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ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածինհոդվածինհոդվածինհոդվածին    առաջադրվողառաջադրվողառաջադրվողառաջադրվող        
պահանջներնպահանջներնպահանջներնպահանջներն    ուուուու    չափանիշներըչափանիշներըչափանիշներըչափանիշները 

 ԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյան    ՎանոՎանոՎանոՎանո    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... գիտական նորույթ, վերնագիր, մշակվածություն, 
արդիականություն, նպատակներ և խնդիրներ, մեթոդ, փաստարկված վերլուծու-
թյուն, արդյունքների գնահատում, եզրակացություն 

Հայ գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջ-
ների և գրականագիտական հոդվածի մեթոդաբանության մասին առանձին 
ուսումնասիրություն չի եղել1:  

Դավիթ Անհաղթը «Փիլիսոփայության սահմանումները» երկի մեջ գրում է. 
«Եվ պետք է իմանալ, որ սահմանման և բաժանման մասին հիշատակում է Պլա-
տոնը: Սահմանման մասին նա խոսում է «Ֆեդրոս» տրամախոսության մեջ, ասե-
լով «Ո´վ պատանյակ, ճշմարիտ մտածողությունը մի սկզբունք ունի, այսինքն` 
պետք է իմանալ, թե ինչի մասին ես խորհում. իսկ եթե այդ չկա, անխուսափելի են 
համատարած սխալները»: Այսինքն` եթե մեկը ցանկանում է ճիշտ մտածել և խոր-
հել որևէ իրի մասին, նա ամենից առաջ պիտի գիտենա այդ իրի բնությունը, 
այսինքն` սահմանումը: Որովհետև ով չգիտի սահմանումը, նա սխալ է մտածում 
բոլոր այն բաների մասին, որոնք բնականորեն բխում են այդ նույն իրից»2: Արդ` 
գրականագիտական հոդվածի սահմանման բացակայությունն է պատճառը, որ 
հոդվածի փոխարեն հատկապես վերջերս հրատարակվում են տարաբնույթ ու 
տարօրինակ շարադրանքներ, որոնք գիտական հոդված անվանելը, մեղմ ասած, 
պատշաճ չէ:  

Սույն հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը գրականագիտական հոդվածներին 
առաջադրվող պահանջների ու չափանիշների սահմանումն է: Առաջադիր 
նպատակննպատակննպատակննպատակն այն է, որ գրականագիտական հոդվածների հեղինակներս զգանք մեր 
հոդվածների թերությունները, և առաջիկայում տպագրվող գրականագիտական 
հոդվածներն ունենան արդի միջազգային պահանջներին համապատասխան գի-
տական հստակ հայեցակարգ, քննարկվող խնդիրներ և վերլուծության արդյուն-
քում արված հստակ եզրակացություններ, որոնք պիտի լինեն գիտական նորույթ: 
Ուստի սույն հոդվածում խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր ենք դրել բացահայտելու արդի գրականագիտա-
կան հոդվածների հիմնական թերությունները և ներկայացնելու գրականագիտա-
կան հոդվածին առաջադրվող գիտական պահանջներն ու չափանիշները:  

Նախ նշենք վերջերս (հիմնականում 2015 թվականին) տպագրված գրակա-

                                                                 
1 Մեզանում նաև պակասում են գիտության մասին տեսական-մեթոդական ուղեցույցնե-

րը, մինչդեռ այլ լեզուներով ստեղծվել են գիտության տեսություններ, տե´ս, օրինակ` Van de 
Lagemaat R., Theory of Knowledge, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2011., 
Добреньков В. И., Осипова Н. Г., Методология и методы научной работы, 2-е изд., Москва, 
изд. «КДУ», 2012, 274 с. և այլն: 

2 Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, Ե., «Հայաստան», 1999, էջ 29: 
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նագիտական մի քանի հոդվածների էական թերությունները, ապա կատարենք 
փաստարկվածփաստարկվածփաստարկվածփաստարկված    վերլուծություններվերլուծություններվերլուծություններվերլուծություններ:  

Արդի հայ գրականագիտության համապատկերում հաճախ ոչ գիտական 
շարադրանքը ներկայացվում է որպես գիտական հոդված, ավելի հաճախ հանդի-
պում ենք վերնագրի և բովանդակության անհամապատասխանության դեպքերի, 
առավել հաճախ որպես գրականագիտական հոդված գեղարվեստական ոճով 
ներկայացվում է գրական երկից ստացած տպավորությունների շարադրանքը, 
գրականագետի մտահայեցման արդյունքը` վերածվելով մտավոր խաղի, չունե-
նալով գիտական համակարգվածություն և զուրկ լինելով գիտական նորույթ ունե-
ցող եզրակացությունից: «Չի կարելի և անընդունելի է, երբ գիտականության հա-
վակնող գիտական հոդվածը գրված լինի գեղարվեստորեն: Չպետք է մոռանալ, որ 
գրականության լեզուն (գեղարվեստական) և գիտության լեզուն նույնը լինել չեն 
կարող: Երբ քննադատը իր հոգում առաջացած հույզերը հանձնում է թղթին` 
առանց փաստարկելու կոնկրետ մեջբերումներով, ապա ծնվում են մերձգիտա-
կան «վերլուծություններ»»,– իրավացիորեն գրում է Տ. Սիմյանը` նկատելով արդի 
գրականագիտական հոդվածների թերություններից մեկը` ոչ գիտական լեզվա-
մտածողությունը3: Հարցն այն է, որ մեզանում շատ են գրվում իբր գրականագի-
տական հոդվածներ, որոնցում նկատելի է ինտելեկտուալ խաղը: «Դա այն է, երբ 
հոդվածում և այլ գիտական ժանրի շրջանակում առանց հստակ հարցադրման 
«քննարկվում» է որևէ խնդիր, չի ստեղծվում նոր գիտելիք, որը չի նպաստի տվյալ 
գիտաոլորտի զարգացմանը և օգտակար լինի ուսանողի, մասնագետի, գիտական 
հանրության, հասարակության համար»4: Գրականագիտական հոդվածներում 
երբեմն գերակշռում են գրական երկից գրականագետի ստացած անձնական 
տպավորություններն ու կարծիքները, մինչդեռ դրանք պետք է հագեցած լինեն 
փաստարկված գիտական վերլուծություններով: «Տեղին է հիշեցնել փիլիսոփայի 
դիտարկումը, թե կարծիքը պետք է տարբերել գիտելիքից, քանզի կարծիքի ազա-
տությունը կարող է տանել դեպի ճշմարտությունը մթագնող անստույգ դատողու-
թյան, մինչդեռ գիտելիքը պարտադրում է որոշակի մտավոր կարգապահություն և 
հարցադրման կոնկրետ առարկայական վերլուծություն»,- գրում է Ս. Սարինյա-
նը5: 

Գիտական աշխատանքի շարադրման մասին տեսական-մեթոդական մի 
ուղեցույց է պատրաստվել ԵՊՀ-ում, չորս հեղինակների` Գ. Հովհաննիսյանի, Ն. 
Գալստյանի, Մ. Սողոմոնյանի, Մ. Մալխասյանի համահեղինակությամբ` «ԳիԳիԳիԳիտատատատա----
հեհեհեհետազոտականտազոտականտազոտականտազոտական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    սկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքները::::    ՄեթոդականՄեթոդականՄեթոդականՄեթոդական    
ցուցուցուցուցումներցումներցումներցումներ» վերնագրով, որը հասցեագրվում է ուսանողությանը: Սույն ձեռնար-

                                                                 
3 Սիմյան Տ., Գրականագետը, նշանագիտությունը և դրա կիրառությունը, Գրականագի-

տական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 258: 
4 Նույն տեղում, էջ 261: 
5 Սարինյան Ս., Քննադատությունն ինչպես որ է, Գրականագիտական հանդես, ԺԱ-ԺԲ, 

2010-2011, էջ 4: 
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կում հստակ բնորոշվում է գիտական հոդվածը. «Գիտական հոդված- որևէ կոնկ-
րետ խնդրի վերաբերյալ տրամաբանական հաջորդականությամբ շարադրված և 
հստակ եզրակացություններով գիտահետազոտական աշխատանք»6: Իսկ վեր-
ջերս տպագրվել է նաև Տ. Սիմյանի «Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, 
տեքստ, ընթերցող, մեկնաբանող» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որտեղ հեղի-
նակը հպանցիկ գրում է նաև գիտական հոդվածի կառուցվածքի մասին. «…գիտա-
կան ժանրերին (զեկույց, հոդված, գրախոսություն, մենագրություն և այլն) բնորոշ 
կանոններից, ինչպիսին է, օրինակ, հստակ կառուցվածքը, մուտք (հոդվածի նպա-
տակ, փաստարկում) հակափաստարկում և վերջում` եզրակացություն»7: 

Այս պարագայում անգամ, ցավոք, մեզանում շարունակաբար գրվում են 
գրականագիտական հոդվածներ, որոնք տարօրինակ կերպով զուրկ են գիտական 
եզրակացությունից, ինչպես Դ. Գասպարյանի «Մարդը և հավերժությունը»8, Վ. 
Փիլոյանի «Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում»9 և շատ այլ հոդ-
վածներ:  

Ավելին, շուրջ 40 էջ ձգձգվելուց հետո Ս. Աբրահամյանի գրականագիտական 
հոդվածն ավարտվում է ոչ թե գիտական եզրակացությամբ, այլ անձնական զեղու-
մով. «Հավատացնում եմ, այսպիսով, սա անկրկնելի պոետական աշխարհի հղա-
ցում է, որ երկրային կյանքում մեր երկուսի` բանաստեղծի և իմ երկխոսության 
նյութն էր, իսկ հիմա` չգիտեմ, սա մենախոսությա՞մբ ասացի, թե՞ երկխոսության 
մի առասպել հիմնեցի… չընդհատվող երկխոսություն…»10:  

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը    ևսևսևսևս, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    առհասարակառհասարակառհասարակառհասարակ    գիտականգիտականգիտականգիտական    
հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը, , , , մեկմեկմեկմեկ    կամկամկամկամ    միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    ոչոչոչոչ    մեծմեծմեծմեծ    խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր    առաջադրողառաջադրողառաջադրողառաջադրող    գիտականգիտականգիտականգիտական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    էէէէ, , , , 
որըորըորըորը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ավարտվիավարտվիավարտվիավարտվի    հստակհստակհստակհստակ    եզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբ: Ցանկալի չէ երկարաշունչ գրա-
կանագիտական հոդվածը, քանզի ցանկացած գրավոր խոսք պիտի լինի չափի 
մեջ, իսկ հոդվածի նվազագույն ծավալը կարելի է համարել մոտ 8-10 էջը:  

Գրականագիտական հոդվածն իր բնույթով կարող է լինել պրոբլեմատիկպրոբլեմատիկպրոբլեմատիկպրոբլեմատիկ    
կամկամկամկամ    տեսականտեսականտեսականտեսական: Գերակշիռ մաս են կազմում պրոբելմատիկ հոդվածները, և դա 
բնական է, քանզի գրականագիտական որևէ հարցի պատմությունը չիմացողը 
չպետք է զբաղվի այդ հարցի տեսությամբ, մինչդեռ ոմանց թվում է, թե առանց 

                                                                 
6 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազոտա-

կան աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-ontent/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 

7 Սիմյան Տ., Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, տեսքտ, ընթերցող, մեկնաբա-
նող (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Ե., 2015, էջ 195: 

8 Տե´ս Գասպարյան Դ., Մարդը և հավերժությունը, Վանաձորի պետական համալսարա-
նի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 96-105: 

9 Տե´ս Փիլոյան Վ., Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում, Վանաձորի 
պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 178-184: 

10 Աբրահամյան Ս., Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդամենը մի տող և ընդամենը … մի 
կյանք», Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 328: 
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գրականության պատմության ուսումնասիրման կարող են տեսական դատողու-
թյուններ անել, ինչի մասին Ս. Սարինյանը նկատել է, որ նոր սերնդի գրականա-
գետները «ավելի «տեսաբաններ» են, քան գրականության պատմաբաններ: Իսկ 
սխալն իրենց ուսումնասիրության մեթոդի մեջ է` նկատել մասնավորը որպես 
ընդհանուրից անջատ մեծություն»11: Տեսական մեթոդի առանձնահատկությունն 
այն է, որ պետք է գնալ վերացականից դեպի կոնկրետը:  

Չափազանց կարևոր է նաև գիտական հոդվածի վերնագիրըվերնագիրըվերնագիրըվերնագիրը, որը պետք է 
համապատասխանի բովանդակությանը: Երբեմն գիտական հոդվածի համար 
ընտրվում է այնպիսի վերնագիր, որն անընդունելի է, քանի որ մեկ հոդվածի 
շրջանակում անհնար է սպառել տվյալ թեմայի ուսումնասիրությունը, ինչպես 
օրինակ` Վ. Փիլոյանի «Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում»12 և 
այլն:  

Երբեմն էլ ընտրվում է վերնագիր, որը շատ նեղ է բովանդակության 
համեմատ, ինչպես օրինակ` Ս. Աբրահամյանի «Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդա-
մենը մի տող և ընդամենը … մի կյանք»»13 հոդվածի վերնագիրը: Պարզ է, որ վեր-
նագիրը պիտի լինի ոչ շատ երկար, սակայն դիպուկ ու հստակ արտացոլի այն 
հիմնահարցը, որին նվիրված է հոդվածը, այսինքն` անհրաժեշտ է ընտրել գիտա-
կան հիմնախնդիրն արտացոլող և հետաքրքրություն առաջացնող վերնագիր: 
Ցանկալի չէ, որ հոդվածի վերնագիրը լինի նեղ մասնագիտական տերմինաբանու-
թյան արտահայտություն, ինչպես օրինակ` Ս. Գրիգորյանի «Եղիշե Չարենցի 
«Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս»14 անչափ հետաքրքիր հոդվածը, ավելին` անըն-
դունելի է ոչ գիտական ոճով ձևակերպված վերնագիրը, ինչպես օրինակ` Գ. Մա-
լումյանի «Հոգով խելառը»15 և այլն: «Ճիշտ վերնագրի չափանիշը հետազոտության 
խնդիրը (պրոբլեմը) ճիշտ արտահայտելու ունակությունն է. վերնագիրը պետք է 
ցույց տա (հիմնա)խնդիր: Լավ վերնագրի չափանիշը, հարկավ, ոչ միայն խնդիրը, 
այլև սեփական տեսակետը կամ տեսլականն այդ խնդրի առնչությամբ վերնագրի 
մի քանի բառերի մեջ զետեղելն է»16: Ճիշտ ընտրված վերնագրի լավ օրինակներ են 
Ա. Մուշեղյանի «Վարդանանց պատմության հեղինակ Եղիշեն և նրա անձնավո-

                                                                 
11 Սարինյան Ս., Քննադատությունն ինչպես որ է, Գրականագիտական հանդես, ԺԱ-ԺԲ, 

2010-2011, էջ 39: 
12 Տե´ս Փիլոյան Վ., Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում, Վանաձորի 

պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 178-184: 
13 Տե´ս Աբրահամյան Ս., Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդամենը մի տող և ընդամենը … մի 

կյանք», Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 287: 
14 Տե´ս Գրիգորյան Ս., Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս, Վեմ, 3(39), 2012, 

էջ 65: 
15 Տե´ս Մալումյան Գ., Հոգով խելառը, Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական 

տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 139-146: 
16 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազո-

տական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-ontent/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 
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րության նոր բացահայտումը»17, Ա. Ջրբաշյանի «Գրական սեռերի և ժանրերի 
տարբերակման խնդրի շուրջ»18 հոդվածների վերնագրերը: 

Գրականագիտական հոդվածը պետք է գրվի, եթե գրականագետը վստահ է, 
որ տվյալ հարցի ուսումնասիրման արդյունքում առկա է գիտականգիտականգիտականգիտական    նորույթնորույթնորույթնորույթ: 
Դրան հասնելու համար նախ պետք է կատարել տվյալ հարցի պատմության հա-
մակողմանի ուսումնասիրություն (բացառություն են այն դեպքերը, երբ գրակա-
նագետն առաջին խոսքն է ասում այդ խնդրի շուրջ, ինչի մասին ևս պետք է նշվի 
հոդվածում):  

Պարտադիր է, որ գրականագետը հոդվածում անդրադառնա խնդրո առար-
կա հարցի մշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանը`̀̀̀ այդ համատեքստում բացահայտելով հոդվածի 
արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը: 

Երբեմն հանդիպում են հոդվածներ, որտեղ առհասարակ անդրադարձ չկա 
թեմայի մշակվածությանը, և թյուր տպավորություն է ստեղծվում, թե հոդվածի հե-
ղինակից առաջ այլևս ոչ մի գրականագետ չի անդրադարձել այդ հարցին. այդպի-
սի օրինակ է Հ. Էդոյանի «Պետրոս Դուրյանի «Զղջումը»» հոդվածը19:  

Երբեմն էլ գրվում են հոդվածներ, որտեղ հեղինակը մանրամասնորեն ներ-
կայացնում է թեմայի շուրջ գրականագիտության մեջ եղած կարծիքները, սակայն 
այդպես էլ չի ասում իր նոր խոսքը, որը ևս անընդունելի է, քանզի այդ դեպքում էլ 
բացակայում է հոդված գրելու հիմնական պահանջը` գիտական նորույթի առկա-
յությունը, ինչպես օրինակ` Տ. Սարգսյանի «Սայաթ-Նովային և սայաթնովագի-
տությանն առնչվող մի քանի հարց» հոդվածը20:  

Ընդունելին այն է, որ գրականագետը հանգամանորեն ուսումնասիրի պրոբ-
լեմատիկ հարցի պատմությունը, անդրադարձ անի հոդվածում, ապա ի ցույց դնի 
այն գիտական նորույթը, որով հիմնավորվում է իր հոդվածի արդիականությունը: 

Տպագրելով հոդվածը` գրականագետն իր գիտական նոր խոսքը դարձնում է 
հանրության սեփականությունը և այդպիսով հաստատում իր հոդվածի գիտական 
նորույթի հեղինակային իրավունքը, որը հոդվածի հրատարակման բուն նպա-
տակն է, և որով տվյալ գրականագետը ձեռք է բերում մասնագիտական ոլորտում 
ճանաչում` որպես տվյալ նորույթի հեղինակ, որին այդուհետև պարտավոր են 
հղում անել ժամանակակիցները և եկող սերունդները: 

Գրականագետը պարտավոր է նաև հետևել հոդվածի կառուցվածքին` հաշ-
վի առնելով գիտական հոդվածի` որպես գրավոր խոսքի տրամաբանական և կա-
ռուցվածքային ամբողջականությունը: Հոդվածը պետք է ունենա առանցքային բա-

                                                                 
17 Տե´ս Մուշեղյան Ա., Վարդանանց պատմության հեղինակ Եղիշեն և նրա անձնավո-

րության նոր բացահայտումը, Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 19: 
18 Տե´ս Ջրբաշյան Ա., Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման խնդրի շուրջ, Բանբեր 

Երևանի համալսարանի, «Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-17: 
19 Տե´ս Էդոյան Հ., Պետրոս Դուրյանի «Զղջումը», Գրականագիտական հանդես, 2015, ԺԶ, 

էջ 58-69: 
20 Տե´ս Սարգսյան Տ., Սայաթ-Նովային և սայաթնովագիտությանն առնչվող մի քանի 

հարց, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2015, № 1, էջ 183-191: 
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ռեր (հիմնաբառեր), ամփոփում, ներածություն (համառոտ խոսվում է թեմայի 
մշակվածության մասին, հիմնավորվում արդիականությունը, ձևակերպվում են 
նպատակներն ու խնդիրները), հիմնական մաս (ներկայացվում է գիտական մեթո-
դաբանությունը, փաստարկումների շարադրանքը և կատարված արդյունքների 
վերլուծությունը), եզրակացություն, ծանոթագրություններ և գրականության 
ցանկ:  

ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերըբառերըբառերըբառերը` ` ` ` հիմնաբառերըհիմնաբառերըհիմնաբառերըհիմնաբառերը, մեզանում սխալմամբ անվանվում են 
նաև բանալի բառեր: Սրանք այն հիմնական եզրույթներն են, որոնք բացահայ-
տում են հոդվածի էությունը: Հեղինակը 5-10 բառի կամ բառակապակցության 
ընտրությամբ ներկայացնում է բուն ասելիքը: 

ԱմփոփումըԱմփոփումըԱմփոփումըԱմփոփումը հոդվածի հիմնական բովանդակության համառոտ շարա-
դրանքն է, որը պիտի ճշտորեն արտացոլի հոդվածի հիմնադրույթները: Մեզանում 
երբեմն դա ևս ճիշտ չի գիտակցվում, և երբեմն էլ լավ հոդվածի վատ ամփոփումը 
թողնում է վատ տպավորություն: 

Գրականագիտական հոդվածի ներածականներածականներածականներածական    մասումմասումմասումմասում պատմական ակնարկ է 
արվում հետազոտական խնդրին` թեմայի մշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանը, այսինքն` կատար-
վում է ուսումնասիրվող խնդրոխնդրոխնդրոխնդրո    առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի մասին նախորդների աշխատություն-
ների համառոտ վերլուծություն, հիմնավորվում է հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը` 
ի ցույց դնելով հոդվածի նպատակընպատակընպատակընպատակը    ևևևև    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները: : : :     

Գրականագիտական հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը բխում է գրականագի-
տական մտքի պրոբլեմային իրավիճակից: Այս կամ այն գրականագիտական 
խնդիրը ծնվում է, երբ հին գիտելիքը սպառել է իրեն, իսկ նորը դեռևս չի բացա-
հայտվել, այսինքն` կա հակասություն հայտնի գիտելիքի և գրականագիտությանը 
դեռևս անհայտ գիտելիքի միջև:    

Գիտական նպատակներինպատակներինպատակներինպատակների    ևևևև    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների ձևակերպումը անչափ կարևոր է և 
նախապատրաստում է ընթերցողին ճիշտ ընկալելու գիտական հոդվածի առաքե-
լությունը: Գրականագետը պետք է տիրապետի ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    գիտականգիտականգիտականգիտական    ևևևև    մասմասմասմասնանանանա----
գիգիգիգիտականտականտականտական    մեթոդներինմեթոդներինմեթոդներինմեթոդներին, որոնց ճիշտ կիրառման միջոցով պետք է հասնի իր առա-
ջադիր նպատակին: Այս ամենը հակիրճ ներկայացնելու դեպքում ուրվագծվում է 
հոդվածի ընդհանուր տեսլականը: 

Այստեղ հարկ է նշել, որ առհասարակ «գիտական հետազոտության մեթոդ-
ներն ընդունված է բաժանել 2 խմբի` ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական: Գի-
տական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդները սովորաբար բաժանվում են երեք 
մեծ խմբի.  

1) Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդներ (դիտում, համեմատություն, չա-
փում, գիտափորձ կամ փորձ, մոդելավորում),  

2) Մեթոդներ, որոնք կիրառվում են հետազոտության ինչպես էմպիրիկ, այն-
պես էլ տեսական փուլում (վերացարկում, վերլուծություն, համադրություն, ին-
դուկցիա, դեդուկցիա),  
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3) Հետազոտության տեսական մեթոդներ (վերացականից դեպի կոնկրետը և 
այլն)»21:  

Գրականագիտական հոդվածի շարադրման ընթացքում մեծապես կիրառելի 
են էմպիրիկ մեթոդներից համեմատությունը, էմպիրիկ և տեսական մակարդակ-
ներում կիրառվող մեթոդներից` վերացարկումը, վերլուծությունը, համադրումը, 
ինդուկցիան և դեդուկցիան: Առավել գրավիչ են գրականագիտության տեսական 
մեթոդները, սակայն երբեմն դրանք ճիշտ չեն գիտակցվում:  

Բացի ընդհանուր գիտական այս մեթոդներից` գրականագետի համար չա-
փազանց կարևոր են մասնագիտական` գրականագիտական մեթոդները: 

Տ. Սիմյանն իրավացիորեն գրում է. «Եթե չկա մեթոդ, ապա չկա պրոֆեսիո-
նալ մեկնաբանող, չկա ընդհանրապես մրցունակ գիտական խոսք, տեքստ և ընդ-
հանրապես գիտություն»22:  

Գրականագիտության մեջ ընդունված են մի շարք մասնագիտական մեթոդ-
ներ` հերմենևտիկահերմենևտիկահերմենևտիկահերմենևտիկա, , , , պատմականպատմականպատմականպատմական, , , , կուլտուրկուլտուրկուլտուրկուլտուր----պատմականպատմականպատմականպատմական, , , , սոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիական, , , , հոհոհոհո----
գեգեգեգեբանականբանականբանականբանական, , , , ձևապաշտականձևապաշտականձևապաշտականձևապաշտական, , , , կառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանական, , , , լեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանական, , , , գեգեգեգեղաղաղաղա----
գիգիգիգիտականտականտականտական, , , , համեմատականհամեմատականհամեմատականհամեմատական, , , , պատմահամեմատականպատմահամեմատականպատմահամեմատականպատմահամեմատական, , , , կենսագրականկենսագրականկենսագրականկենսագրական, , , , դիդիդիդիցացացացաբաբաբաբա----
նանանանականկանկանկան, , , , հոգեվերլուծականհոգեվերլուծականհոգեվերլուծականհոգեվերլուծական, , , , նշանագիտականնշանագիտականնշանագիտականնշանագիտական, , , , փիլիսոփայականփիլիսոփայականփիլիսոփայականփիլիսոփայական    և այլն:  

Գրականագիտական մեթոդների համակարգման փորձ է արել Օ. Տու-
րիշևան23, ինչին անդրադարձել է Ժ. Քալանթարյանը. «Ժամանակակից արևմտյան 
գրականագիտության համար Օ. Ն. Տուրիշևան առանձնացնում է չորս հարա-
ցույց` պոետիկա, հերմենևտիկա, ֆենոմենոլոգիա և սոցիոլոգիա: Այս հարացույց-
ների տակ նա պատմական զարգացման հաջորդականությամբ տեղադրում է հա-
մապատասխան դպրոցներն ու ուղղությունները: Այսպես` պոետիկայի զարգաց-
ման փուլերն են` դասական կամ արիստոտելյան պոետիկան, անգլո-ամերիկյան 
նոր քննադատությունը, ռուսական ֆորմալ դպրոցը, ֆրանսիական ստրուկտու-
րալիզմը և գերմանական ձևաբանական դպրոցը: Հերմենևտիկան ավելի լայն 
ընդգրկում ունի, որի մեջ մտնում են` դասական հերմենևտիկան, աստվածա-
շնչյանը (եկզեգետիկան), ֆրանսիական կենսագրական դպրոցը (Սենտ Բյով), 
գերմանական ռոմանտիկական դպրոցը (Շլայերմախեր, Դիլտեյ), հոգեվերլուծա-
կան, յունգյան, միֆաքննադատական, Հայդեգերի գոյաբանական, Գադամերի փի-
լիսոփայական, հետկառուցվածքաբանական և այլ ուղղությունները: Ֆենոմենոլո-
գիայի հիման վրա նա առանձնացնում է գիտակցության քննադատությունը, 
էքզիստենցիալիստական գրականագիտությունը (Սարտր, Քամյու), ռեցեպտիվ 
քննադատությունը և այլն, իսկ սոցիոլոգիական հարացույցի տակ տեղադրում է Հ. 

                                                                 
21 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազո-

տական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները:    Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-content/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 

22 Սիմյան Տ., Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, տեսքտ, ընթերցող, մեկնաբա-
նող (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ),  էջ 9: 

23 Տե´ս Турышева О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. М., 2012: 
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Տենի կուլտուր-պատմական դպրոցը, մարքսիստական գրականագիտությունը և 
այլն»24: Հիշյալ հոդվածում Ժ. Քալանթարյանը անդրադառնում է նաև հայ գրակա-
նագիտության ավանդույթին` տարբեր մեթոդների համատեղմանը` գիտակցելով 
նաև դրա թերությունը: 

«Նաև չպետք է ընկնել մեթոդաբանական «էյֆորիայի» մեջ, այսինքն` գերա-
գնահատել այս կամ այն մեթոդի նշանակությունը: Հակված ենք կարծելու, որ ար-
դի փուլում պետք է նախապատվությունը տալ մեթոդաբանական մոտեցումների 
բազմազանությանը»25,– գրում է Տ. Սիմյանը, ցավոք, սակայն, հենց ինքն էլ խախ-
տում է այս առողջ մոտեցումը` կենտրոնանալով նշանագիտության մեթոդի վրա, 
ավելին` շեղվելով նաև գրականագիտական հոդվածի բովանդակությունից: 

Հոդվածի հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    մասումմասումմասումմասում ներառվում են ընտրված գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական 
մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները, տեսական վերլուծություններըվերլուծություններըվերլուծություններըվերլուծությունները, գիտական փաստարկումներըփաստարկումներըփաստարկումներըփաստարկումները, դրան-
ցից բխող արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները, տրամաբանական եզրահանգումներըեզրահանգումներըեզրահանգումներըեզրահանգումները:::: Այս մասում կա-
րող են ներառվել նաև այլ հղումներ, աղյուսակներ և այլն, որոնք շարադրանքի 
ամբողջականությունն ու տրամաբանվածությունը չխախտելու համար նախընտ-
րելի է ներկայացնել հավելվածի տեսքով:  

Գիտական հոդվածի համար անչափ կարևոր է գիտական համոզիչ 
փաստարկներփաստարկներփաստարկներփաստարկներ ունենալը, որոնք տևական գիտական որոնումների, մանրակրկիտ 
ուսումնասիրության արդյունք են:  

Շարադրանքը պիտի լինի հստակ և համառոտ` առանց ձգձգումների, միտքը 
պիտի ունենա տրամաբանական զարգացում` առանց տրամաբանական ընդհա-
տումների, շարադրված լինի գրականագիտության մեջ ընդունված մասնագիտա-
կան տերմինաբանությամբ, զուրկ լինի խրթնություններից, օտարամուտ եզրույթ-
ներից, երկիմաստ բառերից, խոսքը պիտի լինի պարզ ու մատչելի, ինքնատիպ ու 
ամբողջական:  

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    բովանդակայինբովանդակայինբովանդակայինբովանդակային    չափանիշներնչափանիշներնչափանիշներնչափանիշներն    ենենենեն    գիգիգիգիտատատատակակակակա----
նունունունությունըթյունըթյունըթյունը, , , , նորարարությունընորարարությունընորարարությունընորարարությունը, , , , արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը, , , , գործնականգործնականգործնականգործնական    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը, , , , 
մեմեմեմեթոդականթոդականթոդականթոդական    հիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունը, , , , համոզիչհամոզիչհամոզիչհամոզիչ    ուուուու    հավաստիհավաստիհավաստիհավաստի    եզրակացությունեզրակացությունեզրակացությունեզրակացություն    
ունեունեունեունենալընալընալընալը::::    

ԸստԸստԸստԸստ    ներկայացմաններկայացմաններկայացմաններկայացման    ձևիձևիձևիձևի` ` ` ` գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    չափանիշներնչափանիշներնչափանիշներնչափանիշներն    ենենենեն    
տրատրատրատրամաբանվածությունըմաբանվածությունըմաբանվածությունըմաբանվածությունը, , , , պարզությունըպարզությունըպարզությունըպարզությունը, , , , ինքնատիպությունըինքնատիպությունըինքնատիպությունըինքնատիպությունը, , , , կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    
ամամամամբողջականությունըբողջականությունըբողջականությունըբողջականությունը::::    

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    ևևևև    մեթոդականմեթոդականմեթոդականմեթոդական    պապապապահանջհանջհանջհանջ----
ներններններններն    ենենենեն` ` ` `     

1. 1. 1. 1. հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    շարադրվածշարադրվածշարադրվածշարադրված    լինիլինիլինիլինի    գիտականգիտականգիտականգիտական    ոճովոճովոճովոճով, , , , տրամաբանվածտրամաբանվածտրամաբանվածտրամաբանված    ևևևև    
բաբաբաբացահայտիցահայտիցահայտիցահայտի    առաջադիրառաջադիրառաջադիրառաջադիր    նպատակընպատակընպատակընպատակը, , , ,     

                                                                 
24 Քալանթարյան Ժ., Գրականագիտության բազմադիմությունը, Բանբեր Երևանի հա-

մալսարանի, «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 11: 
25 Սիմյան Տ., Գրականագետը, նշանագիտությունը և դրա կիրառությունը, Գրականագի-

տական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 262: 
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2. 2. 2. 2. հոդվածումհոդվածումհոդվածումհոդվածում    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    հղումներհղումներհղումներհղումներ    արվենարվենարվենարվեն    խնդրիխնդրիխնդրիխնդրի    շուրջշուրջշուրջշուրջ    գրականագիտությանգրականագիտությանգրականագիտությանգրականագիտության    
մեջմեջմեջմեջ    նախկինումնախկինումնախկինումնախկինում    եղածեղածեղածեղած    ուսումնասիրություններինուսումնասիրություններինուսումնասիրություններինուսումնասիրություններին` ` ` ` գիտականորենգիտականորենգիտականորենգիտականորեն    փաստարփաստարփաստարփաստարկեկեկեկե----
լովլովլովլով, , , , կիրառելովկիրառելովկիրառելովկիրառելով    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    գիտականգիտականգիտականգիտական    ևևևև    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    մեթոդներմեթոդներմեթոդներմեթոդներ,,,,    

3. 3. 3. 3. պետքպետքպետքպետք    էէէէ    պահպանելպահպանելպահպանելպահպանել    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    ևևևև    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    ամամամամ----
բողբողբողբողջականությունըջականությունըջականությունըջականությունը, , , ,     

4. 4. 4. 4. եեեեզրակացությունըզրակացությունըզրակացությունըզրակացությունը    պիտիպիտիպիտիպիտի    լինիլինիլինիլինի    գիտականգիտականգիտականգիտական    փաստարկներովփաստարկներովփաստարկներովփաստարկներով    հիմնավորվածհիմնավորվածհիմնավորվածհիմնավորված, , , , 
հստակհստակհստակհստակ    հաստատվածհաստատվածհաստատվածհաստատված    դատողությունդատողությունդատողությունդատողություն, , , , որըորըորըորը    գիտականգիտականգիտականգիտական    նորույթնորույթնորույթնորույթ    էէէէ::::    

ԵզրակացություններըԵզրակացություններըԵզրակացություններըԵզրակացությունները    շարադրվում են գնահատված արդյունքների հիման 
վրա, որը պարտադիր պիտի լինի գրականագետի նորնորնորնոր    խոսքըխոսքըխոսքըխոսքը գրականագիտու-
թյան ոլորտում: Երբեմն այն կարող է լինել մի քանի եզրահանգում. այդ դեպքում 
ցանկալի է, որ շարադրանքը համարակալվի, և խոսքը լինի հստակ:    

Հոդվածին կցվում են նաև ծանոթագրություններըծանոթագրություններըծանոթագրություններըծանոթագրությունները    ևևևև    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    ցանկըցանկըցանկըցանկը, 
որոնք կարող են լինել ինչպես տպագիր, այնպես էլ էլեկտրոնային գրականու-
թյուն: Գրականության ցանկը պետք է կազմել ակադեմիական ընդունված չափա-
նիշներով, այն է`  

Գրքից օգտվելու դեպքում նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անունը  
2. Աշխատության վերնագիրը  
3. Հրատարակչությունը  
4. Հրատարակման վայրը  
5. Հրատարակման տարեթիվը 
6. Գրքի էջը:  
Գիտական ժողովածուից օգտվելու դեպքում նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անվան առաջին տառը  
2. Հոդվածի վերնագիրը  
3. Ժողովածուի խմբագրի/ների անվան առաջին տառը, ազգանունը  
4. Ժողովածուի վերնագիրը  
5. Հրատարակչությունը  
6. Հրատարակման վայրը  
7. Հրատարակման տարեթիվը  
8. Օգտագործված հատվածի էջը: 
Ամսագրից օգտվելու դեպքում պետք է նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անվան առաջին տառը  
2. Հոդվածի վերնագիրը  
3. Ամսագրի հերթ. համարը  
4. Հրատարակման տարեթիվը  
5. Օգտագործված հատվածի էջը: 
Էլեկտրոնային գրականության դեպքում հղում է արվում կայքին, նաև հեղի-

նակի անվանը և նյութի վերնագրին, կայքէջն այցելելու տարվան ու ամսաթվին: 
Իսկ տեսաֆիլմի դեպքում կայքից բացի պետք է նշել նաև տեսաֆիլմի համապա-
տասխան հատվածը` ըստ ժամանակացույցի:  
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Հնարավոր է հղումներ անել նաև հարցազրույցներից, դասախոսություննե-
րից, որոնց դեպքում ևս հղումը աղբյուրին պարտադիր է: Գրագետ հղումների հա-
մակարգը հոդվածի գիտականության ակնհայտ ցուցիչներից մեկն է26:  

Եթե հոդվածում կան տվյալներ, մտքեր, գաղափարներ, որոնց աղբյուրը չի 
հիշատակվում, ապա դա գրագողության բացահայտ դրսևորում է, ինչը, ցավոք, 
համացանցային հնարավորությունների շնորհիվ լայն տարածում է գտել: 

Գրականության ցանկում նշվում է միայն գիտական գրականությունը` ի 
տարբերություն ծանոթագրությունների, որտեղ նշվում են նաև ոչ գիտական գրա-
կանությունից արված հղումները:  

Անդրադառնալով արդի գրականագիտական հոդվածների էական թերու-
թյուններին և վերլուծելով սույն հոդվածում կատարված արդյունքները` գալիս 
ենք այն եզրակացությանեզրակացությանեզրակացությանեզրակացության, որ 

1. Արդի գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պա-
հանջներն ու չափանիշները հաճախ անտեսվում են. որպես հիմնական թերու-
թյուն նկատվել են գեղարվեստական, նկարագրական շարադրանքը, գիտական 
մետալեզվի բացակայությունը, սակայն կան նաև այլ թերություններ: 

2. Գրականագիտական հոդվածը երբեմն չի ունենում դիպուկ և ճիշտ 
ընտրված վերնագիր: 

3. Հիմնականում խախտված են գրականագիտական հոդվածի տրամաբա-
նական շարադրանքն ու կառուցվածքային ամբողջականությունը: Մինչդեռ գի-
տական հոդվածից պահանջվում է որոշակի կառուցվածք` առանցքային բառեր 
(հիմնաբառեր), ամփոփում, ներածություն (համառոտ խոսվում է թեմայի մշակ-
վածության մասին, հիմնավորվում է արդիականությունը, ձևակերպվում են նպա-
տակներն ու խնդիրները), հիմնական մաս (ներկայացվում է գիտական մեթոդա-
բանությունը, փաստարկումների շարադրանքը և կատարված արդյունքների վեր-
լուծությունը), եզրակացություն, ծանոթագրություններ և գրականության ցանկ:  

4. Չի կարելի գրել գրականագիտական հոդված, որը չունի գիտական նո-
րույթ, որն արտացոլված պիտի լինի հստակ շարադրված եզրակացության մեջ: 

    
    
    
    
    
    
    

        
                                                                 

26 Այս մասին մանրամասն տե´ս Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալ-
խասյան Մ., Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մե-
թոդական ցուցումներ,        

http://armscoop.com/wp-content/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի 
էր 15.05.2016: 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աբրահամյան Ս., Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդամենը մի տող և ընդամենը 

… մի կյանք», Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015:  
2. Գասպարյան Դ., Մարդը և հավերժությունը, Վանաձորի պետական համալ-

սարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015: 
3. Գրիգորյան Ս., Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս, Վեմ, 3(39), 

2012: 
4. Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, Ե., «Հայաստան», 1999, էջ 29:  
5. Էդոյան Հ., Պետրոս Դուրյանի «Զղջումը», Գրականագիտական հանդես, 2015, 

ԺԶ: 
6. Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտա-

հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մեթո-
դական ցուցումներ,     
http://armscoop.com/wp-ontent/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, 
հասանելի էր 15.05.2016:  

7. Մալումյան Գ., Հոգով խելառը, Վանաձորի պետական համալսարանի գի-
տական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015: 

8. Մուշեղյան Ա., Վարդանանց պատմության հեղինակ Եղիշեն և նրա անձնա-
վորության նոր բացահայտումը, Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015: 

9. Ջրբաշյան Ա., Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման խնդրի շուրջ, 
Բանբեր Երևանի համալսարանի, «Բանասիրություն», 2015 № 1 (16): 

10. Սարգսյան Տ., Սայաթ-Նովային և սայաթնովագիտությանն առնչվող մի քանի 
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С целью искоренения недостатков, выявленных в результате исследования 
современных армянских литературоведческих статей, в данной работе представ-
лены основные требования и критерии, предъявляемые к литературоведческим 
статьям. При этом нами постулируется концепция литературоведческой статьи, а 
именно: логическое изложение и композиционная целостность; определенная 
структура: ключевые слова, резюме, введение (краткий очерк о степени разработан-
ности темы, обоснование актуальности, формулировка целей и задач); основная 
часть (с учетом научной методологии, описания аргументации и анализа проведен-
ных результатов); заключение, имеющее научную новизну, комментарий и список 
использованной литературы. 
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Key words: Key words: Key words: Key words: academic novelty, title, perfection/ drafting, modernity, goals and 
objectives, method, argumentative analysis, results assessment, conclusion 

The given article touches upon some considerations on the contemporary 
Armenian literary critical article methodology, accepted requirements and standards. 
We've studied a series of literary critical articles and uncovered shortcomings. In order 
to get rid of all possible shortcomings we've presented the main requirements and 
standards for the subject matter, as well as defined the concept of the literary critical 
article, i.e. logical statement and structural completeness, some structure- key words, 
summary, introduction( theme drafting brief review, modernity argumentation, goals 
and objectives formation), main text (through academic methodology, argumentation 
description and results analysis), conclusion with academic novelty, commentary and a 
list of references. 
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