յան իս կութ յան հետ: Արդ, սո ցիո լո գիա յի անհ րա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի գո յութ յան իս կութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հաս կա նալ 
և  բա ցո րո շել ձգտող մտո րումն ե րի հա մար նախ նա կան կա րող է լի նել 
հետև յալ հար ցը. սո ցիո լո գիան որ պես գի տութ յուն և  հենց ի մաս տա սի րութ-
յուն՝ տե սա կան էր, թե՞ գործ նա կան: Ու նի՞ արդ յոք, սո ցիո լո գիան տե սա կան 
և  գործ նա կան զո րութ յուն (պո տեն ցիա): Իր ժա մա նա կա կից, այժմ յան ներ-
կա յութ յան մեջ, իր գո յութ յան ներ կա յող կեր պում սո ցիո լո գիա յի ո՞ր պո տեն-
ցիան և  գոր ծա ռույթն է գե րակշ ռում՝ տե սա կան, թե՞ գործ նա կան: Սո ցիո լո-
գիա յի գո յութ յան որ պի սութ յան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայ-
տու մը ա ռաջ նա յին այս հար ցադ րումն ե րի տե սա կե տից կա րող է նախ նա-
կա նո րեն տե սա նել տալ սո ցիո լո գիա յի իս կութ յան, կնշա նա կի նաև գո յութ-
յան ի մաս տի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:

 Սո ցիա լա կան գի տութ յան սահ մա նու մը՝ ըստ ա ռար կա յի (տե սա կան) 
ճշտի մաց բա նաձ ևե լու հա մար էա կան է սկզբուն քո րեն ու նախ նա կա նո րեն 
ի մտի ու նե նալ գի տա կար գի տե սա-ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույ թի առն չակ-
ցութ յու նը նրա գործ նա կան գոր ծա ռույ թին՝ կա տա րու մին, ո րում և քն նա-
հաս կաց մամբ մեկ նա հայտ բա ցո րո շութ յամբ ներ կա է պա տաս խա նը «ին չի՞ 
հա մար է  սո ցիա լա կան գի տութ յու նը» հար ցին և  ո րով նաև հայտ նա ցույց է 
իր ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յի ընտ րութ յան ստու գութ յու նը՝ անհ րա-
ժեշ տութ յունն ու նա խընտ րե լիութ յու նը:

Այդ կերպ հետ ևո ղա կան ու ներ կար գա վո րութ յամբ ամ բող ջա կան ու հենց 
միաս նա կան մո տե ցում՝ մարդ կա յին ինք նութ յան, կյան քի ու մշա կույ թի որ-
պի սութ յան խնդրա կար գում հե տա մուտ գո յու թե նա կան ու նպա տա կա բա-
նա կան մեկ-միաս նա կան ճշմար տութ յան բա ցա հայտ մա նը կա րե լի է նկա տել 
 Մով սես  Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հա յե ցա կար գում, ո րից և  ու սա նե-
լով31՝ կա րե լի է ամ րագ րել սո ցիա լա կան գի տութ յան և  աստ կոնկ րետ՝ սո-
ցիա լա կան ի մաս տա սի րութ յան կամ սո ցիո լո գիա յի նաև այլ սահ մա նումն եր՝ 
ըստ ա ռար կա յի (տե սա կան).

 Սո ցիո լո գիան կյան քի նախ կին և  եր բեմ նաև ներ կա յում դեռ շա-
րու նա կա կան ե ղե լու մի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի բա րե կար գութ յան 
ա ռա վե լութ յան կամ նվա զութ յան, ի րա դար ձութ յուն նե րի ու գոր ծե րի 
«ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ» ու «ինչ պե՞ս» գո յութ յու նը՝ պատ ճա ռով հան դերձ, 
ու սում ա սի րող գի տութ յուն է:

Այն ա մե նը, ին չը որ պես մարդ կա յին բազ մա բո վան դակ կյան քի ատ րի-
բուտ ներ` նշում ենք, ա սե լով` քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, 
ի րա վա կան, … և մեկ նո րո շե լով` ի մի բե րում ու կո չում` մշա կու թա յին, միով 
բա նիվ` կա րե լի է նաև կո չել քա ղա քակր թա կան: Որ պես նա խընտ րե լի օ րի-
նակ կա րե լի է նկա տել  Մով սես  Խո րե նա ցու « Պատ մու թիւն  Հա յոց» եր կում 
այս կերպ միա բե րող բնո րոշ մամբ ընդգրկ վող՝ քա ղա քակր թո րեն նշա նա-
կա լի ա ռա վե լութ յուն կամ նվա զութ յուն ցու ցա նող` հա յոց ինք նութ յան ու 

31 Տե՛ս Քոչարյան ռ., Պատմությունը և հերմենևտիկան, Գիրք 1. Մովսես Խորենացու պատմագիտական 
հայեցակարգը, «Փրինթինֆո», Եր., 2016, էջ 532:
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կյան քի կար գա վո րութ յու նը, ի րա դար ձութ յուն ներն ու գոր ծե րը: Ն րա պատ-
մա հա յե ցա կար գի առն չութ յամբ այդ հաս կա ցութ յան գոր ծա ծութ յու նը և 
 վե րան վա նու մը իր եր կի բուն ա սե լի քին հա մա պա տաս խա նութ յամբ որ պես 
«հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կան պատ մա գի տա կան հա յե ցա կարգ»՝ ճշմար-
տո րեն ար դա րա բան և  օ րի նա վոր է, քան զի իր եր կի ողջ շա րադ րան քում 
 Հա յոց  Պատ մա հայ րը բազ միցս` նախն յաց ու նաև ներ կա յի բո վան դակ կեն-
ցա ղա վա րութ յան բա րե կար գութ յան և- կամ ան բա րե կար գութ յան գոր ծե րի 
վե րա բեր յալ իր դրվա գա պա տումն ե րում ու հենց «Ողբ»-ում, ըն թեր ցող մտքին 
«յան դի ման է կա ցու ցա նում» հա յոց բո վան դակ կյան քը բնո րո շող հոգ ևոր-
քա ղա քակր թա կան որ պի սութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ն կա տի ու նե-
նա լով վե րոա սաց յա լը և  ու սա նե լով  Մով սես  Խո րե նա ցու հա յե ցա կար գից՝ 
մարդ կա յին կյանքն ու սումն ա սի րող գի տութ յու նում որ պես ա ռար կա ընտ րել 
հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կա նո րեն նշա նա կա լի և  ու րեմն՝ մարդ կա յին ներ քին 
ու ար տա քին կյանքն ի մաստ նաց նող, ա ռա քի նու սույց և  հենց բա րե կար գող 
նշա նա կա լիութ յուն ու նե ցող ի րո ղութ յուն նե րը, սո ցիա լա կան գի տութ յան վե-
րո բեր յալ սահ մա նումն ե րում «մշա կու թո րեն նշա նա կա լի»-ն  կա րե լի է վե րաձ-
ևա կեր պել` «հոգ ևոր-քա ղա քակր թո րեն նշա նա կա լի»: Ուրեմն՝  սո ցիո լո գիան 
կյան քի նախ կին ու եր բեմ դեռ շա րու նա կա կան ե ղե լու մի, ներ կա յի ու 
նաև ա պա գա յի լի նել(ի)ութ յան հոգ ևոր-քա ղա քակր թա կա նո րեն բա րե-
կար գութ յան ա ռա վե լութ յու նը և- կամ նվա զութ յու նը` պատ ճա ռով ու 
հե տ ևան քա յին նշա նա կա լիութ յամբ հան դերձ ու սում ա սի րող գի տութ-
յուն է:

Ամ փո փում
Այ նո ւա մե նայ նիվ, մարդ կա յին բազ մա բո վան դակ կյան քի ատ րի բուտ նե-

րը միա ժո ղո վե լով «մշա կու թա յին» կամ «քա ղա քակր թա կան» ան վան ներ քո, 
չի լուծ վում խնդիրն ա ռա վել խո րութ յամբ քննութ յան հետ ևո ղա կա նո րեն 
ուղ ղոր դող այն հար ցը, թե` «մշա կու թո րեն, կամ քա ղա քակր թո րեն նշա նա-
կա լի» կյան քի բազ մա բո վան դակ ե ղե լու մի ատ րի բուտ նե րում ո՞ր բա ղադ րիչն 
է, որ անհ րա ժեշտ է դի տել որ պես հիմն ո րոշ ու գե րա կա և  նա խընտ րե լի՝ 
մարդ կա յին ինք նութ յու նը, կյանքն ու ստեղ ծա րար գոր ծու նեութ յու նը հատ-
կո րո շող, և  հենց այդ տե սա՛կ կար գա վո րութ յան ա ռա վե լութ յունն ու նվա-
զութ յու նը, ի րա դար ձութ յուն ներն ու դեպ քերն ընդգր կել սո ցիա լա կան գի-
տութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յում: Աստ՝ կա րե լի է որ պես անհ րա-
ժեշտ ու նա խընտ րե լի օ րի նակ նշել հենց  Մով սես  Խո րե նա ցու ընտ րութ յու-
նը:  Նա «մարդ կա յին բազ մա բո վան դակ կյան քի քա ղա քա կա նո րեն, ռազ մա-
կա նո րեն, մշա կու թո րեն, տնտե սա կա նո րեն, ի րա վա կա նո րեն … նշա նա կա-
լի ե ղե լումն ընդգր կե լով պատ մութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կա յում, 
այդ ա մե նում հիմն ա րար ու ո րո շիչ է դի տում` հաս կա նալ, մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ մամբ` «ի պատ մու թիւնս հիւ սել» հա յոց ինք նութ յան, կյան քի ու 
մշա կույ թի կար գա վո րութ յան, ի րա դար ձութ յուն նե րի ու գոր ծե րի` բա-
րո յա կա նո րեն ու հենց ա ռա քի նո րեն ա ռա վե լութ յան կամ նվա զութ յան 
իս կութ յու նը ի րեն ցում և- կամ ի րեն ցով ցու ցա նող ի մաստ նե րը, ո րոն ցում և` 
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ի մաս տութ յան խոր հուրդ նե րը»32:
 Ըստ այդմ՝ կա րե լի է ամ րագ րել սո ցիա լա կան գի տութ յան ա ռա վել կա-

տա րե լա գործ ված սահ մա նում՝ ըստ ա ռար կա յի «ինչ պի սի ինչ» լի նե լու ա ռա-
վե լա չափ բա ցո րոշ մեկ նա հայտ ման (տե սա կան).

  Սո ցիո լո գիան մարդ կա յին, ո րում և (ա մե նայն ազ գե րի ու ժո ղո-
վուրդ նե րի, հա սա րա կութ յուն նե րի) կոնկ րե տո րեն հա յոց, ինք նութ յան, 
կյան քի ու մշա կույ թի կար գա վո րութ յան, ի րա դար ձութ յուն նե րի ու գոր-
ծե րի` բա րո յա կա նո րեն ու հենց ա ռա քի նո րեն ա ռա վե լութ յան կամ նվա-
զութ յան որ պի սութ յունն ու սում ա սի րող գի տութ յուն է:

 ռո միկ Խ.  Քո չար յան - հեր մենև տի կա յի տե սութ յուն, պատ մութ-
յուն ու կի րա ռութ յուն, տե սա կան և  գործ նա կան փի լի սո փա յութ յուն, 
պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յուն, սո ցիո լո գիա յի պատ մութ յուն, տե-
սութ յուն ու մե թո դա բա նութ յուն, աստ վա ծա բա նութ յուն:

kocharyan.romik@mail.ru

Անահիտ ռ. Ջիջյան - սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություն 
և մեթոդաբանություն, կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա, սոցիալական 
աշխատանքի պատմություն, տեսություն և պրակտիկա:

jijyan@mail.ru

32 Նույն տեղում, էջ 533:
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Summary

THE DEFINITION OF THE SOCIAL SCIENCE BASED ON THE SUBJECT

Romik Kh. Qocharyan 
Anahit R. Jijyan

Key words - social, social science, socially significant, object, 
need, truth.

The purpose of this research is to reveal the truth-of-being of social science 
by hermeneutic methodology,perception, critical analysis, and interpretation of 
the theoretical and practical aspects and components of the whole unity truth 
of the essenceof the “social science”. The queries of this studyare, first, “What 
is social scienceasbeing?” or “How does the social scienceexist?”, second, “What 
is the social science as entity?”, third, “How is the social scienceworking?”, and, 
fourth, “For what is social science?”. By the suggested queries of the article in 
the sphere of scientific and particularly social-scientific thought once morethe 
interesting problems are introduced: to investigate the inner connection of “wis-
dom” and “science”, in this particular case, of “wisdom” and “social sci-
ence”.As a result of such researchapproach in scientific knowledge and, name-
ly, in the “social science” appears the possibility to present explicitly the coun-
sel of wisdom. Social science, as such, is called to have openness of its 
being and hence to the truth of its existence, namely the need and in-
tention to improve social life. Social science in its truth and perspective be-
ing chooses and investigates events and deeds by which it is possible to express 
the genuinely necessary and preferablethingsin human deeds for construct-
ing good-orderly human life. Understanding and to interpreting counsels of 
wisdomcontained in socially-significant events and deeds of human life 
is the true calling of social science that was originally inherent to it. The 
calling of social science addressed to contemporaries and descendants is 
identical to the calling of reading social-scientific investigation:toreach 
andcomprehend the wisdom of spiritual-civilized identity, life and culture 
of human community: in past, present and possible perspective future. 
The nature of social science or the truth of being-of-social science as such is 
revealed in the definition of social science. And in this article by revealing and 
summing up the essential and preferable features of social science through for-
mulas of thought the definitions of social science by its subject are presented.
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Резюме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ ПО ЕЕ ОБЪЕКТУ

Ромик Х. Кочарян
Анаит Р. Джиджян 

Ключевые слова - социальнoе, социальные науки, со-
циально значимое, объект, нужда, истина.

Целью настоящего исследования является раскрытие «истины бытия» 
социальной науки посредством герменевтической методологии. Представ лены 
понимание, критический анализ и интерпретация теоретического и практи-
ческого аспектов и составляющих единой истины бытия «социальной науки». 
Проблематикой и вопрошанием этого исследования являются следующие 
вопросы: во-первых, «Каково бытие социальной науки?», во-вторых, «Что 
есть социальная наука как сущее?», в-третьих, «Какова социаль ная наука?», 
и, в-четвертых, «Для чего социальная наука?». Посредством предложенного 
в статье вопрошания и в саму сферу общенауч ных и конкретно социально-
научных размышлений вновь вводится интересная проблематика – 
исследовать внутреннюю связь «мудрости» и «науки», в данном конкретном 
случае – «мудрости» и «социальной науки». В результате такого исследо-
ва тельского подхода в научном знании и, в частности, в «социальной науке» 
появляется возможность эксплицитно представить заветы мудрости. Со-
циаль ная наука как таковая призвана к открытости своего бытия и тем самым 
– к истине своего существования нуждою, потребностью и намерением 
благоустроения общественной жизни. Расскрыть мудрость, содержащуюся 
в событиях человеческой жизни – это и есть само призвание социаль-
ной науки, что и было изначально присуще предшествующим современной 
социологии метафизическим в своих основаниях социальным теориям. 
Призва ние не только самой социальной науки, адресованной современ-
никам и потомкам, но и прочтения социально-научного исследования 
тождест венно и понимается как постижение мудрости духовно-
цивилизованной самости, жизни и культуры чело веческого сообщества 
в прошлом, настоящем и возможном в перспек тиве. Природа социальной 
науки, ее сущность и само естество, по сути, истина бытия социальной науки 
как таковой раскрываются в её определении. Посему, раскрывая существенные 
свойства социальной науки и подытоживая полученные результаты, давая 
интерпретации, в статье формулируются определения социальной науки по 
объекту её исследования.
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