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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  

                                                         ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ  

                                                             ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

                                                     ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ` ԱՐԱ ԵՐԵՄՅԱՆ 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-

մալսարանին առընթեր Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբա- 

նության և փաստարկման տեսության միջազգային ինստիտուտի (այսուհետ` Ինստի- 

տուտ) և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-

մալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի (այսուհետ` Ամբիոն) 

համատեղ նիստում (30.10.2012 թ., նիստ թիվ 6, արձանագրություն թիվ 1) քննարկված 

փ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյանի Փաստարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդա-

բանական և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսության վե-

րաբերյալ: 

Ատենախոսության քննարկմանը մասնակցում էին Ամբիոնի պրոֆեսորներ, 

Ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիկոս Բրուտյան Գեորգը (նիստի նախագահ), Ջիջյան 

Ռոբերտը, Խաչատրյան Միհրանը, Կայծունի Ռոբերտը, դոցենտներ Հովհաննիսյան 

Հովհաննեսը, Աբրահամյան Վահագնը, Հարությունյան Մանվելը, Թելունց Անահիտը, 

Վարդանյան Էլմիրան, Ստեփանյան Անդրանիկը, ասիստենտ Մոսինյան Դավիթը, 

մասնագետ Մելիքյան Անին, թարգմանիչ Կուզանյան Սաթենիկը, Ինստիտուտի ան-

դամներ` ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական կենտրոնի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, 

փ.գ.դ. Պողոսյան Վիլը, ք.գ.դ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Հայոց փիլիսոփա-

յական ակադեմիայի թղթակից անդամ Աթանեսյան Արթուրը, Խաչատուր Աբովյանի 

անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կրթության հոգե-

բանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, Հայոց փիլիսոփայական ակադե-

միայի թղթակից անդամ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգյան Սրբուհին, Ինստիտուտի 

անդամներ Քոչարյան Ռոմիկը, Սահակյան Ռոմանոսը, գիտական քարտուղար Փնջո-

յան Արուսյակը, Ինստիտուտի մասնագետներ Իվանովա Լիանան և Հովհաննսիյան 

Անին:  
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ԼՍԵՑՒՆ՝ փ.գ.թ., դոցենտ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի 

վարիչի պաշտոնակատար Հասմիկ Հովհաննիսյանի Թ.00.01`Տեսական փիլիսոփա-

յություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն թվանիշով փիլիսոփա-

յական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ներկայացված 

Փաստարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլու-

ծություն) դոկտորական ատենախոսության նախապաշտպանությունը: 

Ներկայացնելով իր հետազոտության հիմնական դրույթները` ատենախոսը 

կանգ առավ այն հարցերի վրա, որոնք փորձել է իրականացել քննության առարկա 

խնդրի՝ Փաստարկման երևանյան դպրոցի տեսամեթոդաբանական և իմացաբանա-

կան վերլուծության, շրջանակներում: Իր ելույթը նա կազմակերպել էր հիմք ընդունե-

լով ատենախոսության կառուցվածքը և բովանդակությունը: Նշելով, որ հետազոտութ-

յան Առաջաբանում ներկայացվել է ատենախոսության ընդհանուր բնութագիրը, հիմ-

նավորվել է հետազոտության թեմայի արդիականությունը, վեր են հանվել հետազո-

տության նպատակը և խնդիրները, խնդրի մշակվածության աստիճանը, գիտական 

նորույթը, հետազոտության տեսական և գործնական նշանակությունը, մեթոդաբա-

նական հիմունքները և մեթոդիկան, փորձաքննությունը, կառուցվածքը և ծավալը, 

ատենախոսը մասնավորապես ընդգծեց.  

- Մեր ժամանակների հրատապ ու հետաքրքիր գիտություններից մեկիª փաս-

տարկման հիմնախնդիրների նկատմամբ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթաց-

քում մշտապես աճող հետաքրքրությունն ունի իր իմացաբանական հիմքերը. այն է` 

փաստարկման տեսությունը ստեղծվում է տարբեր գիտությունների զարգացման 

խաչուղիներում, ինչն էլ ապահովում է առավել արժեքավոր գիտական արդյունքների 

առաջադրումը: Փաստարկման խնդիրների հետազոտության արդիականությունը 

կարելի է բացատրել նաև սոցիալական տեսանկյունից. մարդկության պատմության 

ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ առավել սրությամբ է դրվում հասարակական, 

քաղաքական, ռազմական, մշակութային, կրոնադավանաբանական, մասնագիտա-

կան, ազգային, արժեքային, իրավական, բարոյահոգեբանական, կենցաղային և նման 

բնույթի հարցերը առավել քաղաքակիրթ հաղորդակցման, երկխոսության, համոզման 

ու հիմնավորման եղանակով լուծելու անհրաժեշտությունն ու պահանջը: Մեր դարա-

շրջանը` քաղաքակրթության զարգացման ժամանակակից փուլով և դրան բնորոշ 
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գլոբալացման առանձնահատկություններով, այդ տեսանկյունից ավելի է աչքի ընկ-

նում:    

Փաստարկման տեսության, վերաբերյալ միջազգային գիտաժողովները և հրա-

պարակումները միջազգային մասնագիտական ամսագրերում  վկայում են, որ փաս-

տարկման տեսաբաններն ուշադրություն են դարձնում փաստարկման ուսմունքների 

պատմությանը, քանի որ փաստարկման խնդիրների տեսական մշակումը չի կարող 

համակողմանի լինել առանց դիմելու դրանց պատմությանը, պատմական վերիմաս-

տավորմանը, անցյալի ժառանգության մնայուն արժեքների օգտագործմանը նոր 

տեսության համակարգում: Նման տիպի հետազոտությունները կնպաստեն փաս-

տարկման պատմության վերաբերյալ ընդհանրական մենագրական աշխատություն-

ների հրապարակմանը: Չափազանց կարևոր է, որ այդ հետազոտություններն ընդ-

գրկեն նաև հարուստ ավանդույթներ ունեցող հայ փիլիսոփայական մտքի այն շեր-

տերն ու երանգները, որոնք առնչվում են փաստարկման խնդրակարգին: Հակառակ 

պարագայում կկրկնվի այն, ինչ տեղի ունի տրամաբանության պատմության հետ: 

Հայր Ի.Բոխենսկին իր Ձևական տրամաբանության պատմություն հիմնարար հետա-

զոտության մեջ միայն հպանցիկ կերպով է նկատում Միջնադարյան Հայաստանում 

տրամաբանական հետազոտությունների առկայությունը: Մինչդեռ, նորագույն հայ-

կական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ «Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը տրա-

մաբանության առարկայի, մտքի ձևերի մասին տրամաբանության հին շրջանի պատ-

մության կարևոր էջերից է, և տրամաբանական ուսմունքների համաշխարհային 

պատմությունը նշանակալիորեն կտուժի, եթե հաշվի չառնվի այն ամենն, ինչ մեզ հա-

սել է մտածողի տեսական ժառանգությունից»1:  

Ինչպես որ Դավիթ Անհաղթի տրամաբանական ուսմունքը հայ տրամաբա-

նության պատմության կարևորագույն փուլն է, նույն ձևով էլ նրա տեսական ժառան-

գության մեջ տեղ գտած փաստարկման հարցերի լուսաբանումը հայ փաստարկման 

ուսմունքների պատմության էական բաղկացուցիչ մասն է: Եվ եթե փաստարկման վե-

րաբերյալ Դավիթ Անհաղթի հայացքները հետազոտված են2, ապա նույնը չի կարելի 

                                                 
1  Գ.Բրուտյան, Ս.Ս.Արևշատյան և ուրիշներ (խմբագր.), Դավիթ Անհաղթըª Հին Հայաստանի մեծ փիլի-

սոփան, Երևան, 1983, էջ 191: 
2   Տե°ս, Հ.Հ.Հովհաննիսյան, Փաստարկման հասկացութային կազմը Դավիթ Անհաղթի երկասիրութ-

յուններում, Երիտասարդ իմաստասերի ամբիոն, պրակ 1, Երևան, 1993, էջ 3-22: Նույնի` 

Փաստարկման մեթոդներն ու հնարները Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում, նույն տեղում, էջ 

23-39: Նույնի` Փաստարկման հարցերը Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում, ատենախոսութ-
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ասել հայ փիլիսոփայության պատմության մյուս նշանավոր փիլիսոփաների տեսա-

կան ժառանգության փաստարկման հիմնախնդիրների տեսանկյունից դիտարկվա-

ծության մասին: Ու թեպետ հայ մտածողներից ոչ մեկը փաստարկման տեսության 

վերաբերյալ չի թողել սերունդներին մի ամբողջական աշխատասիրություն, այլ կերպ 

ասած, նրանք փաստարկման տեսության հարցերը քննել են օբյեկտ-լեզվի և ոչ թե՝ 

մետալեզվի մակարդակում, այնուամենայնիվ, փաստարկման հարցերի, փաստարկ-

ման տեսության պահանջների գործնական իրականացումը, զգալի տեղ է գրավել հայ 

իմաստասերների գործերում:  

Վերջիններիցս դիտարկվող հետազոտության մեջ որպես փաստարկման հայ 

ուսմունքների պատմության ակնառու դեմքեր ընտրվել են Եզնիկ Կողբացին (IV-V 

դդ.), Դավիթ Անհաղթը (V դար), և Գրիգոր Տաթևացին (XIV-XV դդ.), որոնց տեսական 

ժառանգության մեջ փաստարկման հարցերի քննությունն ու լուսաբանումը կարելի է 

գնահատել որպես հայ փաստարկման ուսմունքների պատմության կարևորագույն 

փուլեր: Ատենախոսությունում փաստարկման հարցերի վերլուծությունը ցույց է տա-

լիս, որ դրանք իրենց հարուստ ավանդույթներն ունեն հայ փիլիսոփայության պատ-

մության մեջ և միևնույն ժամանակ վկայում է, որ Եզնիկ Կողբացին, Դավիթ Անհաղ-

թը և Գրիգոր Տաթևացին հայ իրականության մեջ ունեցել են իրենց և′ նախորդները, 

և′ հաջորդները և, որ նրանց երկերում փաստարկման խնդիրների վերհանումը չի 

սպառում ու չի սահմանափակում հայ փաստարկման ուսմունքների պատմության 

ուսումնասիրությունը և, որ հայ փիլիսոփայության պատմության մյուս նշանավոր 

դեմքերի տեսական ժառանգությունը կարող է հետազոտության նյութ դառնալ փաս-

տարկման տեսությամբ և պատմությամբ հետաքրքրվող այլ հետազոտողների հա-

մար: 

Ղեկավարվելով այն սկզբունքով, որ յուրաքանչյուր տեսության պատմությունը 

կարելի է ճիշտ ըմբռնել և ըստ արժանվույն գնահատել այդ տեսության զարգացման 

արդի մակարդակի տեսանկյունից, հետազոտությունում քննության նյութ դարձած 

հայ փիլիսոփաների փաստարկման մասին դիտարկումները վերլուծելիս փորձ է ար-

վել ստեղծել փաստարկման ժամանակակից գիտության սեփական ըմբռնումների 

                                                                                                                                                             
յան սեղմագիր, Երևան, 1993: Նույնի` Փաստարկման հարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի 

պատմության համատեքստում, Գիրք 1. Երեք ուրվագիծ΄ Եզնիկ Կողբացի, Դավիթ Անհաղթ, Գրիգոր 

Տաթևացի. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն՚  հրատարակչություն, 2005, 326 էջ: 
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կաղապարը, որի համար հիմք են ծառայել հայրենական և արտասահմանյան տեսա-

բանների աշխատությունները: Փաստարկումը դիտարկվել է որպես որոշակի գիտա-

կան տեսության լեզու իր համապատասխան իմաստաբանությամբ (փաստարկման 

հասկացութային կազմը) և շարահյուսությամբ (փաստարկման մեթոդներն ու հնար-

ները): 

Ատենախոսության չորրորդ և հիմնական գլխում իրականացվել է փաստարկ-

ման տեսության բազմաբնույթ պրոբլեմների քննությունը Փաստարկման երևանյան 

դպրոցի ներկայացուցիչների ստեղծագործությունների դիտանկյունից:  

Այսօր տարբեր երկրներում (ԱՄՆ, Բելգիա, Կանադա, Նիդեռլանդներ, Գերմա-

նիա և այլուր) հրատարակվում են փաստարկման հարցերին նվիրված ամսագրեր ու 

ժողովածուներ, պարբերաբար կազմակերպվում են միջազգային և տեղական համա-

ժողովներ ու գիտաժողովներ: Ստեղծվել են և շարունակում են ձևավորվել փաս-

տարկման հետազոտության գիտական դպրոցներ և գիտահետազոտական ինստի-

տուտներ, միջազգային կազմակերպություններ, մասնավորապես` Փաստարկման 

միջազգային ընկերություն Ամստերդամում, Փաստարկման միջազգային ինստիտուտ 

Երևանում (1991 թ.), որը 2004 թ. տեղափոխվեց Ամստերդամ (Նիդեռլանդներ): 2006 թ. 

Երևանում, Ռուս-հայկական (սլավոնական) պետական համալսարանին կից ստեղծ-

վեց Փիլիսոփայության, տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցության մի-

ջազգային ինստիտուտ, որը հաջողությամբ իրականացրեց առաջին միջազգային գի-

տաժողովի (մայիսի 31-հունիսի 2, 2007 թ., Երևան) կազմակերպումը: Ինստիտուտը 

կարճատև գործունեություն ծավալեց և մեկ տարի անց դադարեցրեց իր աշխատան-

քը` պայմանավորված մի շարք ֆինանսական խնդիրներով: Ավելի ուշ, Երևանյան 

դպրոցի ազդեցությամբ, ծնունդ է առել Տուրկուի դպրոցը, ղեկավար` Յու.Պիետարի-

նեն: Ակտիվ գործունեություն են ծավալում Համբուրգի, Լայբցիգի, Սարբրուկենի, 

Տյուբինգենի (Գերմանիա) համալսարանները, Կանադական դպոցը:  

Փաստարկման երևանյան դպրոցի ավանդույթներով հարուստ գործունեութ-

յունը մշտապես շարունակվում է: Հետևելով արտասահմանյան մի շարք երկրների 

օրինակին, ինչպես նաև` սեփական պատմությանը, և, հաշվի առնելով մեր երկրում 

ձեռք բերված հաջողությունները փաստարկման բնագավառում, Դպրոցը, նոր գաղա-

փարներ, նոր տեսական հարցեր առաջադրելու և հին, չլուծված հարցադրումները 

հաղթահարելու նպատակով, 2011 թ. ստեղծեց Մետափիլիսոփայության, փոխակեր-
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պական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային գիտահետա-

զոտական ինստիտուտ` Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետա-

կան մանկավարժական համալսարանին կից: 

Փաստարկման երևանյան դպրոցը տվել է իր ստեղծագործական արդյունք-

ները, որոնք հավանություն են ստացել փաստարկման արտասահմանյան շատ հեղի-

նակավոր մասնագետների կողմից: Դպրոցի գիտական ճանաչումն ու կարևորութ-

յունն ընդգծել են բազում հռչակավոր գիտնականներ: Այս պահին կարելի է սահմա-

նափակվել մի քանի գնահատականների ներկայացմամբ: Այսպես, Վիկտոր Համբար-

ձումյանը հայտնում է իր գոհունակությունը, այն բանի առթիվ, որ Փաստարկման 

երևանյան դպրոցը լայն ճանաչում է ստացել3: Կանադական Informal Logic հանդեսը 

ամրագրում է այն փաստը, որ Փաստարկման երևանյան դպրոցի հիմնադիր և ղեկա-

վար ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանը երկար տարիներ հովանավորել է փաստարկ-

ման վերաբերյալ հետազոտությունները ԽՍՀՄ-ում և դրա սահմաններից դուրս4: Իր 

Փաստարկում, իմացություն, հաղորդակցում մենագրության ներածությունում, ներ-

կայացնելով փաստարկման  հարցերի  առաջադրման  և մշակման պատմությունը, 

Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի փիլիսոփայության և տրա-

մաբանության ամբիոնի վարիչ Ա.Ալեքսեևը գրում է, որ մեր երկրում փաստարկման 

հարցերի ուսումնասիրությունը կապվում է Գեորգ Բրուտյանի անվան հետ, ում 

շնորհիվ դրանք դարձան ԽՍՀՄ շատ փիլիսոփաների ուսումնասիրության առար-

կան5, իսկ 1984 թ. հայ փիլիսոփայի հրատարակած Փաստարկում աշխատությունն 

Ա.Ալեքսեևը գնահատում է իբրև «մինչև այդ փաստարկման, որպես այդպիսինի հե-

տազոտության վերաբերյալ միակ մենագրական աշխատությունը»6: Ավելի ուշ, 1992 

թ., Գեորգ Բրուտյանի Փաստարկման տեսության ակնարկ գործի մասին իր չհրապա-

րակված կարծիքում ռուս փիլիսոփան գրում է, որ այդ աշխատանքը հիմնարար է, 

ամենալուրջը, ամենասոլիդը այն ամենից, ինչ մինչ այդ իրեն հաջողվել է կարդալ 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: 

Այնուհետև քննարկելով փաստարկման մի շարք դպրոցների և փիլիսոփաների 

(մասնավորապես Խայմ Պերելմանի և Հեմրի Ջոնսթոնի) տարբեր մոտեցումները 

                                                 
3  Վիկտոր Համբարձումյան, Խորհրդային Հայաստան 21.02.1990:  
4  Informal Logic, Vol. XI, N 1, Canada, էջ 60: 
5
  Алексеев, А.П. (1991). Аргументация, познание, общение. Москва: Изд.-во Московского университета. 

6  Նույն տեղում: 
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փաստարկման տեսության նկատմամբ, Ա.Ալեքսեևը նշում է, որ դրանք, այնուամե-

նայնիվ, թշնամական մոտեցումներ չեն և չեն բացառում միմյանց: Ի վերջո, նա հան-

գում է այն եզրակացության, որ այս տեսության նկատմամբ կա նաև սինթետիկ (հա-

մադրական) մոտեցում, որտեղ հաշվեկշռված ձևով քննարկվում են բոլոր նշված տե-

սանկյունները, որը ներառում է դրանք, և, որի հեղինակը ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանն 

է7:  

Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունեությունը գնահատելու տեսանկ-

յունից հիշատակման է արժանի 1988 թ. Մոսկվայում հրատարակված Իմացության 

տեսություն, տրամաբանություն  խորագրով զեկուցումների թեզերի ժողովածուն8, 

որը նախապատրաստում էր Բրայտոնում (Մեծ Բրիտանիա) 1988 թ. կայանալիք 

տասնութերորդ համաշխարհային փիլիսոփայական համաժողովը Մարդու փիլիսո-

փայական ըմբռնումը թեմայով: Ժողովածուն հրատարակել էր ԽՍՀՄ գիտություն-

ների ակադեմիայի փիլիսոփայության ինստիտուտը: Ուշագրավ է, որ այդ ժողովա-

ծուն միակն է փիլիսոփայության համաշխարհային համաժողովին ներկայացված ժո-

ղովածուներից, որն ունի առաջաբան, որտեղ համաշխարհային համաժողովի կազ-

մակերպիչները Մոսկվայից, Երևանից, Մինսկից, Օդեսայից, ներկայացված զեկու-

ցումները դիտում են որպես ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանի հետևորդների զեկուցումներ, 

իսկ նրանց հեղինակներին` որպես Փաստարկման միասնական երևանյան դպրոցի 

ներկայացուցիչներ: Ի դեպ, այդ համաժողովի շրջանակներում կար փաստարկման 

հարցերին նվիրված Կլոր սեղան, որը ևս ղեկավարում էր Փաստարկման երևանյան 

դպրոցի ղեկավարը: 

Փաստարկման երևանյան դպրոցն ընդարձակվել է, առաջացել են Սանկտ-Պե-

տերբուրգի (Փաստարկման և հաղորդակցման միջազգային կենտրոն, ղեկավար` 

Վ.Սլաստյոնով), Մոսկվայի (ղեկավար` Ա.Ալեքսեև), Մինսկի (ղեկավար` Յա.Յասկե-

վիչ) մասնաճյուղերը: Մինսկի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, Հասարակա-

գիտական-հումանիտար կրթության ինստիտուտի (Մինսկ) տնօրեն Յա.Յասկևիչը 

գրում է, որ Փաստարկման մինսկյան դպրոցը ձևավորվել է  հիմնվելով ակադեմիկոս 

Գ.Բրուտյանի հայեցակարգային մշակումների վրա և նրա նախաձեռնությամբ կազ-

                                                 
7  Նույն տեղում: 
8  Теория познания, логика. Препринты  докладов советских  ученых к XVIII Всемирному  философскому  

конгрессу, Москва, 1988 (էջ 8-14):  
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մակերպված միջազգային գիտաժողովների անմիջական ազդեցությամբ: «Ակադեմի-

կոս Գ.Բրուտյանի ստեղծագործություններում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում 

փաստարկման տեսության մշակումը: Նա ստեղծել է ոչ միայն փաստարկման սին-

թետիկ տեսությունը, մշակել փաստարկային դիսկուրսի կաղապարը, բացահայտել 

փիլիսոփայական փաստարկման առանձնահատկությունը, այլ նաև` Փաստարկման 

երևանյան դպրոցը, որը ստացել է լայն ճանաչում և դարձել է հզոր ստեղծագործական 

խթան տարբեր համաշխարհային խմբակցություններում փաստարկման հետազո-

տությունների զարգացման գործում: 1980-ական թվականներին Երևանում ակադեմի-

կոս Գ.Բրուտյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջազգային գիտաժողովնե-

րի մի ամբողջ շարքից հետո սկսեց ձևավորվել նաև Փաստարկման մինսկյան դպրոցը: 

Հիմնվելով ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանի հայեցակարգային մշակումների վրա` Մինսկ 

քաղաքում սկսեցին նախապատրաստվել և պաշտպանվել դոկտորական և թեկնածու-

ական ատենախոսություններ»9:  

Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունեությունը ներկայացնող անգամ 

այսպիսի համառոտ բնութագրությունը վկայում է այն մասին, որ Դպրոցը կայացել և 

կայունացել է և, ակնհայտ է, որ այսպիսի ուժգնությամբ և ծավալով փաստարկման 

տեսության հարցերի հետազոտության պայմաններում կարևոր ու հրատապ է Փաս-

տարկման երևանյան դպրոցի ոչ միայն սոսկ առկայության ամրագրումը, այլև` դրա 

գործունեության բազմակողմանի վերլուծությունն ու լուսաբանումը` մեթոդաբանա-

կան և իմացաբանական տեսանկյուններից: 

Հետազոտության նպատակն է՝ ուսումնասիրել, վերլուծել, համադրել, համա-

կարգել և ամբողջացնել   

 Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված փաստարկ-

ման տեսության հիմնադրույթները,  

 Փաստարկման երևանյան դպրոցի առանձին ուղղություններով իրակա-

նացված եզրահանգումները, ներառյալ Դպրոցի տեսական հիմք հանդի-

սացած հայ միջնադարյան փիլիսոփաների աշխատություններում վերհան-

ված փաստարկման տեսության տարրերը: 

 Հետազոտության նպատակից բխող խնդիրներն են՝ 

                                                 
9
  Տես Ակադեմիկոս Գ.Բրուտյան – 80, Երևան, 2006; Ակադեմիկոս Գ.Բրուտյան. Կենսագրական տեղե-

կանք, Երևան, 2006: 
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 Բացահայտել և ներկայացնել փաստարկման տեսության տարրերը միջ-

նադարյան հայ մտածողների` Եզնիկ Կողբացու, Դավիթ Անհաղթի և Գրի-

գոր Տաթևացու աշխատություններում, քննարկել այդ տարրերի կարևո-

րությունն ու արժեքը Փաստարկման երևանյան դպրոցի առաջացման և 

զարգացման տեսանկյունից: 

 Ուսումնասիրել Փաստարկման երևանյան դպրոցի առաջացման տեսա-

կան հիմքերը, ներկայացնել Դպրոցի ինստիտուցիոնալացման գործըն-

թացը` ներառյալ Դպրոցի գործունեության շրջանակներում իրականաց-

ված գիտաժողովները, գիտական սեմինարները, դասախոսությունները 

Հայաստանում և արտերկրում: 

   Ներկայացնել Փաստարկման երևանյան դպրոցի տեսական մշակում-

ները` Դպրոցի տեսական մոտեցումներն ու գործունեության ուղղություն-

ներն արտացոլող գիտական հրատարակումներում: 

  Իրականացնել փաստարկման բազմաբնույթ հիմնահարցերի մեկնաբա-

նությունը Փաստարկման երևանյան դպրոցի ներկայացուցիչների ստեղ-

ծագործությունների տեսանկյունից: Քննական վերլուծության ենթարկել 

փաստարկման այն հիմնախնդիրները, որոնք առաջադրել և լուծում են 

փաստարկման ժամանակակից հայ տեսաբանները:  

   Ներկայացնել Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակ-

ված` փաստարկման տեսության առանձնահատկություններն ու տար-

բերությունները աշխարհում գործող փաստարկման այլ դպրոցների և 

մշակված այլ հայեցակարգերի համեմատությամբ: 

 Ուսումնասիրել Փաստարկման երևանյան դպրոցի տեսական ժառան-

գությունը` վերլուծության ենթարկել և համակարգել տեսական մոտե-

ցումներն ու հայացքները տրամաբանության համակարգում փաստարկ-

ման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, փաստարկման առարկա-

յական տիրույթի, փաստարկման ընթացքում ճշմարտության, փաստարկ-

ման և հիմնավորման, փաստարկման և լեզվի, փաստարկման և հռետո-

րության, փաստարկման և մետափաստարկման վերաբերյալ: 

 Ներկայացնել Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում փաս-

տարկման տեսական հարցերի մշակման հետագա ուղենիշերը: 
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Խնդրի մշակվածության աստիճանը: Ատենախոսության մեջ, Փաստարկման 

երևանյան դպրոցի տեսական ժառանգության ուսումնասիրության նպատակով, 

ուսումնասիրվել են ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտասահմանյան տեսաբան-

ների աշխատությունները փաստարկման տեսամեթոդական հարցերի, ինչպես նաև 

փաստարկման հայեցակարգերի վերաբերյալ, որոնց վերլուծության միջոցով փորձ է 

արվել համակարգել և ամբողջացնել Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակ-

ներում մշակված փաստարկման տեսությունը, ինչպես նաև ցույց տալ այդ տեսութ-

յան առանձնահատկություններն ու տարբերությունները` փաստարկման այլ դպրոց-

ների և հայեցակարգերի հետ համեմատության մեջ:  

Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունեության վերաբերյալ համալիր գի-

տական ուսումնասիրություններն առաջին անգամ հրատարակվել են իմ մենագրութ-

յուններում և գիտական հոդվածներում: Փաստարկման տեսության տարրերի ուսում-

նասիրությանը Եզնիկ Կողբացու, Դավիթ Անհաղթի և Գրիգոր Տաթևացու աշխա-

տություններում նվիրված են իմ վեց հոդվածներ և մեկ մենագրություն, որի վերաբեր-

յալ գրախոսական հոդված է գրել պատմ.գ.դ., պրոֆեսոր Է.Դանիելյանը: Ընդ որում, 

մենագրությունը արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի` Երևանի Վ.Բրյուսովի ան-

վան պետական լեզվաբանական համալսարանի Լավագույն գիտական աշխատանք 

մրցույթ-ստուգատեսում:  

Փաստարկման երևանյան դպրոցի վերաբերյալ առկա են ատենախոսության 

հեղինակի մեկ մենագրություն, երկու գրքույկ և քսան հրատարակված հոդվածներ:  

Ատենախոսության գիտական նորույթի կարգավիճակին են հավակնում հե-

տազոտության հետևյալ արդյունքները. 

• Միջնադարյան հայ մտածողներ Եզնիկ Կողբացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրի-

գոր Տաթևացու ուսմունքներում փաստարկման տեսության տարրերի, 

փաստարկման հասկացութային կազմի և դրանով պայմանավորված հաս-

կացութային համապատասխան դաշտերի, ինչպես նաև՝ փաստարկման 

գործընթացում  կիրառվող տրամաբանական մեթոդների ու հնարների, 

բարոյագիտական սկզբունքների ու չափանիշների, համոզման եղանակ-

ների ու հռետորական միջոցների, հարցադրման ձևերի, փաստարկման 

լեզվի շարահյուսության և հարակից այլ հարցերի բացահայտումն ու վեր-

լուծությունը: 
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• Փաստարկման երևանյան դպրոցի արդի տեսամեթոդաբանական հիմքերի 

համալիր վերլուծությունն ու ամբողջական ներկայացումը, 

• Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունեության ընթացքում մշակված 

տեսամեթոդաբանական գաղափարների վերլուծությունն ու ներկայացու-

մը դիսկուրսիվ` փաստարկողական մոտեցմամբ, ինչի օգնությամբ հնա-

րավոր եղավ բյուրեղացնել Դպրոցի տեսամեթոդաբանական առանձնա-

հատկությունները` աշխարհում գործող փաստարկման այլ դպրոցների 

հետ մշտապես տեղի ունեցող գիտական վիճաբանության համատեքս-

տում: 

• Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված տեսամեթո-

դաբանական այնպիսի հարցերի համալիր վերլուծությունը, ինչպիսիք են՝ 

փաստարկման և տրամաբանության հարաբերակցության, փաստարկման 

ընթացքում ճշմարտության հիմնահարցի, փաստարկման և հիմնավոր-

ման, փաստարկման լեզվի, փաստարկման արժեքաբանական վերլուծութ-

յան, փաստարկման և  հռետորության հիմնախնդրները: 

• Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մետափաստարկման 

հիմնախնդրի առաջադրումն ու հիմնավորումը: 

Ատենախոսության տեսական նշանակությունը պայմանավորված է Փաս-

տարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված տեսամեթոդաբանական 

ժառանգության համալիր վերլուծության, համադրման, փաստարկման այլ դպրոց-

ների հետ համեմատության, Փաստարկման երևանյան դպրոցի տեսամեթոդաբանա-

կան մոտեցումների բյուրեղացման և զարգացման կարևորությամբ փիլիսոփայութ-

յան տեսության, տրամաբանության, փաստարկման տեսության, հռետորության տե-

սության զարգացման տեսանկյունով: 

Ատենախոսության գործնական-կիրառական նշանակությունը պայմանավոր-

ված է աշխատանքում մշակված տեսամեթոդաբանական գաղափարների և 

սկզբունքների կիրառելիությամբ հասարակության տարբեր ոլորտներում փաստարկ-

ման գործընթացներում, մասնավորապես` քաղաքական փաստարկման բնագավա-

ռում: Ատենախոսության տեսամեթոդաբանական արդյունքները կարող են կիրառվել 

նաև փիլիսոփայության տեսության և մեթոդաբանության, տրամաբանության, փաս-
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տարկման տեսության, հռետորության, ներազդման հոգեբանության խնդիրներին վե-

րաբերող բուհական դասընթացներում: 

Հետազոտության մեթոդաբանական հիմունքները և մեթոդիկան: Հետազոտութ-

յան իրականացման ընթացքում հիմք է ընդունվել մի շարք մեթոդաբանական մոտե-

ցումներ և սկզբունքներ, այդ թվում` դիալեկտիկական մոտեցումը, պատմականութ-

յան սկզբունքը, համեմատական մոտեցումը, համակարգային մոտեցումը, կիրառվել 

են ընդհանուր-գիտական և հատուկ-գիտական մեթոդներ` դեդուկցիայի և ինդուկցի-

այի, համանմանության, վերլուծության և համադրման, ինչպես նաև փաստաթղթերի 

բովանդակային (կոնտենտ) վերլուծության և դիսկուրս-վերլուծության մեթոդները: 

Փաստաթղթերի բովանդակային վերլուծության են ենթարկվել Միջնադարյան հայ 

մտածողների աշխատությունները` փաստարկման տարրերի բացահայտման և վեր-

լուծության նպատակով, ինչպես նաև Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունե-

ության հետ կապված գիտական և կազմակերպական փաստաթղթերի ամբողջութ-

յունը: Դիսկուրս վերլուծության են ենթարկվել Փաստարկման երևանյան դպրոցի 

շրջանակներում, ինչպես նաև այդ դպրոցի և փաստարկման ուսումնասիրություն-

ներին վերաբերող միջազգային այլ դպրոցների միջև տեղի ունեցող գիտական վիճա-

բանության գործընթացը, որի արդյունքում հնարավոր եղավ բյուրեղացնել և հակադ-

րության ու համադրության մեջ բացահայտել Փաստարկման երևանյան դպրոցի կող-

մից առաջադրվող տեսության առանձնահատկությունները: 

Ատենախոսության փորձաքննությունը: Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկա-

կան պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր Մետափիլիսոփայութ-

յան, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային 

գիտահետազոտական ինստիտուտի և ՀՊՄՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության 

ամբիոնի համատեղ նիստերում (26.06.2012 թ.՝ ատենախոսության թեմայի հաստա-

տում, 30.10.2012 թ.՝ ատենախոսության նախապաշտպանություն), մի շարք միջազգա-

յին գիտաժողովներում կարդացած զեկուցումներում (Երևան` 1989 թ., Սանկտ-Պե-

տերբուրգ` 1992 թ., Տուրկու (Ֆինլանդիա) 1992 թ., Բեռլին, Հալե` 1997 թ., Լայբցիգ` 

2002 թ., Երևան` 2005 թ., Աթենք` 2006 թ., ԱՄՆ` 2007 թ., Երևան` 2010 թ., 2011 թ., 2012 

թ.):  

Ատենախոսության կառուցվածքը: Աշխատանքը բաղկացած է Ներածությու-

նից, չորս գլխից, Եզրակացություններից, Մեջբերված և հղված գրականությունից:  
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Ատենախոսության ծավալը 336 էջ է: 

Առաջին գլուխը` Փաստարկման տեսության տարրերը հայ միջնադարյան փի-

լիսոփայական մտքում, ներառում է երեք ենթագլուխ` Եզնիկ Կողբացին և փաս-

տարկման տեսության հարցերը, Փաստարկման խնդիրները Դավիթ Անհաղթի փի-

լիսոփայական ժառանգության մեջ, Փաստարկման տեսության տարրերը Գրիգոր 

Տաթևացու տեսական մոտեցումներում: 

Երկրորդ գլուխը` Փաստարկման երևանյան դպրոցի կայացման գործընթացի 

առանձնահատկությունները, ներառում է երեք գլուխ` Փաստարկման երևանյան 

դպրոցի ձևավորման և ինստիտուցիոնալացման գործընթացը, Փաստարկման երևան-

յան դպրոցի գիտական գործունեությունը. միջազգային և հանրապետական գիտա-

ժողովներ, դասախոսություններ և սեմինարներ, Փաստարկման երևանյան դպրոցի 

գիտական հրատարակումների թեմատիկ ուղղվածությունն ու բովանդակային 

առանձնահատկությունները: 

Երրորդ գլուխը` Փաստարկման սահմանումն ու առարկայական տիրույթի 

ճշգրտումը Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում, ներառում է երեք 

գլուխ` Փաստարկման տեսության նախապայմանների գաղափարի առաջադրումը 

Փաստարկման երևանյան դպրոցում,  Տրամաբանության դերը փաստարկման գոր-

ծընթացում, Ճշմարտությունը փաստարկման գործընթացում: 

Երրորդ գլուխը` Փաստարկման երևանյան դպրոցի գործունեության հիմնական 

տեսամեթոդաբանական արդյունքները, ներառում է վեց ենթագլուխ` Հիմնավորման 

խնդրի մշակումը Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում, Հիմնավորման 

տեսակներն ըստ տարբեր առարկայական տիրույթների,  Փաստարկման վերաբեր-

յալ արժեքային մոտեցման հիմնախնդրի մշակումը Փաստարկման երևանյան դպրո-

ցի շրջանակներում, Փաստարկումը և լեզուն, Փաստարկումը և հռետորությունը. լսա-

րանի դերը փաստարկման ընթացքում, Փաստարկում և մետափաստարկում: 

Ատենախոսությունում կատարվել են հետևյալ եզրահանգումները, որոնք ներ-

կայացվել են ըստ հետազոտության գլուխների: Այսպես,  

Գլուխ 1. 

• Փաստարկման հարցերի մեկնությունը ցույց է տալիս, որ դրանք իրենց 

ավանդույթներն ունեն հայ փիլիսոփայության պատմության մեջ և, որ Եզ-

նիկ Կողբացին, Դավիթ Անհաղթն ու Գրիգոր Տաթևացին հայ իրականութ-
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յան մեջ խնդրո առարկա դարձած հարցերի տեսանկյունից ունեցել են իրենց 

նախորդներն ու հաջորդները, ուստի փաստարկման հայ ուսմունքների 

պատմության ուսումնասիրությունը չի սպառվում ու չի սահմանափակվում 

դիտարկված ստեղծագորոծությունների քննությամբ և հայ մյուս խոշոր փի-

լիսոփաների տեսական ժառանգության մեկնությունը փաստարկման պրոբ-

լեմների տեսանկյունից կարող է այլ հետազոտությունների նյութ դառնալ: 

• Դիտարկված հայ փիլիսոփաների երկերում փաստարկման հասկացութ-

յունների բազմաբնույթ դաշտերը ստեղծելիս քննվել է դրանք ներկայացնող 

հասկացությունների գործառնությունը` վերհանվելով փաստարկման տե-

սության պահանջների տեսանկյունից: 

• Փաստարկման հասկացութային կազմի վերակառուցումը դիտարկված հե-

ղինակների երկասիրություններում հնարավորություն է տվել այն համադ-

րել ժամանակակից տեսությունների հետ և համեմատական վերլուծությամբ 

նշմարել վերջիններիս գիտապատմական ակունքները. 

• Հետազոտությունը և համեմատական վերլուծությունը ցույց են տալիս տրա-

մաբանական հասկացությունների դաշտի ընդգծված առկայությունը դի-

տարկված ստեղծագործություններում: Ակնհայտ է, որ ըստ հայ փիլիսոփա-

ների, փաստարկման ընթացքում վճռորոշը տրամաբանությունն է, տրամա-

բանական տարրերը, տրամաբանական հնարների ու սկզբունքների կիրառ-

ման եղանակը:  

• Փաստարկման իմացաբանական հասկացությունների մեկնությունն ամենից 

առաջ հանգում է հայ փիլիսոփաների երկերում ճշմարտության արժեքա-

վորմանն ու գնահատմանը: Ճշմարտությունը փաստարկման ընթացքում 

հակառակորդին հերքելու ամենահզոր միջոցն է. ճշմարտությունը մեզ նի-

զակակից դարձնելով խորտակեցինք անհեթհեթ պնդումներն այն մարդ-

կանց, ովքեր փորձեցին հերքել փիլիսոփայության գոյությունը (տե′ս Ան-

յաղթ, էջ 37): 

• Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ փաստարկման ժամանակակից 

տեսություններում ավելի լայն չափանիշներով և ուժգնությամբ հետազոտ-

ված է փաստարկման հասկացութային կազմը, քան մեթոդներն ու հնար-

ները, ատենախոսությունում փորձ է արվել առավելագույնս ներկարացնել 
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հայ փիլիսոփաների մտորումները փաստարկման մեթոդների ու հնարների 

մասին, ինչը կարող է փաստարկման լեզվի շարահյուսության կաղապարի 

վերակառուցման հիմք ծառայել: Այդ նպատակով հայ փիլիսոփաների գոր-

ծերում այս կամ այն չափով դրսևորված փաստարկման հետ առնչվող հաս-

կացությունները դիտվել են փաստարկման ընթացքում գործելիս, փաստար-

կելիս, եթե անգամ այդ հասկացությունները չեն առանձնացվել որպես ինք-

նուրույն իմաստաբանական դաշտ: Հետազոտությունում վեր են հանվել 

փաստարկման մասին Եզնիկ Կողբացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Տա-

թևացու ուսմունքում տեղ գտած տրամաբանական մեթոդներն ու հնարները, 

բարոյագիտական սկզբունքներն ու չափանիշները, որոնցով փաստարկողը, 

ըստ հայ մտածողների, պետք է ղեկավարվի երկխոսության ընթացքում, 

մտքի և գործունեության փոխհարաբերությունը, համոզման եղանակներն ու 

հռետորական միջոցները, հարցադրման ձևերը և հարակից այն անմենը, ինչ 

կարող է պատկերացում տալ փաստարկման լեզվի շարահյուսության մա-

սին և բացահայտ կամ ոչ-բացահայտ ձևով տեղ է գտել հայ իմաստասերնե-

րի երկասիրություններում: 

•    Փաստարկման արժեքային չափանիշներն ու կողմնորոշիչները քննելիս ար-

ժեքները դիտվել են յուրօրինակ կապող օղակ հոգեբանական և բարոյա-

գիտական տարրերի ու գործոնների, ինչպես նաև դրանց փաստարկային 

գործառությամբ պայմանավորված համապատասխան տեսանկյունների մի-

ջև, ստանձնելով փաստարկային գործընթացի հոգեբանական և բարոյական 

մոտիվների այսպես կոչված կարգավորիչի դեր: Հայ հեղինակները տարբեր 

առիթներով դիմում են արժեքային գնահատականների, բայց որպես օրենք, 

ոչ թե արժեքային ըմբռնումը վերլուծելու տեսանկյունից, այլ գործնականո-

րեն այս կամ այն խնդրի օգտին կամ դեմ փաստարկելիս: Նրանց արժեքային 

ըմբռումների համակարգում իր տեղն է գտել նաև կարևորությունը որպես 

գնահատական, որպես արժեքային չափանիշ:  

• Հայ փիլիսոփաները (մասնավորապես Դավիթ Անհաղթը) ոչ միայն արտա-

հայտում են իրենց վերաբերմունքը համոզման նկատմամբ, ալյև ցույց են 

տալիս, որ համոզման մեջ ճարտասանությունն ու տրամաբանությունը գոր-

ծում են կողքկողքի, և, որ ճարտասանությունը համոզման համար անհրա-
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ժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է: Այսինքն ոչ մի ճարտասանություն չի 

կարող համոզել, ուստի և անիմաստ է, եթե այն չի հիմնվում տրամաբա-

նության, տրամաբանական հնարների, տրամաբանական հետևողականութ-

յան, մտքի տրամաբանական անհակասականության, նույնն է թե ճշմար-

տության վրա: Փաստարկման հոգեբանական հնարների շարքում պետք է 

դասել նաև հաճելիության զգացման ապահովման պահանջը, որ առաջադ-

րում է Դավիթը: 

• Ինչպես փաստարկման ժամանակակից տեսությունները, այնպես էլ փաս-

տարկման մասին դիտարկվող հայ փիլիսոփաների ուսմունքն ամբողջական 

համակարգ են դառնում, երբ հարցադրումն ու հարցումը, հարց-հակափաս-

տարկները, հռետորական հարցերը իրենց իրական տեղն են գտնում այդ 

համակարգում: Ըստ հայ փիլիսոփաների, հարցման հիմքում ընկած են 

տրամաբանությունը, տրամաբանական հնարները, որոնք «հարց ու պա-

տասխանի» գործընթացի կազմակերպման, ամեն մի քննարկման ու երկխո-

սության կարևորագույն գործոններն են: Թերևս հարցադրման և տրամա-

բանության կապով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ հարցերի, դրանց 

կառուցվածքի, տիպերի ճշտության, կանոնավորության պայմանների հե-

տազոտությունը փաստարկման տրամաբանության տեսության կարևորա-

գույն խնդիրներից է, իսկ դրանց հետազոտությամբ զբաղվող ինտերոգա-

տիվային կամ «հարց ու պատասխանի տրամաբանությունը» նույն տեսութ-

յան կարևորագույն բաժիններից մեկն է:  

Գլուխ 2. 

     Փաստարկման երևանյան դպրոցի ինստիտուցիոնալացումը սկզբնական 

փուլում (1970-ականներից սկսած) միջառարկայական գործընթաց էր, որը 

ներառում էր փիլիսոփայության շրջանակներում մշակվող մի շարք հումա-

նիտար առարկաների զարգացման արդյունքում առաջադրված հարցադ-

րումներն ու փաստարկման ոլորտում դրանց լուծման հնարավորություն-

ները: Բացի այդ, սկզբնական փուլում հենված լինելով Երևանի պետական 

համալսարանի դիալեկտիկական մատերիալիզմի և տրամաբանության ամ-

բիոնի, ապա` Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության, սոցի-

ոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի գործունեության վրա, Փաստարկ-
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ման երևանյան դպրոցում իրականացվող հետազոտական գործունեության 

կայացումն ու ինստիտուցիոնալացումը կապված է եղել մի շարք այլ բուհերի 

և գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ Հայաստանում և արտերկ-

րում, այդ թվում` ՌԴ-ում, Բելոռուսում, Ուկրաինայում, Վրաստանում և այ-

լուր:  

      Փաստարկման երևանյան դպրոցի կայացումն ու զարգացումն ապահովվել է 

Դպրոցի տեսահայեցակարգային դրույթները մշակող և ներկայացնող հետա-

զոտողների գործունեության շնորհիվ, ովքեր նպաստել են Դպրոցի կայաց-

մանը` ակտիվորեն հանդես գալով հրապարակային դասախոսություններով 

Հայաստանում և արտերկրում, մասնակցելով տեղական և միջազգային գի-

տաժողովների և սեմինարների, իրենց դրույթներն են պաշտպանել արտա-

սահմանյան երկրներում գործող փաստարկման դպրոցների ներկայացու-

ցիչների հետ ունեցած հայեցակարգային վիճաբանություններում:  

     Փաստարկման երևանյան դպրոցի ներկայացուցիչներն հրատարակել են 

իրենց գիտահետազոտական աշխատությունները փաստարկման մասնագի-

տական ամսագրերում, ինչպես նաև առաջ են քաշել և հիմնավորել իրենց 

գիտական առաջարկները` հրատարակելով մենագրություններ և դասա-

գրքեր փաստարկման, տրամաբանության, հռետորության, հիմնավորման, 

համոզման և միջառարկայական ուղղվածություն ունեցող հետազոտութ-

յունների վերաբերյալ: Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում 

մշակված տեսահայեցակարգային դրույթներին և տեսակիրառական գաղա-

փարներին անդրադարձող աշխատությունները հրատարակվել են Հայաս-

տանում, ՌԴ-ում, ԱՄՆ-ում, Ուկրաինայում, Բելոռուսում, Վրաստանում, 

Ղազախստանում, Բուլղարիայում, Ճապոնիայում, Նիդեռլանդներում, Ֆին-

լանդիայում, Գերմանիայում, Մոնղոլիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Հունաս-

տանում և այլուր: Արդյունքում Փաստարկման երևանյան դպրոցի կայա-

ցումն ու ինստիտուցիոնալացումը ստացել է հիմնավորված տեսակիրառա-

կան բնույթ և արտացոլվել բոլոր տեսակի գիտական հրատարակումներում: 

      Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված և հրատարակ-

ված աշխատությունների թեմատիկ ուղղվածությունը վերաբերում է փաս-

տարկման տեսությանը` փաստարկման և տրամաբանության, փաստարկ-
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ման և ճշմարտության, փաստարկման և հիմնավորման, փաստարկման և 

մետափաստարկման հիմնախնդիրներին ինչպես նաև փաստարկման կի-

րառական կողմերին` փաստարկման և լեզվի, փաստարկման և հռետորութ-

յան, հիմնավորման գործառութային առանձնահատկությունների և տարբեր 

բնագավառներում փաստարկման առանձնահատկությունների բացահայտ-

ման և կիրառման հիմնախնդիրների մշակմանը: 

Գլուխ 3. 

      Փաստարկման երևանյան դպրոցի հայեցակարգային հենքերից է փաս-

տարկման տեսության նախապայմանների գաղափարը, որի առաջադրումն 

առանձնացնում է Երևանյան դպրոցը փաստարկման տեսության այլ դպրոց-

ներից: Փաստարկման տեսության նախապայմանները հիմնված են փաս-

տարկման ընթացքում տրամաբանական կանոնների պահպանման անհրա-

ժեշտության սկզբունքի վրա, որով նաև բնութագրվում է փաստարկման և 

տրամաբանության միջև էական կապն ու փոխադարձ պայմանավորվա-

ծությունը: Փաստարկման տեսության նախապայմանները չորսն են. տվյալ 

լեզվով փաստարկողների կողմից լեզվի քերականության կանոնների` նոր-

մատիվային քերականության պահպանումը, տրամաբանության կանոննե-

րին հետևելը, ճշմարտությամբ ղեկավարվելը և փաստարկման ընթացքում 

անթույլատրելի հնարներից խուսափելը: 

     Փաստարկման երևանյան դպրոցին է պատկանում փաստարկման ընթաց-

քում տրամաբանության դերի ուսումնասիրությունն ու փաստարկման 

տրամաբանության մշակումը, ինչը իրականացրել է Դպրոցի հիմնադիր 

Գեորգ Բրուտյանը: Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում, 

մասնավորապես, պաշտպանվում է փաստարկման ընթացքում տրամանա-

բության անհրաժեշտությունն ու տրամաբանական կանոններին հետևելու 

պահանջը, հիմնավորվում են փաստարկման ընթացքում ձևական և ոչ-ձևա-

կան տրամաբանությունների առանձնահատկությունները: Այս դրույթների 

հիմնավորումը Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում իրակա-

նացվում է` հակադիր կարծիքների և այլ տեսակետ ունեցող դպրոցների 

ներկայացուցիչների (Խ.Պերելման, Օլբրեխտս-Տիտեկա, և այլոք) հետ գիտա-

կան վիճաբանության շրջանակներում, ինչը տեղ է գտել փաստարկման վե-
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րաբերյալ հայաստանյան և արտասահմանյան հրատարակումներում: Բացի 

այդ, Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում առանձնացվել են 

փաստարկման մի շարք բաղադրատարրեր` ապացուցումը, հերքումը, պեր-

ճախոսությունը, համոզումը, հիմնավորումը, արժեքավորումը և այլն:  

     Դպրոցի շրջանակներում մշակված տեսական գաղափարներից է փաս-

տարկման ընթացքում ճշմարտության հիմնախնդիրը, որով Դպրոցը ևս 

առանձնահատուկ է և տարբերվում է, մասնավորապես, փաստարկման և 

հռետորության նույնացման ավանդույթը դավանող դպրոցներից, ըստ 

որոնց ճշմարտությունը փաստարկման ընթացքում կարող է երկրորդական 

բնույթ կրել և ստորադասվել փաստարկման նպատակադրությանը: Փաս-

տարկման երևանյան դպրոցում փաստարկման ընթացքում ճշմարտության 

կարևորման և այդ հիմնախնդրի մշակման հարցում կարևոր ավանդ են 

ունեցել Գ.Բրուտյանը, Ս.Հովհաննիսյանը, Ա.Ամիրխանյանը, Վ.Ավագյանը, 

ովքեր ցույց են տվել փաստարկման ընթացքում ճշմարտության ապահով-

ման տրամաբանական մեխանիզմները` կապված, մասնավորապես` փաս-

տարկման ընթացքում ապացուցման տարրի հետ:  

Գլուխ 4.  

     Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված հիմնական 

տեսական հայեցակարգերից է հիմնավորման տեսությունը, որի համալիր 

մշակմամբ Դպրոցն առանձնանում է փաստարկման այլ դպրոցներից: 

Երևանյան դպրոցի շրջանակներում հիմնավորման տեսությունը մշակել են, 

մասնավորապես, Գ.Բրուտյանը, Ս.Հովհաննիսյանը, Ա.Աթանեսյանը, Ռ.Ջիջ-

յանը, Ա.Ամիրխանյանը, Ա.Բրուտյանը, Մ.Վոլչենկոն, Վ. Բախշինյանը: 

•     Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում հիմնավորման տեսութ-

յան մշակումը բխում է, մի կողմից, հասարակական կյանքի տարբեր բնագա-

վառներում փաստարկման կիրառման փորձի ուսումնասիրությունից, մյուս 

կողմից, տարբեր գիտակարգերի շրջանակներում փաստարկման կիրառման 

առանձնահատկությունների միջառարկայական վերլուծությունից: Բացի 

այդ, հիմնավորման հայեցակարգի մշակումը իրականացվել է փիլիսոփա-

յության տեսության, տրամաբանության, լեզվաբանության շրջանակներում, 

ինչը հնարավոր է դարձրել բացահայտել հիմնավորում հասկացության 
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բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները տարբեր լեզուներում 

(հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն), հիմնավորում հասկացության 

կիրառման առանձնահատկությունները տարբեր փիլիսոփաների կողմից, 

առանձնացնել հիմնավորման գործընթացի տրամաբանական կառուցվածքն 

ու նպատակները` փաստարկման համատեքստում: 

• Երևանյան դպրոցի շրջանակներում իրականացվել է հիմնավորման տա-

րանջատումը փաստարկման այնպիսի բաղադրատարրերից, ինչպիսիք են 

ապացուցումը և համոզումը, ինչը բխեցվել է հիմնավորման նպատակներից 

և արժեքաբանական բովանդակությունից: Մասնավորապես, հիմնավորման 

ընթացքում փոխվում են ճշմարտության վերաբերյալ առաջադրվող պա-

հանջները, և հիմնավորման արդյունավետության հիմնական չափանիշները 

գնահատվում են արժեքաբանական տիրույթում` բերվող հիմքերի ընդունե-

լիության, բավարար լինելու տեսանկյունից: Առանձնացվել և բնութագրվել 

են հիմնավորման հատկանիշները, որոնք նկարագրում են հիմնավորման 

բավարար և ոչ-բավարար լինելու չափանիշները: 

•     Հիմնավորման հայեցակարգի մշակումը Փաստարկման երևանյան դպրո-

ցում իրականացվել է միջառարկայական մոտեցման շրջանակներում, ինչն 

առանձնացնում է Դպրոցը փաստարկման հիմնախնդիրներով զբաղվող այլ 

գիտական կենտրոններից: Երևանյան դպրոցի շրջանակներում հիմնավոր-

ման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն իրականացվել է` 

հենվելով գիտության տարբեր տիրույթներում (բնագիտություն, հասարա-

կագիտություն), ինչպես նաև` գեղարվեստական ստեղծագործություններում 

և սոցիալական հարաբերություններում` առօրյա հաղորդակցության ըն-

թացքում հիմնավորման փորձի, հիմնավորման կիրառության առանձնա-

հատկությունների վերհանման և համալիր վերլուծության վրա: 

•      Առանձնացվել են փիլիսոփայական և տրամաբանական հիմնավորումների, 

բնագիտական և հասարակագիտական հիմնավորումների (գիտական հիմ-

նավորում), գեղարվեստական ստեղծագործություններում հիմնավորման 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, արժեքաբանական խնդիր-

ները: 
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•      Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում առանձնահատուկ 

ուշադրություն է դարձվել քաղաքականության մեջ հիմնավորման առանձ-

նահատկությունների վերհանմանն ու քաղաքականության բնագավառում 

հիմնավորման կանոնների մշակմանը (Ա.Բրուտյան, Ա.Աթանեսյան), որոնց 

կիրառմամբ կարող է պայմանավորված լինել քաղաքական որոշումների 

ընդունման, ինչպես նաև քաղաքական վերնախավ-հասարակություն երկ-

խոսության արդյունավետությունը: Ավելին, քաղաքական որոշումների և 

դիրքորոշումների հիմնավորումը այն բնագավառն է, որի ուսումնասիրութ-

յամբ կարելի է չափել և բնութագրել տվյալ քաղաքական համակարգում առ-

կա քաղաքական մշակույթի, քաղաքական հաղորդակցությունների, քաղա-

քական վարչակարգի առանձնահատկությունները: 

•     Հիմնավորման արժեքաբանական վերլուծության հետ է կապված փաս-

տարկման ուսումնասիրություններում արժեքային մոտեցման մշակումը, 

ինչի ուղղությամբ Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում աշ-

խատել են Հ.Շաքարյանը, Ա.Վարդումյանը, Ա.Աթանեսյանը, և ըստ որոնց` 

փաստարկման գործընթացում արժեքային մոտեցումը դրսևորվում է առկա 

այլընտրանքներից լավագույն այլընտրանքի առանձնացման և ընտրության 

մեջ: Ընդ որում, արժեքային մոտեցումը կարող է իրականացվել տարբեր չա-

փանիշներով: Մասնավորապես` գիտության բնագավառում փաստարկման 

արժեքային մոտեցումը կարող է հենված լինել հենց գիտական ճշմարտութ-

յան չափանիշի ապահովման անհրաժեշտության վրա, քաղաքականության 

բնագավառում արժեքային մոտեցումը հենվում է նպատակայնության վրա և 

այլն: 

•     Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում մշակված հիմնահարցե-

րից է փաստարկման և լեզվի հարցը: Ուսումնասիրվել են ինչպես փաս-

տարկման և լեզվի, այնպես էլ փաստարկման լեզվի հիմնախնդիրները, 

առանձնացվել են մի շարք հասկացություններ, որոնցից է փաստարկային 

խոսընթաց հասկացությունը (Է.Աթայան), տարբերակվել են տեքստի մա-

կարդակները (բուն լեզվական, արտացոլող-ճանաչողական և նպատակա-

յին), որոնք կարող են փաստարկման եղանակային աղբյուրներ լինել 
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(Գ.Բրուտյան, Յու.Կարաուլով), իրականացվել է փիլիսոփայական փաս-

տարկման լեզվի էության բացահայտման փորձ (Ռ.Պավիլյոնիս):  

•     Վեր է հանվել փաստարկման` որպես կշռադատության ձևի և իմպլիկատիվ 

(ներակայող) ասույթների` որպես առաջինի լեզվական, ընդ որում ամենա-

տարածված արտահայտության, միջև կապը: Վերլուծության է ենթարկվել 

փաստարկման և ներակայող պատճառական և պայմանական ասույթների 

տեսակների միջև կապը (Լ.Բրուտյան): 

• Իրականացվել է փաստարկման լեզվի դրսևորման առանձնահատկություն-

ների մեկնությունը սոցիալ-քաղաքական կյանքում (Հ.Հ.Հովհաննիսյան): 

Մասնավորապես` առանձնացվել են քաղաքական փաստարկման երեք 

առանձնահատկություններ. առաջին, քաղաքական փաստարկման ընթաց-

քում կիրառվող այնպիսի փաստարկներ, որոնք բացահայտ կամ ոչ բացա-

հայտ ձևով վերաբերում են վիճելի դրույթների սուբյեկտներին: Երկրորդը` 

քաղաքական փաստարկման ընթացքում իրենց բնույթով անձնային (անձին 

վերաբերող) փաստարկները կիրառվում են ոչ թե սոսկ անհատական-անձ-

նային մակարդակում, այլ սոցիալ-անձնային մակարդակում, այն իմաստով, 

որ դրանք պայմանավորված են սոցիալական շահերով: Երրորդը` քաղաքա-

կան փաստարկման լեզու հասկացությունը դիտվում է որպես փաստարկ-

ման լեզու հասկացության տարատեսակ և վերջինիս նման դիտարկվում է 

երկու տեսանկյուններով: Քաղաքական փաստարկման լեզու ասելով նկա-

տի են առնվում ամենօրյա խոսակցական լեզվի արտահայտման միջոցները, 

լեզվական հնարների ամբողջությունը, և այդ դեպքում քաղաքական փաս-

տարկման լեզուն դրսևորվում է բավականին յուրօրինակ, քանի որ դրանում 

բացառիկ դեր են կատարում ճարտասանական արվեստը, հռետորությունը, 

բառի ուժը, հասկացությունների բազմիմաստությունը:  

•      Տարբերակվել են քաղաքական փաստարկման լեզվի իմաստաբանությունը 

(քաղաքական փաստարկման առանձնահատուկ հասկացությունների ամ-

բողջությունը) և շարահյուսությունը: Քաղաքական փաստարկման լեզվի 

իմաստաբանություն հասկացությունը կարելի է ստանալ քաղաքական ճա-

ռի լեզվի իմաստաբանություն և քաղաքական լեզվի իմաստաբանություն 

հասկացությունների նկատմամբ մի դեպքում «գումարում», մի այլ դեպքում` 
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«բազմապատկում» տրամաբանական գործողությունների կիրառման արդ-

յունքում: 

•     Փաստարկման երևանյան դպրոցում մշակվել է նաև փաստարկման լեզվի 

ոճի հիմնախնդիրը: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել է փաստարկման 

լեզվի իմաստաբանություն հասկացությունը և մեթոդաբանական շարահյու-

սությունը (Վ.Ավագյան): 

•     Փաստարկման և հռետորության հիմնախնդիրը Երևանյան դպրոցի շրջա-

նակներում հիմնականում իրականացվել է Գ.Բրուտյանի և Խ.Պերելմանի 

կողմից փաստարկման և հռետորության առնչությունների բացահայտման և 

մեկնաբանման տարբերությունների հիման վրա: Եթե Խ.Պերելմանը նույ-

նացնում է փաստարկումն ու հռետորությունը` փաստարկումն անվանելով 

«նոր հռետորություն», ապա ըստ Գ.Բրուտյանի, և ապա` նրա հետևորդների 

մոտեցման` եթե փաստարկումը տեղի է ունենում այն առարկայական տի-

րույթում, որտեղ համոզելու խիստ անհրաժեշտություն չկա, ապա հռետո-

րության կամ պերճախոսության կարիք չի կարող լինել: Իսկ եթե փաստար-

կումը վերաբերում է այնպիսի դեպքերի, երբ համոզման անհրաժեշտություն 

կա, ինչպես օրինակ, հասարակականքաղաքական ոլորտում, ապա հռետո-

րությունը, պերճախոսության արվեստը կարևորագույն նշանակություն են 

ստանում:  

•      Կեղծ հռետորությունը հենվում է կեղծ փաստարկների և պերճախոսության 

վրա, մինչդեռ փաստարկման տարբեր բաղադրատարրերի (մասնավորա-

պես ապացուցման) դեպքում կեղծ փաստարկների կիրառումը անթույլատ-

րելի է:  

•     Փաստարկման և հռետորության առանձնահատկությունների բացահայտ-

ման համատեքստում Դպրոցում մշակվել են փաստարկման տրամաբանա-

կան և արտատրամաբանական միջոցներ, ուսումնասիրվել են լսարանի տի-

պերն ու հռետորության ձևերը, սահմանվել են հռետորության գործառույթ-

ները: 

•     Փաստարկման երևանյան դպրոցում մշակվող տեսամեթոդաբանական 

խնդիրներից է փաստարկման և մետափաստարկման` մետատեսության 

մակարդակում փաստարկման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը և 
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փաստարկման տեսության քննությունը: Մետափաստարկման մոտեցմամբ 

փաստարկման տեսության հետագա մշակումը հեռանկարային ուղղություն-

ներից է:  

Ատենախոսին առաջադրվեցին հետևյալ հարցերը. 

ՀԱՐՑ 1.  

(հարցադրող` Ռոբերտ Ջիջյան). 

 - Ձեր ելույթից հետո ինձ մոտ առաջացավ մի հարց, որի մասին չէի մտածել Ձեր 

ատենախոսությունը կարդալու ընթացքում: Դա հետևյալն է՝ փորձե±լ եք արդյոք Ձեր 

կողմից առաջադրված և զարգացված մետափաստարկումը կիրառել աքսիոմատիկ 

դեդուկտիվ համակարգերի նկատմամբ և, եթե ոչ, ապա ի˚նչ եք կարծում, արդյոք դա 

հնարավոր է: 

(պատասխանող` ատենախոս Հովհաննսիյան Հասմիկ). 

- Շնորհակալություն հարցի համար, որը կարևոր է և հրատապ, քանի որ ժա-

մանակակից գիտական և փիլիսոփայական գրականության մեջ մետա տերմինը գոր-

ծածվում է ամենատարբեր, երբեմն` փոխլրացնող, իսկ երբեմն էլ` հակասական 

իմաստներով և դա այն աստիճան, որ համահունչ չեն նույնիսկ միևնույն հանդեսի 

¥ինչպիսին է, օրինակ տասնամյակներ շարունակ ԱՄՆ-ում հրատարակվող Մետա-

փիլիսոփայություն ամսագիրը¤ շրջանակներում ներկայացվող հոդվածների հեղի-

նակների ըմբռնումներն ու մոտեցումները §մետայի¦ իմաստների հարցում: Այսպիսի 

բազմիմաստությունը առաջ է բերում խառնաշփոթություն և ամեն օր ավելի ու ավելի 

է ծառանում §մետա¦ նախածանցով ստեղծված տերմինների ¥և ոչ թե բառերի, քանի 

որ այդ նախածանցով ձևավորված բառերն ինքնին տերմիններ են¤ իմաստի ճշգըրտ-

ման և համապատասխանաբար դրանց մատնանշած տեսությունների կամ դրանցով 

ձևավորված մետատեսությունների հստակեցման և տարբերակման խնդիրը: Երբեմն 

§մետան¦ այդ բազմիմաստությունից նույնիսկ իր որևէ իմաստը չի պահպանում: Դրա 

փայլուն օրինակն է այն փաստը, որ ռուս նշանավոր փիլիսոփա Տ.Օյզերմանի Մետա-

փիլիսոփայություն: Պատմա-փիլիսոփայական գործընթացի տեսություն2 խորագրով 

440 էջից բաղկացած մենագրության մեջ ոչ մի անգամ չի գործածվում §մետափիլիսո-

փայություն¦ բառը: 

§Մետա¦ բառի, մետատեսությունների, մասնավորապես` մետափիլիսոփա-

յության շուրջ խառնաշփոթ պատկերացումը հաղթահարելու, այդ հարցում հստա-
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կություն մտցնելու նպատակով ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանն առաջադրել է մետատե-

սության պլատոնյան և հռոդոսցյան կաղապարները ¥մոդելները¤, որոնք կարելի է 

կիրառել փաստարկման նկատմամբ և պարզել, թե արդյոք հնարավոր է ստեղծել մե-

տափաստարկում այդ կաղապարներից որևէ մեկով, հաշվի առնելով դրանցից յուրա-

քանչյուրի առանձնահատկությունները: Կատարվել է եզրահանգում. փաստարկման 

ոչ ձևայնացվող համակարգի համար, որն իմացաբանական դաշտ չէ, այլ, ինքը, մեթոդ 

է, մետափիլիսոփայության գաղափարը կիրառելի է, եթե պահպանվում է հռոդոսցյան 

մոդելի նկատմամբ առաջադրվող պահանջները: Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև 

հաշվի առնել փաստարկման հռոդոսցյան մոդելի տարբեր տարատեսակների հնա-

րավորությունները և կիրառել ամենաընդունելի տարբերակը: Ինչ վերաբերում է 

փաստարկման պլատոնյան մոդելին, ապա այն միանշանակ կիրառելի է այնպիսի 

կշռադատություններում, որոնք ամբողջովին ձևայնացված են և դիտարկելի` որպես 

մի ընդհանուր միասնական տեսություն: Այսպիսի մոտեցմամբ, ակնհայտ է, որ 

մետափաստարկումը կիրառելի է նաև աքսիոմատիկ դեդուկտիվ համակարգերի 

նկատմամբ: 

ՀԱՐՑ 2. 

  (հարցադրող` Աթանեսյան Արթուր). 

- Ի±նչ հեռանկարներ է ծրագրում Փաստարկման երևանյան դպրոցը կապված 

հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչ փիլիսոփաների հետ համագործակցելու և 

Դպրոցի շրջանակներում նրանց ընդգրկելու հարցում: 

(պատասխանող` ատենախոս Հասմիկ Հովհաննսիյան). 

- Շնորհակալություն շատ կարևոր, հետաքրքիր ու հեռանկարային հարցի հա-

մար: Փաստարկման երևանյան դպրոցն իր ավելի քան երեսնամյա գործունեության 

ընթացքում համագործակցել է սփյուռքահայ փիլիսոփաների հետ: Այդ տեսանկյու-

նից, մասնավորապես, կարելի է առանձնացնել բուլղարահայ փիլիսոփա Սարգիս 

Սարկիսյանին, ով իր 2001 թվականին Սոֆիայում հրատարակած Армения. Духовен и 

научен живот през вековете գրքում ներառել է Ереванская школа аргументации գլուխը, 

որի հեղինակը Ձեր խոնարհ ծառան է: Դժբախտաբար նա երկու տարի առաջ վախ-

ճանվեց: Կարելի է օգտվել ժամանակակից տվյալների բազաներից, ամենից առաջ` 

Սփյուռքի նախարարության տվյալներից, և ձգտել կապեր հաստատել հայկական 
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սփյուռքում ապրող և աշխատող հայրենակիցների հետ, ընդգրկել նրանց Երևանյան 

դպրոցի գործունեության մեջ: 

Այնուհետև ձայնը տրվեց ընդդիմախոսներին` ներկայացնելու իրենց կարծիք-

ները: 

Առաջին ընդդիմախոսն էր փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, Խա-

չատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Ջիջյան Ռոբերտը, ով 

մասնավորապես, նշեց. §Փաստարկման Երևանյան դպրոցը հայ փիլիսոփայական 

մտքի թերևս ամենափայլուն դրսևորումն է, քանի որ մեր դարավոր փիլիսոփայական 

մշակույթի այն նշանավոր արդյունքներից մեկն է, որ արժանացել է համաշխարհային 

ճանաչման: Դրա մասին է վկայում այն փաստը, որ 1988 թ. XIX համաշխարհային փի-

լիսոփայական համաժողովում միայն Երևանյան դպրոցի հիմնադիր և անփոխա-

րինելի ղեկավար ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանին է վստահվել կազմակերպել և նա-

խագահել համաժողովի շրջանակում կազմակերպված կլոր սեղանը՝ նվիրված փաս-

տարկման արդի տեսության քննարկման հարցերին: Ի դեպ, ակադեմիկոս Գեորգ 

Բրուտյանը ղեկավարել է փաստարկման հարցերին նվիրված մի շարք միջազգային 

կլոր սեղաններ, մասնավորապես Տուրկուում (Ֆինլանդիա), Գենտում (Բելգիա), 

Լյուբլինում (Լեհաստան) և այլուր: Այդ հանգամանքի շնորհիվ Հասմիկ Հովհաննիսյա-

նի Փաստարկման Երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլու-

ծություն) թեմայով դոկտորական ատենախոսությունը իր հերթին դառնում է լուրջ 

ներդրում ամբողջ հայ մշակույթի մասշտաբով, քանի որ հենց այդ աշխատության 

շնորհիվ՝ և ներկայիս ընթերցող հասարակությունը, և ապագա սերունդները կարող 

են ամբողջական պատկերացում ստանալ ինչպես Երևանյան փաստարկման դպրոցի 

բազմակողմանի հետազոտությունների մասին, այնպես էլ այն կարևոր դերի մասին, 

որ կատարել են այդ արդյունքները փաստարկման տեսության զարգացման գործում 

աշխարհով մեկ, և հատկապես Արևմտյան Եվրոպայում և Խորհրդային Միության 

հանրապետություններում:       

Քննարկվող աշխատությունը աչքի է ընկնում հեղինակի կողմից առարկայի 

լրիվ տիրապետումով և կատարված հետազոտության սպառիչ բնույթով, նյութերի 

ներկայացման բարեխղճությամբ ու օբյեկտիվությամբ, տեսակետների սիստեմատիկ 

ու մանրակրկիտ վերլուծությամբ: Աշխատությունում, արդարև, մեծ տեղ է հատկաց-
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ված ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանի հայեցակետին, քանի որ նրա հիմնային հրատարա-

կումները ոչ միայն հիմք են ծառայել Երևանյան դպրոցի և հարակից ուղղությունների 

հեղինակների համար, այլև այն պատճառով, որ այդ հայեցակետում առաջ են քաշվել 

մի շարք սկզբունքային կարևորության հիմնադրույթներ, հատկապես կապված փաս-

տարկման սահմանման, փաստարկման լեզվի, փաստարկման կառուցվածքում տրա-

մաբանականի դերի, համոզմունքի ձևավորման միջոցների, քաղաքական փաստարկ-

ման կանոնների և այլն: Ընթերցողը մեծ հաճույք է ստանում նաև այն հստակությու-

նից ու պարզությունից, որով ատենախոսությունում ներկայացված է Դավիթ Անհաղ-

թի հարուստ ժառանգությունը: 

Ինձ՝ որպես տրամաբանի, հատկապես հետաքրքրել է Հասմիկ Հովհաննիսյանի  

մշակած մետափաստարկման հայեցակետը: Ես այստեղ լուրջ հեռանկարներ եմ տես-

նում հետագա ուսումնասիրությունների առումով: Օրինակ, հենվելով մետափաս-

տարկման գաղափարի վրա, ըստ իս, կարելի է հիմնավորել այն տեսակետը, որ մա-

թեմատիկայից դուրս, ցանկացած ոլորտի մետափաստարկման համակարգը համար-

ժեք է այդ ոլորտի տեսության շրջանակներում դրույթների ու հայեցակետերի հիմնա-

վորման առավել ընդհանուր տրամաբանական-մեթոդաբանական միջոցների համա-

խմբին: 

Փաստարկման տեսության, և հատկապես դրա պատմության մեթոդաբանա-

կան ու իմացաբանական վերլուծության տեսակետից մեծ գիտական արժեք է ներկա-

յացնում Հ.Հովհաննիսյանի ատենախոսոթյունում քննարկաված փաստարկման տե-

սությունների բազմաթիվ ու բազմապիսի ուղղությունների ու դպրոցների տեսական 

ընդհանրացումները և դասակարգումները: Այդպիսի նորարական գաղափարներով 

հարուստ է հատկապես ատենախուսության երկրորդ գլխի պարագրաֆ 3-ը:  

Ատենախոսությունում կատարված վերլուծությունները հուշում են փաստարկ-

ման տեսության կարևոր կողմերի ճշգրտման և հետագա զարգացման ուղիներ: Ինչ-

պես հայտնի է, փաստարկման բոլոր հայտնի սահմանումները փաստորեն առաջա-

դրվել են կամ առնվազն նկատի ունեն Գ.Բրուտյանի կողմից մշակված հետևյալ ձևա-

կերպումը. «Փաստարկումն այնպիսի կշռադատություն է, որի ընթացքում առաջարկ-

վում է որևէ դրույթ՝ որպես ապացուցման թեզիս. քննարկվում են այդ դրույթի ճշմար-

տության օգտին բերված փաստարկները, ինչպես նաև՝ դրույթի դեմ հակափաստարկ-

ները. արժեքավորվում են թեզիսը և ապացուցման հիմքերը. հերքվում է թեզիսի դեմ 
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ներկայացված կամ հնարավոր ներկայացվող դրույթը՝ հակաթեզիսը. ապացուցվում է 

թեզիսի ճշմարտությունը. ինչպես ապացուցողի, այնպես էլ ընդդիմախոսի մոտ հա-

մոզմունք է ստեղծվում թեզիսի ճշմարիտ և հակաթեզիսի սխալ լինելու վերաբերյալ. 

հիմնավորվում է թեզիսին հավանություն տալու խնդիրը. դրվում է ընդդիմախոսին 

փաստարկողի համախոհը և նրա ծրագրերի մասնակիցը դարձնելու նպատակը»: Եր-

բեմն այս ձևակերպմանը հակադրվում են այն հիմքով, որ փաստարկման որոշ տա-

րատեսակներում, օրինակ մաթեմատիկական ապացույցում, վերոնշված տարրերի 

մեծամասնությունը պարզապես բացակայում է: Այդ բնույթի քննադատություններում 

անտեսվում է, որ փաստարկում հասկացությունը, ինչպես նաև բնական լեզվի թերևս 

բոլոր հասկացությունները, բազմիմաստ են, իսկ փաստարկման քննարկվող ձևակեր-

պումը հնարավոր սահմանումներից ամենալայնն է այն առումով, որ իր մեջ ընդգրկել 

է փաստարկման բոլոր հայտնի տարատեսակները և բաղկացուցիչ տարրերը՝ և 

ապացույցը, և հիմնավորումը, և համոզմունքի ձևավորումը, և դրդումը ակտիվ գործո-

ղության: Համապատասխանաբար, Գ.Բրուտյանի փաստարկման մանրամասն սահ-

մանմանը կարելի է տալ հետևյալ հակիրճ նկարագիրը. Փաստարկումը կշռադա-

տության տեսակ է, որը նեղ իմաստով նույնական է տրամաբանական խիստ ապա-

ցույցին, իսկ ամենալայն իմաստով իր մեջ ներգրավում է նաև հիմնավորումը, համոզ-

մունքի ձևավորումը և դրդումը գործողության:  

Հ.Հովհաննիսյանի դոկտորական ատենախոսությունը բավարարում է ՀՀ ԲՈՀ-

ի կողմից առաջադրվող բոլոր պահանջներին: Երաշխավորւոմ եմ ներկայացնել 

պաշտպանության¦: 

Երկրորդ ընդդիմախոսի` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, Խա-

չատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Միհրան Խաչատրյանի 

կարծիքը. §Ատենախոսությունը նվիրված է Փաստարկման երևանյան դպրոցի շրջա-

նակներում առաջադրված փաստարկման հիմնախնդիրների համակողմանի վերլու-

ծությանը: Աշխատանքի առաջին բաժնում հեղինակը ընդհանուր ձևով ներկայացնում 

է փաստարկման տեսության վերաբերյալ միջնադարյան հայ փիլիսոփաների ելակե-

տային հայացքները` նշելով դրանց մեթոդաբանական նշանակությունը: Փաստական 

հարուստ նյութի հիման վրա հեղինակը հանգամանորեն ներկայացնում է Փաստարկ-

ման երևանյան դպրոցի կայացման առանձնահատկությունները, նրա գիտական գոր-
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ծունեությունը և ձեռք բերած արդյունքները, որոնք վերաբերում են Փաստարկման 

առարկայական տիրույթի ճշգրտմանը և արժեքային գնհատումներին:  

 Սույն ատենախոսությունը թեմայի ընտրության առումով այն եզակի գործերից 

է, որը կարող է տեսական և մեթոդաբանական հիմք ծառայել կրթական ոլորտի հետ 

առնչվող բազմաթիվ այլ հարցերի հետագա ուսումնասիրման համար: Ատենախո-

սության մեջ քննարկվող հիմնախնդիրները արժևորվում են նաև իրենց գործնական 

նշանակությամբ: Աշխատանքի գիտական նորույթները, որոնք հիմանվոր ձևով ներ-

կայացված են ատենախոսության մեջ հաստատում են առաջդրված խնդիրների 

ուսումնասիրման մեթոդաբանական և իմացաբանական հիմնավորվածությունը: 

 Հեղինակի եզրակացություները տրամաբանված են ու համոզիչ: Քննարկվող 

թեմայի վերաբերյալ հեղինակն ունի մրցանակի արժանացած մենագրություն, բազ-

մաթիվ հրատարակված գործեր: Հեղինակը մասնակցել է մի շարք միջազգային գի-

տական կոնֆերանսների և հանդես եկել գիտական զեկուցումներով: 

Հասմիկ Հովհաննիսյանի դոկտորական ատենախոսությունը մի ամբողջական 

գիտական ուսումնասիրություն է, որը համապատասխանում է դոկտորական ատե-

նախոսությանը ներկայացվող պահանջներին և արժանի է փիլիսոփայական գիտութ-

յունների դոկտորի հայցվող աստիճանին:      

Երրորդ ընդդիմախոս` փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, Խաչա-

տուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ,  Հովհաննես Հովհաննիս-

յանի կարծիքը.  

 - Ատենախոսությունը յուրօրինակ վերլուծությունն ու արժեքավորումն է փաս-

տարկման երևանյան դպրոցի շրջանակներում իրականացված կեսդարյա գիտահե-

տազոտական աշխատանքների: Այն արժեքավոր է թե՛ հայագիտության և թե՛ փաս-

տարկման ու հաղորդակցման փիլիսոփայական հիմնախնդիրների հետազոտության 

զարգացման առումներով: Ատենախոսության մեջ ներդաշնակված են նյութի ժամա-

նակագրական, համակարգված շարադրանքն ու դրա իմացաբանական-մեթոդաբա-

նական խորը վերլուծությունն ու արժեքավորումը: Կարևոր է, որ փաստարկման 

երևանյան դպրոցի ձևավորման ու ինստիտուցիոնալացման գործընթացները վերլուծ-

վում են հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման ընթացքում ձևավորված տեսական 

ժառանգության վերհանման խորապատկերում, ինչպես նաև համաշխարհային փիլի-
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սոփայական մտքի զարգացման համատեքստում և այդ գործընթացներում ունեցած 

ծանրակշիռ ներդրման տեսանկյուններից: 

Փաստարկման երևանյան դպրոցի և դրա կողմից ստեղծված հարուստ գիտա-

կան նյութի ամբողջական գնահատականն ամբողջական չէր լինի առանց փաստարկ-

ման և հաղորդակցման այլ միջազգային կենտրոնների հետ համեմատության: Այս 

խնդիրը ևս փայլուն կերպով լուծված է ատենախոսության մեջ՝ է°լ ավելի հարստաց-

նելով դրա իմացական նշանակությունը:  

Գրախոսվող ատենախոսությունը, կառուցված լինելով Փաստարկման երևան-

յան դպրոցի ձևավորման և դրա ներկայացուցիչների կողմից փաստարկման և հաղոր-

դակցման տեսության, տրամաբանության, քաղաքագիտության, հոգեբանության, գի-

տության մեթոդաբանության զարգացման բնագավառներում կատարած ներդրման 

վերաբերյալ հարուստ նյութի վերլուծության վրա, ինքնին արժեքավոր հետազոտութ-

յուն է իր դիտարկումներով, գնահատականներով ու ընդհանրացումներով: 

Ատենախոսության հարուստ էմպիրիկ նյութը, արժեքավոր իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական վերլուծությունների վրա հիմնված եզրահանգումները, շարադ-

րանքի ակադեմիական բարձր մակարդակը, լեզվի օրինակելի մաքրությունն ու 

հստակությունը, ներկայացվող եզրակացությունների կարևոր գիտագործնական նշա-

նակությունը հիմք են տալիս այն մասնագիտական խորհրդում պաշտպանության 

երաշխավորելու համար: 

Ընդիմախոսներին ուղղված պատասխան խոսքով հանդես եկավ ատենախոսը.  

 - Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ընդիմախոսներին` այդքան հանգա-

մանորեն աշխատանքը դիտարկելու, արված դիտողությունների, առաջարկների, 

տրված գնահատականների համար: 

Ելույթ ունեցան` 

1. Ինստիտուտի տնօրեն, Ամբիոնի պրոֆեսոր և նիստի նախագահ ակադեմիկոս 

Գեորգ Բրուտյանը, ով հանդես եկավ դիտողությամբ այն մասին, որ ատենա-

խոսքի խոսքը կարող էր ավելի հակիրճ լինել և առաջարկեց հաշվի առնել այդ 

դիտողությունը ատենախոսության պաշտպանության ընթացքում: 

2. Ինստիտուտի անդամ, փ.գ.դ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Հայոց փիլի-

սոփայական ակադեմիայի թղթակից անդամ Աթանեսյան Արթուրը, ով ողջու-

նեց իրականացված հետազոտության արդեն իսկ մտահղացումը և ներկայաց-



31 

 

ված աշխատանքը գնահատեց որպես բարձր գիտական արժեք ունեցող աշխա-

տանք, հույս հայտնելով, որ Փաստարկման երևանյան դպրոցը կշարունակի իր 

բեղմնավոր գիտական գործունեությունը և կլինեն Դպրոցի նոր հետևորդներ, 

ովքեր հենվելով ատենախոսության գիտատեսական և մեթոդաբանական եզ-

րահանգումների վրա, հայ փաստարկման ուսմունքների պատմությունը կհա-

մալրեն նոր արժեքավոր հետազոտություններով:  

3. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-

մալսարանի կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, 

Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի թղթակից անդամ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Գևորգյան Սրբուհին նշեց. 

- Դատելով Հ.Հովհաննիսյանի փաստարկման հարցերին նվիրված հրա-

պարակումներից և մեկուկես տարվա գործունեության ընթացքում կազմա-

կերպված երկու միջազգային գիտաժողովներում (17-18 նոյեմբերի, 2011 թ. և 

16-17 ապրիլի, 2012 թ.) ատենախոսության հեղինակի խնդրո առարկա հար-

ցերի շուրջ ներկայացրած զեկուցումներից, ինչպես նաև այն հանգամանքից, որ 

նա հաջողությամբ իրականացրեց նշված գիտաժողովների շրջանակներում 

գործող փաստարկման տեսության խնդրակարգերին նվիրված մասնաճյուղերի 

ղեկավարումը, վստահաբար կարելի է ասել, որ նա վաստակել է դիտարկվող 

խնդրի ուսումնասիրության ոլորտում ամենաբարձր գնահատականը և միան-

գամայն արժանի է հայցվող փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի աս-

տիճանին:  

Ատենախոսը շնորհակալական խոսք հղեց ելույթ ունեցողներին և խոստացավ 

հաշվի առնել արված դիտողությունը կապված ելույթի ծավալը կրճատելու հետ, ինչն 

առավել իրագործելի կլինի ատենախոսության սեղմագրի առկայության պայմաննե-

րում:    

Հաշվի առնելով վերոնշյալ կարծիքները` նիստի նախագահ Գերոգ Բրուտյանն 

առաջարկեց սահմանափակել քննարկումը և քվեարկության գործընթացը կազմա-

կերպելու համար ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով (Մանվել Հարությունյանը, 

Կայծունի Ռոբերտ, Իվանովա Լիանա, Փնջոյան Արուսյակ): 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Մանվել Հարությունյանը ներկայացրեց 

քվեարկության արդյունքները. կողմ` 21, անվավեր` 0, դեմ` 0:  
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Որոշում` ատենախոսությունը ներկայացնել հրապարակային պաշտպանութ-

յան: 

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկա-

կան պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր Մետափիլիսոփայութ-

յան, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային 

ինստիտուտը և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժա-

կան համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնը որոշում են`  

1.   Հասմիկ Հովհաննիսյանի Փաստարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանա-

կան և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսութ-

յունն ինքնուրույն, ավարտուն, գիտական բարձր մակարդակով կատար-

ված հետազոտություն է, ունի գիտատեսական և գործնական նշանակութ-

յուն, արդյունքները հավաստի են, հրատարակված աշխատանքները ար-

տացոլում են ատենախոսության բովանդակությունը: Այն համապատաս-

խանում է ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 8-րդ կետի 

պահանջներին և Թ.00.01 Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանութ-

յուն, գիտության փիլիսոփայություն թվանիշին: 

2. Հասմիկ Հովհաննիսյանի Փաստարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդաբա-

նական և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսութ-

յունը երաշխավորել հրապարակային պաշտպանության:  

 

Նիստի նախագահ` 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական  

պետական մանկավարժական համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության  

ամբիոնի պրոֆեսոր`                                                                Գեորգ Բրուտյան 

     

Հաստատում եմ Գեորգ Բրուտյանի ստորագրությունը:  

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական  

պետական մանկավարժական  

համալսարանի գիտքարտուղար`                                   Հասմիկ Պետրոսյան 


