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Տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի ՛միջնակարգ
}պրուքնե|վւ. տեխնիկումների աշակերտները գրկված սն եւ]ե[ ւըրամաբսւնությունը որպես ուսումնական առարկա ուսումնասիրերւււ/: Բավարար չի եդե| նաե բարձրագույն ուսումնսւկան հաստսւտությունների վիճակը: Տրամաբանությունն
որոշ րնդհսսրումներով ուսումնական ծրագրի մեջ Լ ներառ
ված ևդեյ փիւիսովաւյությսւն, իրավաբանական,՛բանասիրա-’
կան, պաւրմությւսն ֆակուրրետների համար: 1957թ. հրատա
րակվել I աոաջին բուհական դասագիրքր հայերեն, որն աո
այսօր ես ՛երեր հրաւրարակ՚ություն Լ ունեցել: Այն կոչվա ծ!
եդել բավարսւրել նշված մւսսնագխրությունների պահանջներր, որոնւյիւյ յուրաքանչյուրը, անշուշտ, իր առանձնահա
տուկ խնդիրներն է առաջադրում ւրրա՚մաբսւնությւսնդասա
վանդման և դասագրքի նկատմամբ:
Ակնհայտ Լ որ ներկա պսւյմաններում, երբ տրամւսբանությսւն ուսոււյումր ինչպես միջնակարգ, այնպես կ բարձ
րագույն դպրոցներում անհրաժեշտո՛ւթյուն է դարձել, տրա
մաբանության դասագրքերի ստեղծում}) առաջնահերթ իւնդիր
Լ: Ընթերւլուլի ուշադրությանը ներկայսււյվոդ «Տրամաբա
նություն» ձեռնարկը (որին նախ՛որդել է «Տրամաբանության
համառոտ դասբնթսսյ» ւիորրաւրււ|ւսքանակհրաւրարակութ:
յունը, Երեան, 1993թ.) մի փորձ է ներկա ււյւսյմաններում մաս
նակիորեն լրաւյնելու այն բաւյր,՛որ առւսջաւյելԼ տրամաբա
նության դասավանդման բնագավառում:
«Տրամաբանությ՛ուն» ձեռնսւրկիւյ (պւրվելիս պեւրք Էնկա
տի ունենալ հեւրեյա| հսւնգւսմանքներր:'
Առաջարկվող դասըն՚թաւյը նախատէսսխւծ՝ Լ միջնակարգ
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Այն կարող Լ օգտակար լինե| նաև տրամաբանությունը
դասավանղոդ ուսուցիչներին, ինչպես նաև դպրոցական այլ
առարկաներ դասավսւնդոդ այն ուսուցիչներին, որոնց պար
տականություններիդ մեկը սւշսւկերւրների տրամաբանական
մտածողության գստգացումն է դասավանդվող առարկայի
կոնկրետ նյութի հենքի վրա: Նրանք, ովքեր ցանկություն կու
նենան Էլ ավելի խորացնելու իրենց գիտելիքներն այս բնա
գավառում, կարող են օգտագործել նույն հեղինակի «Տրա 
մաբանության դասընթացը» (չորրորդ հրատարակություն,
Երեան, 1987), ինչպես նսւե «Մաթեմատիկական տրամաբա
նության փիլիսոփայական ներածությունը» (Երևան, 1968):
«Տրամաբանություն» ձեռնարկը կարոդ է օգտակար լի
նել նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
այն ուսանողներին, որոնք տրամաբանությունն ուսումնասի
րում են որպես ոչ մասնագիտական առարկա: Խոսքր վերա
բերում է, մասնավորապես իրավաբաններին, պատմաբան
ներին, բանասերներին: Ի դեպ, վերջիններս կարող են իրենց
մասնագիտության տրամաբանական սւռանձնահատկութ-;
յունների վերաբերյալ լրացուցիչ գիտելիքներ քաղել նույն հե
ղինակի «Իմւսստասիրությունր երկխոսություններում» գրքի
երկրորդ հատորից (Երևան, 1981) և «Իմաստասիրական երկ
խոսություններ» գրքի երկրորդ հատորից (Երևան, 1986):
«-Տրամաբանություն» ձեռնարկը համսաոտակի ամփո
փում Է այն գիտելիքներր, որոնք տեղ են գտել «Տրամաբա
նության դասընթացի» բուհական դասագրքի չորս հրատա
րակություններում (Երեան, 1957, 1967, 1976, 1987): Ը նդ ո 
րում տվյալ դասագրքում մի շարք դեպքերում ճշգրտվել են
որոշ մեկնսւբանություններ ու բացատրություններ: Լինելով
նույն հեղինակի գրչի արդյունքը, բնականաբար մի շարք
կարևոր սահմանումներ, բացատրություններ նմանատիպ
ձևակերպումներով են ներկայացված ինչպես բուհական, այն-,
պես էլ դպրոցական դասընթացներում: Ավելին, նկատի ու
նենալով, որ շատ դեպքերում ընթերցողը դիմելու է բուհսւկսւն դասընթացին, հեւլինակը աշխատել է տվյալ դսարնթա-'
ցում պահպանել բուհական դասրնթսւցի կսւռուցվածքր, բա-

ցւսռությամբ այն դեպքերի, երբ շարադրանքի պարզությու
նը ե համառոտությունն այլ պահանջներ են առաջսպրել:
Ինչպես բուհական դասագրքի հրատարակություններում,
այնպես էլ դպրոցական դասընթացում արտսպոլւ|ած են մի
շարք պրոբլեմների վերաբերյալ հեղինակի գիտական
հեւրազոտությսւն արդյունքներդ Խոսքը վերաբերում է առա
ջին հերթին փոխակերպական տրամաբանությանը, փաս
տարկման տեսությանը, ինչպես նաե մի շարք մասնակի հար
ցերի: Այդ բնագավառում իրենց գխրելիքներր խորացնելու
ցանկություն ունեցողներր կարող են օգւրագոբծել հեղինա
կի «Փոխակերպական ւրրամսւբանություն» (ռուսերեն, Եր
եան, 1983), «Փաստարկում» (ռուսերեն, Երեան, 1984),
«Փաստարկման տեսության ուրվագիծ» (ռուսերեն, Երեան,
1992)գրքերը:
Հեղինակը շնորհակալությամբ կընդունի այն բոլոր քննսւդսսըակսւն դիտողությունները, որոնք կնպաստեն տրամա
բանության ձեռնարկների և դասագրքերի հետագա հրատա
րակությունների ե դասավանդման բարելավմսւնր:

I,.ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
I . ԻՆՉՊԵՍ ԵՆՔ .ՄԵՆՔ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԱՇԽԱՐՀԸ
Աշխարհի ճանաչումը կամ իմաւքությունր սկսվում է շրջսւպաւրա] իրականության հետ անմիջական շւիումիւյ, սուբյեկւր-օբյեկտ հարաբերությունից: Սուբյեկտ սւսե|ով i|u||ui|
դես|ըում նկատի I առնվում ճանաչող մարդը, իսկ՛ օբյեկտ’
այն, ինչը իմամության առարկան I.: Տրամաբանությանը
նվիրված գրականությունում րնդունված Լ «իմսււյության սւոարկա» անվանել այն, ինչր մեր դսսրոտոթյունների, կշռա
դատությունների, քննարկումների նյութն Է: Առարկա ֊ե ն ե
սեդանր, գրիչը, թանաքը, թանսփամանր, և անձրևը, ւիոթորիկր, շարժումը, քամին, ե սերր. գեղեցկությունը, հուզմունթր, սորելու թյու նը, մի խոսքով այն ամենը, ինչի մասին կարե
լի Լ.մտածեր
Մարդն աշխարհք ճանաչում I. իմաւյությսւն զգայական ե
ւրրամաբանական աստիճանների միջու/ով: Զցսււսւկան հմւսսութւունր. որը հաճախ անվանվում 1. նսւե կենդանի հայեցո
ղություն,՛ իրականացվում Է զգաբորանների (տեսողության,
խոզության, ճաշւսկելիքի, շոշաւիե|իքի, հուրուրելիքի) օգնութ
յամբ:
Զգայական իմացության պարզագույն ձեր զգայությունն
I : ւԽաճասաա առարկա ւհ որևէ հատկության ստտսւցո|ումն
I. մարդու գիտակցության մեջ, որը տեղի Լ ունենում նրա այս
կամ այն զգայարանի միջոցով: Զգայության օրինակներ են|
քաղցր համր, կանաչ գույնը, բարձր ձայՕր, վսւրղաբույրր, մեր-/
կսաաւաւյւյի սահունությունը: Եթե զգայությունը առարկայի
առանձին վերցրած հւաըկության ամրագրումն Լ մարդու գի-

տակցությսւն մեջ, ապա niiUuJinuin առարկայի ամբողջական
արտ սուպումս ե, որն իրականանում է մստղու ղգայւսրսւնների համատեղ գործունեությամբ: Երբ մարդու գիտակցության
մեջ վերարտադրվում է առարկայի զգայական պատկերը սւռարկսւյի բացակայության պայմաններում' այն կոչվում է
մտաաատնեո: Վերջինս ՛զգայական իմացության բարձրա
գույն ձեն Է ե, միևնույն ժամանակ, զգայականից ւրրամաբա
նական իմացությանն անցնելու կամռւրջր: Սյդ անցումն անհ
րաժեշտություն Է մարդկային իմացության համար, բանի որ
զգայական իմացությամբ սահմանափակվելու դեպքում մար:
դու գիտելիքները շրջապսորող աշխարհի և իր իսկ ներքնաշ
խարհի մասին զգալիորեն թերի կլինեին: Մեր զգայարաննե
րի միջոցով մենք չենք կարոդ գիւըելիքներ ստանալ մեր անց
յալի ե ապագայի մասին և նաև այսօր գոյություն ունեցող
այն առարկաների մասին, որոնք գտնվում են այնտեղ, որ
տեղ մենք չենք գտնվում, ավելի ստույգ; որոնք դուրս են մնում
մեր զգայարանների գործունեության շրջանակներից: Երբե
մն Էլ մեր զգայարանները մեզ կարոդ են մ՛ոլորության մեջ
գցել, եթե անմիջականորեն հավսււրանք նրանց՜ հւսդորդած
տվյալներին: Դա լուսաբանենք մի պարղ փորձով: Վերցրեք
մի բաժակ քաղցր հյութ: Խմեք մի քիչ: Ապա մի թթու սալոր,
կամ մեկ այլ դառնահամ ուտելիք ճաշւսկելուց հեւրո, նորից
խմեք քաղցր հյութից: Երկրորդ անգամ այն ավելի քաղցր
կթվա, քան առաջին անգամ: Բայց չէ'՜’ որ նույն հյութն էր:
Տեղի ունեցավ զգայական պատրանք, այս անգամ ճաշակե
լիքի պատրանք: Պատրանքները հատուկ են բոլոր •զգայա
րանների միջոցով ստացված տվյալներին: Մոլիերի «Տարւրյուֆի» հերոսներից մեկը՝ տիկ. Պստնելը, իրավացիորեն նկա
տում է, թե «երևութականությունը ոչ սակավ խաբում է մեզ.
շատ վտանգավոր է վստահել այն բանին, ինչ աչքն է տես
նում»:
Զգայական իմացությունը իրոք պատկերացում է տալիս
իրերի, երևույթների արտաքին կողմի, այսինքն' այն մասին,
ինչ աչքի է ընկնում, ինչ երևում է (երևութական է), և եթե ղրա
նով ղեկավարվենք, մենք երբեմն, գուցեև շատ հաճախ, կընկ
նենք մոլորությունների, պատրանքների, թյուրիմացություն-
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tiUp ի lUw Սակայն վերջիններս ադտիսն Mi. d ?է|)վու}>'.
տրամաբանական իսա ւ/ա թ յա ն շնորհիվ: «ՏրաՍա
բան ակա (i {nmiyny.)|iuli11 իմսսրսթյան բսւրձրսպա յն ^Iiti I ,
որն իրականանում L արբի ^UUpf»՝ հասկացության. դատոդության, ւհրահաէպման միջույով, դրաէոյիս կազմված վար
կածների. պրոբւեմնելտ. տեսությունների եդսւնսւկով:
Տրամաբանական իմսպությունր բսպահայւրամ Լ առար
կաների խոր, թստնված կապերր, էությանր: Զգայական իմսււյությունիւյ (որն ի դեպ հատակ Լ ոչ միայն մարդուն, սւյյե
բորտ կենդանիներին) մարդու մար սւնւյամր դեսլի տրամա
բանական իսւաքությանր նշանակում է առարկաների երեութական, արտաբին հատկությունների ճանաչումիդ անւ/ում
դեպի դրանդ էության րաւյսւհայտումր: Զտսյակսւն և տրա
մաբանական ինաւյությանր սերտաճած են: Մարդու զգայա
րանների միջայով ստսպված տվյալներն իմսսյության հիմբն
են, դրսւնբ են, որ կենսականորեն սնում են տրամաբանա
կան իմսսյությունը: Վերջինս էլ, սւմփոփկով այդ տվյսդներր, վերիմսւստավորում է դրա lip, ճշդբտում պսսրրանթներր,
թափանդում առարկաների խորախոր Լաթլուններր. ււտեդծւսմ տեսություններ. որոնք կիրառփսմ ւս ստուդվում են
պրակտիկա լամ, ծառայում իրականության ւյերափոխմանը՛
A

2. ՄՏՔԻ ՁԵ4.
Ուշադրություն դստձնենբ հետեյսդ նախադասություննե
րի վրա.
У մեն մի բառակապակցության կազմված Է երկու ե սւվե|ի բառերիյյ: (1)
ք՚պոր ձկներր շնչում են խռիկներով: (2)
Յուրաքանչյուր կենւր թվին համսարարասլսանամ I: մի
ЧШ1Ч թԻՓ (3)
Այս նախադասություններով արտահայտված դսւտոդություններն իրենււ բովանդակությամբ միանգամայն տստբերյ
են: Դրանդիդ (1)-ր վերաբերում է հսւյոդ |եզվի իրոդությանր.
(2) ր՝ կենապ՚անությանո. իսկ (3)-ր' թվաբանական որոշ օ-

|փ1Ասչսւփուj.»jni{iiitiji|i Սակայն ւսյյյփ ձհի տեսակետիդ
ipmilip նույնական են ptipqili կ ընդհանուր դատողություն Աևր են, որն |)(it)q(H|uii> M l) դեպրում «Աէմեճ ■», (2) 1|եպթուճ՜
«րորտ» U (3) դեստան' <• յուրաքանչյուր» րսաերոփ ք-ո|որ դի
տստկվռդ դւարույություններր մի ինչ-որ հատկություն են վե
րադրում pG(iuipljL|)ttj աասրկսւփն հաստատման միջոցով, npp հիմք Էւրւս|իս սւյդ pn|iip դաէ|ա>)Ությու.(ԱւէտԱ անվանեք հասւրատսւկան տարողություններ: Այսպիսով, ձհի տեսակետիդ
(1), (2) և (3) ւլեպրերուս uidputv|pt|uic> bli րնդհանուր-հաստսւտսւկան դատողություններ:
Այժմ (3) դեպրի hbifi րննարկենր (4) ե (5) դեպրերր:
Յուրաքանչյուր կենւր թվին համապատասխանում է մի
qnijq թիվ: (3)
flpn; թվեր իոաւյիոէսպ թվեր bli: (4)
Կենտ թվերը չեն բաժանվում եըկոաի: (5)
Այս bp bp դատողություններն (տենդ բովանդակությամբ
?սպւ նմսւն են, սւվեյի mpnijq, վերստերում են միևնույն րնատովսւոին' թվերի որոշ հատկություններին: Սակայն դրա lip
իրստիդ տարբերվում են ձհով. (3)-ր ե (5)-p ընդհանուր դա
տողություններ bli, {ակ (4)-ը՜ մասնավոր, որի տայանիշն է
տվյալ դեպքում «որո;» pump: Սյուս կոդմիւյ, եթե (3) ե (4)
դատոդություններր հաստատական են, шири (5) դատողութ
յունը ժխտական 1:
Մասի Հեյ} այն Լ, ինչը ընդհանուր է մտքերի համսւը' ան
կախ դրանդ կոնկրեւը բովանդակությունից

3. ՄՏՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Համևմսսրենր (ft), (7), (8), (9) նախադասություններով ստղաւհայտվսւծ դսւտողաթյուններր' իրենւյ տարրերի ւրսդակւյituili տեսանկյունիդ:
Ապրելու կեսն կ պսպւվով մեոնեյն 1.:,(6)
Պ Սհա1|

!յթ1ւ մի հստթաթյաԱ էտկա հատվող ւաւիղԱե|տ համապսս|ւասխա6աւ.ատ qmqiuhtm lili մի սւյ; հւսրխությաէւ երկու
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հատվոդ ուղիղներիս, ապա այդ հստ թու թյուն Սեր լւ զուգահեռ
են: (?)
Այդպես էր մտածում պապն իր սրտի խորքում, ե նրա
շրթունքները դողամ Լին հռպմունքից... (8)

Ստ. Զորյան
Արարա՛տ՛ս ա վելի բարձր I, Ք՛ան Արսպածը: (9)
Այս 'դափաւռէթյունների բաղկացուցիչ տ ա ր ր ե ր ը շա ղ 
կապված և6 տարրեր եղանակներով, որի հետևանքով դրանք
տրամաբանության տեսանկյունից տարբեր են: Եթե (6) դա
տողության шшррЬрр շաղկապված են անվերապահորեն, ապա (7) դատողության տստրերի շաղկապումդ կախված է
պայմանիդ, հաջորդ՝ (8) դատողության տարրերը զուգակց
ված են «Ա » շաղկապով, իսկ (9) դատողությունդ ցույց Է տա
լիս երկու առարկաների տարածական հարաբերությունդ:
Ո՛տքի ք ն ն ա ր կ վ ա ծ ն ե ր ն իրարից տարբերվում են իրենց
բաղկացուցիչ ՛տարրերի շադկապմամբ:
Մտբքւ կաւտամածթո Օրա բաղկացուցիչ տարրերի շաղ
կապման եդանակն Լ:

4. Կ Շ Ռ Ա Դ Ա ՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն Ձ Ե Վ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ն Ո Ն Ա 
Վ Ո Ր Ո Ւ Թ ՅՈ Ւ Ն Ը
Երբ կշռադատում ենք. այսինքն' մտքի տարբեր ձևերի օգ
նությամբ, զուգակցելով դրանք իրար հետ, ստեղծում ապա
ցուցումների, հերքումների, մեկնաբանությունների ու լուսա
բանումների որոշակի համակարգ, կարևոր նշանակություն
է ստանամ կանոնավորության գադափարր: Այն պարգելու
համար դիմենք հետ նյալ օրինակներին.
Բոլոր եռա նկյունները երկրա չա փ ա կա ն պատկեր են,
А В С -ն եռանկյուն t vուստի А В С -ն երկրաչափական պատ
կեր Է: (10)
Բոլոր եռա նկյունները երկրաչափական պատկեր են,
KJLM-li հոանկյուն չէ, հետևաբար KLM-G երկրաչափական
պատկեր չէ: (11)
Դիտարկվող մտահանգումների (10) օրինակում եգրսւկա-
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l|i!i|i\iluli|i ճշմարիտ1. իսկ (II) օրինակում' սխալ. Պսսբճսան
ա 111 L up վերջին ոեպբում խսւխտփսծ I. մտբսրի միօԱ տրա
մաբանական կսւս||ւ: (Հետսսրս շարայյրտնբում, սիյյ»jqjiqdlibpp չքննարկելիս, upupq կւրտւնա. թե որն I. ւփաւյյւi: ճշմարիտ
ետադասությունների համար երկու. պայման!. անհրաժեշտ՛
կիրառւխւյ 11սսրii ii 11 i i<>|ii tItli t*11 p u|htpp I փնեն ճշմաբխբ, իսկ
lipuililj միջն տրամաբանական կապ}/ կանոնսս|որ՛

Ս՛ասերի կաէտնաihiimwimli/i էյրսւնէ{ ս՚իջԱ անհրաժևշւբ
տրամաբանական կապի պահպանումն Լ, որբ հնարավորու
թյուն I. ipui|jni ճշմարիտ ւդ»ւ«Ц1 ո11ու|ժյռւՕlit*pJnj huiliqbj ճշմսւրիւր 1պրակսսքության:

5. ԻՆՉ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ՏՐԱՍԱԻՍՆՈՒԹՏՈՒՆԸ

Տ/ւ ամարտՕոա im (Hi nsunuiliunthnma Լ մ՚սահ ձներր,
ւլրանւյ շաղկապման եւյւսնակնեբն ill օրենքնեբբ, ճշմսւբխբ
նախադրյսւ|նևբիէյ ճշմարիտ եզրակացության ստանայւս
պսւյմաննևրբ:
fl|iu|bii q {սրություն տրամաբանությամբ ձեսււ]ոբւ]ե| Լ
մ.թ.ւս. IV դարում, նախ ե առաջ Հին աշխարհի հույն մեծ
մտածոդ Սրիստուբեփ աշխատությունների շնորհիվ: Բազ
մաթիվ դարերի ընթանում Սբիաբոտեփ ստեդծած տրամա
բանությունը րստ էության միսւկ գիտությունն Էր մտթի ձևե
րի ու կառոււյվածբների մասին: Սակայն նոր ժամանակնե
րումս ապւս ս՛եր ժամանակաշրջանում սւբեդծվեւյին մի 2 uipp
ւսյյ տրամաբանական գիտություններ, որոնբ սկսեւյին բւսւյսւհայտել մւբրի ձևերի ու. կսւռոււյվածրնեբի՝ արիաբոտելյան
տրամաբանության շրջանակներիս դուրս մնաւյսւծ հատկութ
յուններ: Տարրեր տրամաբանական գիտությունների իրական
ւրեդն ու դերր ճիշտ րմբռնե|ու հաճար պեւրր է բւաւահայտել
դրանւյ աւոսՕձնահաւրկությունր մւրրի ձհերի հետադուբման
տեսանկյունիդ: Այն տրամաբանությամբ, որբ ձնավորվե] I
Արիստոտելի գործերում և իր աստիճանական գաբգաւյումն
ապրեյ ու. huiutq մեր օրերին, հաճախ անվանվում Լ ձգական
տրամաբանություն: Վերջինիս առանձնահատկությունն այն

I!

է, որ, մտքի ձևերն ու կառուցվածքն ուսումնասիրելիս, վերա
ցարկում 1: մտքերի կոնկրետ ու մասնաւյոր բովանդակութ
յունից:
Տրամաբանության գիտության խոշոր սպույն ներկայա
ցուցիչը Հին Հայաստանում եղել 1: ՛Գավիթ Անհաղթր:
Տվյալ դասընթացում ՛զգալի տեզ I գրավում ձեսւկան տրա
մաբանության ուսմունքը;'Կարևոր տեղ է հատկացվում նաև
XIX դարում ձևավորված ե հետագայում բոտն զարգացում
ապրած մաթեմատիկական տրամաբանության տարրերին:
Մաթեմատիկական տրամաբանության վերելքը պայմանա
վորված Է Ջորջ Բույի, Ավգուստ ղր Մորգսւնի, Գուրլոբ Ֆրեգեի, Բերտրան Ռասելի, Յան Լուկւսսևիչի, Ալոնզո Չյորչի,
Կուրտ Գյոդելի, Ստեֆսւն Կլինիի և այլոց աշխատություննե
րով: Տրամաբանական նորագույն համակարգերից լուսաբան
վելու Է նաև փոխակերպական տրամաբանությունդ
Միայն տարբեր տրամաբանական գիտությունների ու հա
մակարգերի գիտական արդյունքների համատեղ հաշվի առ
նելը կարող է հարաբերականորեն լրիվ պատկերացում տալ
մտքի ձևերի ու դրանւյ շաղկապման օրենքների մասին:

6. ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԱՈՒՍՆԱՄԻՐՈԻ
Թ Յ Ա ե ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տրամաբանական մտածելակերպր մարդու կարևորա
գույն հատկանիշներից մեկն Է: Իր ամենօրյա կենսագործու
նեությունում մարդը որպես կանոն դատում Է ւրրամաբանորեն: Կարոդ Է հարց առաջանալ՝ այդ դեպքում ի՞նչ անհրա
ժեշտություն կա ուսումնասիրելու տրամաբանությունր: Հար
ցին պատասխանելու համար դիմենք համանմանությանը (անալոգիային): Յուրաքանչյուր մարդ խոսում է մայրենի լեզ
վով, անկախ այն բանից՛ մայրենի լեզվի քերականությունը
Ուսումնասիրե՞լ Է, թե'-ոչ-: Սակայն մի բան Է քերականությու
նը չսովորած, մեկ այլ' վերջինս ուսումնասիրած մարդու մայ
րենի լեզուն: Մայրենի լեզվի քերականության ուսումնասի
րությունը բարձրացնում է լեզվական կուրրուրան: Տրամա-
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(ոսնության գիտության ոաումնասիրությունը բարձրացնում
I; մարդու տրամաբանական կուլտուրան, նրա տբսււհսբանակսւն ւերւս ծերս կերպը դարձնում 1լ ավեփ կոտ ու համոզելու-

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐ
1.

Որո՛նք են աշխարհի ճանաչման աստիճանները: 2. Ի՛նչ տարբե

րություններ կան զգայական իմացության Ա.՜տրամաբւսնակւսԱ իմացութ
յան միջե: 3. Թվարկեք զգայական իմացության ^ևերը: 4. Ի՛նչ ձիերով է
իրականանում տրամաբանական իմացությունը: 5 Ի՜՛նչ Է մտքի ձևը ե ի՞նչ
Է մտքի կառուցվածքը: 6 Կոնկրետ օրինակով բացատրեք կշռադատութ
յան բնական կանոնավորության Էությունը: 7. Ի՞նչ է ուսումնասիրում ձևա
կան տրամաբանությունը: 8. Ի՞նչ նշանակություն ունի տրամաբանութ
յան ուսումնասիրությունը առօրյայում:

II ՀԱ ՍԿ Ա ՑՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

I. Ի՞Ն Չ է ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Շրջապատոդ իրականության իմաւյաթյան, մեր ամենօր
յա հափւրդսւկւյության ընթացքում օւրրսպործում .ենք հաս
կացություններ. օրինակ, հսւԱ, կաթ , տԱւսմերձ այգի, բանակ,
երկրաչափակւսԱ պատկեր, սխիկաթթոլ իռաէքխւքեպ թիվ ե

ա f(ii:
t
ՀսակաԱէոթյռւՕր Utjip ի ձե Լ ЩЦ1 մարդու գիտակցության
մեջ ամրագրում I: առարկայի (սաարկսւքյերխայն ընդհանուր
հատկությունները (հարաբե|սսփ.>յուններր), npnCip
անհրւաէե^տ ttli m բավարար տվյալ առարկան (առարկանե
րը) մյուս առարկաներից տստբերե}ա հաճար (հիշեցնենք, որ
առարկա անվանում ենք այն ամենը, ինչ մեր քննարկման,
կշռադատության նյութն Լ օրինակ՝ սեցա/Լ ա1կրե, ջրահարս
էտայյն):
Հաւրկոտյուքյքյ այն Է, ինչով որոշ առարկաներ նմանվում
են իրար ե տարբերվում մյուսներից; Արտադրության գործիք
ներ պաւըրսւստե|ով մարդիկ նմանվում են իրար ե տարբեր
վում a fin ս բպոր կենդանիներից: Բանա դադ ով բորոր չաւիածո ստեդծագոըծությաԱէւերը նմանվում են իրար ե տարրերւյում ար^ակ ստեդԽւպործություննեըից: Արտադրության գոր
ծիքներ ւտստրաստեւը. բանադադը հատկություններ են:
Հատկությունները առարկաների նմանության ե տարբե
րության tjm ս Mill ji? (iti fi(i են
Առարկաներն օգտված են ցատքեր հատ՛կություններով,
որոնք կարոդ են |ինե| հսկան և սչ-է ական; ԷակաՕ են այն
հատկությունները, որոնցից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ է.

b Լական
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|ակ բոլորը միասին բավարար՛ առարկայի որակական որո
շակիության րնութագրման համար: ՛Առարկայի մնացած
հատկությունները կոչվում են т -էականհաակոաւուններ: Օրինակ, չափածո ա դե ?| ծ սպոր ծ ո ւթյ ա fi համար ռիթմական
միավորները (բանատողը, ոտսը ե այլն) էական հատկությունհևր են, իսկ տայերի երկարությունը, բառերի բանակը ե այլն'
ոչ-էակսա հատկություններ:

2. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՑԵՎԵՐԸ
Տրամաբանությունը ե քերականությունը, միտքը ե լեզուն
սերտորեն կապված են իրար: Միտքն արտահայտվում Լ |եզվի միջոցով: Տրամաբանական յուրւսքանձ|ու.ր միավոր, կա
տեգորիա իր լեզվական արտահայտությունն ունի:
Յուրաքանչյուր հասկսդրււթյուն արտահայւրվում է բառի
կամ բաոախմբի միջոցով: Սակայն ոչ բոլոր բառերն են հաս
կացություն արտահայտում, օրինակ, ձայնարկությունները,
կապերը, շաղկապները ունեն իմսաւր, իրենց ուրույն դերն են
[սաղում լեզվում, սակայն չեն արտահայտում հասկացութ
յուն: *
Սոճի, կեչի, կռիվ, մրցություն հասկացություններն ար
տահայտվում են մեկական բառով, մինչդեռ սոմա տերև, կե
չու ծառ, գոյության կռիվ, կենսաբանական մրցության հաս
կացություններն արտահայտվում են երկուական բառով:
Հասկացությունը կարոդ Է արտահայտվել նաե երկուսից ավելի բառերից կազմված բսւռսփւմբով. օրինակ, ֆիզիկայի
դպրոցական դասագիրք, մ՜եր դարի մեծ ֆիզիկոս և այլն:
Միևնույն հասկացությունը կարող է արտահայտվել տար
բեր բառերով:
Ջու ր տամ, պաղ ջու՜ր, սառը ջու՜ր...
Հ. Շիյււայ

Այս օրինակոմ «պաղ» ե «սառը» բառերն արտահայտում
են միևնույն հասկացությունը: Ս՜իևնույն հասկացությունն են
արտահայտում նաե «ձի» և «նժույգ», «հուր» ե «կրակ» բա-
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ոերր ե in s|U: Տարրեր դասերով միենայն հսսւկատսյ-տսն ար
տահայտումն ավեփ որոշակի tu հ ս տ ա կ ! դարձնում Uptppp.
iiajU!tpt‘.ti|(!Ui|Ui;i՝ հար;,ատւհւմր:

Տարրեր հտսկստո;;.»լս.նն1ւր կարող են արտահայտվեք
միևնույն րսաոփ օրինակ. -այր ֊ րաոն ստտտհաորոա Լ ե
մա/tff հասկւս}յա|.»յանր և բսրա ե՚յ ա վ հասկսոյութւունր.
«փո»| > pumtt արտահայտում I ffftiuii, երաժշտական ցործիբ
ե /քա//«/ա#հասկաւրււ{.>յաններր: հրրեմն գոյականի այս կամ
տյԱ հոյովւսմր ն րայի որն!. խոնարհամր համրնկնում ևՍ իրենւք
հնչյունային կաղճով. դրսևորվե|ով որպես նույն pump, որն
արտահայտում t ipuipphp հասկացություններ: Uhut դրա puսարսւնւսմր Վ, Դավթյանի«• Արևւսն, ինձ Սերիր» բանաստեղ
ծության հևտևյա} տողերի օրինակով.
Արոնեմ ջրերում փշրված լուսնկան
Ш լսեմ գիշերով հեկեկաԱյշը թառի,
Սահու չափ կարարեմ ծամավոր սպջկւսն,
քԱ սրտիս անամոք թախծությունը թառի:
11|յե0ու|6 րառով տարրեր հասկացություններ արտահայ
տեր) խոսում Լ {Սգվի ճկունության մսաին, մի հանգսւմանր,
որխյ ամեն կերպ օգտվում են գեղարվեստական խոպփ վար
պետներ)):

3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿք ԷՒԹՅՈՒՆ ե վ ԾԱՎԱԼ

ՀասկսաութւատтММШшкошмйй հասկացության մեշ
ամրագրված առարկայի Էսւկան հատկությունների ամբող
ջությանն Է.
Դիղար, ցանկանում blip նշե|
հասկատսթրււն
բովանղակոէթյունր: Թվարկենր րսաանկյան Էական հսսրկությաններր: Դրանր են՝ երկրաչափական պատկեր, չորս կե
տերիս ե դրանյ՛ հաջորղարար միաւքնող չորս Խարվածներիս
բաղկատսծ փնեյ. տրված չորս կետեր իւյ երերի չգտնվելր միեUmjll пиji]{i վրա. կետերի ձիստնող հատվածների անհատն

it»

՚

|խսթյուն:
ՀաuL{iա/ոԼթjLuli () iiji/iiif/i}iuIuկ11 иjin թյ աIն uby inUpuiqp ij ած
iiijti առարկան 1: կաս առարկաների’րաււր, որոնց 4|բւս: տա
րածվում Լ հասկացության բովանդակությ՛ունը՛; Մատիտ հաս
կացության ծավալն ընդգրկում I 'րոլոր մաւըիտներր, որոնք
երբևիցե գոյություն են ունեցել, գոյություն ունեն կամ գոյութ
յուն կունենան:
Սեռի ե տեսակի հարաբերության մեջ գտնվւպհաււկացությունների (բույս, ծաղիկ. գրենական պիտույք, գրիչ. քա
ղաք, մայբաքա//աք) ծավալը և բովանդակությունը գտնվում
են հակադարձ հարաբերակցություն մետ): Հասկացությանծւսէ/ա/ի և բու/սւtinuilmւբ/ան ЬшЬшпшпл հաոաոեոաեսռւթւան
օրենքի համաձայն, որքան լայն է հասկացության ծավալը,
այնքան նեդ Է հասկացության բովանդակությունը, և հակսւոսւկը. որքան նեղ Լ հասկացության ծա՛վալը, այնքան լայն Է
հասկացության բովանդակությունը: Օրինակ, համեմատենք
մատիտ և կամաչ մաւրիտ հասկացությ ուններ ր: Մատիտ հաս
կացության ծավալն ավելի լայն Է, բան կամաչ մատիտ հաս
կացության ծավալը: Մատիտ հասկացություն ծավալը տա
րածվում Լ ոչ ՛միայն կանաչ մատիտների, այլե կարմիր, սե,
կապույտ և սւյլ գույնի մատիտների վրա: Մինչդեռ մաւրիտ
հասկացութ յան բովանդակությունը պակաս հատկություններ
Լ ամրագրում, քան կանաչ մատիտ հււակացության բովսւնդակությունր: Վերջինիս բովանդակության մեջ կարելի Է
գրանցել մսսըիտի բոլոր Լական հատկությռւններբ և դրանց
ավելացնել կանաչ գույնի հատկությունը:

4. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Հասկացությունները կստելի Լ բաժանել տեսակների՝ րււտ
այս կսւմ ւսյլ հատկանիշի:
Ըսւր ծսւ մափ հասկւսցությռւններր լինում են եզակի ե րնդհանուր:
եււաԼւհ Է այն հասկացությունը, որի ծավալն ընդգրկում Է
միայն մեկ առարկա, օրինակ, Հայաստան, հարաբերակա֊
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նության ւրևսությաii հիմնադիրՀարքեյան դարաշրջա Հ Լվկ
էիղեսյան երկրաչափության, Սարս ե այլն:
Ընդհանուր է այն հասկացությունը, որի ծավսւ|ը տարածդ
վում Լ Օևկիւյ ավելի առարկաների վրա. օրինակ, եռանկյան,
դելֆին, ներդաշնակ տատանում, սի/իկւսթթու, կենդանական
աշխարհին վերաբերող բառ:
Ընդհանուր հասկացություններն իրենց հերթին լինում են
սահմանափակ ե անսահմանսււիակ:
Սահմանավւակ են այն ընդհանուր հասկացությ ունները,
որոնց ծավալի մեջ րնդգրկվսւծ առարկաները հնարավոր է
հաշվել, օրինակ, աշխարհամաս, Ս11Կ-ի անդամ, հայկական
եկեդեւյի:
Անսահմանաւիահ են այն ընդհանուր հասկւսցություններր, որոնց ծավալում ներառված առարկաների թիվը գործնականորեն հնարավոր չէ գրանցել: Այդպիսի հասկացու
թյուններ են' աստդ, բարդ նյութ, բառ, իոաւ/իոնսղ հավասա
րում
Եզակի և ընդհանուր հասկացությունները,■կարոդ են լինե| հավա՜քական ե ոչ-հավաքակւսն:
Եթե հասկացությունն սւրւրացոլում Լ համասեռ առարկա
ների խումբ, այն հավաթսւկան Է, իսկ եթե սւրւրացոլում I այն
պիսի առարկա, որր չի կարելի բաժանել միատեսակ տար
րերի, այն ո)-հւսվաբւսնան Լ: Ընդհանուր հավաքական հաս
կացություններ են' ջոկատ (բաղկացած է ջոկատայիններից),
ծադկեփանջ (բաղկացած Է ծաղիկներից), խնձորի այգի
(բաղկացած Է խնձորենիներից), իսկ եզակի հավաքական
հասկացություններ են' Սեքարեւ/ի Սսւքոյի անվան ջոկատ,
ձեռքիս բռնած ծադկեւիունջր, Ստեփան Զորյանի նկարագ
րած Մւսրտինիխնձորի այգին՝. Ոչ-հավսւքական հասկացութ
յուններ են' ջոկատային, ծաղիկ, ծառ.
Ըստ վեռաււաբկմանբնույթի հասԱասու^ւուններր կարող
են փնե| կոնկրետ (թանձրացական) և վերացական:
Կոնկրետ են այն հասկացությունները, որոնց բովանդա
կության մեջ ամրագրած հսււրկություններր ներկայացնում
են առարկան իր ամբողջության մեջ. օրինակ, ապուր, թի՜
թեղ, գրսո/ւսնկ, ծերունի, կամար:
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Վերատսկսւնbli այն հասկացությունները, որոնց բովան
դակության մեջ ամրագրած հատկությունները կւսրու) են
ււրարկսւնել առարկայի այս կամ այն կողմին, ինչպես; նաև
տարասեռ առարկաների' սւնկախ այդ առարկաներից. օ ր ի 
նակ, կանաչություն, խիզախություն, դառնություն, հավա
սար, փոքր:
Ըստ համեմատոաան հասնաւքոաւուննեոո կսւրոգ են լի
նել հարաբերակցական և բսւցստձակ:
Հաոառեոաեսաեան են այն հասկuiynւթյուններր, որոն
ցից մեկի գոյությունը անմիջականորեն ենթադրում է մեկ այլ
հասկացության անհրսւժեշւրությունր. օրինակ, երկար, կարճ,
հաստ, բարակ, հեռու, մ ՛տիկ, համարձակ, վախկոտ: Հարա
բերակցական հասկացությունները հատուկ երանգ են տա
փս գեղարվեստական խոսքին, ժողովրդական ասսւցվածքներին, առածներին, ինչպես, օրինակ, «Խնդումն ու տրտու
մը միասին են», «Չարիքն ու բարիքը հաւրուցվոմ են ըսւր ար
ժանվույն», «Թանկից էժանը չկա»:
ԲասաՈՀաե են այն հասկացությունները, որոնք գոյու
թյուն ունեն միմյանցից անկախ, և որոնցից մեկի գոյությունն
անմիջականորեն չի ենթադրում մեկ այլ հասկացության անհ
րաժեշտությունը. օրինակ, ադամորդի, բաթւհովիտ, գազար,
դափնեկիր, երկրաբան:

5. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հասկացությունների ծավալները ղիտարկելիս կարելի է
նկատել, որ որոշ հասկացությունների մեջ արտացոլված առարկսւներն անմիջականորեն նկաւրելի ընդհանրություններ
ունեն: Դրանք համեմսւաեւհ հասկացություններ են, ինչպես
օրինակ, զինվոր Կ հրամանատար, սեդանԿ աթոռ, սև ու սպի
տակ, սպիտակամորթ ե ոչ-սպիտակամորթ. Իսկ երբ հաս
կացությունների մեջ ամրագրված առարկաներն անմիջական
կապի մեջ չեն գւրնվում, սւյդ հասկացություններն անհսւմեմսւաեւհ են. օրինակ, զինվոր ե մոմ, սեղան և առվակ, սև U
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մանուշակ, սպիտակամորթ U ուռենի
Համեմսւտեփ հսւսկաւյությունները բարկացած bfi երկու
խրմբից' հւսմատեւլևփ Աանհամատեղելի հասկսւցություննեnhy:
Համաւոեոեւհ են այն հասկացությունները, որոնց ծսւվալներր տիվ կսւմ մասնակիորեն համրնկնում են: Համատեղելի
հասկացությունները կւսրույ են լինել համիմաստ, ստորադ
րության ե խաչավորման հարաբերության մեջ:
Համիմստա (նույնական) հարաբերություն տեղի ունի այն
հասկացությունների միջև, որոնց ծավալները լրիվ համընկ
նում են: Եթե մի հասկացության ծավալը նշանակենք A տա
ռով, իսկ մյուս հասկացության ծավալը' В տառով (տես գծ.
1), ապա համիմաստ հարաբերության դեպքում կտրացվի
գծ. 2-ում ցույց տրված պատկերը: .Համիմաստ հարաբերութ
յան մեջ են, օրինակ, պատուհաս Այուսամատ, ինքնաթիռ U
սավառնակ, անվարձ Ա անվճար հասկացությունները:

գծ. 1
ад. շ
Համիմաստ են մասնավորապես հոմանիշ բառերով ար
տահայտվող հասկացությունները: Այդպիսի հարաբերութ
յունները կստոգ են արտահայտվել նաև բառախմբերով. օրինակ, «Համփտ» ողբերգության հեղինակ և Շեքսպիր. Հա
յաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք և Հայաստանի
Հանրապետության ամենամեծ քաղաք՝. Առաջին օրինակում
նույնական հարաբերության մեջ են բսւռւսխմբով ե մեկ բա
ռով արտահայտված հասկացությունները, երկրորդ օրինա
կում նույնպիսի հարաբերություն գոյություն ունի երկու հաս
կացությունների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտ
ված է բառսվսմբով:
Սաոոաղբոաւան հստաբերութ ւուն տեղի ունի երկու այն
պիսի հասկացությունների միջև, որոնցից մեկը (ստորադրո
ղը' А-ն) իր ծավալի մեջ ներառում I մյուսի (ստորադրվողի'
В -ի) ծավսւլր (տես գծ. 3). օրինակ, եռանկյունն ոպղանկյուն
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եռանկյուն, կենդանի Ամիաբջիջ կենդանի, նախադասություն
U պարզ նախադասություն:
------ ?.
՜" -------՚ — —
А
В

а д .з
1սսւաւ]ոոման հարաբերության մեջ են այն հասկացու
թյունները, որոնց ծավալները մասնակիորեն հատվում են
(տես գծ. 4). օրինակ, հայ գրող U դրամատուրգ, դասախոս՝
I. բժիշկ, կին Ահասարակական գործիչ.

A

В

Գծ.4
Անհամաաեոեւհ են այն հասկացությունները, որոնւյ ծա
վալները բացառում են միմյանց: Անհամատեղելի հասկա
ցությունները կարող են լինել հակասող, հակադեմ, ստորակ
այության:
Հակասող են այն հասկացությունները, որոնցից մեկի ծա
վալը (А) տարածվում է տվյալ խմբի որոշակի առարկաների
վրա, իսկ մյուսի ծավալը (В)' նույն խմբի (A)-foj բացի մյուս
I՛ոլոր առարկաների վրա (տես գծ. 5). օրինակ, գերազահւյիկ աշակերտ ե ոչ ֊գերազանւ/իկ աշակերտ, սպիտակ U ո չ ֊
սպիտակ, զինակոչիկ ե ոչ-զինակոչիկ:
Հակաւյեւյ՚ե ն այն հասկացությունները, որոնցից ամեն ւէեկի ծավալը տարածվում Է նույն խմբի երկու տրամագծորեն
հակառակ ենթախմբևրի վրա (տես գծ. 6): Այսպես, եթե դի21

ւրստկում ենք որևէ. դասարանի աշակերտների առսւջաA
В

Գծ. 5

դիմությունը, ապա անհրաժեշտության դեպքում կարելի է սւռանձնսպնել գերազանցիկներին :Ա՚ որպես նրանց հակա
պատկերները՝ վատ սովորողներին, այս երկու բևեռների միջև
տեղ կգտնեն «|ավ» և « բավարար >>գնահատական ունեցոգները: Հեռավոր բարեկամների ե մերձավոր բարեկամների
միջև գւեղ են գրավում սւվեփ մոտ, քան հեռավոր և պակաս
մոտ, քան մերձավոր բարեկամները:
Հակադեմ հասկացությունների կիրառումը պատկերավոր
խոսքի հատուկ հնարքներից մեկն է դարձել հռետորական
արվեստում, գեղարվեստական խոսքում:
А

В

_ _ _

Սի վրդովվեք, եթե ասեն
Փառասերին հենց փառասե՜ր,
Ոչ թե համեստ.
Սրիկային4 հենց սրիկա՜,
Ոչ թե ազնիվ...
Պ. Սևակ
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Բանաստեղծական այս մի վւորր հատվածում կան երկու
զույգ հակադեմ հասկացություններ' փառասեր ու համեստ,
սրիկա և սպԱիկ:
Սաոոաեսոաւան հսւո արեոուքժէուն գոյություն ունի այն
պիսի հասկացությունների ծավալների միջև, Որոնք միևնույն
սեռի տարբեր տեսակներն են (տես գծ. 7). օրինակ'

Գծ. 7

սուրանկյուն եռանկյուն, աղւյանկւուն եռանկյուն, բութանկ
յուն եռանկյուն, որոնք -՛եռանկյուն հասկացության ծավալի
մեջ մւլւնող տեսակային հասկացություններ են:

6. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Երբ որևէ հասկացության ծավալ ներառում է այլ հասկա
ցությունների ծավալներ, սւյդ դերում հնարավոր է դիմել բա (հսնմսւնր: Բաժանումը տրամաբանական հնար է, որի օգնությանբ ցույց է տրվում, թե ի նչ տեսակային կամ եզակի
հասկացությունների ծավալներ են ներառված սեռային հասկսսյության ծավալի մեջ:
Բաժանման ւրրամաբսւնական հնւսրր բաղկացած Է բա
ժանվող հասկացությունից, բաժանման հիմքիւյ ե բաժանման
անդամներհս: ԲաժանԱոո հասեասու&ւուննա)Ա հասկացութ
յունն է, որի ծավալի մեջ ներառված հասկացությունների ծա
վալները ենթակա են բացահայտման: Բաժանման հիմա ա.|ն
հսսրկությունն Է, որի համաձայն տեղի է ունենում սեռային

հսiսկiciijiii.}.>In1.ti|uյ տեսակա փս կտօ եզակի հասկացաւթյան
ների ptiн*iii I*и!յ i?! nIti fI ս աօյաւսր п11) ji: f ■ւսժանսան աևդամ՝
Qbpti ui iii հասկացություններն ես որոնք ստ՛ստվում են iiiiinujjiii 1սսսկացության ծւսվսցում tuOijini|njuic>տեսակային կաս
եզակի հ ասկ uignipjm Աների puitjuih uijipU ui tif1ւեւրԱս»Աքով, о
րինւսկ' գրական ստեղծագործություն հասկւսցությւսն բա
ժանման հեւրեանրռվ կսւրեյի I ստանալ քնարերգություն,
էպոս՝, դրամա հւսսկատսթյուննե|տ: Այս օրինակում բաժան
վող հասկացությունը գրական ստեղծագործությունն է, բա
ժանմսւն հիմքը' գրական ստեղծւսգործությւսն սեռը, բաժան
ման անգամները' քնարերգություն/Լ էպոսր, դրաման:
Սիենույն հասկացության բաժանման հեւրեանքով կսւրեյի
I; սւըանա] բաժանման տարբեր անդամներ, նայած նրա, рЬ
ինչ հիմքի համաձայն 1; կւաըարվեյ ■բւսժւսԱումը: Աշակերտ
հասկացությունը ըստ սեւփ կարեփ Լ բաժանել տտս և աւյջիկ
եսականությունների, ըստ առաջադիմության' գերազանցիկ
և ոչ-գերագանցիկ հասկացությունների, .ըստ ազգության’
հայ, վրացի, ռուս և այլ հաււկաւյությունների: Հնարավոր են
շատ սւյւ հիմքերի համաձայն.կսււըարվոգ բաժանումներ:
Հասկւսւյության բաժսւնումն Էապես տարբերվում Է ամ
բողջն իր բաղկացուցիչ մասերի բւսժանելոււյ. օրինակ բեմը
կարելի Լ բաժանել իր բաղկացուցիչ մասերի ե սւրսւնալ' ներքնստեմ, |սսւդահստթակ ե վերնսւբեմ: Եթե բաժանման ան
դամներին հատակ են բաժանվող հասկացության մեջ արւրաւյոլված առարկայի էական հատկությունները, ապա ամ
բողջի մասերին հաւըուկ չեն ամբոււջի հատկությունները Եվ
քնարերգությունը, ե'Էպոսը, ե դրաման օժւրված են գրական
աըևղծւսգործության Էական հատկություններով, սակայն ո չ
ներքնաբեմը, ոչ )սաղսւհարթակր ե ոչ Էլվերնւսբեմն, սւռանձին-առանձին վերցրած, օժւըված չեն բեմի էական հւարկություննեըով (թատերսւխադը չի կարող իրականւսւյվեյ ո չ ներքնսւբեմում, ոչ վերն՛ա բեմում ե ոչ Էլ ներքնաբեմից ե վերնա՞
բեմից առանձնացված ու մեկուսացված իսսղսւհարթակում):
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7 . ՀԱ Ս Կ Ա Ց Ռ Ւ Թ Յ Ա Ն Բ Ա Ժ Ա Ն Մ Ա Ն Տ Ե Ս Ա Կ Ն Ե Ր Ը
Հասկացության ծսւվւպի բաժանումը կարոդ Լ իըականացւ|Լւ) երկու եղանակով՛ բաժսւնւևսն հիմքը հանդիսացող հւսւըկության վաւիռխմամբ ե երկանդամ ձեով:

Բաժանումն բար հւար կույտյան ԱյոՓոխման տեղի ունի
այն դեպքում, երբ բաժանումը կսսրարփււմ է բաժանվող հաս
կացության ծավալի մեջ ամրագրված առարկայի հատկութ
յուններիս մեկի հիման վրա ե ցույց Է տրվո՛ւմ բաժանվող հաս
կացության ծւսվւպի մեջ ներառված բոլոր տեսակային հաս
կացությունները: Նման բաժանման անվանումը՛ պայմանա
վորված է նրանով, որ հիմք հանդիսացող հատկությունը կա
բա] I: վւովւոխվել' նայած բաժանման նպատակներին:
երկանդամբաժանումս տեղի ունի, երբ բաժանվող հսւս֊
կաւյութ յւսն ծավալը բաժանվում Էիրար հսւկաււոդ երկու հաս
կացությունների:
Վերը նշված օրինակում, երբ բաժանվում էր աշակեբւր
հասկացությունը ըստ սեռի (որի հեւրեանքով գրանցվեցին
ւրլյա ե աղջիկ), իսկ սարս րստ ազգության (ստսւցվեցին' հայ,
վրացի, ռուս ե այլն), տեղի ունեցավ բսւժւսնում ըստ հատ
կության ւիովւոխմսւն:
Այդ նույն օրինակում, երբ սւշակերւր հասկացության բա
ժանման հետևանքով ստացվեցին գերազանցիկ ե ոչ-գերազանցիկ հասկացությունները, տեղի ունեցավ երկանդամ բա
ժանում: Գերազանցիկ և ոչ՜գերազանցիկ հասկացություննե
րը սպառում են տվյալ դեպքում աշակերտ հասկացության
ծավալն րսւր առաջադիմության: Գրական արեդծագործաթ֊
յան հասկացության երկանդամ բաժանման հետևանքով կա
րող են ստսւցվել քնարերգությանԿ ոչ-քնարերգության, կամ
էպոս ե ոչ-էպոս, և կամ Էլ' դրամւս և ոչ-դրսւմա հասկացութ
յունները:
Թե հասկացության բաժանման այդ տեսակներից (ըսւր
հատկության ւիոփոխման կամ երկանդամ) որին պետք Է դի
մել կախված՛ է բաժանման նպատակներից, որն իր հերթին
հաշվի ե առնում բաժանման տեսակներից յուրաքանչյուրի
առավելություններն ու թերությունները: Ըւււր հատկության
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փոփոխման;բաժանման հետևանքով հնարավոր Լ գրանցել
բաժանվող հասկացության Ցավայի մեջ ներառված բոլոր տե
սակային հասկացությունները: Դա վերաբերում է ոչ միայն
այն դեպքին, երբ տվյալ սեռային հասկացության ծավալի
մեջ ամփոփված տեսակային հսակսւցություններխքւսնակը
խիստ սահմանափակ Լ (օրինակ, գորգ հասկացությունը, րսւր
ա՛րտադրության եղանակի, բաժանվում է ձեռքով գործված
գորգ ե մեքենայով գործված գորգ հւսսկացությունների), այլ
նաե այն դեպքերին, երբ այդ տեսակային հասկացություն
ները դգալի են (օրինակ, խոսակցական լեզու հասկացութ
յունը բաժանելիս շուրջ երկու հագար անդամ կտրացվի):
Մինչդեռ երկանդամ բաժանման դեպքում բաժանման երկու
անդամներից մեկը որոշակի գխրելիքներ չի հաղորդում (օրինակ, աշխարհի խոսակցական խզուները բաժանվում են
հայերենի Կ ոչ-հայեյւենի կաճ անգ/երենի ե ոչ-անգլեբենի՝.
Իսկ որոնք են ոչ֊հ ւսյերենւեզաները կամ ոչ-անգչերեն յեզուներլյ, տվյալ դեպքում այդ մասին ոչինչ չի ասվում):
Մյուս կողմիս, երկանդամ բաժանման հետևանքով ստաց
ված հասկացությունների ծավալների ամբողջությունը հսւմընկնում է բաժանվող հասկացության ծավալին, մինչդեռ
ըսւր հատկության ւիոփոխման բաժանման դեպքում, հատ
կապես, երբ բաժանվող հասկացության ծավալը մեծ թվով
ւրեսակսւյին հասկացություններ է ներառում, առկսւ Էբաժան
ման այս կամ. այն անդամի բացթողման վտանգը:

8. ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Երկանդամ բաժանման եղանակը պստգ է: Հարցն այս
դեպքում հանգում Է հակասող հասկացությունների գրանց
մանը, որը բավականին դյուրին է: Մինչդեռ բաժանումն րսւր
հատկության փոփոխման ՜կարոդ ՛Է արդյունավետ լինել մի
շարք նախապայմանների ‘պահպանման դեպքում, որոնք
հայտնի են որպես բաժսւնւևսն կանոններ: Դրանք են.
ա) (Կոմանամը պեւրք է ւլւեւյի ունենա միևնույն հիմքի հ ա ֊
մա Հայն:
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Օրինակ, դրամատիկական երկ հասկացությունը կստե(ի Լ բաժանել ըսւր ձևի և ստանալ հետնյալ հասկացություն(1ևրր որպես բաժանման անդամներ' ողբերգություն, կատա
կերգություն, դրամա և այւU И |ն կարելի է բաժանել ըսւր թեiViiijJi ե ստանալ պատմական {ժամերգություն, ընտանեկան
թաւրերգություն, կենցաղային թատերգություն և այլն:
11րսւնք կանոնավոր բաժանումներ են. յուրաքանչյուր դեպ
քում իրականացվել են միևնույն հիմքի համաձայն: Սակայն
սխալ կլիներ դրամատիկական երկ հասկացությունը ֊բսւժա(Տել կատակերգություն, դրամա, պատմական թատերգություն’ ընտանեկան թատերգություն Կ այլն հսւսկացություն(ւևրի: Տարբեր հիմքերով բաժանումն իրականացնելիս ստացւ|ում Լ խառնաշփոթություն: Կատակերգությունը կարոդ է
գրված լինել ինչպես պատմական, այնպես էլ ընտանեկան
թեմայով, մյուս կողմից, ինչպես պատմական, այնպես էլ ըն
տանեկան դրսսնււտիկսւկան երկը կարոդ են գրվսւծ լինել որ
պես կատակերգություն և հավասար հաջողությամբ' որպես
դրամա:
Մինչդեռ այս սխալը բավականին տարածված է: «Իզվեստիսւ» թերթը 1991թ. համարներից մեկում հայտնում է, որ
թմրսւդեդերի վաճառքի համար Իրանում 34 մարդ է կսւխսւդւսն բարձրացվել, «այդ թվում' մեկ կին և երկու աֆղսւնստսւնցի»: Այս դեպքում առնվազն պարզ չէ' արդյո՞ք այդ եր
կու աֆղանստանցիներից որևէ մեկը կին չի եղել:
у) Բաժանման անյդամներբ պեաթ է փոէսադաբՀաըաո ս ա ֊
սառեն միմյանց;.
Այս կանոնը բխում է նախորդ կանոնի պահանջից: Եթե
բաժանումը կատարված է միենույն հիմքի համաձայն, սւպա
բաժանման անդամները կբացառեն իրար, հակառակ դեպ
քում չեն բացառի: Օրինակ, երբ մարդ հասկացությունը բա
ժանում ենք ըստ սեռի և ամրագրում տղամարդ և կինհաս
կացությունները, ապա բաժանման այս անդամները բացա
ռում են միմյանց: Մինչդեռ, երբ բաժանման հիմքը խսւխտե֊
լով, որպես բաժանման անդամներ ստանում ենք կին և ւսֆդանստաւքի, ապա բաժանման նման անդամները իրար չեն
բացառում, կինր կարող է լինել ինչպես ւսֆղսւնստացի, այն-
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պևս Լ| այլերկրացի, սւֆտսնստացին ել իր հերթին կաբա] ե
լիԱե| ինչպես կին, այնպես Լ| տղամարդ:
4) ( ‘-աժանումո աեւրբ է լինի հսւմաաււհ:
Այս կանոնի համաձայն բաժանման անդամների ծավալ
ների ամբողջությունը պետք Էհամընկնի բաժսւնվոդ հասկա
ցության ծավալին: Եթե որպես գրականստեղծագործություն
հասկացության բաժանման անդամներ ՛նշենք էպոս և դրա
մա հասկացությունները, ապա խախտված կլիներ այս կա
նոնը, քանի որ էպոս և դրամա հասկացությունների ծավալ
ների գումարը ավելի փոքր Է, քան գրական ստեղծագործութ
յուն հասկացության ծավալը: Պատճառն այն, է, որ բաժան
ման անդամների մ՜եջ տվյալ դետքում բաց է թողված քնա
րերգություն հասկացությունը: Ուստի, այս կանոնի համա
ձայն, բաժանման արդյունքում պեւըք Է թվարկված լիներ նաե
քնարերգություն հասկացությունը, այլ կերպ ասած' բաժան
ման բոթր անդամները:
դ) Բաժանումը պեւըք_ է ւհնհ հաՉոոոաեան:
Ըստ այս կանոնի, բաժանման ընթացքում նախ պետք Է
թվարկել բաժանվող հասկացության ծավալի մեջ ներառված
մերձակա տեսակները ե ապա' վերջիններիս .տեսակները:
Սխալ կլինի, օրինակ, գյւական ստեղծագործություն հասկա
ցությունը բաժանել վեպի, վիպակի, պատմվածքի և այլն: Դա
կլինի թռիչք էպոսի վրսւյով: Հարկ Է նախ գրական ստեղծա
գործությունը բաժանել քնարերգության, դրամայի, էպոսի ե
ապա վերջինս' իր հերթին բաժանել վեպի, վիպակի, պատմ
վածքի ե այլն:
Խոսքն այստեղ վերաբերում Է բաժանման անդամների
պստգ թվարկմանը, օբյեկտիվ գրանցմանը: Սակայն սւյն
դեպքում, երբ ցանկանում ենք տեսակային հասկացության
կուլքին հատկապես րնդգծելմի որեէ ենթատեսակային հաս
կացություն, ապա դա չպեւրք է համարել բաժանման ընթաց
քում թռիչքի հեւրեանք: Միանգամայն օրինական է, ասենք,
թաւրերսւկան ինստիտուտում դսւսավանդել արվեստի կ թատ
րոնի պատմության, իսկ կոնսերվատորիայում' արվեստիկ
երաժշտության պատմություն: Առաջին դեպքում նկատի է
առնվում արվեստի պատմությունն ընդհանրապես եթատ-
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րո(փ պատմությունը հատկապես, իսկ երկրորդ դեպքու մ' սւրվեստի պատմությունն ընդհանրապես ե երաժշտության
ւվսորմությունր' հատկապես:
ե) Բաժանմանհհմբհանոհսասոո հատկությունս ոաժան՜
ման համաս աետբ է ծաոաւհ ոոաես օ՛րւեետիվ չափանխ:
Երբ գրական ստեղծագործություն հսւսկացությունր բա
ժանում ենք քնարերգության, էպոսի ե ղրամայխ ապա նման
բաժանումն առարկության չի հանդիպի այն իմաստով, որ ոչ
որ կասկածի տակ չի դնի բսւժսւնման անդամների միջե ե ֊
դած տարբերությունները: Սակայն, եթե այդ նույն գրական
ստեղծագործություն հասկացությունը բաժանենք հրապու
րիչ ե անհրւսպույր ստեղծագործությունների, նման բաժա
նումը վիճաբսւնությունների տեղիք կտա, քանի որ միևնույն
դրական ստեղծագործությունը մի ընթերցողի համար կա
րող Է հրապուրիչ լինել, մյուսի համար' անհրապույր:

9. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
Դասանարգումս առարկաների դասավորությունն Է ըստ
նրանց որևէ հատկության: Բաժանումից դասակարգումը
տարբերվում է նրւսնով, որ բաժանումը վերաբերում է հաս
կացություններին, իսկ դսւսակարգումր' առարկաներին; որոնց վրա տարածվում են հասկացությունների ծավալները:
Դասակարգել կարելի Է, օրինակ, գրքերը, տետրերը, ազգա
նունները, նկարները, գծագրերը, գործնսւկանորեն'(ցանկա
ցած առարկաներ: Գոյություն ունի դասակարգման երկու եդսւնակ' բնական և արհեստական (օժանդակ): Բնական է ա յն
դասակարգումը, որն իրագործվում է դիտարկվող առարկա
ների որևէ էական հատկության համաձայն, իսկ արհեսւոահան է այն դասակարգումը, որն իրականացվում է դասավոր
վող առարկաների այս կամ այն ոչ-էսւկան հատկության հա
մաձայն:
Գրքերի' րսւր բովանդակության, ըստ հեղինակների կամ
ըստ ստեղծագործության ձևի դասավորումը բնական դասա
կարգում է, մինչդեռ րստ չափի, գույնի դասավորումը' ւսր-
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հեսւրական դասակարգում; Այն հարցը, թե որ դասակարգ
մանը պետք է ipiuj աուսւ|ե|ութ}ան, գործնական նպաւրսւկահսւրմարությունն Լ որսվում: Անշուշտ, գրքերը պետք է ՛դա
սավորել ՛բնական դասակստգմամբ: ՛Սակայն աշակերտների
(ինչպես նաե ուսանողների) ազգանունների գրանցումը դսւ7
սամատյանում սովորաբար կատարվում է այբբենական կար
գով, որն արհեստական դասակարգման արդյունք Է և, միև
նույն ժամանակ, գործնականում նպատակահարմար:

10. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Եթե բաժանումը վերաբերում էր հասկացության ծավա
լին, ապա սահմանումն առաջին հերթին առնչվում է վերջի
նիս բովանդակության հեւր: Սահմանուճո տրամաբանական
հնար Է, որը բացահայտում Էհասկացության բովանդակութ
յունը, ցույց տալիս հասկացության մեջ ամրագրված առար
կայի ծագումը, նոր օբյեկտների ստեղծման եղանակը, բա
ցատրում բառի նշանակությունը: Թվարկված տրամաբանա
կան գործողություններն իրականացնում են սահմանման
ւրարբեր ւրեսսւկները: Սահմանման օրինակներ են.
Շրջագիծը պատկեր Է, որը բաղկացած է հարթության
բոլոր այն կեւրերից, որոնք հավասարահեռ են տրված կեЧфу: (1)
U. Վ. Պոգորելով Երկրաչափություն

Այն թուջը, որը վերամշակելով ստանում են պալպաւր, կոչ
վում Է վերամշակեի թուջ: (2)
Ց ոլ. Վ. Խոդակոփ Դ. Ա. Էպշտեյն, Պ. Ա. Գլոբիոզով
Անօրգանական քիմիա

Համաձայնությունը կապսւկցման այն եղանակս Է, որի
դեպքում իրար հետ կապված ւսնդամներն ունենում են միև
նույն քերականական հատկությունները: (3)
Ս. Գ. Աբրահամյան. <uijny լեզու

Ֆոբիա նշանակում է վախ, սարսափ: (4)
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Սսւհմանումր բաղկացած՛ Լ էւրկու. բաղադրամասերից'
ասհմւսնվոդ և ասհմանոդ հասկացություններից: Սահման ֊
i/цц կոչվում I այն հասկացությունը, որի բովանդակությունը
ենթակա Է բացահայտման: Սահամանա) Է այն հասկսւցաթյունը, որը կոչված Լ բաւյահայւրելու սահմանվող հասկա
ցության բովանդակությունը: (1) սահմանման մեջ սահման-,
փպը շրջագիծ հասկացությունն Է, իսկ սահմսւնողը' հարթութ֊
find տրված կետից հավասարաեեո բորտ կետերից բաց կա ցած պատկեր հասկացությունը: (4) սահմանման մեջ սահ
մանվող է ֆոբիա հասկացությունը, սահմանոդ' նշանակեք
վախ, սարսափ հասկացությունը:
Կսւրեյի Է սսւհմսւնել ինչպես հասկացությունը, այնպես
11 բառը: Հասկացության սահմանումը կոչվում է ոեայ սահ
մանումՀ բառի սահմանումը' նոմինաւ սահմանում Վերր հի
շատւսկած (1), (2) և (3) սահմանումները ռեսղ են; իսկ (4)-ր'
նոմինալ:
Սահմանումները վարող են լինեյ_բացահայտ ե ոչ-բացւսհայտ:
Բսաահաոո կավում;է այն սահմանումը, որի միջոցով
սահմանվող հասկացության բովանդակությունը ակնհայտո
րեն վերծանվում I սահմսւնող հասկացության միջոցով: Դա
հնարավորություն Լ տալիս քննարկվող համակարգի շրջա11Աէկներում սահմանվող ե սահմսւնող հասկացություններր
Փոխարինել միմյանցով:
Ո>-ըաւ/ահաոո I այն սահմանումը, որի դեպքում սահման
վող հասկացության բովանդակությունն ի հայտ Է գալիս ոչ
թե անմիջականորեն, այլ աստիճանաբար, դրսևորվում է հա
մատեքստի օգնությամբ:
Սահմանման նշանակությունն այն Է, որ հնարավորու
թյուն է տալիս սեղմ մտքի միջոցով գիտելիքներ ստանալ ւսռարկայի էական հատկությունների կամ նրա ծագման, աասջացման մասին, որոշակի պատկերացում կազմել բառի,
բառսւխմբի իմաստի, դրանցով ստւրահայտվող հասկացու
թյան մասին:
*
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.11: ՍԱՀ՞Ս II bUTlՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Մս iհ՛մսւli i! 11 !(i ipես 111 կ0ե p 11у ս iմ ևնայա յն !կիր սւոումն ռւնի
ւռււԻմւսնումը մերյւսվոր սեռի և տեսակա լին տարբերության
մխսոյոկ՛ Այս սահմանման սաանձնւսհատկւսթյունն այն է,
որ սահմսւնող հասկացությունը նախ նշո՛ւմ Լ սահմանվա;
հասկացության մերձավոր սեռր, որն աւ]ե|ի լայն հասկացութ
յուն Լ, քան սահմանվող հասկացությունը. այնուհետև նշում
1: այն տեսակային տարբերությունը, որով սահմանվող հաս
կացությունն առանձնացվում է մատնանշված սեռի մյուս բո]որ տեսսւկներիւյ: Օրինակ, սոնետը բւսնււատեղծություն է,
որը բաղկացած Լ 14 տալից' երկու քառյակից ե վերջում երկու
եռատողից: Տվյալ դեպքում սահմանվող հասկաւյությունը
նշում ՜է սոնետի մերձավոր սեռը' բանաստեղծություն, U ա ֊
վելսւցնում այն հատկանիշը' 14 տող; պւի սկզբում երկու քառ
յակ է, ապա երկու եռատող, որով սոնետը, որպես բանաս
տեղծություն, տարբերվում Լ մյուս բանաստեղծռւթյուննէւրից:
Մերձավոր սեռր նշեյով' դիտարկվող սահմանումը ՃՆզ ա ֊
զատում Լ այն էական հատկությունները թվարկելուդ, որոնք
բնորոշ են մերձավոր սեռին ե, հետևաբար, սահմանվող հաս
կացությանը:
Ծագումնաբանական (գենետիկւսկան) սահմանումը բա ֊
ցւսհայտում 1: սահմանվող՜ հասկսւցությսւմբ ամրագրված ւսռարկսւյի առաջացումը: Տասներորդ դասարանի երկրաչա
փության դասընթացում երկնիստ անկյունը սահմանվում է
որպես երկըաչաւիական պատկեր, որը կազմվում է ընղհա
նուր եզրային ուղղոկք երկու կիսահւսրթություններիւք: Երկրսւչափությունը շատ հաճսւխ է դիմում ծագումնաբանական
սահմանումներին: Եվ ոչ միայն երկրաչափությունը: «Անօր
գանական քիմիա» դպրոցական դասագրքում կոագուլյա
ցիան սահմանված է որպես կոլոիղ մասնիկների միւա/ումով
ավելի խոշոր մասնիկների առաջացում:: Ահա և նման սահ
մանման մի օրինակ լեզվական իրողությունից: «հապավու
մը» բառ է, որը կազմվում է սկզբնատառերից կամ սկզբնա
վանկ երի ւյ:
Ծագ՛ումնաբանական սահմանումը իր տրւսբանական կա-

աւպվածյփ տեսանկյունից կարելի Լ հանգեցնել սահմսւնմաii|i մերձավոր սեռի ե տեսակային տարբերության միջոցով:
՚ ! Արջին օրինակում հապավում հասկացության համար բսւււր մերձավոր սեռ է, իսկ սկզբևսսբաոերից կամ սկզբհավանկհրխք կազմվելը տեսակային տարբերություն:
Чппдпппшшէհմ (օաեոասհոնաւաւհս) Է այն սահմանու
մի, որը ցույց Է տալիս սահմանվող հասկացության մեջ ամ
րագրված առարկան ստանալու անհրաժեշտ եղանակները:
Այսպես, այն հարցին, թե ի՞նչ Է ազոտականթթուն, կարելի է
պատասխանել սահմսւնելով, այսինքն՝ նշելով, թե ինչ տե
սակային հատկությամբ Է այն տարբերվում մյուս թթունե
րիդ: Սակայն քիմիկոսները գերադասում են նշել այն գործո!(արյունները, որոնց իրականսւցմամբ ստսւցվում Է ազոտա
կան թթու, այսինքն՝ դիմում են գործոդութսւյին սահմսւնմաii|i Ահա այդպիսի օրինակ «Անօրգանական քիմիա» դպրո
ցական դասագրքից (Յու. Վ. Խոդակով և մյուսներ):
«Անցկացնել օդի հոսանքը ամոնիակաջրի միջով, որի
հետևանքով կտրացվի սւմոնիակաօդային խառնուրդ: Լցնել
կատալիզատորի մետաղի օքսիդի հատիկներ հորիզոնական
ւ|իճակում գտնվող ապակյա խողովակում: Տաքացնել կատսւ||սրաըորը: Ընդհատել տաքացումը (հետագա անհրաժեշտ
երկաստիճանը պահպանելով ռեակցիայի ջերմության հսւշt||Ul): Արդյունքում ազոտի (II) օքսիդը օքսիդանում Է խառ
նուրդում մնացած թթվածնով և ապա սպոտի (IV) օքսիդը փոխազդում է ջրի հետ: Առաջացած նյութն էլ ազոտական թթվի
գրային լուծույթն Է»:
Դործողութային սահմանումը լայն կիրառում ունի գործ
նական կյանքում: Ենթադրենք, ճա՛շակում եք մի նոր խմորեi|!i(i: Ի՞նչ խմորեղեն Է դա: Դրա պատասխանը քիչ բան կտա,
եթե հանգի սահմանմանը՝ մերձավոր սեռի!և տեսակային
տարբերության միջոցով: Ավելի արղլոԼնավեւր կլինի, եթե սւյդ
պատասխանը տրվի գործառութային սահմանման միջոցով՝
նշվեն այն գործողությունները, որոնք ՛հանգեցնում ՛ են
բՕՕարկվող խմորեղենի պատրաստմանը:
Կան նսւե սահմանման այլ տեսակներ՝ ինդուկտիվ սահ
մանումներ, բառային, ընտրովի ու համատեքարսւյին ս՚ահ-
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մանումներ, իմաստային ու շարահյուսական սահմանումներ,
որոնւյ կարելի Լ ծանոթանալ բուհական դասագրքում ե մաս1
նագի ւյւսւկան գր ականությո ւնո ւմ:

12. ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
սւ) Սահմանումո պետք է ւհնի համայաւհ:
Այս պահանջը կարող է բավարարվել միայն այն դեպ ֊
քում, երբ սսւհւԽւնվող ե սահմանող հասկացությունները նույ
նական հարաբերության մեջ են, այսինքն' այդ հասկացութ
յունների ծավսւլներր համընկնում են: Այդ տեսանկյունից,
քննարկենք հեւրևյււղ սահմանումը. անատոմիան գիտություն
է օրգանիզմի և նրա բաղկացուցիչ օրգանների ձեի, դիրքի,
չափերի, ներքին կազմության մասին: Այս սահմանումը հսւմսւչսսի է այնքանով, որքանով տվ]ւսլ դեպքում անատոմիա
հսակացությունը ե գիտություն օրգանիզմի և նրա բաղկա
ցուցիչ օրգանների ձնխ դիրքի, չափերխ ներքին կազմութ
յան ւԽսին հասկացությունը նույնական են:
Քննարկվող պահանջի խախտումը կարող է հանգեցնել
նրան, որ սահմանումը դաոնա լայն կամ նեղ: Աահմսւնումը
լայն Է, եթե սահմսւնող հասկացության ծավալը լայն Է, քան
սահմանվող հասկացության ծավալը: Տվյալ օրինակում եթե
ասենք' անատոմիան գիւրություն է, և դսւ հւսմարենք սահ
մանում, ապա այն կլինի լայն սահմանում: Գիտություն հաս
կացության ծավալն ավելի մեծ է, քան անատոմիա հասկա
ցության ծավալը: Գիտություն Է ոչ միայն անատոմիան: Գի
տություն են ֆիզիկան, քիմիան, լեզվաբանությունը և շսսր
այլ տեսություններ: Իսկ եթե անատոմիան ււսւհմանենք որ
պես գիտություն օրգանիզմի ե նրա բաղկացուցիչ օրգաննե
ըի ձեի մասին, սալա այս սահմանումը կլինի նեղ, քանի որ
սահմսւնող հասկացության ծավալն ավելի նեղ է, քան սահ
մանվող հասկացության ծավալը: Անատոմիան գիւրություն
է ոչ միայն օրգանիզմի ու նրա բսււլկացուցիչ օրգանների ձեի,
աղե դրանւյ դիրքի, չափերի, ներքին կազմության մասին:
Բ) Սահմանումը չսւետբ է հանցի նոսնաոանուԹւան(ւոաՓ
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тшиШ шМ ևույնսղաւնություն տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ
տսհմանող հասկացությունը բացահայտ կամ ոչ-բսւցահայտ
iim| կրկնում է սահմանվող հասկացությունը: « Քաջ զինվոր
■ էխ |կի արկածները» ւյեււլի հերոսներից մեկը հետևյալ կերպ I սահմանում վերջին օծումը: «Վերջին օծումը վերջին է
1|ւ!,ս|ու.մ այն պատճառով, որ սւյդ օծումը սովորաբար վեր ֊
■ի(ւ(ւ I սրբազան բոլոր օծումներից, որ եկեղեցին կատարում
i lmu|ui լրացյալների վերաբերմամբ»: Այս սահմանման մեջ
iiւ.и11йանւ| ող հսակացությունր' վերջին օծումը, բացահայտո|i|j(i կրկնվում Է սահմսւնող հասկացության մեջ:
զ) Սահ մանման ընթացքում չպետք է տեղի ունենա
Ч1Щ щ т т п т

է,րջապտույտ սահմանման ընթացքում առկա Է այն դեպրաւԼ երբ Ա հասկացությունը սահմանվում է Բ-ի միջոցով.
|ուկ (' հասկացությունն ելիր հերթին սահմանվում է Ափ մ ի ֊
»ու|ու|: Այսպես, եթե այն հարցին, թե ինչ Է մակբայը, պ ա ֊
111 սւսխանենք' «չ թեքվող խոսքի մաս, որը ցույց Էւրալիս հա տ ֊
փուփշի հաւրկսւնիշը», իսկ սւյն հարցին, թե ինչ է չթեքվող
իւաւյչի մասը, որը ցույց է տալիս հատկանիշի հատկանիշը,
պատասխանենք «մակբայ», սւպա տեղի կունենա շրջապտհւյւր սահմանման մեջ:
ղ) LlmuOir անհրաժեշտության սահմանումը չսյեւոբ է պա՜
քանակի ժխտում
1‘անի որ սահմանումը կոչված է բսւցահայտել հասկա
ցության բովանդակությունը, ուսւրի պետք է թվարկի այն էւսկան հաւրկությունները, որոնցով օժւրված է սահմանվող հաս
կացության մեջ արտացոլվածառստկան: Դսւ նշանակում է.
որ սահմանումը հաստաւրող բնույթ ունի: Որպես կանոն,
ւյէհխտ է պատկերացում կազմել առարկայի մասին, եթե սահւնսՕող հասկացությունը նշի այն հատկությունները, որոնցով
<*()տված չէ քննարկվող առարկան: Օրինակ, եթե ասենք, թե
պատմվածքը այն ստեղծագործությունն է, որր չի ենթւսրկփսմ տաղաչափության կանոններին, ապա սա ճշմսւրիւր
ւվսրք է, բայց սահմանում չե: Այն չի պատասխանում «ի՞նչ է
ս|սւտմվսւ ծքը » հարց ին:

Սակայն որոշ դեպքերում մենք ստիպված դիմում ենք
ժխտում պստունակող սահմանումների: Այսպես, օրինակ,
բացատրելով սահման՛ում հասկացությունը, միջնակարգ
դպրոցի 10-րդ դասարանների համար «Երկրաչափություն»
ուսումնական ձեռնարկի հեւլինակ (I. Վ. /|1ոգորելովը երկու
օրինակ է բերում, որոնցից երկրորդն է. «Ուդիդները կոչվում
են զոպսւհեո, եթե նրանք չեն հատվում»: Այդ սահմանումը
ժխտողական բնույթ ունի: Երկրաչափության գիտությունը
մինչե այսօր դեռ չի գտել զուգահեռ ուղիղների այնպիսի սահ
մանում, որը հաստատող բնույթ ունենա: Եվ դա միակ դեպ
քը չէ երկրաչափությունում:
ե՜) Սահմանումս աետռ է ւհնե ш ита, ցեռծ աատՕեռաւ/ոո
աոտահաւտոատմւ ներիս՛.
Քանի որ սահմանումը պատասխանում Է այն հարցին,
թե ի՞նչ է առարկան, աստի այն պետք ե բավարարի հարցին:
Մինչդեռ անորոշություններ, պատկերավոր արտահայտութ
յուններ պստունակող սահմանումը չի կստոդ գաղափար տալ
սահմանվող հասկացության մասին:
Շեքսպիրի հերոսներից մեկը հարցնում է. «ի՞նչ Է աշխար
հը»: Այս հարցի պատասխանը կոչված Է լինել սահմանում:
Բայց այլ է' «Վիշտ ու ցավ» պատասխանը («Հենրի Վեցե
րորդ»): Ահա նման այլ օրինակներ. «Խելքդ մի շատ թթու
խն^որ Է» (Շեքսպիր. Ռոմեո ե Ջուլիետ): «Ի՞նչ է պատիվը:
Բառ» (Շեքսպիր. Հենրի Չորրորդ): «Պատիվն իմ կյանքն է»
(Շեքսպիր. Ռիչարղ Երկրորդ): Այս արտահայտություններից
և ոչ մեկը սահմանում չէ: Սակայն այս հանգամանքը ամենևին
էլ չի արժեզրկում դրանց դերը, նշանակությունը աշխարհը ե
մարդկանց ճանաչելու գործում:

13. ՍԱՀՄԱՆՄԱՆԸ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՀՆԱ ՐՆ ԵՐԸ
Ինչպես առօրյա կյանքում, այնպես էլ գիտական իմա
ցության ընթացքում մենք միշւր չէ, որ դիմում ենք սահմա
նումների: Հսւճախ սահմանման փոխարեն մենք դիմում ենք
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ւփ ,>արք հնւսրնեյւի, որոնք, ունենալով որոշակի իմացական
հ ՛ունակություն, իրենց դյուրազգաց բնույթով, պաւրկևրավոր
փ|1ե|հվ, հաճախ ավելի ուժեղ են դրոշմվում մարդու գիւրւսկսաթրսն մեջ: Շեքսպիրի պիեսներից քադսւծ վերոհիշյալ
111ս11|i I|երսւվոր արտահսւյւրությունները համեմսորություններ
!ւէւ ամեմատոա/ռւԸԶեռո ցույց են՛ տալիս դիտարկվող աասրկաների նմանությունները: Համեմատությունները, իրոք,
ւի կարելի ներկայացնել որպես սահմանումներ; սակայն
պոոնք հաջողությամբ կարոդ են վւոխսւրինելսահմանումնե
րիս Դսւ տեղի ունի այն դեպքում, երբ նպատակը ոչ թե խիսւր
in սեղմ գիտելիք հաղորդելն Է, այլ՝ առարկայի ճանաչումը
պատկերավոր կերպարների ստեղծման միջոցով: Դա հատ
կապես վերաբերում Է այն դեպքերին, երբ գործ ունենք եզա
կի սւոարկւսների հետ:
Եթե պատկերավոր համեմատությունը ուշադրությունը
կենտրոնացնում ե առարկաների նմանությունների վրա,
ասրս ցանացանումո ոննաոԿԱոո առարկաների մասին որո>ակի պատկերացում Է տալիս' այն ւրսփբերելով սւյլ առար
կայից կամ առարկաներից: Ահսւ, օրինակ, ինչպես Է տար
րերում մուրացկանների ե թագավորների մահը Շեքսպիրը
յոլիոս Կեսարում».
Երբ մահանում են մուրացկանները,
Չի փայլատակում ոչ մի գիսավոր,
Իսկ երբ մեռնում են թագավորները,
Համակ երկինքը բոցավառվում է:
Հաճախ համեմատությունն ու զանազանումը զուգակլյվում են: Դրա օրինակը կարող է ծառայել Լեոնարդո դա
՚ 1ինչիին պատկանող հետևյալ արտահայտությունը, գեղա
նկարչությունը մունջ քնարերգություն է, իսկ քնարերգությու|1ր' կույր գեղանկարչություն:
Սահմանմանը փոխարինող հնարներից Է նկարագրու
թյունը: Նեաոասոռաւան համար բնորոշ է սւյն, որ, թվարկե|Ոէ| դիտարկվող կոնկրետ հատկություններն ու հարաբերութ
յունները, սւրեղծում ենք առարկայի զգացական պատկերը:
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Ահա նկարագրության մի օրինակ.
«Վենեցիա յում, դոժերի, ջրանցքների և գեղարվեստների
այդ հր աշակերտ քաղաքում, մի հին ազնվական ընտանիքի
մեջ ապրում էր այգ ընտանիքի միակ զավակը' գեղեցիկ Ջուլիեւրան: Այնքան էր գեղեցիկ նա, որ թվում էր թե հողեղեն
չէր, այլ մի հավերժահարս, որ դուրս է եկել ծովի փրփուրնե
րից: Աչքերը կապույտ էին, ինչպես Իտալիայի ջինջ երկին֊
քր, հայացքը զվարթ ու անհուն, ինչպես Ադրխարիկի հորիզոններր: Ոսկեգույն ծամերը սքանչեյի գանգուրներով պսա
կում էին նրա փոքրիկ, սիրունիկ գլուխը: Երբ ժպտում էր (բայց
ե՞րբ չէր ժպտում), նրա չքնաղ այտերի վրա մատնեհարներ
էին գոյանում ե փոքրիկ բերանի մեջ վարդագույն շրթունք
ների տակ շողշողում էին փղոսկրի պես սպիտակ ե ամուր
մանրիկ ատամները: Միշտ զվստթ էր գարնան ստեի պես,
միշւր թռվռուն' թիթեռնիկի պես, միշտ չարաճճի' կայտառ
երեխայի պես: Երկու գույն էր սիրում' կարմիր ու սպիտակ, ե
նրա արդուզարդի ու կրծքի վրա միշտ անպակաս էին այդ
երկու գույնի ծաղիկները, մեխսւկը ե շուշանը: Նա ինքը թարմ
ու հոտավետ ծաղիկ էր կարմիր կսւմ սպիտակ, նայած, թե
ինչ գույնի հագուստ էր հագնում, մեխակի պես կարմի՞ր, թե
շուշանի պես սպիտակ»:
Նար-Դոս. Նա

Սահմանմանը կարող է փոխարինել նսւե ընոաագբումր*
որի դեպքում նշվում են, թե ի նչ բնորոշ հատկություններով է
օժտված առարկան և ի նչ հատկություններից է այն զուրկ:
Մարդկանց, մասնավորապես, կարելի է բնութագրել ւրարբեր ժամանակահատվածներում և նկսսրի ունենալ նրանց
գործունեության այս կամ այն կողմը' սւշխաւրանքային, ըն
տանեկան, հասարակական ե այլն: Օրինակ, Շեքսպիրի հե
րոսներից մեկը' Հոլոֆերը, այսպես է բնութագրում Դոն Ադրիանո դը Արմսւդոյին.
«Նա մի մարդ է, որ բնավորությամբ գոռոզ է, խոսքով'
կտրուկ, լեզվով' սուր, աչքով' փառսսրենչ, քայլվածքով'
ծանր: Նրա ամբողջ կերպարանքը սնամեջ է, ծիծաղելի ե մե
ծապանծ: Նա շատ պճնասեր է, շատ վայելչասեր, շատ ար
հեստական, շաւր յուրօրինակ և, այսպես ասած, շատ օտա-
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րա]փ,,. Նա իր երկարաբանության՜ թելր ավելի նրբորեն էր
հրոսում, քան իր տրամաբանության կծիկր»:
«Սէտո ապարդյուն ճիգերը»

Այս բնութսւգրումն ընղհանուր բնու՜թագիր Է:
Սովորաբար բնութագրողը բնութագրում Է մեկ այլ անձււսսխրության: Սակայն լինում են նաև ինքնաբնութագրման
յխպքեր: Ահա դրանցից մեկը Շեքսպիրի «Հսւմլեւր» ողբեր
գությունից.
«1.7ս ինքս քիչ թե շատ պարկեշտ մարդ եմ, բայւյ դարձյալ
|ւ!կա իմ մեջ այնպիսի բաներ եմ տեսնում, որ սւվեփ լավ Էր
Օայրս ինձ ծնսւծ չլիներ: Ես շատ հպարտ եմ, քենախնդիր,
!իiւ)1/ամոլ, սւվեփ շսւտ չարություններ ունիմ ձեռքիս ւրակ, քան
ոխ1Փ՝ նրանց տեդ տալու, քան երևակայություն' նրանց ձե
ւյոսլու, քան ժամանակ' իրագործելու: Ինչո՞ւ ուրեմն ինձ նման
I ակներ քարշ գան երկրի և երկնքի միջև: Մենք'բոլորս Էլ աII աջնակսւրգ սրիկաներ ենք. մեզանից ոչ մեկին չհավսււրաս»:
Նշենք նաև սահմանմանը ւիոխստինող մի հնար ևս՝ որը
ւԱստնացուցսւյին (օստենսիվային) սահմանում անունն Է
արացել: Մաւռնաււոս/աւհն սահմանման դեպքում սահման֊
t|ni| հասկացության բովանդակությունը կսւմ բառի իմսւարը
])Ա1ցահսւյւրվում Է՝ մաւրնանշելով առարկան, որն արտացոլ
ված Է դիտարկվող հասկացության մեջ կամ անվանվում Է
ււո|յալբառով: Բացսսրրեւու համար, թե ինչ են կխք անկյուն֊
է1եբը, կարելի Է այն սահմանել մերձավոր սեռի ե ւրեււսւկա)ին ւրարբերությսւն միջոցով: Այդպես Էլ արվում Է մասնավո
րապես երկրաչափության դպրոցական դասագրքերում:
* էփց անկյունները այնպիսի երկու անկյուններ են, որոնց մի
կողմը ընդհանուր Է, իսկ մյուս կողմերը լրացուցիչ ^կիսսւու•ւիղներ են»: Սակայն այս գաղափարը կարելի Է ներկւսյացԱև[ ունկնդրին, ընթերցողին, մաւրնանշելով, ցույց տալով կից
անկյունների պսսրկերը (տես գծ, 8): Պատահական չէ, որ
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դպրոցական, մսանավորս.)պես, երկրաչափության դասագըրջերում հաճախ blip հանդիպում այսպիսի արտահայտութ
յան' «Ն ա յեցեք պատկերին»: Դրսւնույ բացատրվում է
քննարկվող առարկան:
Սահմանմանը փոխարինող տրամաբանական այս հնա
րը երկու ձևով է կիրառվում: Երբ քննարկվում Է թանձրայյա=
կան (կոնկրետ) հասկացություն, մատնանշում ենք հասկա
ցության մեջ սւրւրսպոլված առարկան: Օրինակ. «Ծիածանն
այն Է, ինչ տեսնում եք», «Սա կապույտ երաշտահավ է»: Երբ
քննարկում ենք վերացական հասկացությունդ օրինակ, կա
պույտ հասկացությունը, ապա մատնանշում ենք այն առար
կաները, որոնք օժտված են կապույտ գույնով: «Երկինքը կա
պույտ Է», «Այս մատիտը կապույտ գույնի է», «Այս գգեստը
կապույտ գույնի է» ե այլն:
Սահմանման դեր Է երբեմն կատարում բասաւորութւուևս

օլւԻճաԿԻ Վե$աա.Վ՛
Այն հարցին, թե ի՞նչ Է ոչ-էչեկտբուիտը, կարելի ե պսււրասխանեւ սահմանման ձևով. «Այն նյութերը, որոնց լու
ծույթները Էլեկտրական հոսանք չեն հսոյորդում, կոչվում
են ոչ-Էլեկգտոլիտներ»:
Յու. Վ. Խււդակով ե ուրիշներ. Անօրգանական քիմիա

Սակայն, ժխտում պարունսւկոդ սահմանումից խուսափե
լու կամ այն լրացնելու նպատակով կարելի է դիմել օրինակի,
ասելով' «Շաքարր ոչ-էլեկւրրոլիտ է»:

14. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԸ
Երբ արդեն որոշակի պատկերացում ունենք հասկացութ
յան մասին, քննարկենք այն հարցը, թե ինչ տրամաբանա
կան հնարներով է ձևավորվում հասկացությունը: Դրանք
հետևյալներն են.
Բաղոատոաաւնո տրամաբանական հնար է, որի միջո
ցով հնարավոր է ամրագրել որոշակի խմբի առարկաների
միջև նմանություններն ու տարբերությունները: Դիցուք,
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|>ա1ւսբկում են 6 արւրարապետակաԸ օրդեր հասկացության
կազմավորումը: Դրա համար նախ անհրաժեշտ է դիտստկել
գտսական օրդերները' դորիսւկան, հոնիական, կորնթոսաIjUiCi, ւրոսկսւնական և բաղադրյալ օրդերները, որոնցից սւոաջին երեքը Հին Հունաստանից են գափս, իսկ վերջին ՛եր
կուսը' Հին հռոմեական ծագում ունեն: Դրանց բսւղդւստությՈԼնը ցույց Լ ւրափս, որ բոլորն էլ միևնույն ճարւրարագխրսւՀ
կան գործառություններն ունեն' հենսւկահեծանային ւրարրեր են և միևնույն ճարւրարապեւրսւկան նշանակությունն ու(iliti' գեդարվեստակսւն հնչեղություն են տափս ՛ճարտարա
գիտական տարրերին: Թվարկած բոլոր՛ ճարտարապետա
կան օրդերներն ունեն միևնույն մասերը' պատվանդան, սյուն,
անտաբլեմենւր: Կան նաև այլ նմանություններ: Սակայն քիչ
չեն նաև տարբերությունները: Դրանք մեծ մասամբ հանգում
են ճարտարապետական արտահայտչական ձևերին: Դորիական օրդերի արտահայտչական ձևերը պարզ են, խիստ,
զսպված: Խարիսխը բացակայում՛ է: Սյան ողջ մակերևույթի
համար բնորոշ են ուղղաձիգ ակոսները: Հոնիական օրդերը
նրբագեղ է, ունի խարիսխ, զարդաքանդակներ, գալարազարդ
խոյակ: է լ սւվեփ նրբագեղ է կորնթոսսւկան օրդերը, որն աչ
քի է ընկնում իր տերևազարդ խոյակով: Եվ հակառակը, տոսկանական օրդերը իր գեղարվեստական արւրահսւյտչական
ձևերով ավելի պարզ է ու խիստ, քան դորիսւկան օրդերր, չու
նի անգամ ակոսներ: Բաղադրյալ օրդերը զուգակցում է հո
նիական և կորնթոսսւկան օրդերների որոշ տարրեր, բւսրդեցված են ճսւրտսւրապեւրական ձևերը, ծանրաբեռնված է խո
յակը:
Այս նմանություններն ու տարբերություններր դրսևորվե
ցին շնորհիվ նրա, որ ճարտարապետական օրդերները բաղ
դատվեցին ոչ միայն ամբողջությամբ վերցրած, այլ նսւև իրենց բաղադրամասերով: Իսկ առարկաների բսւղւսդրամասերին կարելի է դիմեւ, երբ վերլուծում ենք ամբողջը:
Վեռտւծոաաւնռ (uiUuiihan) ւորսւմաեանսւկսւն հնար է, որի կիրառմսւմբ առարկան մտովի բաժանում ենք իր բաղկա
ցուցիչ տարրերի և ուսումնասիրում վերջիններիս հսսրկությունները: Վերլուծության շնորհիվ էր, որ հնարավորություն
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ընձեռվեց համեմատել ճարտարապետական օրդերների խո
յակները:

Վևրրււծությունը, սակայն, ինքնանպատակ չէ: Ուսումնա
սիրելով առարկայի բաղկացուցիչ տարրերը, այնուհետև մենք
դիմում ենք համստրռւթւա(յբ (սհԽեզիԱ), որի օգնությամբ
մտովի միացնում ենք վերլուծության հետևանքով առանձնաց
րած ւրարրերր, քննում վերջիններիս միջև եդսւծ կապերն ու
հարաբերությունները և ընդհանուր գաղափար ււտեդծում ա ֊
ռստկայի ամբողջական պատկերի մասին: Եթե՜ վերլուծութ
յամբ կարոդ ենք դիտսւրկել ճարտարապետական օրդերի
պսսրվանդանը, սյունը և անւրաբլեմենտը առանձին-սաանձին, ապա համադրությամբ պարզում ենք դրանց վտխադարձ
կապն ու հարաբերությունը օրդերի ճսւրւրարագիտական՜՛և
ճարտարապետական բնույթի դրսևորման ու հաստատման
գործում:
Վերլուծության ու համադրության հնւսրների կիրառման
ստղյունավետությունր պայմանավորվում Է նրանով, որ դի
տարկվող առարկայի ոչ թե բոլոր հատկություններն են ար
ժանանում մեր ուշադրությանը, սւյլմիայն նրանք, որոնք կար
ևոր դեր են խաղում առարկայի մտավոր, ւրրամաբանսւկան
պսսրկերը վերակառուցելիս: Դսւ տեղի է ունենում տրամա
բանական մտածողության վերացարկման ունակության
շնորհիվ:
Վեռասաոեամո (աըաոոահառումո) տրամաբանական մի
այնպիսի հնստ Է, որը հնարավորություն է ընձեռում մւրովի
վերանալ դիւրարկվող առարկայի որոշակի հաւրկություններից և գխրակցության մեջ ամրագրել հասկացության ձևա
վորման համար անհրաժեշտ հատկությունները:
Սակայն վերջիններս հարկավոր է ի մի բերել՝ հասկա
ցության, որպես առարկայի ւրրամաբանսւկան պատկերի, վերարտսւդրման համար: Այդ խնդիրն էլ կատարում է վերա
ցարկման հետ համաւրեղ գործող niinhանոասռւմո, որը մւրո
վի միացնում, ամփոփում է այն հատկությունները, որոնք ընդ
հանուր են դիւրարկվող ղասի բոլոր առարկաների (տվյալ օրինսւկում՝ ճարտարապետական բոլոր օրդերների) համար:
Հասկացության ձևավորումն ու ամրագրումը բսւղդատութ-
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ji 111! |Цф|шО)П|>յա ti ii ւ համադրության, վերացարկման ու րնդհա11|աւ)յմա(1 տրամաբանական հնստների համատեղ գործուււ1ււՈ| ւI'Uti աjinjIllCipC ևն:

;ա ր ց ս ր կ ր կ ն ո ւ թ յ ա ն հ ա մ ա ր

i 1»"||չ I: հասկացությունը: 2. Ի՛նչ է հատկությունը: 3. Ինչո՛ւ] են տւսրI ii)u|nnV հսկան հսււրկությունները ոչ-էւսկաններից: 4. Ո՞ր հատկությունlilijHI lili արտացոլվում հասկացության մեջ: 5. Բացատրեք հասկացութ
յան յ4ո|սւնդակությունը ե ծավալը: 6. Ո՞րն է հասկացության ծւսվալի ե
Իււփւք(հ|ա1|ության հակստար^ հարաբերակցության օրենքը: 7. Որո՛նք են
հասկացության հիմնական տեսակները: 8. Թվարկեք հասկացություն նեւփ տեսակները՝ ըստ հասկացության ծավ ափ: 9. Ինչո՞վ է տարբերվում
հաւխտական հասկացությունը ոչ-հավւսքականից: 10. Որո՞նք են հւսսկւՍԱության տեսակները' ըստ վերացարկման աստիճանի: 11. Ինչո՛վ են
տայտերվում համեմատելի հասկացությունները ոչ-համեմւստելի հասկւսII ատյաններից:

12. Գրաֆիկորեն ցույց տվեք ստորադրության և ստոբակ-

սաթյան, հւսկասող ե հակադեմ հասկացությունների միջս եղած հւսրա|*|տւսթյունները: 13. Բացատրեք հասկացության բաժանման էությունը:
I I Ինչո ՞վ են տարբերվում իրսւրիւյ հասկացությունն երի բաժանումը' ըստ
հատկության փոփոխման, b երկանդամ բաժանումը: 15. Որո՞նք են րւսւ)աՍման կանոնները: 16. Ո՛րն է բաժանման նշանակությունը: 17. Որն է
յսահսնման ե դասակարգման տարբերությունը: 18. Ի՞նչ է սահմանումը:
I Օ՛ ՛ րն է սահմանման նշանակությունը: 20. Թվարկեք սահմանման հիմ
նական տեսակները: 21. Կարելի՞ է, ւսրդյոք, հանգեցնել ծագումնաբանա
կան սահմանումը սահմանմանը' մերձավոր սեռի և տեսակային տարբե
րության միջոցով ե ինչպես: 22. Ի՞նչ կիրառում ունի գործողութային սահ
մանումը: 23. Որո՞նք են սահմանման կանոնները: 24 Ինչո՞վ են տարբեր
վում միմյանցից շրջապտույտը սահմանման ընթացքում հ կրկնաբա
նությունը սահմանման մեջ սխալները: 25. Սահմանման ո՞ր կանոնն Է
թույլ տափս բացառություն: 26. Որո՞նք են սահմանմանը փոխարինող
հնարները: 27. Բացատրեք սահմանմանը փոխարինող հնարն երի նշանա
կությունը: 28. Թվարկեք հասկացության կազմավորման տրամաբանա
կան հնարն երը:
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III ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ի ՞Ն Չ է ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դատողությունը մտքի ձև է, որը հաստատում կամ ժխտում
է մի որևէ հատկություն մի որևէ առարկայի նկատմամբ կամ
էլ այս կամ այն հարաբերությունը' երկու և ավելի առարկա
ների միջև:
Տատս շատ աշխատասեր կին էր: (1)
Րաֆֆի

Հայը չէր ուզում բաժանվել հայրենիքից: (2)
Րաֆֆի

Արարատը բարձր է Արսպածիւյ: (3)
Անահիտը Հասմիկի քույրը չէ: (4)
(1) և (2) դատողություններում առկա են առարկա և հատ
կանիշ. ընդ որում (1) դատողությունում առարկայի նկատ
մամբ հատկանիշը հաստատվում է, (2) դատողությունում'
ժխտվում: (3) դատողությունում հարաբերություն (բարձր լի
նելը) է հաստատվում երկու առարկաների միջև, իսկ (4) դա
տողությունում հարաբերություն (քույր լինելը) է ժխտվում եր
կու առարկաների միջև:
Դատողությունները կարող են լինել իմասւրավորված կամ
անիմաստ: Իմատոաւքռրմածէ սոն դատողությունը, որը կա
րող է լինել ճշմարիտ ..կամ սխալ: ճշմսւոհտ է այն դսսրողությունր, որը համապատասխանում է իրականությանը, իսկ
ցխսղ է այն դատողությունը, որը չի համապատասխանում
իրականությանը: «Վսւշինգտոնը ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքն է»
դատողությունը իմաստավորված ճշմարիտ տարողություն է:
«Նյու Յ՚ոբքր ԱՍՆ-ի մայրաքաղաքն է» տարողությունն իմաստավորփււծ, բսւյւք սխալ դատողություն է:
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1Այ'/սԽաո են այն դւստողությունները, որտեղ սւռարկա|i!i|i|ili զուգակցում են դրանւյ հետ առնչություն չունեցող հատկա թյուն նbp կամ հարաբերություններ (ա), առարկային վևրսւղյսխւմ I իր բնորոշ հաւրկությանը հակասող հատկութ
յան (ր), արտահայտում է անսւվւսրտ մխրք (գ) և կամ էլ
նախադասության մեջ բառերն այնպես են շաղկապվում իրար 1)1дф, որ ոչ մի բան չի հասկացվում (դ):
( )րինսւկ'
Պաղպաղակի համր կանաչ է: (ա)
Այս սառը պաղպաղակը շատ ւրաք է: (բ)
է՜ոպենը բազմազավակ ընտանիքի միակ երեխան Է: (բ)
ֆրանսիական ււպրյ^ակւսնի շարադրանքիս' ЩЩ*
ֆրանւփււսյի գրու յ-երգիծաբ ա ն Ժան-Շառփ

Ն»ա ավելի սիրուն Է, քան: (գ)
Հետևանքով ավելի ճիշտ թույլատրվում Է կամ թե չէ ինքԱար ույն կերպով ընդհակառակը ենթակա՛ է հատուց
ման: (դ)
Յա. Հսւշեկ. Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները

Անիմաստ դատողությունները չեն կարող լինել ճշմարիտ
կսւմ սխալ:

2. ԴԱՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
Դատողությունը բաղկացած է սուբյեկտից, պրեդիկատից
ե դրանք իրար հետ առնչող տրամաբանական կապից:
Ummbbmn հասկացություն է մտքի առարկայի (առար
կաների) մասին, որին (որոնց) վերագրվում է որևէ հատկութ
յուն կամ հարաբերություն հաստսսրման կամ ժխտման մի)ոդթվ:
Պոեղհկատբ հասկացություն է այն հատկության (հա
րաբերության) մասին, որը հաստատվում կսւմ ժխտվում է աասրկսւյի (առարկաների) նկսււրմսւմբ:
Կաաո հաստատման կամ ժխտման տրամաբանական
արտահայտությունն է:
Վերլուծենք հետևյալ դատողությունների կազմը.
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0
ուոր սւղիտտկուցների բաղադրության մեջ մտնում
ջրսւՕնի, թթվածնի, տզոտի ալբոմներ: (1)
«Ընդհանուր կենսաբանություն», Յու. հ.Պոլյանսկու
խմբագրությասբ

*
Ցանկացած կետի տատանումների լայնույթը ժամանսւ
կի ընթացքում չի փոփոխվում; (2)
Գ. Յու. Սիակիշե, Й. Բուխովւյե. Ֆիզիկա

Զւղղսւնկյուն եռանկյան ւյսւնկսպած էջը փոքր է ներքնա
ձիգից: (3)
11. Վ. Պոգոււելով. Երկրաչափություն

(I) դատողության սուբյեկտը սպիտակուց՛ հասկացութ
յունն Լ, պրեդիկատր' բաղադրության մեջ ջրածնի, թթված
նի, ազոտի ատոմներ մտնեք հասկացությունը: (2) դատողութ
յան սուբյեկտը ցանկացած կետի տատանումների լայնույթը
եսականությունն է, պբեդիկատը' ժամանակի ընթացքում
փոխվեք հասկացությունը: (3) դատողության սուբյեկւրը ուղ
ղանկյուն եռանկյան ցանկացած էջ ե ներքնաձիգ հասկա
ցություններն են, իսկ սլրեդիկաւրը' վաքը հասկացությունը:
(1) դատողության մեջ կապն արտահայտված է «են» հաս
տատումով, (2) դատողության մեջ' «չի» ժխտումով, (3) դա
տողությունում' «է » հաստատումով: Կապը կարող ե նսւև ան
միջականորեն ստւրահայտված չլինել, հանդես գալ որպես
պրեդիկւստի բւսղկացոււփչ մաս: Դփտստկենք հետևյալ դա
տողությունները.
Օրը մթնեց: (4)
Հորդ սւնձրե տեղաց: (5)
Սեր հույսերը չարդարացան:(6)
Այս բոլոր դեպքերում դատողության կապը ինքնուրույն
արտահայտություն չունի: Այն համապատասխան պրեդիկսսընեբի (մթնեց, տեղաց, չարդարացան) բաղկացուցիչ
մասն է:
(1) դատողությունում հաաըատվում է հատկություն առսւրկայի նկատմամբ, (2) դատողությունում' ժխտվում: Այն
դատողու թյուններում, որտեղ առարկայի նկատմամբ .հաս
տատվում կամ ժխտվում ե հատկություն, սուբյեկտը նշանակ
վում է Տ տառով, պրեդիկատր' Р տառով: Այդ դեպքում (1)
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է|սւ ւ(ՈԱ)ւո )«>)ւиli|) կարելի Է ստւրահայտեյ «Բոլոր Տ-երր P են»,
իսկ ( ') 11 ми11 ո1111 i|a| niCip" «Աչ մի Տ P չէ» ընդհանրական բաihu ^ԱЬ|Шi|:
( 1) դատողությունում հարաբերություն է հաստատվում
հբկու առարկաների միջև: Այն դատողություններում, որտեղ
առարկաների միջև հաստսպւվում կամ ՛ժխտվում է հսւրաբերԱքիք/ու/Լ սուբյեկտները նշանակվում են x,* у, z... տառերով
(կախված առարկաների քանակից), իսկ հարաբերությունը
м աւնակվում է R տառով: (3) դաւրողության ընդհանրական
րաՕսւձևո կլինի xRy:
1) ատողությսւն սուբյեկտը և պրեդիկսսրր որոշվում են իjihlig տրամաբանական նշսւնակությաւէբ և ոչ թե դատոդութ|ւս(ւ մեջ գրաված տեղով: ԴիտստկԱնք հեւրևյսղ դաւրողութ)iU(ՅՕԱրը.
(Iարզպետունու քաջերի անունը ցնցեց զինվորներին: (7)
Մուրաւյան

Անտարբեր անցնել այդ սրբության մոտով չէր կարող ոչ
մի գյուղացի: (8)
: Լեւ
Սի կատարյալ հիացք Էր Անսւհխրը սպարապետի զգես1|ւի մեջ: (9)
Ղ. Աղայւսն

Այս տարողություն ներր վերցված են գրական ստեղծա
գործություններից: Համապատասխան ւրեքսւրում ընթերցե֊
յ)ա ավելի ստույգ կարելի Էր պստգել դրանց իմաստը և,
հետևաբար, տարողությունների սուբյեկտը և պրեդիկաւրը,
որոնք որոշվում են րսւր իրենց իմաստի: Տվյալ պարագայում,
երբ այդ տարողությունները դիւրարկում ենք որպես օրինակ֊
11եր, իրենց իմաստային շրջապսււրից անջատ, սուբյեկտն ու
•պրեդիկատը որոշելիս ղեկավարվում ենք այն իմասւրով, ինչ
անմիջականորեն ե ինքնուրույն ձևով բխում Է քննււտկվոդ դա
տողության բովանդակությունից:
1
(7) դատողության սուբյեկւրը Մարզպետունու քաջերի ա ֊
նռւնբ հասկացությունն Է, (8) դատողության սուբյեկւրը՝ qjniւթււ/ի հասկացությունը: (7) դաւրողության սուբյեկւրը գտնվում
I դաւրողության սկզբում, իսկ (8) դաւրողության սուբյեկւրը՝
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տարողության վերջում: Այդ դատողություններում հակառակ
դիրք են գրավել նաև պրեդիկատները:
Միանշանակ չի որոշվում (9) դատողության սուբյեկտը,
երբ դատողությունը դիտարկվում Լսոսկ որպես օրինակ: Այս
դատողության սուբյեկտը կսւրող է համստվե] Անահիտ հաս
կացությունը: Այդ դեպքում սուբյեկւրը բաժանում է պրեդիկսւտն արտահայտող բառախումբը երկու մասի ե գտնվում
դրանւլ միջե: Սուբյեկտ կարոդ Է համարվել նսւե Անահիտը
սպարապետի զգեստի մեջ հասկացությունը, որը նշանակում
Է, որ սուբյեկտը հանդես է գալիս դատողության վերջում:

3. ՊԱՐԶ ԴԱՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Պաոց ոաաոոոաւունո բաղկաւյսւծ է մեկ սուբյեկտից ե
մեկ պրեդիկսւտից: Դա նշսւնակում Է, որ պարզ դատողութ
յան ոչ մի տարր ինքնուրույն չի կարող հանդես գալ որպես
դատողություն: Վերը քննարկված (1)-(6) տարողություննե
րը պարզ դատողություններ են:
Հիմք ընդունելով պարզ դատողության այս կամ այն հատ
կությունդ, կարելի Է գրանցել դատողության տարբեր տեսակ
ներ:
յ
'• . Ж ՚
Պարզ դատողությունները կարելի Է բաժանել huiinbnmլսլԸՆ հաոաըեոուռւսւն դատողությունների: Այդ անվանում
ները պայմանավորված են դատողություններում հատկութ
յան ե հարաբերության դերով: Առաջին դեպքում դատողութ
յունում հաստատվում կամ ժխտվում Է հատկություն, երկրորդ
դեպքում՝ հարաբերություն: Խնդիրը հատկության և հարա
բերության տարբերակման չափանիշն Է: Եթե դատողության
առարկային մի որեէ բան է վերագրվում ե սւրդւունքում ստաղ
վում Է իմաստավորված դատողություն (ճշմարիտ կսւմ ւփսպ),
ապա այդ վերագրածը հատկություն Է: Իսկ եթե նման վե
րագրման հետևանքով արստվում է անիմաստ դատողություն,
ապա այղ վերագրսւծր հատկություն չէ: Պստզելու համար,
թե արդյո՞ք գործ ունենք հարաբերության հետ, սւյն պետք,է
հաստատենք երկու (կամ ավելի) առարկաների միջև: Եթե
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нишjjtj|i իմաստավորված դատողություն (ճշմարիտ կամ
I н ,, ii j11и)(i հոատատվածր հարաբերություն է
•
I lit ւ|ւ(>ուո(1կji)i(l|i;j ;>ննսւրկենք դպրոցական «սրկրաչա|нн; 1 11йit (I!
Պոզորելով) դասագրքից վերցրած հետևIиtj )!tսկ111iii11ս.մ|I• «Տրված ուղղի վրա չգտնվող կետով հսւր! .* иj ՚ i!itlj վրա կարեյի I; տւսնեյ այդուղղին գուզ ահ եռ մեկից
! ավելի nt i(|u]» : Առանձնացնենք երկու հսակացություն\/?Հհ i/uiijtu/ili/r. Ընտրենք մտքի առարկա, որի մասին հսւսկա|)հ!
համարենք դատողության սուբյեկտ' «А В հատ֊
*|и**»ji ! /հակերպենք հետևյալ դատողությունը' «А В -ն ուէփ!1 1 Սա իմաստավորված դատողություն Է, ուստի ոպխլւ
ImHjiljiii j.t(lil.Ci 1: Այժմ AB հատվածին վերագրենք զուգահեռ
լj11iIi111 • AU-fl զուգահեռ է»: Uui անիմաստ դատողություն Է
Ոոատխտտ միտք), ուստի զուգահեռ լինելը հատկություն չէ:
111() hiiiiii)i!UifiliCip մտքի երկու առարկաների միջև. «А В -ն և
■ 1Mi զուգահեռ են»: Սա իմաարսւվորված դատողություն Է,
ուստի iit\ii\iiihlinp հարաբերություն է:
արարերություն կարեյի է հասաւրել ոչ միայն երկու, այլև
հ|ւկաւi|)If ավելի առարկաների միջև: Օրինակ, «Հրսւզդանը
րրՕվում I Սրևանի և Սևանի միջև»: Այս դատողության բսւimi \liii I. R(iyv,w), որը նշանակում Է' R տիպի հարաբերութ1)Ոfi I հաարատվում u,v,w առարկաների միջև: Այդ առար
կա jIեյվi բանակը կարելի է ավելացնել R(u?v,w,z) և այլն
Ս|,)ե նկատի ունենանք սուբյեկտի և պրեդիկատի կապը
տարողություններում, ապա բաժանման հետևանքով կունեHinlip 1աոոոաւռաեան\\ <^/աա1/ա/7ոաւոռղռւթաւններ: Առա■,«|i(l 1|էւպքում կապը հատկություն է վերագրում առարկային
կամ հարաբերություն առարկաներին, երկրորդ դեպքում'
՛փորում: Դատողությունների բաժանումը հաստատականի
հ ւփորականի' տրամաբանության մեջ անվանվում Է ըաժաiiuiO ոստ niuinnnnwmili ոոանհ.
Հաստատական դատողության օրինակներ են.
1‘մ հորս հիշում եմ որպես մի երազ:
Րաֆֆի

Սևանի լիճը փռված է սաջևս:
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Գ. Բաշրնշաւլւաս

Ջաղսւցր ծ՜ույորևն չխկչխկում էր:
Ավ. ԻսահսւկյաՕ

Արցունքը4 աչքերի ււ? վարձում եմ ժպտալ ես...
Շառլ Ազնավուր

Հաււտւստական դատողություններն արւրահսւյտվում են
«Տ-ը Р է», R(x,y) ե ա յս կարգի այլ բանաձևերով:
ժխտական դաւրողության օրինակներ են.
Հիմա Արաքսր կաթիլներ չի ցայտում կանաչ արայի փե
շերին:
Ա. ԲակունԱ

Ես նրան'՛չգիտեի:
Գ. Ս՜ահարի

Ձորում վաղուց այլևս ոչ մի մարդկային արվեր չէր երև
վում...
Վ. Խեչումյան

Ժխտական դսսրալություններր արտահայտվում են
«Տ-ը P չէ», R(x?y) և նմանատիպ այլ բանաձևերով:
Ըստ ասոոոութւան սուբւեԱտհ և աոեոհևսւահ ծսս1ա1նեոի փոԽհսւրաբեոոաւան' ոսււյւոոու]3|ուննեոո կարող են լի
նել ընդհանուր, մասնավոր և եզակի:3Այսպիսի բաժանումը
հայտնի է որպես դաւոոոոատւննեոհ բաժանում ոստ բանաШ
Դատողությունն րնոհանոա է, երբ սուբյեկտն րնդհանուր
հասկացություն է, իսկ պրեդիկսսրր վերաբերում է սուբյեկ
տի ամբողջ ծավալին:
Օրինակ'
Բոլոր բախտավոր ընտանիքները նման են իրար...
Լե Տոլստոյ

... Յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախւր է յուրո
վի:
Լե Տոլստռ;
Ասեն մստղ էլ իր արժանապատվությունն ունի.
Հյուրերը ճաշից հետո հւսվսւրվե| էին բուխարու շուրջը:
Ս. Պայազատ

Դատողության ընդհանուր րնույթր հաճախ սւրտահայտ-
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խա ! Ii!ւ(i)յ1»? « յուրաքանչյուր*, «ասեն» ե նմսւքւսսըիւղ шц
, nth (к и| հրբեմն է| այղ նպատակով հատուկ բառ չի օգւրաliiMjm ո
ւսւղաղաթյունն ըստ քանակի ընդհանուր համարելու հա
«пир ji мո(ւսւԼ|11 ւթյուն չունի' սուբյեկտ արտահւսյւրող բառը
iffi»)llml||i ՚ թվով Է օգւրագործվում, թե' եզակի: Բոլոր մարդիկ
հսհկաէ/սւ!//ււ ԵՍ և Մարդը մահկանացու Է դատողությունն ե, ւ րրամաբանական իմսւսւրու( նույնն են: Հոգնակի ե եզաւհ յ ■*|!ւյւյւ քերականական Լքոււ/իչներ են և ոչ թե տրամւսբաIми 11ս tЬ

i թե տարողության սուբյեկտն ընդհանուր հասկացութ!и1 1! I իսկ պբեղիկատը վերաբերում է սուբյեկւըի ծավալի մի
!ииւ?յ11i դատողությունը մասնանոոէ.
1 »|ւի(1սւկ

При; նոանկյուններ հավասստակոդմ են:
11 ս)(յ գիտնականներ,՛որոնք նսւե գրողներ են:
! փչ >ե« այն մարդիկ, որ ընդունակ են սխրագործության:
I
սսրողության մասնավոր բնույթը կարելի Է ստւրահա
Mil»! \տ դ », «կան», «մի քանի», «սակայն» ե նմանատիպ
нւ*j բառերով:
! »թե դատողության սուբյեկտը եզակի հասկացություն Է,
Hi)j( տարողությունը կոչվում Է եզակի: Բնականաբար այս
փատում սլրեդիկատր տարածվում է սուբյեկտի ամբողջ ծաI Iս 11 լւ

ւ|րւս:

( Կփէ1ակ'
i tս սիրում էի նրան:
Նար-Դոս

I սիրե՛մ պապը շաւր ծեր Էր:
Ստ. Զորյան

՜՛ I անա լիճը Սևանից մեծ Է:
II ատողությունները կարելի Է բսւժանեւ ռսւռորակի ե թ ա ֊
սակի, որի հետևանքով կտրացվեն դատողությունների հեւըև|սւ| տեսակները.
/ 'նոհանուռ-հաստաւյշական՝ Բոլոր ծաղիկներն Էլ թոշնում
ե(ւ կամ' Բոլոր Տ-երր P են: (Նշանակվում Է ճւրսւռով, որր
|1ա|փԱերեն affirmo (հաստատում եմ) բառի առաջին ձայնա-

վորււէ):
ԼքաւԱլավո_Ա~հասսւաւ/ւական' Որոշ ծաղիկներ վարդեր Են.
կամ' Ռրոշ Տ-եր Р են: (Նշանակվում է 1 տասով, որը affirm.©
բառի երկրորդ ձայնավորն ե):
Ընդհանոտ֊ժխտական" Ոչ մի ծաղ]ւկ անգույն չէ, կամ Ոչ մի
Տ P չէ: (Նշանակվում է E տառով, որը լատիներեն ■nego
(ժխտում եմ) բառի առաջին ձայնավորն է):
Մսսնամոբ ֊ժ խ տական' Որոշ ծաղիկ սեր վարդեր չեն, կամ
Որոշ Տ-եր P չեն: (Նշանակվում է Օ տառով, որը nego բսւռ|
երկրորդ ձայնավորն է):
Եցաէլի հաստատ ական՛ Այս ծաղիկը վարդ է, կամ' Այս Տ-ը P
է:
Եզակի ժխւտական' Այս ծաղիկը վարդ չէ, կամ Այս Տ-ը P չէ

4. ԲԱՐԴ ԴԱՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

I

ԲաոՈ կոչվում են այն դատողությունները, որոնք կազ
մավորվում են պարզ դատողություններից' տրամաբանական
շաղկապների օգնությամբ, ե որոնց ճշմարտությունը (սխալ
լինելը) որոշվում է նրանց կազմի մեջ մտնող պարզ դատո
ղությունների ճշմարտության արժեքներով:
Մհաւոաւ (կոԱւռւնկւը]ւվ} նավում է այն բարդ դատողութ
յունը, որը կազմվում է երկու կամ ավելի թվով պարզ դատո
ղություններից «ե » տրամաբանական շսւդկապի միջոցով ե
ճշմաըխր է այն դեպքում, երբ նրա բաղկացուցիչ բոլոր պարզ
դատողությունները ճշմարիտ են:
Օրինակ'
Եռանկյան մեծ անկյան դիմաց գտնվում է մեծ կողմ, մեծ
կողմի դիմաց' մեծ անկյուն:(1)
Ա. Վ. Պո զորելով. Երկրաչավտւթյուն

Արևը դիմում էր դեպի մայրամուտ, իսկ նավակը շարու
նակ լողում էր, դանդաղ, բայց անհողդողդ: (2)
է. Հեմինզուեյ

...Նա բռնեց ցլի եղջյուրներից, ե ցուլը հոգնեց այդ կռվում,
իսկ նա ոլորեց պարանոցը ե պոկեց եղջյուրները գլխից, ցու֊
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j|l ւ?H!рицин» liiji i|(iin|in| փախուստի դիմեց: (3)
Սեբեոս. Պատմություն

ւ հ iM 'ւ h|iu!)||ui| տարողությունները բաղկացած են եր!| иииjии! 11)tи(иւ տարողություններից: (1) տարողության մեջ
ւ!յ *ւ!ւjք ո1111|tи1111 иմ(1 աւորահայտվածէսւրորսւկետով, (2)դսւjH |i иլ puli 111*у ■ խւկ» շաղկապով: (3) դատողությունը բաղijiHUни* I ,պտպարգ դատողությունների]/, որոնց կապն արHiHii ա (ւjttjuii^ I պարբերաբար «և », «իսկ» շաղկապներով, և
ihhjиւ ոի |М(tկ1111111(I:
!!|Mii||jmj տարողության ձեր ւաւբյեկտ-պրեդիկաւրային
լ,, ii ւ»ii|i|iufij)|i տեսանկյունից կարեփ Է արտահայտել հեւրհրսլ |ւաՈսւ յեոփ Տ,-ը P | 1: և Տշ-ը Р2 1 ...
/ ՜ւաւfitill այ ւa Այ֊ (ո1աւու[յկւոիվ) դաւրողո ւթյուն ն առաջանում
ւ 111 <111րւj 111ո111 m1ությ ուննԱրր « կամ » շաղկապով զուգակցելով:
ւ Hill ի որ • կամ» շաղկապը երկու իմաստով Է օգտագործվում,
нւиjւ)ւ բաժանարար դատողության երկու տարատեսակ կա'
li խH|)ИI]1] 1ւ բացառող:
(f/ntiuiiii/j \ոսժասարաբ է սււն դատողությունը, որը կազմ֊
фнп i 1111 (11 ո հ ավելի պստզ դատողություններից և ճշմարիտ
ւ nijli rjliuipnu^ երբ բաղկացուցիչ պարզ դատողություննե֊
11 11jI գո(11ւ մեկր ճշմարիտ Է:
( )|փ(1ակ'
I !ա(կւ գնել Լ զեղարվեստակւսն գրքեր կամ նրա եղբայրր
ւ հ|!հ| ! (i111 սQ բազմաթիվ ընծաներ, սւյդ թվում' գրքեր:
II ]ս տարողության մեջ «կամ» շաղկապն օգտագործված
ւ միացնող իմաստով, քանի որ Լեոնի գրքեր գնելը չի բա ցա ֊
,,ոո' եւյ|4ւրից ընծաներ, այդ թվում ե գրքեր ստանալը:
11
յԱԱլիսի դատողությունը կարելի է ներկայացնել հետերպ րանաձեոփ Տ,-ը P, Է, կամ Տ7-ը ? շ է: Բանաձևը կարող է
բաղկացած փնելոթվու] անդամներից:
/ 'ասառոո ււաժա(ւառառ տարողությունը կազմված Է երկա պարզ դաւրողություններից. որոնցիւյ մեկի ճշմարւրութ|Шiip բացառում է մյուսի ճշմարտությունը: ւU jlpդեպքում
կամ» շաղկապը հսւճախ ստտահայւրվում է «կամ... կամ»
\hm|, որը շեշւրում է' կամ մեկը, կամ մյուսը, երկուսը մխսժսւմmil ակ բացառվում են:
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Օրինակ'
Երկու տարբեր ուղիղներ կամ չեն հատվում, կամ հատ
վում են միայն մեկ կետում:
Ա. Վ. Պոգորելով. Երկրաչափություն

Բանաձևը' Տ-ը կամ Р, է, կամ' Րշ:
Հնարավոր է քննարկվող դաւրողության այլ կառուցվածք'
Կամ Տ ,-ը Р, է (չէ), կամ Տ,-ը Р, 1; (չէ):
11յս ձևով է ներկայացնում իր մտորումները Հ. Սենկեիչի
հերոսը. Կամ իմ գլխում խելք չկա, կամ նրա կրծքում' սիրտ:
Պայմանական, (հմաւհնատհմ) է այն դատողությունը, որը կազմվում է երկու պարզ դատողություններից «եթե..., սւպա» շաղկապի միջոցով:
Օրինակ'
Եթե բանաստեղծությունը սոնետ է, ապա այ i բաղկա
ցած է 14 տողից:
Պայմանական տարողությունը բաղկացած է տրամաբա
նական հիմքից ե տրամաբանական հետևանքից: Տվյալ օրի
նակում տրամաբանական հիմքը Այս բանաստեղծությունը
սոնետ է դատողությունն է, իսկ ւըրամաբանական հետևան
քը' Այն բաղկացած Լ 14 տողից դատողություն ր: Տրամաբա
նական հիմքն ու տրամաբանական հեւրեւսնքը զուգակցված
են «եթե... ապսւ» շաղկապով: Տրամաբանական հիմքն ու
հետևանքը որոշվում են իրենց դերով և ոչ թե տարողություն
ներում գրաված դիրքով: Պայմանական դատողության ձևը
կարելի է արտահայտել հետևյալ ընդհանրական բանաձևով.
Եթե Ա, ապա Բ: Ա-ն տրամաբանական հիմքն է, Բ-ն' տրա
մաբանական հետևանքը:
Ահա պայմանական դատողության օրինակներ Գրիգոր
Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմից' Մ. Խերսւնյսւնի թարգմանությամբ:
Եթե քեզանից փախչենք, դու մեր ետևից կվազես.
Եթե տկարանանք, կզորացնես.
Եթե շեղվենք, դու մեզ շիտակ շավիղի վրա կհանես.
Եթե պատկառենք, կքաջալերես...
Համսւոժեբոաւան դատողությունն այն բարդ դատողութ-
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ми I п)ւji I)UH|iVi|(ii/iV I. երկու պարզ դատողություններից
՚ ւ I ւ о)по Iti It| >l) . iiiii|iii» շաղկապի միջոցով: Uյս շսւղկաj j f ոխփ ւյи11)иւi 111ո <> ձ^Ր հայերենում « ա յն ե միայն այն
Ijliijjjjnin Ьւ >1ւ > աւպւահւսյտությունն է:
( 1(ւ |iiliUl|

i f|i!|hi hi)||ii|(ili|) հատկում են ուղիղ անկյան տակ այն ե
I***1111 utjii դեպքում, եթե այդ ուղիղներն ուղղահայաց են:
էiи j
!! ւս յ\\ \ւi(! m կ 111(i 11ui տ ռղությունից համարժեքության դաt]!!i!(h!| սոսկ) տարբերվում է նրանով, որ առաջին դեպքում
jmjhj ւ(ս111и 111ո ւ.թյունների տեղերը փոխելուց դատողության
tHH|H|»m inilifi փոխկում Է, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ոչ:
սրխհհկ, եթե բանա ստ եղծությանը սոնետ է, ապա ա յն
սսւկացաօ / / V տողիս պայմանական դատոդության ճշմստ-;
чи и | »))ii (Ip կխախտվի հետևյալ ձևակերպման դեպքում՝ եթ ե
\ա\\\ապ\հ1]ծությունըբաղկացած է 14 տա յից, ապա ա յն սուit / ! )ի11չդևռ (ա) ճշմարիտ դատոդությունր կարող Է վե11иւ»»ւ! |»j հետևյալ դարձյալ ճշմարիտ դսսրողութւան՝ երկու
աւ/պներ ուղղահայաց են ա յն և միա յն ա յն դեպքում\ եթե
Վ ուղիղները հատվում են ոս՜լիղ ա նկյա ն տակ:
/ Կպզյ ւլաաոոոաւան կաբայ է huiaihlbi и ш п а п ш ш п п п т jiuii/ui <Vհորման մ Խ ոսով:
I
ւ(1թադր1ւնք դիտարկում ենք որևէ պարդ դատողություն,
|փՈակ, //////;// ա նկ/ա նկից անկյունը սուր անկյուն է (1): Կ ա ֊
յ1111111(1р () )այ ւել (1) պարզ դատողությունը և ձևսւ կերպել հետև11и)(ւ ւ)իջւր չէ, թե ուղիղ ա նկյա ն կից անկյունը սուր անկյուն
■ է} ) կամ Սխսղ է, թ ե ոպիղ ա նկյա ն կից անկյունը սուր անկ՜
/tali I (2սւ): (2) և (2ա) դսւտողություններր կոչվում են բ ա ր դ ,
սւ|ոբա1ւով, որքանով որ առաջացան (1) պստզ դսւտողութ)ա(փց, վերջինիս ժխտման միջոցով:
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5 ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄՍ ԸՄՏ
ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ
Կախված հավաստիության աստիճանից' դսւտողութ
յունները կարելի է բաժանել հնարավորության, իրականութ
յան ե անհրաժեշտության դատողությունների:
ՀևաոամոոոաւաԱդատողությամբ նշվում Է, որ հատկութ
յունը (հարաբերությունը) կարող է պատկանել առարկային
(առարկաներին), կարոդ Է և չպսորկանել:
Օրինակ'
Հնարավոր է, որ AB li CD ուդիդներր զուգահեռ լինեն:
Հնարավորության դատողության բնույթը հայերենում
ընդգծվում է ոչ միայն «հնարավոր» բառով, այլև «կարոդ Լ
պատահել», «գուցե», «թերես» և նման այլ բառերով և բառախմբերով:
Օրինակ'
Կարող է պատահել, խաղաղ մի փողոցում
Թախծում Է մի աղջիկ* երազն իր շոյելով,
Գանձապահ է գուցե, գուցե ջուլհակուհի,
Կարուհի է գուցե կամ գուցե4 ուսանող:
Ի. Շաֆրանի «Հնարավոր է» երգիս Ա. Պարսամյանի
թարգմանությամբ

ԻոանաԱոաւաԱ այն դատողությունն ե, որը արձանագ
րում Է կատարվածը, եդածը, գոյություն ունեցողը:
Օրինակ'
AB ե CD ուղիդները զուգահեռ են:
Պարզ աշնանային գիշեր էր:
<. Թումանյան

ԱՏ1ւոաժե?ւոոաւան դատողությունն այն միտքն է ընդ
գծում, որ տվյալ հաւրկությունր (հարաբերությունը) բոլոր
պայմաններում պետք Է պատկանի (չպատկանի) առարկա
յին (առարկաներին):
Օրինակ'
Զուգահեռ ուղիղները, որքան Էլ շարունակենք, չեն հատ
վի:
Երկիրը պտտվում Է իր առանցքի շուրջը:
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in! jiiii j իր uiill))m (itilipii հավասար են:
’•ими (ո111 j11*111 jij111114>ւuւCi (մոդա|ականությւսն) այլ ղրսեոMHiniiliji ini 11 jimjiiil, իմաասրաևակաև (ԷաիսւռեմհկաԼաԱ)
ավաւափԱԱՎԱԱւա HHLJU L տալիս, թե ինչպես Է հստաբերակint տո!«Ի ‘ihM'l'ilipn առարկաների հատկությունների ու հա{ ц 11լւiit jji ji ii ij liiiji ji |սս|)սւհայտմանը: Կարելի է նշել այդ հաj fj ւ imil|iiibnli lipUp տիպերը, որոնք ամրագրվում հս ապա* Ի/ի \uitji\idh\lu ևեբքեփ հասկացություններով:
I Փ|սաւ1]՝
f Iиjiiiijiкiiti))i I , որ ուղղի ցանկացած կետով կարելի է տաMb) Mjitulj ա ւ(t|Ui hliijiJLiLf ուղիդ, և այն էլ միայն մեկը:
l!{ijnn)!i||i I (չստուգվող), որ թռչող ափսեներ կան:
iijiylijji I , որ հակադիր անկյունները անհավասար են:
UiniUiiUUijij հաւհաոոիոատւնո պարունակում Է «պստւուո 111 j1 ! 1-արգելված !:» ե նման տիպի պահանջներ:
Սւփէւակ՝
I ասհրիԱ հաճախելը պարտադիր է դպրույակսւնների հաւ и)րոյյում չի կարելի ծխել:

- ИI*>1\ՂՌհԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
i ա«(.ու|ու ի)յունների միջև հարաբերությունները կարող են
հարբեր սղսրահայտություններ ունենալ, նայած նրա, թե ինչ
էւոո|ւկհւթ)սւՕ հիման վրա ենք դրանք համեմատում: ՔննարIjհւ)լ» դատ սղությունների հարաբերությունները նրանւյ
• սարխր կամ սխալ լինելու տեսանկյունից:
*
■1 И» երկու դաւրողություններ միաժամանակ ճշմարիտ են
կսու ոիսոհսմանակ սխալ, դրանք համաբժեթդաաողութւուն(!եր lill;
ՍIill նույն հասկացություններից բաղկացած A և I դատո
ղականները, մի կողմից, E և О դաւրողությունները, մյուս
էյ»է1(է^)ւււ, տրնվում են սւոռբադրոաաՕհստաբերութւան մեջ:
վ րս) ղեպքամ դա նշանական Է, որ А ^ 1щ н^^а)ш 0 ճշմստtjи11 խւոԱփդ բխում Է I դաւրողության ճշմարտությունը, իսկ Е
!|ւոտողությսւն ճշմարտությունից՝ О դատողության ճշմար57

Փռւթյունը:
Համարժեք ե ստորադրության հարաբերության մետ)
գտնվող դատողությունները համատեոեւհ դաւրողություններ
են:
Հակասող հարաբերության մեջ են գտնվում միևնույն հաս
կացություններիս կազմված Ah О, Е և I, ինչպես նաև եզակի
հաստատական ե եզակի ժխտական դատողությունները: Հա
կասող դատողությունների միաժամանակյա ճշմարտութ!
յունն անհամատեղելի է:
Հակադեմնսւրսւբերութ) ան մեջ են գտնվում միևնույն հաս
կացություններից կազմված Ah E, ինչպես նաև միևնույն սուբ
յեկտ ե հակադեմ;հասկացություններից՛ կազմված պրեղիկատներ ունեցող երկու հաստատական կամ երկու ժխտա
կան դատողությունները: Հակադեմ դատողությունների միա
ժամանակյա ինչպես ճշմարիտ, այնպես էլ սխալ լինելն ան
համատեղելի Է:
Հակասող և հակադեմ դատողությունները միասին կազ
մում են հսւկաոիբ դատողությունների դասը: Հակադիր դա
տողություններն աԱեամատեդեյհ դատողություններ են:

7. ՏԵՐՄ ԻՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱՕՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դաւրողության սուբյեկտը ե պրեդիկատը կոչվում են դա - 1
տոդոաւամ ւոեոմհմմեռ՝. Եթե դատողության _չձք ցույց Է տա- }
լիս, որ տերմինն իր ամբոո9 ծա փաու! մտնում-է մյուս տերմի-1
նի ծավալի մեջ կամ Էլ ամբողջությամբ բացառվում է մյուս
տերմինի ծավալից, ապա տերմինը բաշխված է.
Քննարկենք տերմինների բսւշխվսւծությունը A, E /J ե О I
դատոդո ւթյո ւններո ւմ:
1.
А դատողությունում սուբյեկտը բաշխված է, քանի
սուբյեկտն ընդհանուր հասկացություն I, իսկ դատողության
Փիս Էլ բխում Է, որ պրեդիկատը վերաբերում է սուբյեկտի
ամբողջ ծավալին:
Պրեդիկատը բաշխված չէ, քանի որ դատողության Փհս
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ւ 1|пн|Ш))т p jmli սուբ յեկ տ ը բ ա շ խ վ ա ծ է, ք ա ն ի որ սուբji.ii nh )Hii))iUi(iiM|i հ ա ս կ ա ց ո ւթ յո ւն է, ի ս կ դ ա ւր ո ղ ո ւթ յա ն Հևիս
II t՝I*иւi ս I որ պ ււևղիկւստ ը ժ խ տ վ ո ւ մ է ս ո ւբ յե կ տ ի ա մ բ ո ղ ջ
#ւи*)ս ւ(Jւ ււկսւվւոսւմր:
՚ i|il)l)|ilյւարր Աս բաշխված Է: Ինչպես ցույւյ Է ւրսւլիս դսւt*мւյмւթ )iii|i յ////, պրեւփկատը ժխտվում Է սուբյեկտի ամբողջ
ւււխւփ հկատմամբ, ուստի պրեդիկատն իր ամբողջ ծավսւ11иj |ւ iniiii >ւ(աlVւաւբյեկւրի հետ (տես գծ. 9):

Գծ. 9

» I դատողությունում սուբյեկւրը բաշխվւսծ չէ, քանի որ
*ւ արոդաթւան {ևս ւքու)նք է ւրսւլիս, որ խոսքը վերաբերում է
սաբ|հկւ|փ ծավալի մի մասին:
Պրհդիկատը նույնպես բաշխված չէ, քանի որ դսւտողութjи•I! ւ//// հնարավորություն չի տալիս պարզերս պրեդիկսւ*ւ■ւ■ւխլղյված 1: իր ամբո՞ղջ ծավալով, թե' ոչ:
! () դատողությունում սուբյեկտը բաշխված չէ, քանի որ
ւрифт յուրյան ձևս մատնանշում է սուբյեկտի ծավալի մի մսւi*!l:
Պրեղիկաւրը բաշխված է, քանի որ, ինչպես ցույց է տաւխւ ղսւտողության <ևռ. սուբյեկտի ծավալի այն մասը, որը
դատողության նյութն է, լրիվ դուրս է հանված պրհդիկսւտի
ամբողջ ծավալից (տես գծ. 10):

Գծ. 10
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8. ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ
Դատողությունն ու նախադասությունն անքակտելի կա
պի մեջ են: Բոլոր դատողությունները, անկախ իրենց բնույ
թից, ձեիւյ, արտահայտվում են նախադասությամբ: Բայց դա
չի նշանակում, թե ցանկացած նախադասություն դատողութ
յուն է արտահայտում: Տարբեր Է զանազան տիպի նախա
դասությունների ե դատողության փոխհարաբերությունը:
Ուստի քննարկենք այդ հստցը տարբերակված ձևով:
Բոլոր աաւքւմռոսւկաԸ նւսԽստւսսոաւուՕՐւեոո դատողութ
յուն են արտահայտում: Դա ակնհայտ Է, քանի որ բոլոր պատ
մողական նախադասությունները հաստատում են կամ
ժխտում:
Օրինակ'
Օրեր անցան: Սկսում Էին ցրտերը: Դաշտի աշխատան
քը վերջանում Էր... Նա նկարները չճանաչեց:
.Վ. Խեչումյան
Հարասկան նաքսաոասաԹւան և ուսաոոոաւան փոխհա
րաբերությունը պետք Է դիտարկել տարբերակված ձևով
Ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հարցերի վրսւ.
֊ Անունդ ի՜նչ Է,- հարցրեց Վաչսպանը:
- Անահիտ,- պատասխանեց աղջիկը:
- Ո՞վ Է քո հայրը:
- Իմ հայրը մեր գյուղի նախրչի Առանն Է:
Ղ. Աղայան
Այս հարցական նախադասությունները դատողություն
չեն արտահայտում: Նրանց նպատակը ինչ-որ գիտելիքներ
ստանալն Է:
Այս հարցերից տարբերվում Է հետևյալ հարցական նտխադսւսությունր.
֊Մ ա յր, դու որտեւլի՞ց գիտես նրա անունը:
4. Աղւսյան
Այս հարցական նախադասության անմիջական նպաւրակը որոշակի գիտելիք ստանալն ե պատասխանի միջոցով:
Սակայն այս դեպքում հարցական նախադասությունը են
թադրում է մի որոշակի դատողություն' մայրը գիւրե նրա ա-
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limiiji
•
||,нН]ц!иОш|(1 m)| րնույթունեն նույն « Ա ն ա հ ի տ » պսււրմ! ■ ?յփւյ [лա|ււււ> հևտևյսւ| հա րցա կա ն նախադասություննե-

|Hj

«ւ .| ijijui|ioii|i, թև այն թանկագին հյուսվածքներն ու գործւ н jյ н11j111 որ gpmiip ամենայն օր բերում Լին շուկա վսւճա• jւ?! Jւյ ւ!ւIi ]ւ յհււքի գործը չի եղել, ո՞վ կկարծեր, որ մեր պաշ, Hi * Mpnnmjliipp մի կևրւցարսւնափոխված դե է եղել...
fl. ԱղայաՕ

11
pi Imipiilipp պատասխան ստանալու նպատակ չեն հեHHiiijiMjiuo 1) piutip ոչ թե ուղղակի հարցեր են, սւյլ\ոբոշսւկի
ք(!4»յւ!ււ|ււ!թւու.նների արտահայտություն, այն է'
11
Ир »| p կարծում, թե այն թանկագին հյուսվածքներն ու
iti|* ■ipihip(ilipp1 որ ամեն օր բերում էին շուկա վաճառելու,
jijfliMii \ I*ii յ >11 գործը չի եղել:
11
tip ;l p կարծում, որ մեր պաշտած քրմապետը մի կերպայաւ1աււխ)խւ|ած դև է եղել...
Կ՜ամ 11,
(I ւ) չի juli] «Լուր-դսւ-լուրը»:
Վր. Փափազյան

Ակնհայտ Լ, որ այս նախադասության իմաստն է' «ԲոIи111i 11 pւ(11 ևն «Լուր ֊դ ա ֊լ ուրը»»:

i
իտարկվող հարցական նախադասությունները հստցաipHd հհ միայն ձևով և, ըստ էության, համարժեք են պսւտմոtjmipnd նախադասություններին: Այդպիսի նախադասութiiHimlipp կոչվում են հոետոբանաէ1 հաոսանան նախադաաւյհուններ: Դրանք միշւր էլ դատողություններ են ւսրտաimi jljlhU1!՛
‘lUipp է նշել, որ այն հարցը, արդյոք տվյալ հարցական
հա|ասղասությունը հռետորակա՞ն է, թե՝ ուղղակի հարց,
պարզվում է համատեբստհ միջոցով: Համատեքստը երկու
ղւահորում ունի՝ ֆիզիկական և ւոոամԱաանսւնան: ՖհցհեակԱԱք համատեքստի միջավայրի, պայմանների, գործողութ1Пi Ii (I lip |i, լսարանի և նման կարգի այլ գործոններն են, որոնց
Ншм||| առնելը հնարավորություն է ընձեռում ճշգրտել.;մեր
hipphpp, դրանք հասկանալ ստույգ իմաստով: Տոամաըանա-
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նան հւսմաւոեքստո մտքերի ա յն համակարգն Լ, որի միջո
ցով կարելի է միանշանակ հասկանալ դիտարկվող մտքի իմսւստը:
Ընդհանրապես հարցադրումը մեծ ւրրամաբանսւկան կուլ
տարա Է պահանջում: Հարցը պետք Է տրվի ժամանակին, տե
ղին, ճիշտ, կանոնավոր:
Օրինակ, «Ի՞նչ տպավորություն թույ ևу քեզ վրա երեկվա
ներկայացումը» հստւյը ելնում Է այն հաստատումից, թե դու
երեկ ներկայացում ես դիտել: «Դասերից փախչելուց հետո
դու գնացիր կինո՞, թե զբոսնելու»: Այս հարցն արդեն երկու
պնդում է ամփոփում, նախ, որ դու դասերից փախել ես ե երկ
րորդ, որ գնացել ես կինո կամ զբոսնելու: Եթե պատասխա
նողը դասերից չի փախել ապա նա պետք ե ասի, որ հարցը
ճիշտ չի ձևակերպված:
Երբեմն Էլ ոչ տեղին հարցը կարոդ է տրամաբանական
ծուդակի մեջ գցել հարցը տվողին: Ահա դրա լուսաբանումը
հետևյալ երկխոսությամբ.
֊Հ իմարը նա է, որն իր միտքը արտահայտում Է այնպես,
որ դիմացինը ոչինչ չի հասկանում: Հասկացա՞ր,- ասում Է մևկը:
֊Ո չ, չհասկացա,- պատասխանում է մյուսը:
«Ծիծաղում է աշխարհը» գրքույկի у

Բասական>աԼւաԱ նահւաոասուв տւԸԱեոն անմիջականո
րեն դատողություն չեն արտահայտում, սակայն ենթադրում
են որոշակի դատողություններ:
Օրինակ'
Ա՜խ, ես կուզեմ լսղ բոլոր լացողների հետ և տանջվել բո
լորի հետ...
Ավ. ԻսաեաԷյյւսս

Տժգույն աղջիկ, հյուսիսայգի աչքերով,
Կոպերուդ վրա ու բիբերուդ մեջ խոնավ
Այդ ի՜նչ անճառ երանություն, ի՜նչ գորով...
(V. Սևակ

Բացականչական նախադասության հիմնական նպատա
կը հույզերի արտահայտությունն է, սակայն միևնույն ժամա
նակ այդպիսի նախադասությունը ենթսւքլրում է դատոտոթ-
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(Illh, ii|i|i բացականչական նախադասության հեղինակի ցս:ն!|Ո1խյսւԱ հաստատումն Լ:

րսւմաւական նախադասության հիմնական նպատակը
կամբի, վճռի արտահայտությունն է թելադրանքի ձևով, որը
ււակայն ենթադրում Է որոշակի դատողություն:
( )րինավ, «Դուռը փակիր» հրամայական նախադասութ
յան անմիջական նպատակը ունկնդրին պաշակիգւտծոդութjiiiii թելադրանքն է; Միևնույն ժամանակ այս նախսւդասութjiii(i|i ենթադրում Է «Դուռը բաց Լ» դատողությունը:
ՆախւսոասոաւաԱ և Ըռանու/ առտահաւտւ1ած ոատուրււրրսքյ միуև ւռարբեբութւուննեո կան նաև նբանւ/ կառոււ/ւ/ամբ/ւ ւոեԱաննւանհւ/:
Դատողության սուբյեկտը և պրեդիկատը կարող են հսււ\ր(ւկնե| նախադասության ենթակայի և ստորոգյալի հետ,
կարող են և տարբերվել, այն էլ զգալիորեն, արմատապես:
Օրինակ'
հնրնաթիռը թռավ: (1)
Այս նախադասության ենթական «ինքնաթիռ» բառն Է,
ստորոգյալը' «թռավ» բառը: Նույն նախադասությամբ սւրijiuiհայտված դատողության սուբյեկտը ինքնաթիռ 'հասկա
ցությունն է, իսկ պրեդիկատը՝ թռչեք հասկացությունը:
Հայկական ավիաընկերության ինքնաթիռր այսօր առա
վոտյան թռավ Լոնդոն: (2)
Այս նախադասության ենթական նույնպես «ինքնաթիռ»
բառն է, ստորոգյալը' «թռավ» բառը: Սակայն նույն նախա
դասությամբ արտահայտված դատողության սուբյեկտը հայ
կական ավիաընկերության ինքնաթիռը հասկացությունն ՛Է,
|ակ պրեդիկատը' այսօր առավոտյան թռչեք Լոնդոն հասկւսցությունը: Այս անգամ դատողության սուբյեկւրը և սլրեդիկւստր մասնակիորեն համընկան նախադասության ենթակա
յի և ստորոգյալի հետ: Բանն այն չէ, որ առաջին դեպքում
դաւրողության հեւր համեմատում էինք պարզ համառոտ նա
խադասությունը, որր, ինչպես և դաւրողությունը, երկու ան
կամից էր բաղկացած, իսկ երկրորդ դեպքում' պարզ րնդար
ձակ նախադասությունը, որը գլխավոր անդամներից '(ենթա
կայից ու ՛ստորոգյալից) բացի ունի նաև երկրորդական սւն-
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դամներ:
Անգամ պւսրղ հսւմաաւտ նախադասության դեպքում են
թական և ստորոգյալը կստող են չհամրնկնելդատողությսա
սուբյեկտի ե պրեդիկատի հետ:
Նորից անդրադառնանք (1) օրինակին ղիտարկելով այն
որոշակի համատեքստում:
Ենթադրենք, մենք մոտենում ենք զրուցակիցների, npnCip
խոսում են ինքնաթիռի մասին: Այն հարցին, թե ի՞նչ է պա
տահել ինքնաթիռի հետ, պա՛տասխանում են. «Ինքնաթիռր
քոա վ»: Մեկ այլ անձ, որ ավելի ուշացումով մոտենալով զրու
ցակիցներին ե լսելով' «թռավ», կարող Է հարցնել' «Ի՞նչը
թռավ» ե ստանալ հետևյալ պատասխանը. «Ինքնաթիռ1
թռավ»: Առաջին դեպքում մեր կշառադսւտության առարկան
ինքնաթիռն էր: Ինքնաթիռի մասին մենք իմացանք, որ այն
թռավ (կարող էր վայրէջք կատարել, հրդեհվել, անհետանալ
և այլն): «Ինքնաթիռը քոա վ» դատողության սուբյեկտը ինք
նաթիռ հասկացությունն Է, պրեդիկատը' թռավ հասկացութ
յունը: Երկրորդ դեպքում կշռադատության առարկան թռչելն
էր, և մենք իմացանք, որ թռավ ինքնաթիռր (և ոչ թե թռչունը,
ուղղաթիռը և այլն):« ԻնքնսլթիոԱ թռավ » դատողության սուբ
յեկտը թռավ հասկացությունն է, իսկ պրեդիկսւտն այս դեպ
քում' ինքնաթիռ հասկացությունը: Այսպիսով, «Ինքնաթիռը
թռավ» նախադասությունը, կախված կոնկրեւր համատեքս
տից, երկու ւըարբեր դատողություններ է արտահայտում'
«Ինքնաթիռր քոավ», « Ինքնաթիռը Թռավ »: Այդ դատողութ
յունները տարբեր են, քանի որ տարբեր են նրանց սուբյեկտ
ները և պրեդիկաւրներր: Առաջին դեպքում դատողության
սուբյեկւրը համընկավ նախադասության ենթակայի հեւը, իսկ
երկրորդ դեպքում' նույն նախադասության ստորոգյալի հեւր :
Դատողության պըեդիկատը համընկավ առաջին դեպքում
նախադասության ստորոգյալի հեւը, իսկ երկրորդ դեպքում'
նախադասության ենթակայի հետ:
Երկու դեպքում էլ դատողության պրեդիկսւտր որոշվեց և
ամրագրվեց տրամաբանական շեշտի միջոցով: Տոամաըա
նանան շեշյւըռվ ոնոսծվում Է կարևոր միւըքը դատողությու
նում, դատողությունների ՛համակարգում: Քանի որ դսւտո-
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i|i!![.\jui[i սուբյեկտն ընդհանուր գաղափար Ւ. կշռստատութ|!ii(i աոստկայի մասին, իսկ սլրեդիկսւտը գսպսսհստ է այն
|)որու.թյան մասին, որը իմանում ենք կշռադատության առստl|iii |ի վերւսբերյալ, ուսւրի տրամաբանական շեշտով առսւնձ՜
Օսւտխւմ է դատողության սըւեղիկաւըը:
Գրավոր խոսքում դատողության պրեղիկաւրն ստսւնձ֊
1!ատյում է րնդգծումով, ՛բանավոր խոսքում' հնչերանգով:
(Ա՜ւնարկվող օրինակը ւյույւյ է տալիս նաև, որ միևնույն
Աախադսաությունը կստող է տարբեր դատողություններ ար
տահայտել:

9.ԴԱՏՈԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՍՈՒՅԹԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑՈԱ
Նախորդ շարադրանքը ymjy է տափս դատողության և
(ւախադսւսության անքակտելի կապը: Առանց նախադասութ
յան դատողություն չկա: Եթե վերանանք մտքի լեզվական իլւոտոթյունիւյ, ապա կստանանք մի վերացական բանաձև, ո|ւր ;ի կարելի հարաբերության մեջ դնեյ իրականության հետ
1ւ որոշել՝ արդյոք այն ճշմստիտէ, թե' սխալ:
Այն արտահայտությունը, որը պարունակում է մեկ կամ
ւ՚փ բանի փոփոխական ե հետևաբար չի կարող լինել ճշմսւр(1ф կամ սխալ, կոչվում է աւտւոժաւհէյ ՖունԿսհա.
Օրինակ'
х ,У (1 )

х-ը հսւյ գրող է: (2)
х-ը 2-ի բաժանելիս ստստվում է ամբողջ դրական
թիվ: (3)
Ասույթային ֆունկցիան կարող է վերածվել դատողութ
յան, եթե արտահայտության մեջ փոփոխականը (փոփոխա
կանները) փոխարինենք կոնկրետ առարկայի անունով (նշա
ծով), կամ ել եթե ասույթային ֆունկցիայի փովտխակսւնը կա
պակցենք «բոլոր» կամ «որոշ» և դրանց համիմաստ այլ բա
սերով ու բառակապսւկւյություններով:
Այսպես, օրինակ, (1) արտահայտության մեջ х-ը փոխա-
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րինենք «1 » թվանշանով, իսկ у-р' «2» թվանշանով: խստա
նանք' I 2:
Սսւ ստդես դատողություն է, որի մասին կարոդ ենք ասել,
որ այն սխալ է: Եթե և х-ը, ե y-p փոխարինենք նա յն թվան
շաններով, կստանանք ճշմարիտ դատոդություն: Օրինակ,
1 1 կւսմ 2--2:
Նմանապես, եթե (2) արտահայտության մեջ х-ր վախարինենք «<ովհ. Թումանյան»,՚կամ<<Ռւ. Սարոյսւն», կամ «<եմինգուեյ» անուններով, կստանանք դատողություններ, որոն
ցից աոաջին երկուսը կ]ինեն ճշմարիտ, իսկ երրորդր՝ սխալ:
Եթե (3) արտահայտությունը կապակցենք բորտ կամ հա
միմաստ սւյլ բառով (բառակապակցությամբ), ընդգծելով, որ
խոսքը վերաբերում է ամբողջ դրական թվերին, ապա կարար
վի հետևյալդսսրոդությունը. «Բոլոր ամբողջ դրական թվերը
2-ի բաժանելիս ստացվում Է ամբողջ դլւակսւն թիվ»: Ստաւյվեւյ սխալ տարողություն, որովհետև х-ը կենտ դրական թվե
րով փոխարինելով և 2-ի բաժանելով չենք արա նա ամբողջ
դրական թիվ: Մինչդեռ նույն պարագաներում (3) արտահայ
տությունը կսւպակցետվ «որոշ» կամ համիմասւր բառով (բա
ռակապակցությամբ), կստանանք ճշմստխր դատողություն'
«Կան ամբողջ դրական թվեր, որոնք 2-ի բաժանելիս ստսսյվում է ամբողջ դլւակսւն թիվ»:
Քանի որ կենդանի խոսակցական լեզուն հարուստ Էբազ
միմաստությամբ, ուստհ համատեքստից անջատված շատ
արտահայտություններ, ըստ Էության, դառնում են ասույթա
յին ֆունկցիա:
Օրինակ'
Բարեկամս ինձ մի հիանալի ակ նվիրեց:
Այս արտահայտության մեջ «ա կ» բառր բազմիմաստ Է:
Եթե այն փոխարինենք «ակունք» բառով կամ «փեթակի
անցք» բառակապակցությամբ, սւպսւ կստսւցվի անիմաս
տություն: Սակայն, եթե «ակը» ւիոխստինենք.«թանկագին
քար» կամ «անիվ» բառերով, կլորանանք դատողություն, որը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում կարող է լինել ճշմարիտ
կամ սխալ:
. Խոսակցական լեզվի այս բսւզմիմւսսւրությունը-հասկսւ-
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նալի Լ դառնում, ե բառերն ու բառակապակցությունները
ւսբույգ իմաստ են արանում համատեքստում, ինչպես նաև
համապատասխան բացատրությունների ու ճշգրտու՜մների
միջոցով:

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. ՍահմաՕեք դատողությունը: 2. Ինչո՞վ է տարբերվում իմսատավորվւսծ դատողությունն անիմաստ гլւստա՜յութ.)ունիւյ: 3. Ո՛րն Է դատողութ
յան կազմը: 4. Ո րն Է դատողության սուբյեկտը ե ո՛րն Է պրեդիկատը: 5.
Ի՛նչ ղեր Է խաղում «կապը» ղսւտողությունում: 6. Ինչով են տարբերվում
իրարից հատկության ե հարաբերության ղատողությունները: 7. Գրեք դա ֊
*■
\
տողության ընդհանրական բանակեր; 8. Ի նչ է պարզ դատողությունը: 9.
Վերլուծեք դատողության տեսակները ըստ որակի: 10. Ինչո վ են տար
բերվում իրստիւյ ընդհանուր, մասնավոր ե եզակի դատողությունները: 11.
Գրեք ըստ որակի Ь քանակի դատողությունների բանալները: 12. Ո՜րն Է
միացյալ (կոնյունկտիվ) դատողության առանձնահատկությունը: 13. Ի՞նչ
Է բաժանարար (դիսյունկտիվ) դատողությունը ե որոնք են Օրա տարատե
սակները: 14. Ո րն Է պայմանական (իմպլիկատիվ) դատողության առանձ
նահատկությունը: 15. Ցույց՜ տվեք որԱԼ պայմանական դատողության
տրամաբանական հիմքը և տրամաբանական հետևանքը: 16. Ինչո՞վ Է
տարբերվում պայմանական դատողությունը համարժեքության դատո
ղությունից: 17. Կազմեք մի որեէ բարդ դատողություն ժխտման միջոցով:
18. Ի՛նչ Լ դատողության հավաստիությունը: 19. Դատողության հավաս
տիության ի՜՜նչ ձևեր կան: 20. Որո՞նք են դատողությունների հարաբերութ
յունների հիմնական տեսակները: 21. Ի՞նչ Է տերմինի բաշխվւսծությունը
դատողությունում: 22. Ինչպե՞ս են բաշխված սուբյեկտը և պրեդրկւստը
A,E,I,0 դատողություններում: 23. Բացատրեք դատողության ե նախա
դասության փոխհարաբերության հիմնական հատկանիշները: 24. Որո՞նք
են դատողության ե հարցական նախադասության փոխհարաբերության
առանձնահատկությունները: 25. Ի՞նչ Է համատեքստը: Որո՛նք են նրա
տեսակները: 26. Ի՞նչ Լ տրամաբանական շեշտը ե ի՛նչ դեր ունի դատո
ղությունում: 27. Որո՞նք են դատողության ե նախադասության կառուց
վածքների տարբերությունները: 28. Ինչպե՜՜ս կարելի է ստանալ դատոցսւթյուն ասույթային ֆունկցիայից:
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rv ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՍՆԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
Տրամաբանության գիտությունը մի շարք օրենքներ ե ու
սումնասիրում', օրենքներ, որոնց շնորհիվ մեր մտքերը շաղ
կապվում են կշռադսււրության ընթացքում: Դրան ցից չորսը
ավանդաբար համարվում են տրամաբանական մտածողութ
յան հիմնական օրենքներ: Համառոտակի քննարկենք դրանք:

1. ՆՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ
Նաւնոաւան օոենթռ պահանջում է, որ յուրաքանչյուր
միտք որոշակի, հաստատուն իմաստով կիրառվի կշռադա
տության ընթացքում: Եթե մի միտք, հասկացության մի իմսատով է օգտագործվում կշռադսււրության սկզբում Uապա'
սեկ սւյլ իմաստով, մտքերի փոխսւնակությունր ճիշւր հունու)
չի ընթանա: Ի՞նչ կտրացվի, եթե կշռադատության սկզբում
«բազուկ» բառն օգտագործենք որպես ճակնդեղ, իսկ ապա'
որպես \ձեոք (թե): Նման կշռսւդաւրությունը տրամաբանա
կան չի լինի:
Նույնության օրենքի նշանակությունն այն է, որ նրսւ պա
հանջին հետևելով պահպանում ենք մեր մտքերի ոոոշահհոաւունռ կշռադատելու րնթացքում:

2. ՀԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ
Հահասոաւան on ևնբի համ шдա ւն՚ երկու հակադիր դա
տողություններ միաժամանակ չեն կարող ճշւհւտիտ լինել:
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Օրինակ'
Տատանողական շարժումները լայն տարածում ունեն
բնության մեջ:
Տատանողական շարժումները լայն տարածում չունեն
բնության մեջ:
Այս երկու հակադիր դատողությունները, հակասության
օրենքի համաձայն, միաժամանակ չեն կարող ճշմարիտ լի ֊
նել:
Մեկ այլօրինակ Շեքսպիրի«Հսւմլետ» ողբերգությունից,
որւրեդ Օզրիկր, Հսւմլեւրի միտումնավոր հարցադրումներիս
շփոթված, ընկնում է հակասությունների մեջ.
Համփտ.... Բայւ/ձհր գւիատկը այն բանի համար գործա
ծեք, ինչի համար որ շինված Է. դա գլխի համար Է:
Օզրիկ. Շնորհապարտ եմ ձերդ բարձրություն, շաւր շոգ
է:
Հսւմլետ. Ոչ, հավատացեք, նույնիսկ շատ ցուրտ է. հողմը
հյուսիսային է:
Օզրիկ. Այո, իսկապես, մի քիչ ցուրտ Է:
Համ/ետ. Բայց ե այնպես' կարծեմ շատ խեւլդող ւըոթ է,
կամ գուցե իմ խառնվածքր ...
Օզրիկ. Սաստիկ, տեր իմ. շսսր խեղդող օդ է ...
Դժվար չէ նկատել, որ Օգրիկն անընդհատ հակասութ
յունների մեջ է ընկնում:
Հակասության օրենքի նշանակությունն այն է, որ, նրա
պահանջին հետևելով, մենք պահպանում ենք մեր մտքերի
ասհանասանանոաւունո կշռադատելու ընթացքում:

3. ԵՐՐՈՐԴԻ ԲԱՑԱՌՄԱՆ ՕՐԵՆՔ
Հակասության օրենքը տարածվում է հակադիր դատո
ղությունների, այսինքն' ինչպես հակադեմ, այնպես էլ հա
կասող դատողությունների վրա ե գտնում Է, որ դրանք միա
ժամանակ ճշմարիտ չեն կարոդ ՛լինել: Բայց այդ օրենքը չի
բացառում նման դատողությունների միաժամանակյա սխալ
փնելը: Եոոոոոհ ռասառմամ օոենքռ կոնկրետացնում Է հա-
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կասության օրենքի պահանջը և, տարածվելով միայն հակա
սող դատողությունների վրա, գտնում է, ռր երկու հակասող
դատողություններից մեկն անպայման ճշմարիտ է, մյուսը'
սխալ, երրորդ ելքը բացառված Լ:
Օրինակ'
Բոլոր հիմքերը լուծելի են ջրում;
Որոշ հինքեր լուծելի չեն ջրում :
Երրորդի բացառման օրենքի համաձայն այս երկու հա
կասող դատողություններից մեկը ճշմարիտ է, ՛մյուսը' սխալ:
Իսկ թե որ դատողությունն է ճշմարիտ, այդ հարցի պատաս
խանը դուրս է մնում երրորդի բացառման օրենքի իրավա
սությունից: Դրա պատասխանը տալիս է պրակտիկան:
Եթե հակասող դաւրոդություններից մեկը ճշմարիտ է,՛ա
պա հետևողական պետք է լինենք' մյուս դատողությունը
սխալ համարենք, ե հակառակը: Շեքսպիրի «Ռռմեո ե Ջու
լիեւը» ողբերգության հերոսներից մեկը' Կսւպուլետը, իր
դստեր' Ջուլիետի որոշման դեմ զայրույթ է հայտնում, ցույց
տալով նրա մտքերի անհետևողականությունը, որը, տրամա
բանական տեսսւնկւունից, երրորդի բացառման օրենքի պա
հանջի խախտման արդյունքն է:
Ի՞նչ է այդ, ի՞նչ է, հիմար իմաստակ: Այդ ի՞նչ խոսքեր
են,
«Ես պարծենում եմ», «Ես չեմ պարծենում»,
«Շընորհակալ եմ», «Շընորհսւկալ չեմ»:
Երրորդի բացառման օրենքի նշանակությունն սւյն է, որ
նրա պահանջը կատարելով ապահովում ենք մեր մւոքհ ՝հեւոևոցաեահոաւուԱււ:

4. ԲԱՎԱՐԱՐ ՀԻՄՈՒՆՔԻ ՕՐԵՆՔ
ԲավաըաԱ հհմունբհ ontihvh համաձայն յուրաքանչյուր
ճշմարիտ միտք կշռադաւրության ընթացքում պետք Է ան
հրաժեշտաբար բխի սւյլ մտքերից, ունենա իր տրամաբանա
կան հիմքը, հիմնավորված լինի:
Բավարար հիմունքի օրենքի նշանակությունն այն Է, որ,
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այդ օրենքի պահանջին հետևելով, մենք ապահովում ենք մեր
մւրքերի հ հ մմաՍոր կ ա ծո ւթ ւո ւն ր :

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ <ԱՄԱՐ
Լ Ի՛նչ է նույնության օրենքր: 2. Ո՞րն է նույնության օրենքի նշանա
կությունը: 3. Ո ր դա տոդությ ուն ների վ]ււս Լ տարածվում հակասության
օրենքը: 4. Ո՜՞րն Լ հակասության օրենքի նշանակությունը: 5. Ո՛րն է երյւորդի բացառման օրենքի առանձնահատկությունը: 6 Ո ՜րն Լ երրորդի
բացառման օրենքի նշանակությունը: 7. ԻՂկ է պահանջում բավարար հի
մունքի օրենքը: 8. Ո՛րն է բավարար հիմունքի օրենքի նշանակությունը.:
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V ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
1. Ի ՞Ն Չ է ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄԸ
Մւբահանգումո մտքի այնպիսի ձև է, որտեղ մեկ կամ մի
քանի դատողություններից բխեցվում է մեկ այլ դատողութ
յուն:
Օրինակ'
Ոչ մի կատարյալ թիվ պարզ թիվ չէ, 28-ը կատարյալ թիվ
է, հեւրևարստ, 28-ը պարզ թիվ չէ: (1)
Տվյալ օրինակում մտահանգումը բաղկացած է երեք ղսւտողութաւնիւյ: Այն դատողությունները, որոնցից բխում է մի
նոր տարողություն, կոչվում են մտահանգման նախադոյայնեո: Նախադրյալներից բխող տարողությունը կոչվում է մտա
հանգման եզրակացություն: Դիւրարկվող դեպքում նախադր
յալներ են «Ոչ մի կատարյալ թիվ պարզ չէ» և «28-ը կատարյալ թիվ է» դատողությունները, իսկ եզրակացություն' «28-ը
պարզ թիվ չէ» տարողությունը:
Նախադրյալներից մեկը, սովորաբար առաջին դատո
ղությունը, կոչվում է մեծնախաոաաւ մյուսը' փռբր նախադր
յալ՛. Ասւկայն առօրյա խոսակցությունում, գրավոր տեքստում
մւրահանգմսւն նախադրյալների մեծ կամ փոքր լինելը ււյայմանսւվորված է ոչ թե կշառադատությունում նրա գրաված
տեղով, այլ խաղացած դերով: Մեծ նախադրյալի առանձնա
հատկությունը մտահանգման եղանակի, ձեի բնորոշ հսսրկություններից մեկն է:
Քննարկվող օրինակը մւրսւհանգումների պարզ ձևերից
մեկն է: Մարդը կշռադատելու ընթացքում դիմում է բսւզմա72

պիսի մւրսւհանգամների:
Դրանք ուսումնասիրելու համստ տրամաբանության գի
տությունը մտահանգումներըբւսժանում Լ ըստ այս կամ այն
հիմքի: Եթե նկատի ունենանք մտահանգման նպատակը, այն
է' ճշմարիտ նախադրյալներից ճշմարիտ եզրակացության
հանգելը, ապա բորտ մտահսւնգումներր կարելի է բաժանել
երկու հիմնական խմբի' անհրաժեշտ մտահանգումների U
ճշմարտանման մտահանգումների:
Աէյհոա^եշսւ այն մտահանգումն Է, որտեղ, հիմք ընդունե
լով նախադրյալների կառուցվածքը ե տրամաբանության որոշակի կանոններր, նախադրյալներից բխեցվում է եզրակա
ցություն: Այսպիսի մտահանգման համստ բնորոշ Է, որ եզ
րակացության ճշմարտությունն անհոաժեւաաոաո Է բխում
նախադրյալների ճշմարտությունից: (1) մտահանգումը անհ
րաժեշտ մտահանգման տեսակներից ե:
ճ?մաոտասմա(յայն մտահանգումն Է, որտեղ, ի մի բերե
լով որոշսպի քանակությամբ ճշմարիտ նախադրյալներ, հան
գում ենք եզրակացության,-որի ՛ճշմարտությունը հավանա
կան բնույթ ունի:
(2) Ենթադրենք, ցանկանում ենք պարզել' արդյոք տվյալ
դպրոցի աշակերտները կարդու ՛մ են արևմտահայ գեղարվես
տական գրականություն: Այղ հարցը տալիս ենք մի քանի
հարյուր աշակերտի: Այդ բոլոր աշակերտները հարցին .տա
լիս են դրական պատասխան: Սակայն նրանցից բացի դպրո
ցում կան ևս մի քանի հարյուր աշակերտներ: Առանց շարու
նակելու մեր ուսումնասիրությունը, կատարած հարցումների
հիման վրա հանգում ենք հետևյալ եզրակացության. «Տվյալ
դպրոցի բոլոր սւշակերւրները հավանաբար կարդում են
արևմտահայ գեղստվեարական գրականություն»: (2) Այս եզ
րակացությունը ճշմարտանման Է, բայց ոչ ճշմարիտ (դսւ
ընդգծված է «հավանաբար» բառով): ՉԷ որ մեր ուսումնասիրությունր շարունակելու դեպքում կարոդ Էր հայտնաբեր
վել մի աշակերտ, որը կարդալիս չլիներ արևմտահայ գեղար
վեստական գրակսւԱությոէն:
Մտսւհանզումներր կարելի Է բաժանել՜ հիմք րնդունելով
նաև նախադրյալներից եզրակացության ՛հանգելու եդանա-
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կ|ւ: Եթե մեր միտքն ընթանում Լ [lliijhանոտ նւսխսւդրյալնե֊
ր(ту դեպի մասնավոր կաս եզակի բնույթի եզրակացություն
կամ նույն ընդհանրությունն ունեւ/հդ եզրակացություն, ապւս
մտւսհանէլումր կոչվում Լ ըԽյակւըիվ:՚Ի սկ ետսկի ու մասնա
վոր բնույթի նսվււաղրյսւ|ներից ընդհանուր եզրակացության
հանգելու դեպքում մւրահանգուսը կոչվում Է հՈդուԱւոիվ՛. (1)
մւրսւհանգումր դեղուկւրիվ է, (2) մւրւսհանգումը' ինդուկտիվ:
Բոլոր դեպքերում ղեդուկտիվ մտահանգումները, ինչպես
նաև ինդուկտիվ մւրահանգման այն տեսակը, որր հայտնի Է
որպես լրիվ ինդուկցիա, պաւրկսւնում են սւնհրսւժեշւր մտսւհանգումներին: ճշմարտանման մւրսւհանգամն երի դասին են
պատկանում ոչ-լրիվ ինդուկցիան ե մւրահանգումն րսւր հա
մանմանության:
Ստորե կքննարկենք նախ անհրաժեշտ մտահանգման, սւպա ճշմարւրանման մւրահսւնգման տեսակները:

2. ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
ՊաւմանանւսԱ կոչվում է այն մւրահանգումը, որի նա
խադրյալներից առնվազն մեկը պայմանական տարողություն
Է: Գոյություն ունի պայմանական մտահանգման երկու հիմ
նական տարատեսակ' զուտ-պայմսւնական ե պայմանականկսսրեգորիկ:
Զուտ-սյաւմաԱանաս ա ւն մտահանգումն է, որի երկու նա
խադրյալներն էլ պայմանական դատողություններ են:
Օրինակ'
Եթե պարզ նախադասությունը համառոտ Է, ապա այն
արւրսւհայտվում Է միայն գլխավոր անդամներով:
Եթե նսւխսւդասությունն արտահայտվում Է միայն գլխա
վոր անդամներով, ապա այն բաղկացած է ենթակայից և ստորոգրպից:
Հետնաբար, եթե պարզ նախադասությունը հսւմառուր Է,
ապա այն բաղկացած է ենթակայից և ստորոգյալից:
Զոոր֊պ այմանական մւրահանգման կառուցվածքն ընդ
հանրական ձ^ով կարելի է արւրահայւրել հեւրԱյալ բանսւ-
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ձևով
Եթե Ա, ապա Բ:
Եթե Բ, ապա Գ:
Հետնաբար, եթե 11, ապա Գ:
ՊաւմանանաԱ-նատեցոոհԿայն մտահանգումն է, որի նա
խադրյալներից մեկը պայմանական տարողություն Լ, իսկ
մյուսր' կատեգորիկ: Մտահանգման այս ձևն ունի երկու եղւսնակ (modus)' հաստատող ե ժխտող:
Պայմանական-կատեգորիկ մտահանգման հաստատոո
ևղանաԱխ (modus ponens) դեպքում առաջին (մեծ) նախադր
յալը պայմանական դատողություն I, ՛երկը որդ (փոքր) նա
խադրյալը' կատեգորիկ տարողություն, որը հաստատում է
մեծ նախադրյալի հիւ?քլւ, եզրակացությունը նույնպես կատե
գորիկ դատողություն է, որը հասւրատում է մեծ նախադրյա
լի հեւրևանքը:
Օրինակ'
Եթե եռանկյան երկու անկյունները հավասար են, ապա
այն հավասարասրուն եռանկյուն է:
ABC եռանկյան A ե В անկյունները հավասար են:
Հեւրեաբար, ABC եռանկյունը հավասարասրուն եռանկ
յուն է:
Պայմանական-կատեգորիկ մտահանգման ժխաալ եոանաևհ (modus tollens) դեպքում մեծ նախադրյալը պայմանա
կան դատողություն է, փոքր նախադրյալը' կատեգորիկ դա
տողություն, որը ժխտում Է մեծ նախադրյալի հետևանքը, եզ
րակացությունը նույնպես կատեգորիկ դատողություն Է, որը
ժխւրում է մեծ նախադրյալի հիմքը:
Օրինակ4
Եթե երկու հարթություններ ունեն ընդհանուր կետ, աւզա
դրանք ունեն ընդհանուր ուղիղ:
a և (3 հարթությունները չունեն ընդհանուր ուղիղ:
Հետևաբար, a և р հարթությունները չունեն ընդհանուր
կետ:
Պայմանական-կատեգորիկ մտահանգման հաստատող
եղանակը համարվում է ստաջըԶքաց;, քանի ւտ եզրակացութ
յունն ընթանում է մեծ նախադրյալի հիմքիդ դեւղի հետևան75

քը. ժխտող եղանակը կոչվում է ետոնթաււ քանի որ եզրա
կացությունն ընթանում է մեծ նախադրյալի հետեվւսնքից դեւզի հիմքը:
Պայմանական-կատեգորիկ մտահանգման huujuuJi Կա
նոնի համաձայն եզրակացությունը պետք է ընթանա մեծ նա
խադրյալի հիմքի հաստատումից դեպի հետևանքի հաստա
տումը կամ հետևանքի ժխտումից դեպի հիմքի ժխտումը:
Սխալ է հիմքի ժխւրումից ընթանալ դեպի հետևանքի ժխտու
մը և հետևանքի հաստատումից դեււլի հիմքի հաստատումը:
Դա բացատրվում է նրանով, որ միևնույն հետեվանքը կարող
է առաջանալ տարբեր հիմքերից, ուււտի հիմքերից մեկի
ժխ տումը դեռևս չի նշանակում հետևանքի բացակայությու
նը, ինչպես և հետևանքի հաստատումը չի նշանակում տվյալ
դատողության մեջ ամրագրած հխ՚ւքի առկայությունը:
Օրինակ'
Եթե սննդամթերքում առկա է սև հաղարջ, ապա առկա է
ե С վիտամինը:
;
Տվյալ սննդամթերքում սև հաղարջ
չկա:
__
Այս նախադրյալներից ւամենևին չի :բխում, թե՛ տվյալ
սննդամթերքում առկա չէ С վիտամինը: Այն կարող է առկա
լինել սննդամթերքում* մասրենու, կամ կաղամբի, կամ կար
տոֆիլի և մի շարք այլ պտուղների ու բույսերի կանաչ մասե
րից մեկն ու մեկի առկայության դեպքում:
Ոչինչ չի կարելի եզրակացնել նաև հետևյալ նախադր
յալների դեպքում.
Եթե սննդամթերքում առկա Է սև հաղարջ, ապա առկա Է
և С վիտամինը:
Տվյալ սննդամթերքում առկա Է С վիտամինը:
7
Այս նախադրյալներից չի բխում, թե տվյալ սննդամթեր
քում սև հաղարջ կա, քանի որ С վիտամինի առկայությունը
կարող Էր պայմանավորված լինել սւյլ պտուղներով, բույսե
րի կանաչ մասով:
Պայմանական մւրսւհանգումր խիստ տարածված Է մտա
ծողության պրակտիկայում, սակայն միշտ չէ, որ զուտ ձևով
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է դրսևորվում բոլոր բ նագսւվ սաներում: Առօրյա զրույցներում,
գեդարվհարական խոսքում և անգամ գիտական գործերում
մտահանգումների, այդ թվում և պայմանական մտահանգում
ների, մեծ և փոքր նախադր յալները և եզրակացությունը հա
ճախ միջնորդվում են լրացուցիչ դատողություններով, մեկ
նաբանություն ներով: Ուշադիր ընթերցողը, սակայն, միշտ էլ
կստոդ է նկատել ցանկացած կշռադատության .տրամաբա
նական ատսւղձԸ՝ այս կամ այն մւրահանգման եղանակով:
Ահա պայմանական-կատեգորիկ մւրահանգման մի օրի
նակ գեղարվեստական գրականությունից.
Մեր վենետիկյան օրենքների մեջ հիշատակված ե,
Որ եթե երբևէ հաստատվի օտար մի մարդու վրա,
Որ նա ուղղակի կամ անուղղակի վւորձեր է ստել
Մի քաղաքացու կյանքը բառնալու,
Նա, որի ընդդեմ օւրստականը դավ լստած լինի,
Պետք է ստանա նրա գույքի կեսր:
Մյուս կեսն էլ գրավվի հօգուտ պետության գաղտնի սնդուԿին.
Իսկ հանցավորի կյանքը կախված է
Միմիայն դուքսի ողորմությունից' ամեն ձայնի դեմ
Եվ քո պարագան, նույնն է.
Քանզի հայտնվեց, հրապարակային դատավարությամբ,
Որ անուղղակի, նույնիսկ ուղղակի
Ամբաստանյալի բուն իււկ կյանքի դեմ դու դավ ես նյու|,»ել.
Որով ընկել ես նույն վտանգի մեջ,
Որ մի քիչ առաջ հիշսսրակեցի:
Չոքիր ուրեմըն, և հայցիր դուքսի տրտմությունը:
Շէքսպիր

3. ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
Բսւժանաոաո սււն մւոահսւնգումն է, որի մեծ նախադր
յալը բաժանարար դատողություն է: Բաժանարար մտահանգ
ման երկու եղանակ գոյություն ունի: Եթե բաժանարար
մտահանգման մեծ նախադրյալը բաժանարար դատողութ
յուն է, իսկ ւիոքր նախադրյալը' կատեգորիկ, ապա այն կոչ
վում է բաժսւնաոար-նատեօոոհն մւռւսհանգում: Վերջինս իր
հերթին երկու եւլանակ ունի' հատըաւըում_ժ/ստման միջաւով
(modus tollendo ponens) ե ժիոըամ հաստատման՛ միջուըշվ
(modus ponendo tollens):
Աոաջին եղանակի դեպքում մեծ նախադրյալում թվարկ
վում են բոլոր հնարավոր դեպքերը, փոքր նախադրյալը
ժխւրում է այդ բոլոր դեպքերը' մեկխյ բսպի, եգրակացությունր հաստատում է այդ միակ դեպքը: Այս կառուցվածքը ընդ
հանրական ձհով կարելի Է արտահայտել հետևյսց կերպ.
Ա, կա՜մ Բ, կամ Գ, ... , կսւմ Ֆ:
Ո չ Բ, ոչ Գ, ... , ոչ Ֆ:
Հետեաբստ, Ա:
Օրինակ'
Տվյալ հյուսվսւծքր կարող է լինել կա մ Էպիթելային, կամ
շարակցական, կսւմ մկանային, կա մ Էլ նյարդային:
Հետազոտու թյունը ցույց Է տափս, որ տվյալ հյուսվածքը
ո չ շարակցական է, ո չ մկանային և ո չ Էլ նյարդային:
Հեւրևաբար, ւրվյալ հյուսվածքը Էպիթելային Է:
Երկրորդ եղանակի դեպքում մեծ նախադրյալում թվարկ
ված դեպքերը բացառում են իրար, ւիոքր նախադրյալը հաստաւրում է այդ դեպքերից մեկր, եզրակացությունը ժխտում Ւ.
մյուս բոլոր դեպքերր: Այս եղանակի կսւռուցվածքր րնդհանրակսւն ձհով ստտահայւրվում Է հեւրևյսղ կերպ.
Կամ Ա, կամ Բ, կամ Գ ,..., կամ Ֆ:
U:
Հեւրևաբար, ոչ Բ, ոչ Գ ,..., ո չ Ֆ:
Օրինակ'
Եռանկյունները լինում են կամ ուղղանկյուն, կամ սու
րանկյուն, կա մ բութանկյուն:
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Տվյալ եռանկյունն ուղղանկյուն է:
Հետևաբստ, տվյալ եռանկյունը ո չ սուրանկյուն Լ և ո չ էյ
բութանկյուն:
Բաժանստար-կաւրեգորիկ մտահանգումն ունի երկու հա
տուկ կանոն.
■ա) Սեծ նախադրյալում պեւրք է թվարկված լինեն .բոլոր
հնարավոր դեպքերր:
,
բ) «Հաստատում ժխտման միջույով» եղանակի դեպքում
մեծ նախադրյալում «կամ» շաղկապը կարելի Լ օգտագոր
ծել ինչպես մհասՕահ այնպես էլ բասստոո իմաստով, իսկ
«ժխտում հաստատման միջույով» եղանակի դեպքում «կսւմ»
շաղկապը պետք է օգտագործել մհաւն ршишппл իմաստով:
Բաժանարար մւրահանգման երկրորդ տեսակը ըսւժաԸսւոաո-ս.ւաւմանաԱա1յ մտահանգումն է, որի մեծ նախադրյալը
բաժանարար դատողություն է, փոքր նախադրյալը' պայմա
նական:
Օրինակ'
Յուրաքանչ յուր նյութ կա մ պարզ Է, կա՜մ բարդ:
Եթե նյութը բարդ Է, այն կազմված I տարբեր ւրեսակի
սւտոմներիւյ:
Հեւրեաբար, յուրաքանչյուր նյութ կամ պարզ Է, կամ Էլ
կազմված Է տարբեր ւրեսսւկի ալբոմներից:
Այս մտահանգման կսւռոււյվածքը կարեյի է արտահայ
տել հետևյալ բանաձևով.
Կամ Ա, կամ Բ:
Եթե Բ, ապա Դ:
Հետևաբար, կա մ Ա, կա մ Գ:
Նման մտահանգման դիմում ենք այն դեպքում, երբ մեծ
նախադրյալում թվարկած անդամներիս մեկը ւրւա/ոււյիչ բա
ցատրության կարիք ունի, որն Էլ իրականացվում Է փոքր նա
խադրյալում: Արդյունքն սւյն է, որ եզրակացությունում միտքն
ավելի պարզ է ձևակերպվում:
Բաժանարստ-պսւյմսւնսւկան մտահանգումներում ա յլ երսւնգային տարբերություններ ևս կան:
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4. ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔ
Մեր մտքերը կարելի Լ արաահա յտել ոչ միայն րսւժանարստ-պսւյմանւսկան, այլ նաե պա ւմա(ւսւկան-բա մանար ար
մտահանգման ձ^ով: Այս դեպքում մեծ նախադրյալը պայ
մանական դատողություն է, իսկ փոքր նախադրյալը' բաժա
նարար: Պայմսւնական-բաժանարար մտահանգման ւրւսրսւծված ձեը երկընտրանքն է ; որը հաճախ անվանվում է նսւե
ղխեմա, երկսայրաբանություն:
Երկընտրանքի երկու տեսակ կա' հիմնակազմիչ (կոնսւր֊
րուկտիվ) ե հիմնակործան (դեստրուկտիվ):
Հիմնակւսցմհ> երկընտրանքի մեծ նախադրյալը պսւյւեսնսւկան դատողություն է, որի երկու հիմքերից բխում է երկու
հետևանք, ւիոքր նախադրյալը հաստատում ե մեծ նախադր
յալում նշված հիմքերը, եզրակացությունը հաստատում է մեծ
նախադրյալի հեւրևսւնքները:
Հիմնակազմիչ երկընտրանքը երկու եղանակ ունի' պարզ
ե բարդ:
ՊարցհիմնանացմԽ երկընտրանքի մեծ նախադրյալում
երկու հիմքերից բխում են միևնույն հեւրևանքները, մինչդեռ
բաոո հհմնակսւցմհչ ե ր կ ը ն տ ր ա ն ք ի մեծ նախադրյալի Մ հիմ
քերը, և՜ հետևանքները ւրարբեր ե ն :
Պարզ հիմնակազմիչ երկընտրանքի կառուցվածքը կա
րելի է արտահայւըել հետևյալ բանաձևով.
Եթե Ա, սւպա Գ, եթե Բ, ապա Գ:
II կամ Բ:
Հեւրևաբար, Գ:
Օրինակ'
Եթե ես գնացքով մեկնեմ Թեհրսւն, ապա կուշանամ գիւրաժողովի աշխաւրսւնքներիս մսանւսկցելուց, եթե ավւրոմեքենայով մեկնեմ' նույնպես կուշանամ:
Տվյալ իրավիճակում ես Թեհրսւն կստող եմ մեկնել գնաց
քով կսւմ սւվտոմեքենայով:
Հետևաբար, ես կուշանւսմ գիտաժոդովի աշխատանքնե
րին մասնակցելուց:
Երկընտրանքը, այդ թվում ե քննարկվող ձևը, լայնորեն

80

կիրառվում է գեղարվեստական գրականությունում, ինչպես
ե առօրյա մտքերի փոխանակության ընթացքում, սակայն,
որպես կանոն, լրիվ չի ձևակերպվում: Շատ հաճախ բալլ է
թողնվում եզրակացությունն իր ակնհայտության պատճա
ռով: Երբեմն էլ բաց Է թողնվում նաև վաքր նախսւղրյալր: Վեր
ջինիցս մի օրինակ. «Եթե չվախենա անգամ, միևնույն Է, ծաղ
րուծանակի առարկա է դառնալու, իսկ եթե վախենա, այդ ար
դեն ամեն կողմից ծաղր է» (Շեքսպիր): Այս դեպքում փոքր
նախադրյալի ձևակերպման կարիքը չկա այն պարզ .պատ
ճառով, որ վախեԸայ ու չվախենաչ հասկացություններր, որ
պես հակասող հասկացություններ, սպառում են քննարկվող
հոգեկան իրսւվիճակր, սւյլ հնարավորություններ չկան:
Բարդ հիմնակազմիչ երկրնտրանքի կառուցվածքը հնա
րավոր է արտահայտել հետևյալ բանաձևով.
Եթե II, ապա Բ, եթե Գ, ապա Դ:
Բայց II կամ Գ:
Հետևաբար, Բ կամ Դ:
Կարդանք Հովհ. Թումւսնյանի «Սոււրասանը» պատմ
վածքից քաղած հետևյալ հատվածը.
Ով էնպես սուտ ասի, որ ես ասեմ' սուտ է, իմ թագավո
րության կեսը կւրսւմ նրան:
Ներս է մտնում մի աղքատ գյուղացի, կոտր կռնատակին:
- Դու ի՞նչ ես ուզում, ա յ մարդ,- հարցնում է թագավորը:
- Ինձ մի կոտ ոսկի ես պարտ, եկել եմ տանեմ:
- Մի կուր ոսկի՞,- զարմանում Է թագավորը:- Սուտ ես աււամ, ես քեզ ոսկի չեմ պարտ:
- Թե որ սուտ եմ ասում, թագավորությանդ կեսը տոտ:
֊ Չ է , չէ', ճշմարիտ ես ասում,- խոսքը փոխում Է թագավորլւ:
- ճշմարիտ եմ ասում, մի կուր ոսկին տուր:
Այս բարդ հիմնակազմիչ երկընտրանքը հետևյալ տեսքր
կընդունի.
Եթե համարում ես, որ ես ճշմարիտ եմ ասում, ապա ինձ
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մի կոտ ոսկի պետք է տաս, իսկ եթե համարում ես, որ ես սուտ
եմ ասում, ապա թագավորությանդ կեսը պետք է տաս (պայ
մանի համաձայն):
Դու պետք Լ կամ համարես, որ ես ճշմստխր եմ սւսոԼմ,
կամ՛ էլ համարես, որ ես սուտ եմ ասում:
Հետնաբար, ինձ կա մ մի կոտ ոսկի պետք է տաս, կա մ էլ
թագավորությանդ կեսը պեւրք է տւսս:
Հհմնանոոծան երկընտրանքի մեծ նախադրյալը պայմա
նական դատողություն է, որի երկու հիմքերիս բխում են եր
կու հետևանքներ, փոքր նախադրյալում ժխտվում են մեծ
նախադրյալի հետևանքները, եզրակացությունում ժխտվում
են մեծ նախադրյալի հիմքերը:
Հիմնակործան երկընւրրանքը նույնպես ունի պարզ և
բարդ ւրարաւրեսակներ:
Պաոց հհմնանոոծան երկընտրանքի մեծ նախադրյալի
երկու հիմքերը նույնն են, իսկ ոաոո հհմնանոոծան եոևոնւորանքի մեծ նախադրյալի ինչպես հիմքերը, այնպես Էլ հեւրևանքները տարբեր են:
Պարզ հիմնակործան երկընտրանքի կաոուցվածքը կա
րելի Է արտահայտել հետևյալ բանաձևով.
Եթե II, ապա Բ կամ Գ:
Ո՜չ Բ և ո չ Գ:
Հեւրևաբար, ոչ Ա:
Օրինակ'
Եթե տվյալ թիվը ռացիոնալ է, ապա վերլուծվում Է վեր
ջավոր տասական կոտորակի կամ պարբերական տա-սակսւն
կոտորակի:
Տվյալ թիվը չի վերլուծվում ոչ վերջավոր ւրասսւկան կո
տորակի և ո չ Էլ պարբերական տասական կոտորակի:
Հետևաբար, տվյալ թիվը ռացիոնալ չէ:
Բարդ հիմնակործան երկընտրանքի բանաձևն է.
Եթե Ա, ապա Բ, եթե Գ, ապա Դ:
Ոչ Բ և ոչ Դ:
Հետևաբար, ո չ U ե ո չ Գ:
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Օրրնսւկ'
Եթե տվյալ անկյունը ուղիղ անկյուն է, ապա նրա կից անկ
յունը նույնպես ուղիղ անկյուն է, եթե տվյալ անկյունը սուր
անկյուն է, ապա նրա կից անկյունը բութ անկյուն ե:
Սակայն տվյալ անկյան կից անկյունը ո չ ուղիղ անկյուն
է և ոչ էլ բութ անկյուն:
Հեւրևաբար, տվյալ սւնկյունր ոչ ուղիղ անկյուն է և ոչ էլ
սուր անկյուն:
«Եըկընւրրանք» բառը հունական ծագում ունեցող «դիլե
մա» բառից Է, որ նշանակում Է երկակի ենթադրություն: Եր
կընտրանքի մեծ նախադրյալում թվարկվում են երկու դեպ
քեր, ենթադրություններ, որոնց միջե պետք Է կատարել ընտ
րություն: Սակայն լինում են դեպքեր, երբ մեծ նախադրյա
լում թվարկվում են երկուսից ավելի ենթադրություններ: Երբ
վերջիններիս թիվր երեքն Է, ապա համապատասխան մտա
հանգումը կոչվում Է եոռսւոոաՕբ: Երբ այդ ենթադրություն
ների թիվր երեքից ավելին է, մտահանգումը կոչվում Է
ոացմոԱտոաԸՄ.
Կարդանք Ա. Կոնան Դոյլի «Երկրորդբիծը» պատմված
քից հետեյսւլ հատվածը.
Մի'զանգահարեք, լեդի Նիլդա: Եթե դուք այդ անեք,
սկանդալից խուսափելու իմ բոլոր անկեղծ փորձերը դուրս
կգան իզուր: Վերադարձրեք իմ նա մ ա կը , և ամեն ինչ կհարթ
վի: Եթե դուք ինձ լսեք, ևս կօգնեմ: Եթե դուք չուզեք վստահել
ինձ, ես ստիպված կլինեմ մաւրնելձեզ:
Կարդացածի հիման վրա հեշտությամբ կարելի Է ձևա
կերպել եռընղտանքի մեծ նախադրյալը:

5. ՄԻԱՑՅԱԼ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
Սհսաւաւ (նոնւու.նետհւ1> Հ աւն մւրահանգումը, որի բա
ղադրիչ տարրերից մեկը միացյալդաւրողություն է: Այս մտա
հանգումը երկու եղանակ ունի՝ համատեղելիության մւրահանզում ե անհամատեղելիության մտահանգում:
ՀւսմաւոեոեւհոտւաԸ մտահանգումն այն միացյալ մտսւ-
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հսւնգումն է, որի նախադրյալները հաստատում են պարդ դա
տողությունների ճշմարիտ լինելը, եզրակացությունը այդ նա
խադրյալներն ամփոփում է մի բարդ միացյալ ճշմարիտ դա
տողության մեջ:
Այդ մտահանգման բանաձևն է.
ճշմարիտ է, որ Ա:
ճշմարիտ է, որ Բ:
Հեւրևաբար, ճշմարիւը է, որ U ե Բ:
Օրինակ'
ճշմարիտ է, որ մարդու մարմինն ունի բջջային կառուց
վածք:
ճշմարիտ է, որ բջիջները գտնվում են միջբջջային նյու
թում:
Հետևաբար, ճշմարիտ է, որ մարդու մարմինն ունի բջջա
յին կառուցվածք, ե որ բջիջները գւընվում են միջբջջային նյու
թում:
Անհամատեոեւհոաւան մտահանգման մեծ նախադրյա
լում նշվում է, որ միացյալ դատողությունը ճշմարիտ չէ, փոքր
նախադրյալը հաստատում է միացյալ դաւրողության կազ
մում գրանցված պարզ տարողություններից մեկի ճշմարիւր
լինելը, եզրակացությունը ժխտում է մյուս պարզ դատողութ
յան ճշմարիւր լինելը:
Այս մտահանգման կառուցվածքը ընդհանրացված ձևով
կարտահայւրվի հեւրեյալ բանաձևով,
ճշմարիտ չէ, թե Ա և Բ:
՛,
ճշմարիտ է, որ Ա:
Հետևաբար, ճշմսփրտ չէ, թե Բ:
Օրինակ'
ճշմարիտ չէ, թե զուգահեռանիստը բազմանիստ է ե զու
գահեռանիստի հանդիպակաց նիստերը անհավասար են:
ճշմարիտ է, որ զուգահեռանիսւրը բազմանիար է:
Հետևաբար, ճշմարիտ չէ, թե զուգահեռանիստի հանդի
պակաց նիստերն անհավասար են:
Անհամատեղելիության մտահանգումն ունի իր հատուն
կանոնը, որի համաձայն եզրահանգումը պետք է տեղի ունե
նա մեծ նախադրյալում թվարկած պարզ դատոդություննե-
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րից մեկի ճշմարտության հաստատումից (փոքր նախադր
յալ) դեպի մյուս պստզ դատողությունների ճշմարտության
ժխտումը (եզրակացություն): Չի կարելի մեծ նախադրյալում
թվարկված սլարզ դատողություններից մեկի ճշմարտության
ժխտումիզ եզրակացնել թե մյուս պարզ տարողությունը (դա
տողությունները) ճշմարիտ I, քանի որ մեծ նախադրյալում
թվարկած բոլոր տարողություններն էլ կարոդ են սխալ լինել:
Օրինակ'
ճշմարիտ չէ, որ Սիդնեյը Ավստրալիսւյի մայրաքաղաքն
t և Սիդնեյը Նոր Զելանդիայի մայրաքաղաքն է:
ճշմարիտ չէ, որ Աիդնեյը Նոր Զելանդիայի մայրաքա
ղաքն է:
_
*

*

*

Մինչե հիմա քննարկվեցին այն անհրաժեշտ մտահանզումներր, որոնց եզրակացությունները պայմանավորված էին
բստղ դատողության կառուցվածքով, պարզ դատողություն
ների միջե եղած կապով, բայց ոչ պարզ դատողությունների
կառուցվածքով: Այժմ քննարկենք այն անհրաժեշտ մտահան
գումները, որոնւյ եզրակացությունները պայմանավորված են
նրանց բաղադրիչ պարզ դատողությունների կառուցվածքով:

6. ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ ՓՈԽԱԿԵՐ
ՊՈՒՄ, ՇՐՋՈՒՄ, ՀԱԿԱԴՐՈՒՄ
ԱնմհՉւսեւսն կոչվում է այն մւբահսւնգումը, որի եզրակա
ցությունը բխում է մեկ նախադրյալից: Անմիջական մտա
հանգման եղանակներն են' վւոխակերպում, շրջում և հակադ
րում:
ՓոԽահեուսումն (obversio) այնպիսի անմիջական մտա
հանգումն է, որի հաստատական նախադրյալը վերածվում է
ժխտական եզրակացության, իսկ ժխտական նախադրյալը'
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հաստատական եզրակացության, ընդ որում դատողության
սուբյեկտը մնում է նույնը, իսկ պրևդինատբ ւ| հր ածվում է իրեն հակասող հասկացության:
Նշենք, թե ինչ եզրակացություններ են բխում А, 'Е, 1, О
նախադրյալներից:
1) Բոլոր բջիջներր բազմանում են, հեւրևաբար, չկա բջիջ,
որ չբազմանա'
А—>Е
2) Ոչ մի աղ չի պատկանում օրգանական միացություն
ներին, ուստի, բոլոր աղերը պատկանում են անօրգանական
միացություններին'
Е—> а
;
3) Մեր դասարանի որոշ աշակերտներ չափահաս են, հեւր
ևաբար մեր դասարանի որոշ աշակերտներ անչափահաս չեն'
I —>0
4) Որոշ գործողություններ օրինական չեն, ուստի որոշ
գործողություններ անօրինական են'
О—^I
Շըջամն (conversio) այնպիսի անմիջական մտահանգումն
Է, որտեղ նախադրյալի սուբյեկւրը վերածվում է եզրակացութ
յան պրեդիկսւտի, իսկ պրեդիկաւրը' սուբյեկտի:
Գոյություն ունի շրջման երկու եղանակ' պարզ շրջում և
շրջում սահմանափակումով:
Շրջումը uiuina Է, եթե շրջման հետևանքով դատողութ
յան քանակը չի փոխվում: Իսկ եթե դատողության քանակը
շրջման հետևանքով փոխվում Է' տեղի է ունենում շրջում սահ
մանափակումով.
Քննարկենք, թե ինչպես են շրջվում А, Е, I, О դատողութ
յունները:
1)
А դաւրողությունը շրջվում է սահմանսոիսւկումով. ք
նի որ А դատողության պրեդիկատը բաշխված չէ, ուսւրի այն
կարող է եզրակացությունում վերածվել չբաշխված սուբյեկ
տի: Դա նշանակում է' А->1:
•Օրինակ'
Բոլոր բանաստեղծները գրողներ են, հետևաբար, որոշ
գրողներ բանաստեղծներ են:
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А դատողության շրջման այս առանձնահատկությունն է
նկատի ունեցել Ափ Իսահակյանը, երբ օյւեյ է, թե «... Բոլոր
հիմարները երջանիկ են, իհսւըկե, այս չի նշանակում, թե բո
լոր երջանիկները հիմարներ են»:
2) Е դատողությունը շրջվում է պարզ եղանակով, քանի
որ այդ դատողության թե' սուբյեկտը ե թե' պրեդիկատը բաշխ
ված են, ուստի դրանւյ ւրեդերը փոխելուց դարձյալ արսւցվում
t Е դատողություն: Դա նշանակում է՝ Е->-Е:
Օրինակ'
Ոչ մի զուգահետս նիսզւ քառանիստ չէ, հեւրեաբար, ոչ մի
քառանխոր զուգահեռանիսւր չէ:
3) I դատողությունդ շրջվում է ,պարզ եղանակով, քանի
որ այդ դատողության ոչ սուբյեկտը ե ոչ էլ պրեդիկատր
բաշխված չեն, ուսւրի դրանց ւրեդերը փոխելուց դարձյալ
արսւցվում է I դսււրոդություն: Դսւ նշանակում է' 1-И:
Օրինակ'
Որոշ գրողներ գիտնականներ են, ուաըի որոշ գխրնականներ գրողներ են:
4) О դատողության ձեր հնարավորություն չի տալիս
ստույգ որոշել շրջման հետևանքով ստսպվող եզրակացութ
յան բնույթը: Ուստի այն շրջման ենթակա չէ:
Հակաոըումն (contrapositio) այնպիսի անմիջական մտա
հանգումն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում դատողության
փոխակերպում և ապա' փոխակերպված դատողության
շրջում:
Հսւնաոոումո լուսաբանելու նպատակով վերհիշենք այն
օրինակը, որով բացսսրրվել է E դատողության փոխակերպումր: Ոչ մի աղ չի պատկանում օրգանական միացություն
ներին դատողության փոխակերպումից սւրացվել էր Բոլոր
աղերը պատկանում են անօրգանական միացություններին
եզրակացությունը: Այժմ շրջենք այդ դատողությունը:
Կստացվի' Որոշ անօրգանական միացություններ աղեր են.
Այս օրինակով ցույց տրվեց հակադրման ընթացքը: Մտա(>սղության պրակտիկայում այդ ընթացքը տեղի է ունենում
մտովի: Ուսւրի, Ոչ մի աղ չի պատկանում օրգանական միա
ցություններին նախադրյալից հակադրման հետեվսւնքով
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կբխի Որոշ անօրգանական միացություններ աղեր М եզրա
կացությունը:
Ահա դրա օրինսւկր 4-րղ դասարանի «Հայոց լեզու» դա
սագրքից. «Ամեն բառ ունի իր իմաստը, առանց իմաստի բառ
չկա» (է Աղայան, < Բստսեւլւան):
Փոխակերպման, շրջման ե հակադրման իմացականնշանակությանր մեր մտքերի ճշգրտումն է, պարզեցումը, հսւրսւկեցումը:

7. ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ «ՏՐԱՄԱԲԱ
ՆԱԿԱՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍՈՒ» ՄԻՋՈՑՈՎ
А, Е, I և О տիպի տարողությունների հարաբերություն
ները ճշմարիտ և սխսւ) փնելու տեսանկյունից 11 ֊ր դ դարի
բյուգանդական լուսավորիչ Մ. Պսելը ներկայացրել Լ «տրա
մաբանական քառակուսու» ձհով (տես գծ. 11):
Հիմք ընդունելով նշված դատողություններից որեէ մեկի
ճշմարիտ կամ սխալ լինելը, «տրամաբանական քառակու
սու» միջոցով կարելի է բխեցնել մյուս տարողությունների ,

А

I

ՀԱԿԱԴԵՄ

ԵՆԹԱՀԱԿԱԴԵՄ

Е

О

Գծ. 11

ճշմարիտ կամ սխալ լինելը:
Իրոք.
1
Եթե А-ն ճշմարիտ Է, ապա Е -ն սխալ է, Օ-ն սխալ է, 1-ն
ճշմարիտ Է:
Եթե Е-ն ճշմարիտ է, ապա Օ-ն ճշմարիտ Է, I-ն սխալ է, А0 սխալ է:
Եթե Օ-ն ճշմստխր Է, ապսւ I-ն անորոշ Է, А-ն սխալ Է, Е-ն

անորոշ է:
Եթե I-ն ճշմարիտ Է, ապա А-ն անորոշ Է, Е-ն սխալ Է, Օ-ն
անորոշ Է:
Եթե А-ն սխալ Է, սւպա Е-ն անորոշ Լ, Օ-ն ճշմարիտ Է, 1-ն
անորոշ Է:
Եթե Е-ն սխալ է, ապա Օ-ն անորոշ է, I-ն ճշմարիտ է, А-ն
անորոշ է:
Եթե Օ-ն սխալ Է, ապա I-ն ճշմարիտ Է, А-ն ճշմարիտ ե, Eն սխալ է:
Եթե I-ն սխալ է, ապա А-ն սխալ է, Е-ն ճշմարիտ Է, Օ-ն
ճշմստիտ է:
Այս անմիջական մտահանգումները կարելի Է բովանդա
կալից ձեով լուսաբանել կոնկրետ օրինակով, ասենք, հիմք
ընդունելով «Մեր դասարանի բոլոր աշակերտները զբաղվում
են մարմնամարզությամբ» դատողությունը (A) և վերջինս հա
մադրելով նույն հասկացություններիս կազմված E, I, О դա
տողությունների հեւր:

8. ՍԻԼԼՈԳԻԶՄԻ ԲՆՈ ՒՅԹ Ն ՈՒ ԿԱԶՄԸ
ՍհոոօհցմՕ անհրաժեշտ դեդուկւըիվ մտահանգում է,
որը բաղկացած Է երկու պարզ, հատկության դատողություն
ներից և նրանց կառուցվածքային հատկություններով պայ
մանավորված եզրակացությունից:
Օրինակ'
Բոլոր պարզ նյութերը կազմված են միևնույն տեսակի ատոմներից: Թթվածինը պարզ նյութ Է: Հետևաբար, թթվածի
նը կազմված է միևնույն տեսակի ալբոմներից:
Սիլլոգիզմի կառուցվածքն ակնառու դարձնելու նպատա
կով այս օրինակը գրենք հետևյալ ձևով.
Բոլոր պարզ նյութերը կազմված են միևնույն տեսակի ատոմներից:
Թթվածինը պարզ նյութ ե:________________________ (1)
Հետևաբար, թթվածինը կազմված Է միևնույն տեսակի ատոմներիւյ:

Առաջին երկու դատողությունները սիւյոգխլմի նախադր
յալներն են, իսկ երրորդ դատողությունը' եզրակացությունը:
Միևնույն առարկային վերաբերող ոչ անեն երկու պարզ,
հատկության դատողություններից կարող I անհրաժեշտա
բար բխել եզյւակացություն:
Օրինակ'
Բոլոր պարզ նյութերը կազմված են միևնույն տեսակի ատոմներից:
Ատոմի կառուցվածքի առաջին մոդելը պատկանում է Ջ.
Թռմանին:.
.
(2)
?
Այս երկու պարզ, հատկության դատողություններից ոչ
մի եզրակացություն չի բխում, չնայած երկու դատողություն
ներն էլ ճշմարիտ են, երկուսում արտահայտվող մտքերը վե
րաբերում են միենույն նյութին: Ի՜ նչն է պատճառը: Պաւրճառն այն է, որ այդ ճշմարիտ նախադրյալները տրամաբա
նորեն կապակցված չեն:
ՍիԱոզիզմում տրամաբանական կապն ապահովվում է մի
շարք պայմաններով, որոնցից մեկն այն է, որ սիլլոգիզմը
պետք է բաղկսպած լինի երեք տերմինից: (1) օրինակում այդ
երեք տերմիններն են' պարզ նյութ, միևնույն տեսակի ատոմներխք կազմված, թթվածին. Մինչդեռ (2) օրինակում կա
չորս տերմին' պարզ նյութ, միևնույն տեսակի ատոմներիւ/
կազմված, ատոմի կաոուցվածքի աոաջին մոդել, Ջ. Թոմսոնին պաւբկանե/:
Տերմիններր սիլլոգիզմի ՛կազմում տարբեր անուններ ու
նեն և տարբեր դեր են խաղում: Այն տերմինը, որ հանդես է
գալիս թե' առաջին և թե' երկրորդ նախադրյալում, կոչվում է
միջին տերմին՛. (1) օրինակում միջին տերմինը պարզ նյութ
հասկացությունն է: Միջին տերմինը կսւպակւ/ում է մյուս եր
կու տերմինները, որոնք կոչվում են ծաւոացաւն տեոմհն-նեո
Դրանցից մեկր կոչվում է ւիոքր տերմին, մյուսը՝ մեծ տեր
մին: Փոքր տերմինն այն հասկացությունն է, որր եզրակա
ցության մեջ սուբյեկտի դեր է խաղում: Մեծ տերմինն այն
հասկացությունն է, որը եզրակացության մեջ պրեդիկատի
դեր է խաղում: (1) օրինակում փոքր տերմինը թթվածինհսւս-
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կսսյությունն I, մեծ տերմինը' միևնույն տեսակի шцпиШЬբխք կազմված հասկացությունը:
Այն նախադրյալը,1որի կազմում մեծ տերմինն Լ գտնվում,
կոչվում է մեծ Աախադրյւպ, իսկ այն նախադրյալը, որի կազ
մում Փոքր տերմինն Լ գտնվում, կոչվում է ւիոքր вախադր1ЩԸնդունված է միջին տերմինը նշանակել М, ւիոքր տեր
մինը' Տ և մեծ տերմինը' Р լատինական տառերով: Եթե (1)
օրինակում ւըերմինները փոխարինենք նշված տառերով, դիւըարկվող սիլլոգիզմը կընդունի հետևյալ ձևը.
М— Р
Տ— М
Տ— Р
Հնարավոր են նաև սւյլ ձևի սիլլոգիզմներ:
Սիլլոգիզմները խիստ տրամաբանական կառուցվածք ու
նեն: Եվ, այնուամենայնիվ, ոչ միայն գիտական, այլև qbi]uif\վեսւրսւկան գրականությունում նրանք լայն տարածում ու
նեն. ընդ որում նրւսնւյ ւրրամաբանական կառույցները հա
ճախ միջնորդված են լինում լրսդյոււյիչ բացատրություննե
րով, համեմատություններով, համանմանություններով: Այդ
կառույւյների ակնառությունը նվազում է նաև նրանով, որ միև
նույն միտքը դրսևորված է լինում լեզվական ւըարբեր, համի
մաստ արտահայտություններով: Եվ, չնայած դրան, սիլլո
գիզմն, այնուամենայնիվ, իրեն զգւսլյնելէ տալիս: Համենայն
դեսլս սլրպտոդ աչքը այն միշւր կարոդ է հայտնաբերել: Ահա
սիըոգիզմի մեկ օրինակ զեդ արվեստական գրականությունից.
Ով սրտով գոհ է, վարձատրված ե.
Ես էլ շատ գոհ եմ ձեզ ազատելով:
Ուրեմն այդ ձևով համարում եմ ինձ լավ վարձատրված:
Շեքսպիր

Ի տարբերություն անմիջական մտահանգումների, սիլ
լոգիզմը միջնորդավորված մտահանգում է: Եթե անմիջական
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մտահանգման եզրակացությունը բխում.է մեկ նախադրյա
լից, ապա միջնորդավորված մւրահա1պման եզրակացությունր բխում I մեկից սււյելի նախադրյալներից:

9. ՍԻԼԼՈԳԻԶՄԻ ՑԵՎԵՐԸ
Սիլլոգիզմի տարատեսակները, որոնք իրարից տարբեր
վում են միջին տերմինի գրաված.դիրքով, կոչվում են սխյոՍիլլոգիզմն ունի 4 ձև: Դրանք են.
1-ին ձև

2-րդ ձև 3-րդ ձև 4-րդ տև

M— P

P— M

M— P

P— M

Տ— M

Տ— M

M— Տ

M— Տ

Տ—P

S—P

Տ—P

S—P

Սիլլոգիզմի հետևյալ չորս օրինակները համապատաս
խանում են վերը նշված ձևերին.
1-իսձև'
Ածուխները բուսական ծագում ունեն:
Հումիտները ածուխ են:_____________________________
Հետևաբար, հումիտները բուսական ծագում ունեն:
2 -բ ւյյե '
Ուղղանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ են:
Թեք շեղանկյան անկյուններն ուղիդ չեն:______________
Հետևաբար, թեք շեղանկյունն ուղղանկյուն չէ:
Յ֊Ր Դձև'
Բարդին ունի բուժիչ հատկություն:
Բարդին ծսւո է:__________ __________________________
Հետևաբար, որոշ ծառեր ունեն բուժիչ հատկություն:
4-բղձե'
Բոլոր վարդերը ծաղիկներ են:
Բոլոր ծաղիկները բույսեր են:_______________________
Հետևաբար, որոշ բույսեր վարդեր են:

Կշռադատության պրակտիկայում սակավ են էլիմում 4-լւդ
ձևին, այն արհեստական բնույթ ունի:

10. ՍԻԼԼՈԳԻԶՄԻ ԱՔՍԻՈՄԸ
Սիլլոգիզմի միջոցով ճշմարիտ նախադրյալներիս ճշմա
րիտ եզրակացության հանգելու համար անհրաժեշտ է պահ
պանել որոշ նախապայմաններ, որոնցից առաջին հերթին
հարկ է նշելսիըոգիզմի աքսիոմը: Ըսւր սհւտօհցմհ աքսիոմի,
աւն. հն> հասաաաՎում (ժխտվում') Է ւոՎւաւ ոասհ (ասցմութւան) ննաամամօ. հաստատվում (ժհւսւվում) Է նաև աւոոասի
(օացմուԹւսւն) մե9 մտնոո ւուոասան>ւուո ենԹսաացմուԹւան
(տւսոոխ ննատմամօ:
Օրինակ'
Բոլոր գիտնականները մտավորականներ են:
Բոլոր ֆիզիկոսները գիտնականներ են:
Հետևաբար, բոլոր ֆիզիկոսները մտավորականներ են:
Այն, ինչ հաստաւըվեց գիտնականների նկատմամբ (մտա
վորական լինելը), նույնն էլ հաստատվեց գիտնականների մեջ
մւրնոդ տարրի (ֆիզիկոսի) նկաւըմամբ: Այդ հարաբերությու
նը որպես համապատասխան հասկացությունների ծավալ
ների հարաբերություն, գրաֆիկորեն ցույց է տրված գծ. 12ում:

ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆ
ԳԻՏՆԱԿԱՆ
ՖԻԶԻԿԱՍ

Գծ. 12

93

Եվ հակառակը4
11չ սի մոլորակ տավոսկ մարմին չէ:
Մար՛սը մոլորակ Լ:
Հետևաբար, Մարսը ւրաւիակ մարմին չէ:
Այն, ինչ ժխտվեց մոլորակների նկատմամբ (տափսւկ
մարմին ւինելը), նույնն էլ ժխտվեց մոլորակների դասի մեջ
մտնոդ տարրի (Մարսի) նկատմամբ (տե ս գծ. 13);
Սիլլոգիզմի աքսիոմը ամրագրում է մարդկանց ամենօր
յա գործունեության ընթացքում, հազարամյակների կենսա
վառում դիտարկվող օրինաչափություններից մեկր:

ՄՈԼՈՐԱԿ

ՄԱՐՍ

ՏԱՓԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

Գծ. 13
Այդ աքսիոմն իր գեղարվեստական արտացոլումն է գտել
հետևյալ երկխոսությունում.
Օփվիա.
Ի ՞ նչ է ձեր անունը:
Վիոյա.
Կեսարիո է ձեր ծառայի անունը, գեղեցիկ իշ
խանուհի:
Օփվիա.
Դուք իմ ծառւս՞ ն եք, աշխարհը տըրտմեց
ճիշտ այն օրվանից,
Երբ որ կեղծիքր սկսվեց կոչվել սիրալիրություն:
Դուք Օրւփնոյի ծառսւն եք, պարոն: .
Վիոյա.
Իսկ նա կ ձերը, իսկ ես իր ծսւռան.
Ձեր ծառայի ծառան ձեր ծառսւն է, օրիորդ:
Շեքսպիր
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11. ՍԻԼԼՈԳԻԶՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Սիլլոգիզմի միջոցով ճշմարիւր նախադրյալներից ճշմա
րիտ եզրակացություն ստանալու նախապայմաններից մեկր
սիլլոգիզմի կանոնների պահպանու՛մն է կշռադատության րնթսւցքում: Այդ կսւնոններր երկու ւրիպի են' ընդհանուր ե հա
տուկ: Ընոհանոտ են այն կանոնները, որոնք հավասարապես
տարածվում են սիլլոգիզմի բոլոր ձևերի վրա: Նախ քննար
կենք դրանք:
1. Սհաահցմո աեւոօ է ըաոեաւոսծ ւհնհ մհաւն եռեք ւոեոմհնհս:
Այս պահանջը բխում է սիլլոգիզմի բնորոշումից: Աիլլոգիզմը բադկսւցած է երեք դատալություններից' երկու նա
խադրյալից ե եզրակացությունից: Եզրակացության մեջ
կրկնվում են այն տերմինները, որոնք առկա են նաե նախադր
յալներում: Երկու նախադրյալներում հնարավոր է չորս տեր
մին: Ասւկւսյն միջին տերմինր երկու նախադրյալներում էլ
պետք է առկա լինի: Ուստի մնոսՏ է երեք տերմին:
Ըստ էության քննստկվոդ կանոնն ոսլդված է այն դեպքե
րի դեմ, երբ միջին ւրերմինը երկու նախադրյալներում ար
տաքուստ նույնն է, սակայն նույն բառը ւրարբեր նախադր
յալներում տարբեր հասկացություններ է արւրւսհտրրում:
Նման դեպքերում ւըեդի է ունենում տերմինների չորրորդում,
որը հանգեցնում է թյուր եզրակացությունների:
Օրինակ, եթե երկու նախադրյալներում էլ օգտագործվի
«ա յր» բառը, սակայն նախադրյալներից մեկում այն արտա
հայտի տղամարդ հասկացությունը, իսկ մյուսում' քարայր
հասկացությունը, ապա տեղի կունենա տերմինների չորրոր
դում, կստանանք սխալ եզրակացություն:
2. Անհլաւժեշա է. ոո միջիԱ տեոմհսո օաշհւմած ւհնհ նաշ
Խաոուաւնեոհս գոնե մե1յումչ
Այս կանոնի խախտման դեպքում կխախտվի և բացա
հայտ կապը երկու նախադրյալների միջե, որը հնարավորութ
յուն չի տա նախադրյալներից հանգելու որոշակի եզրակա
ցության:
Օրինակ'
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Որոշ մարմնամարզիկներ ծանրորդներ են:
Մեր դասարանի բոլոր աշակերտներր մարմնամարզիկ
ներ են:
—
~
Ի նչ կապ կսւ այստեղ մեր դասարանի աշակերտների ե
ծանրորդների ս}ւջն: Ոյաշսւկի մի բան չի կարելի ասել, քանի
որ միջին տերմինը ( մարմնամարզիկ) բաշխված չէ ոչ մեծ
նախադրյալում (որպես I դատողության սուբյեկտ) և ոչ էլ
փոքր նախադրյալում (որպես А դատողության պրեդիկաւր):
Հնարավոր են երեք տարբեր դեպքեր, ա) մեր դսւսա-
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Տ
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Գծ. 14
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Գծ. 15

Գծ. 16

րանի բպռր աշակերտները, լինելով մարմնամարզիկներ,
պատկսւնեն այն մարմնամարզիկների թվին, որոնք ծանրորդ
ներ են (գծ. !4), բ) մեր դասարանի я/гл,? աշակերտներ (մարմնսւմարզիկներ) պսւտկանեն այն մարմնամար զիկ ների թվին,որոնք ծանրորդներ են (գծ. 15) ե գ) լինելով մարմնամարզիկ96

նեբ, մեր դասարանի ոչ il/ւաշակերտ չպատկւսնի այն մարմ
նամարզիկների թվին, որոնք ծանրորդներ 1«Ա(գծ. 16):
3.
Ծաաւսվոււն ւոԽմհնո Լսոակաւտւթւան մեշ եաոոո Լ
Ոա?խւ1ած լինել այն ոեսաում. Լրս բաշԽւէած է նաԽստուաՕրինսւկ'
Բոլոր գրոդները մշակույթի զործիչնէտ են:
____________
Բոլոր դրամատուրգները գրողներ են:
Հետեւսբստ, բոլոր դրամատուրգները մշակույթի գործիչ
ներ են:
Ծայրագույն տերմիններից փոքրը ( դրամատուրգ) բաշխ
ված է փոքր նախադրյալում, այն բաշխված Էե եզրակացութ
յան մեջ: Մեծւրերմինը (մշակույթիգործիչ)բաշխված չէ մեծ
նախադրյալում (որպես Л դատողության պրեդիկսւտ), բաշխ
ված չէ նաև եզրակացության մեջ: Այս մտահանգումը կանո
նավոր է:
Դխրստկենք մեկ այլ օրինակ.
Բեդվիններն արաբներ են:
Բեդվիններն անասնապահներ
են:
_
Այս երկու նախադրյալներից չի կարելի եզրակացնել, թե
Բոլոր iiitiuiuliiu պահներ 0 արաբՍեր եմ՛. Կանոնավոր եզրա
կացությունն այն է, որ Ոբոշ անասնապահներ արաբներ են.
Դա այն պատճառով, որ ւիոքր ւրերմինը {անասնապահ)
բաշխված չէ փոքր նախադրյալում, ուստի եզրակացությու
նը կարոդ է լինել մասնավոր դատողություն, որտեդ փոքր
ւրերմինը սուբյեկտ է:
4.
Երկու ԺԽտական ոաւոոոոաաւնհս ոչ մհ ոոո?աեհ եցոաևասոաաւն չի բխում:
Դա բացսսրրվում է նրանով, որ երկու ժխտական դատո
ղությունների դեպքում անորոշ է դառնում կապը միջին տեր
մինի ու ծայրագույն ւրերմինների միջև:
Օրինակ՝
Ոչ մի հսւյ զինվոր դասալիք չէ:
Սեր գնդի ոչ մի զինվոր դասալիք
չէ:
_
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I՝ Աչ ևզրակւայություԱ կարոդ է բխեյ այս երկու,ժխւրակւսԱ դաւրոդություքւներյսյ: Հնարավոր Լ 3 դեպք, ա) Մեր ցնդի
բոլոր զինվորները հայ զինվոյւներ են (գծ. 17), .բ) Սեր գնդի
որոշ զինվորներ հայ զինվորներ են (դծ. 18) ե գ) Սեր գնդի ոչ
մի զինվոր հայ զինվոր չի (գծ. 19):
Р
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М
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Գծ. 19
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5. Նախ սար աւքՏերխք մենի ԺԽտակաՕ ւԻնետւ ոեպթամ
եզոակւսսութниԱո պեւռթ է /Իմի ժխտական:
Օրինակ
\ !զնիվ մետաղները չեն ժանգոտվում:
11սկի0 ազնիվ մետաղ Լ:
Հետևաբար, ոսկին չի ժանգոտվում:
Եթե նախադրյալներից մեկը ժխտական է, ապա այղ նա
խադրյալում միջին տերմինի և ծայրագույն տերմինի ծավալ
ները ոչ մի ընդհանրություն չունեն: Մյուս նսւխադըրյալում
տերմիններից մեկի ծավալը մտնում է մյուս տերմինի ծավա
լի մեջ (եթե մեծ նախադրյալն I; հաստատական դատողութ
յուն, միջին տերմինի ծավալը մտնում է մեծ տ եր֊

Գծ.20

М

Տ

Р

Գծ.21

մինի ծավալի մեջ (գծ. 20), իսկ եթե փոքր նախադրյալն ե հսւստատական դատողություն, ապա փոքր տերմինի ծավալն է
ներառվում միջին տերմինի ծավալի մեջ (գծ. 21)): Երկու դեպ-

բում կ ժխտական ՛դատողության մեջ գտնվող ծայրագույն
ւ|ւԼւ|ւս՜իԱր ոչ մի կերպ չի առնչվում մյուս ծայրագույն տերմի
նի libip. որն 1.1 վկայությունն Լ այն բանի, որ եզրակացութ
յունը ժխտական դատողություն Լ:
6. Եյչկլս QunUiuiiJnn ոսսոոոոաւու(աեոհսոոո?աեհ եօոանասոատւն չ/լ րԽում:
Հնարավոր են երկու մսանավոր դատողությունների
հետևյսդ զուգակցումները՝ ii, io, oi ե օօ:
ii
զուգակցման դեպքում միջին ւըերմինը բաշխված չԼ մ
նախադրյալում' որպես i դսսրողության սուբյեկւր, և փոքր
նախադրյալում' որպես i դաւրողության պրեդիկսւտ: Դա նշա
նակում է, որ (2) ընդհանուր կանոնի համաձայն այդ նախադր
յալներից եզրակացություն չի բխում:
io ե oi զուգսւկւյութ|ունների դեպքում (5) ընդհանուր կա
նոնի համաձայն եզրակսպությունը պետք է լինի ժխտական
դատողություն: Ուստի մեծ տերմինը բաշխված կլինի եզրա
կացությունում, ե հետևաբար (3) ընդհանուր կանոնի համա
ձայն, բաշխված կլինի նաև մեծ նախադրյալում: Դրանից
բխում Է, որ մեծ նախադրյալում երկու տերմիններն Էլ (միջին
ե մեծ) պետք Է բաշխված լինեն, ինչը սակայն չի կարող տե
ղի ունենալ մսանավոր տարողություններում:
օօ զուգակցության դեպքում եզրակացություն չի բխում
(5) ընդհանուր կանոնի համաձայն:
7. Նա/սաոոոսւԸեոհս մեկի մասԸավռը ոատոոառաւնւհնեյա ոեւսբում եցոակասոատւնո ujbuw է ւինյլ մասնամոո ոաwnnnmmdi:
Հնարավոր են ընդհանուր և մսանավոր դատողություն1 1 ՕՕ
ների հետևյալ զուգակցումները' j 0 i о a e a e : ^ J u
С о
զուգակցումներից 0 և e զույգերը բացառվում են (4) ընդհսւQ J
նոտ կանոնի համաձայն: j և a զուգակցումներում՜ ընդհա
նուր բնույթի եզրակացություն ստանալու համար անհրա
ժեշտ Է, որ նախադրյալներում երկու տերմին բաշխված յի-
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tititi' միջին տերմինը ե փոքր տերմինը, որը եզրակացութ
յան սուբյեկտն է: Մինչդեռ այս զուգակցություններում միայն
մեկ տերմին կարող է բաշխված լինե|' a դատողության սուբյեկւըը:
о ? e a զուգակցություններում ընդհանուր բնույթի եզ
րակացություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ նա
խադրյալներում բաշխված լինեն բոլոր երեր տերմինները
միջին տերմինը (2) ընդհանուր կանոնի համաձայն, մեծ տեր
մինը (5) ե (3) ընդհանուր կանոնների համաձայն ե փոքր տեր
մինը (3) ընդհանուր կանոնի համաձայն: Մինչդեռ դիտարկ
վող զուգակցություններում բաշխված կարող են լինել միայն
Յւ о
երկու տերմին' 0 և а զույգերում а դատողության սուբյեկտը
6 1
ե о տարողության պրեդիկսսրը, իսկ j e զույգերում' e դա
տողության սուբյեկւրը ե պրեդիկատը:

12. ՄԻԼԼՈԳԻԶՄԻ ՑԵՎ ԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Սհւաօհցմհ <եհ հսսըոմլ ՍւսնոԱՕեոո ա\Հ\ կանոններն են,
որոնք բնորոշ են տվյալ ձևի համար, պայմանավորված են
վերջինիս կոնկրետ կաոուցվածքով և նրա եղանակներով:
Մհււոցհցմհ ЪцшйшЩШщ սհււոօհցմհ ձևերի այն տարաւրեսւսկներն են, որոնք իրարից տարբերվում են նախադրյալ
ների բնույթով' ըստ որսւկի և ըսւր քանակի:
Սիլլոգիզմի յուրաքանչյուր ձև տեսականորեն կարոդ Էու
նենալ 16 եղանակ: Դրանք են.
а
а

а
е

а
i

а
о

е a
а г

е
i

е
о

i
а

i
е

i
i

i
о

о
а

о
е

о о
i о •

ՍիԱոգիզմի (4) ընդհանուր կանոնի համաձայն բացառ-
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ւխւմ են £ ® g p եղանակները, իսկ (6) կանոնի համս^այԱ
նաե • () ° եղանակները:
Կմնան հետնյսղ 9 եղանակները՛^ e ^ c a i a e a ՝
որոնք կարող են քննսւրկվեւ սիլլոգիզմի ձևերի հատուկ կա
նոնների ս|սւհանջների համաձայն:

М -Р
Ufilinuhgiifi աոաջին Հևի ՚

ենլ

Տ — М հատուկ կանոններն

Տ— Р

1. Փոքյլ նահւաոո/աւռ աետբ է ւհնհ հաստատանան ոսւտոոոատւն
Եթե փոքր նախադրյալը լինի ոչ թե հաստատական, այլ
ժխտական դատողություն, ապա (5) ընդհանուր կանոնի հսւմաձսւյն եզրակացությունը նույնպես կ]ինի ժխտական: Իսկ
այդ դեպքում եզրակացության պրեդիկսսրը բաշխված կլի
նի: Դսւ նշանակում է, որ (3) ընդհանուր կանոնի համս^այն
այն բաշխված կլինի նաե մեծ նախադրյալում: Քանի որ պրե
դիկաւրը բաշխված ե լինում միայն ժխտական դատողութ
յուններում, նշանակում է մեծ նախադրյալը կլինի ժխտական
դատողություն: Հետնաբար, երկու նախադրյալներն էլ .կլի
նեն ժխտական .դատողություններ, մինչդեռ (4) ընդհանուր
կանոնի համաձայն այդպիսի նախադրյալներիդ ոչ մի եզրա
կացություն չի բխում: Այս ամենն էլ նշանակում է, որ սիլլո
գիզմի առաջին ձևի դեպքում փոքր նախադրյալը չի կարող
լինել ժխտական տարողություն, այն պեւրք է փնի հաստա
տական:
2. Մեծ նահատուատ սլէսըյշ Է ւհնհ ոնոհանուո ոատոոոաԱոնլ
Քանի որ նախորդ հատուկ կանոնի համաձայն փոքր նսւխադրյսւլը պեւրք I լինի հաստատական դատողություն, ուս
տի միջին տերմինն այդ նախադրյալում ՛չի կարող բաշխված
լինել: Մնում է, որ միջին ւրերմինը բաշխված փնի մեծ նւս-
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խադրյսւլում (սիլւոգիզմի (2) ընղհանուր կանոնի համաձայն):
Միջին ւրերմինը մեծ,էավսսււլրյա|ի սուբյեկտն է, ե, եթե այն
բաշխված է,.նշանակում է մեծ նախադրյալն ընդհանուր դա
տողություն Է:
Դիտարկվող 9 եղանակներիս սիլլոգիզմի առաջին ձեի
համար (1) հատուկ կանոնի համաձայն բացառվում են
a a 1
e
e եղանակները, իսկ (2) հատուկ կանոնի համաձայն'
1 с
а а եղանակները: Սիլլոգիզմի առաջին ձևի կանոնավոր
եղանակներն են մնում է |

а

զուգակցումները:

Ավելացնենք նսւե, որ а զուգակցումից կբխի а տիպի,
cl

С

Q

j զուգակցումից' i ւրիպի, a զոպսւկցումից' e տիպի և j զու

գակցումից' о տիպի եզրակացություն: Դա էլ նշանակում է,
որ սիլլոգիզմի առաջին ձևի դեպքում՜ բխում են ըստ որակի և
քանակի բոլոր տիպի դատողությունները (սիլլոգիզմի տե
սությունում եզակի դատողություններն իրենց դերով համար
ժեքին ընղհանուր տարողություններին):
Սիլլոգիզմի առաջին ձևը համարվում է կատարյալ ձև:

Р— М
Սհբոցհօմհ եռնոոոո {հհ ՚ Տ — М Խտըակ եամոՕմեոն
են.

Տ— Р

1. ՆшJulЩԱլш|Oեք]nլ մեկը wlnnp է lhtih ժհսոաեաՕ ոաւյշոքոաւաճւ
Միջին տերմինը երկու նախադրյալներում Էլպրեդիկսւտ
է, պրեդիկատը բաշխված է լինում ժխտական դատողություն
ներում, ուստի նախադրյալներից որևէ մեկը պետք է |ինի
ժխտական, որպեսզի (2) ընդհանուր կանոնը չխախտվի:
2. Մեծ մա/սսաբւաւբ ս/եւոբ է լինի ոնոհանոտ ոատոոոտim Jk
Քանի որ նախորդ կանոնի համաձայն նախադրյալներից
մեկը պետք է լինի ժխտական դատողություն, ապա (5) ընդ
հանուր կանոնի համաձայն եզրակացությունը կլինի ժխտսւ103

......
'
I
կան: Այդ դեպքում եզրակացության ւււրեդիկատը (մեծ տեր
մինը) բաշխված կւինի: (1) ընւ|ճանուր կանոնի համաձայն այն
բաշխված կլինի նաե մեծ նախադրյալում: ՍՆծ տերմինը
տվյալ ձ^ում մեծ նախադրյալի սուբյեկտն Լ, որի բաշխվածության դեպքում մեծ նախադրյալը կլինի ընդհանուր դա
տողություն:
Երկրորդ ձեի (1) հատուկ կանոնի համւսձայն կբւսցսաcl

Jէ

I

վեն a \ a եղանակները: (2) հատուկ կանոնի համաձայն
կբացառվեն ’ a եղանակները: Որպես կանոնավոր
a a s g
եղանակներ կմնան e 0 a i 4ո1Գակւյումները:
Այդ զուգակցումներիդ հաջորդաբար կբխեն е; о, е, о տի
պի եզրակացություններ: Ուստի կարելի է ասել, սիլլոգիզմի
երկրորդ ձևի առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր չորս
եղանակների միջոցով ստացված եզրակսդյությունները
ժխտական դատողություններ են:
М— Р
Սհււոցհցմհ եոոոոո <ևհ
М — Տ հաւըըւԱ նանոևն էլ
Տ ֊ Р

Փըքըլ ՕաԽաոո/ատ աետբ է ւհնհհաստատաեաԱпчншишшտւն:
Այս կանոնն ապացուցվում է այնպես, ինչպես սիլլոգիզ
մի առաջին ձևի առաջին կանոնը:
Քննարկվող ձևի հատուկ կանոնի համաձայն հնարավոր
9 զուգակցումներից բացառվում են

а а ւ
е
е զուգակցութ

յունները: Որպես երրորդ ձևի կանոնավոր եղանակներ կմնան
3.

a

ci

С

i a

6

1

О

i а а զուգակցումները: Այս ձեԻ եղանակների

դեպքում սւրւսցված եզրակացությունները կլինեն ւ\իայն մաս
նավոր բնույթի դատողություններ, քանի որ փոքր տերմինը
փոքր նախադրյալի ւզրեդիկատն Է, իսկ հատուկ կանոնի հա
մաձայն այդ նախադրյալը պետք Է լինի հասւրաւրակսւն դա
տողություն: Տերմինների բաշխվածությունից հայտնի Է, որ
հաստատական դատողության պրեդիկատը բաշխված չէ:
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Սիլլոգիգւփ (J) ընդհանուր կանոնի hiuOui^iujli այն բաշխված
չի լինի նաև եզրակացության ւ1եջ, սրտեղ փոքր տերմինը սուբյևկտ է:
Սիլլոգիզմի երրորդ ձևի վեդ եղանակների եզրակսպությունները համապատասխանաբար կփնեն i, i, и, к, i, օ տիպի
դատողություններ:
Р— М
Uhnnahudh mimnnn {ևհ ՚ M ~ _ S հատուն նանռննեււն

ալ

տ— p

1. Եքե մեծ նահւաոո/ա/ո հաստատանան է. ւհոսո նաշ
Խաոո/ա/ո աեսփ է ւհնհ ոն/լհանաո:
Մեծ նախադրյալի հաստատական լինելու դեպքում մի
ջին ւրերմինը որպես մեծ նախադրյալի պրեդիկսսր բաշխ
ված չի լինի: Ուստի, սիլլոգիզմի (2) ընդհանուր կանոնի հա
մաձայն պետք է բաշխված լինի փոքր նախադրյալում, որ
տեղ ւսյն սուբյեկտ Է: Իսկ այդ դեպքում փոքր նախադրյսւլր
կլինի րնդհանուր դատողություն:
2. Եքե նախաոո ւաւնեո/ա մեԼլԱ ժևոոաեան £. ապա մեծ
նահւաոոատ սլեւըք. Լ 1եճև ոնոհանոա:
Եթե նախադրյալներիդ մեկր ժխտական է, ապա սիլլո
գիզմի (5) րնդհանուր կանոնի համաձայն եզրակացությունը
նույնպես կլինի ժխտական: Դա նշանակում Է, որ եզրակա
ցության մեջ մեծ տերմինը բաշխված կլինի: (3) ընդհանուր
կանոնի համաձայն այդ դեպքում մեծ ւրերմինը բաշխված կփնի նաև մեծ նախադրյալում, որտեղ այն սուբյեկտ Է: Ահա թե
ինչու նման պարագաներում մեծ նախադրյալը կլինի ընդհա
նուր դատողություն:
Հնարավոր 9 եղանակներիս այս ձևի (1) հատուկ կանո
նի համաձայն կբացառվեն

f

о զուգակցումները, իսկ

(2) հաւըուկ կանոնի համաձայն' ^ ° զուգակցումներր: Սիըոգիզմի չորրորդ ձևի կանոնավոր եղանակների նախադրյալները կփնեն հետևյալ զուգակտսմները' *

Հ |

|

Լ:

է զուգակցումից կստացվի i տիպի եզրակացություն,
|յսւնի որ (1) հսոըուկ կանոնի համաձայն փոքր նախադրյալդ
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այս եղանակի դետքում հաստատական I., ոոզւեղ փոքր տերմինր բաշխված չէ: Ոսպփ սիцпцիւյսի (3) [ilii|lmilmi.p կանոնի
համս^այն այն բաշխված չի լիԱի Ասւև ՚ եզրակա՛ցու՛թյու
նում, որտեղ սուբյեկտ է: ^ զուգակցումից կբխի e տիպի
եզրակացություն (սիւրպիզմի (5) ընդհանուր կանոնի համաձայն), a զուգակցումից կբխի о տիպի եզրակացություն, քա
նի որ սուբյեկւրը ւիոքր նախադրյալում (հաստատական դսււրողություն)
բաշխված g չԼ ե նկատի առնեյով սիլլոգիզմի
...
յ
(.*>) ընդհանուր կսւնոնր, j զուգակցումից կբխի о ւրիպի եզ
րակացություն (սիլլոզիզմի (5) և (7) ընւլհսւնուր կանոնների
հսւմսւձայն), а զուգակցումից կբխի i տիպի եզրակսսյություն (սիլւոզիզմի (7) րնւլհսւնուր կանոնի համաձայն):

13. ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՄԻՆ
Հաոաոերոաւան մսաեն մտահանցումս բաղկացած Է հա
րաբերության մասին դատողություններից: Այս սիլլոգիզմից
տարբերվում Է նրանով, որ եթե սիլլոզիզմում պետք է լինի
երեք տերմին, սւպա հարաբերության մասին մտահանզւՏսւն
մեջ առկա են երեքից սւվեփ ւրերմիններ:
Օրինակ՝
Սուր անկյունն ավելի փոքր է, քան ոսլիղ անկյունը:
Ոսլիղ անկյունն սւվեփ ւիոքր Է, քան բութ անկյունը:
Հեւրեաբստ, սուր անկյունն ավելի փոքր Է, քան բութ անկ
յունը:
Այս մտահանգման տերմիններն են' սուր անկյուն, ավեփ
փոքր, ուղիղ անկյուն, բութ անկյան՝.
Մեկ այլ օրինակ'
Հասմիկը Անսւհիւրի ազգականն Լ:
Սնսւհիւրը Ծովինարի ազգականն Է:
Հետնաբար, Հասմիկը Ծովինարի ազգականն Է:
Հարաբերություններր բազմազան են: Հարաբերություն
ների մասին դատողություններից ճշմարիտ եդբսւկաւ/ության-
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ներ mpuiliuipii համար անհրաժեշտ Լ իմանսւ| նաև հայլաքեշ
բոաոսնԱէիպեոո՛. Կւսէպ առնենք ղրսւնւյիլյ կարևորների վրա:
Անոսաոաո\uiihli (ռեֆլեկւբիվային)Լ առարկաների միջև
հարաբերությունը, որի դեպքում առարկան գւրնվում է այդ
նույն հարաբերության մեջ ինքն իր հետ: Օրինակ, հավասա
րությունը անդրադարձ ափն է, քանի որ յյանկւսւրսծ а-ի հա
մար ճշմարիւր է, որ a-a.
Հաևաանոոաոաւսսլլին (հսւկաոեֆլեկտիվային) այն հա
րաբերությունն է, որի դեպքում առարկան չի գտնվում այդ
նույն հարաբերության մեջ ինքն իր հեւր: Օրինակ, փոքր լինելու հարաբերությունը, ուտւահայաւյութրսն հարաբերութ
յունը:
Հարաբերություն)) կոչվում է դաոՀեւհ ւյանկաւյած երկու
առարկաների համար, եթե առարկաների տեղերը փոխելուս
հարաբերությունը պահպանվում է:-Այդպիսի՛ հարաբերութ
յուններ են' հավասար, նման, քույր լինելու հարաբերությա
նը իգական սեռի մարդկանց միջև ե այլն: Լիլիթր Տաթևիկի
քույրն է դաւրողության մեջ քույր հարաբերությունը դարձելի
Է, քանի որ կարող ենք ասել' Տա թևիկը Լիլիթի քույրն Է. Եթե
а ՜-հ, ապա b a:
ՀաևաոաոՀեւհ այն հարաբերությունն է, որն իր ուժը կորւյնում է այդ հարաբերության մեջ գտնվող առարկաների ւրեղափոիւությունիւյ: Այդպիսի հարաբերություն են քույր լինեչը տարբեր սեռի մարդկանց միջև, փոքր, մեծ ե այլն: Եթե
Տաթևիկը Արայի քույրն Է, ապա դա չի նշանակում, թե Արան
Տաթևիկի քույրն է: Եթե a>b, ապա դա չի նշանակում, թե b>a:
ՓոԽանսնա} սւյն հարաբերությունն Է, որը եթե տեղի ու
նի առաջին ու երկրորդ ե երկրորդ ու երրորդ առարկաների
միջե, ապա տեղի ունի նսւե առաջին ու երրորդ առարկանե
րի միջե: Փոխանցվող հարաբերություններ են հավասարութ
յուն, նմանության, համընկներ քույր, եղբայր (վերջին երկուսն
այն պայմանով, որ խոսքը ամեն անգամ վերաբերի, միևնույն
սեռին), մեծ, փոքր ե այլն: ;Եթե А А ВС=А Л |В 1С 1 և եթե
Д А ,В,Ср:АА,В->С2> ապա ДАВС=ДА2В,С2: Կամ', եթե Հաս
միկը Լիյիթի քույրն Է, իսկ Լիէիթը Տաթևիկի քույրն Է, ապա
Հասմիկը Տաթևիկի քույրն Է.
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ՉմւոհւսւԱււմոո հ ւս run ւ ՚ ե ո ւ>ա inifl տեւլի ունի այն դեպքում,
lipp առաջին ու. երկրորդ ե երկրորդ ու երրորդ առարկաների
միջև ևդած նույն հարաբերությունից չի կարեւր եզրակաց
նել, որ այղ հարաբերությունը տեղի ունի նաե առաջին ե եր
րորդ առարկաների միջև: Այդպիսի հարաբերություններ ե(ւ
որդի, դուսւրբ, թոռ, սիրել ե այլն: Եթե Մշոտր Ասատոտի որ
դին է, իսկ Ասատուրր' Գազիկի njirjJili, ապա այս նախադր
յալներից չի բխում, թև Մշոտը Գազիկի որդին է՛. Հարաբե
րությանբնույթը փոխվում է' Մշոտը Գազիկի թոռն է
Մինչև այժմ քննարկվում Էին այն հարաբերությունները,
որոնք առկա են միևնույն բնույթի առարկաների միջև: Կան
նաև այնպիսի հարաբերություններ, որոնք գտնվում են տար
բեր բնույթ ունեցոդ առարկաների միջև: Այլ կերպ ասած, եթեօէ-ն և Р-ն գտնվում են այդ հարաբերությունների մեջ, սւպա а -ն մի բնույթի առարկա Է, իսկ Р-ն' այլ բնույթի
Օրինակ' а -ն P-ի հեղինակն Է, որտեղ а -ն մարդ Է, իսկ Р-ն
սւրեղծագործություն:
Նման տիպի հարաբերության մեջ առանձնացնենք վտխմիստժեք (իգոմորֆային) և հոմոմորֆային հարաբերություն
ները:
Փոխմիարժեբ հարաբերություն անվանենք այն հարաբե
րությունը, որի դեպքում առաջին բնույթի ցանկացած առար
կային համապաւրասխանում Էերկրորդ բնույթի մեկ և միայն՛
մեկ առարկա, որի համար տեղի ունի aR P , և հակառակը՜
Օրինակ, երկիր Ն պետական հիմն հասկացությունների միջև
բնականոն սահմանվող հարաբերությունը կոնկրետ ժամա
նակաշրջանում փոխմիսւրժեք Է՝ յուրաքանչյուր երկրին հա
մապատասխանում Է մի պետական հիմն, ու յուրաքանչյուր
պետական հիմնին' մի երկիր:
ՀոմոմոոՖաւհն հարաբերություն գոյություն ունի երկու,
խմբերի միջև այն դեպքում, երբ առաջին խմբի յուրաքանչ
յուր տարրին երկլարդ խմբում համապատասխանում Է միայն
մեկ տարր, բայց չի կարելի ասել հակառակը: Այսպես, յու
րաքանչյուր քաղաքի կարելի Էհամապատասխանեցնել մեկ
երկիր, բայց սւյդ երկրին կարելի Է համապաւրսախանեցնել
մեկիս ավելի քաղաքներ:
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14. ԲԱՐԴ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
Իրենւյ տրամաբանական կառուցվածքով շաղկապված
երկու U ավելի մտահանգումները կոչվում են т т п մտահան
գում. Վերջինիս ամենատարածված ձևը բւսզմսաիւլոգիզմն
է:
Բասմսւսհսոօհցմո երկու և ավելի սիյլոզիզմներից բաղ
կացած այնպիսի միակցություն է, որտեղ մի սիլլոգիզմի եզրակսոյությռւնը դառնում է նախադրյալ մյուս սիլլոզիզմի հա
մար: Այն սիլլոգիզմը, որի եզրսւկացությունր հաջորդ սիլլո
գիզմի նախադրյալն է, կոչվում է ՕւսԽոոոոո սի/ւոօհօմ(щппսիլլոգիզմ): Իսկ այն սիլլոգիզմը, որի նախադրյալներից մեկը
նախորդող սիլլոգիզմի եզրակացությունն է, կոչվում է *հաջոԱշ
ШШМШШШ (հզիսիլլոգխլմ):
Օրինակ'
Գայլը կաթնասուն է:
Տնային շունը գայլերի դասին է պատկանում:
Տնային շունը կաթնասուն է:
Կաթնասունը քորդավորների տիպի կենդանի է:
Հետևաբար, քորդավորների տիպի որոշ կենդանիներ
տնային շներ են:
Այս բագմասիլլոգիզմը բաղկացած է հետևյալ երկու սիլ
լոգիզմներից.
Գայլը կաթնասուն է:
Տնային շունը գայլերի դասին է պատկանում:_______ (1)
Հեւրևաբար, տնային շունը կաթնասուն է:
Տնային շունը կաթնասուն է:
Կաթնասունը քորդավորների տիպի կենդանի է:
(2)
Հետևաբար, քորդավորների ւրիպի որոշ կենդանիներ
տնային շներ են:
(1) սիլլոգիզմը նախորդողն է, (2) սիլլոգիզմը' հաջորդոդը:
Երբ նախորդող սիլլոգիզմի եզրակացությունը դառնում է
հաջորդող սիլլոգիզմի մեծ նախադրյալ, բսւզմասիլլոգիզմը
կոչվում է ստաջընթսոլ, իսկ երբ նախորդող սիլլոգիզմի եզ
րակացությունը դառնում է հաջորդող սիլլոգիզմի ւիոքր նա-
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։ Т"
խսւղրյսւլ, բազմասիլ|ոգիզմր կոչվում է եէոււնիաու.
Րազմսւսիլլոգիզմի քննարկվող օրինակը առաջընթաց
բսպմասիւլոգիզմ Է:

15. ԿՐՃԱՏ ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ
ԿըճսոԱ կոչվում ե այն մտահանգումը, որի նախադրյալ
ները կամ եզրակացությունը բացահայտորեն չեն ձևակերպ
ված, սակայն ենթադրվում են: Կարելի է կրճատել ինչպես
պարզ, այնպես 11 բարդ մտահանգումները: Պարզ դեդուկտիվ մտահանգման կրճատ ձեը կոչվում է ԷԱտհմեմա՝.
Օրինակ'
Զուգահեռ ուղիղները չեն հատվում, իսկ դիտարկվող ու
ղիղները զուգահեռ են:
Բաց Է թողնված սիԱոգիզմի եզրակացությունը' Դիտարկ
վող ուղիղները չես հատվում.
Կրճատ սիլլոգիզմները լայնորեն օգտագործվում են սւռօրյսւ կշռադատություններում, գիտական աշխատություն
ներում, գեղարվեստական գրականությունում: Ահա մի օրի
նակ գեղարվեստական գրականությունից.
Դու անօգուտ մարդ ես, քեզնից ե քո գիտությունից ոչ մի
շահ չունի հասարակությունը:
Նստ-Դոս

Այս Էնտիմեմսւյում բաց Է թողնված մեծ նախադրյալը'
Անօգուտ Է այն մարդր, որից ե որի գիտությունից ոչ մի շահ
չունի հասարակությունը:
Աովորաբւսր կրճատ են արտահայտվում ոչ միայն սիլլո
գիզմները, այլե մտահսւնգումներր հարաբերության մասին,
պայմանական ու բաժանարար մտահսւնգումներր, երկընտ
րանքներն ու եռընւրրանքները ե այլն:
Կրճատ երկընւրրանքի (ինչպես նսւե եռընտրսւնքի, բւսզմընտրանքի) առանձնահատկությունն այն է, որ հնարավոր
Է բաց թողնել ինչպես փոքր նսւխադրյոլը, այնպես Էլ եզրա
կացությունը: Մեծ նախադրյալի տրամաբանական կառուցվածքր հնարավորություն Է տալիս վերականգնել ե փոքր նսւ-
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խադրյսղը, ե եզրակացությունը: Այդ Լ պատճառը, որ եր
կընտրանքի մեծ նախադրյալը սովորաբար ուղղակի անվան
վում Է «երկընտրանք»:
Ահա կրճատ երկընտրանքի մի օրինակ.
Եթե սոսը Է այղ առաջին ծառիս ձ**Գ կախել կրտսւմ,
Մինչև որ քաղցր կռնծսւցնե քեզ: Իսկ եթե ճիշտ է,
փույթրս չէ, եթե ղու ինձ նույնն անես:
Շեքսպիր

Բազ թողնված փոքր նախադրյալն Է' Այդ սատ է կամ
ճիշտ՛. Բազ թողնված եզրակացությունն է' Առաջիս ծառից

թեզ կախել կտամ, մինչև քաղցր կոնծացնե քեզ կամ էլ ղու
ինձ նույնը կանես՛.
Երբ կրճատում են բազմասիլլոգիզմը, բաց թողնելով Օրա
որոշ նախադրյալները, ստսւցվում է սոոհա. «Սորիտը» հու
նական բառ է, որ նշանակում Է «կույտ»: Տվյալ հւսմաւրեքստում «սորիտը» նշանակում է «սիըոգիզմի կույլը», որոնց միջև
անշուշտ որոշակի տրամաբանական կապ կա: Առաջյւնքաց
(զոկլենևյսւն) սորիտի դեպքում բաց են թողնվում բաղկացու
ցիչ սիլլոգիզմների (բացառությամբ առաջին սիլլոգիզմի) մեծ
նախադրյալները, &wflff0 urt/(uinhumnmbi iuiQ) սորիտի դեպ
քում բաց են թալվում բաղկացուցիչ սիԱոգիզմների (բացի սւռաջին սխլոգիզմից) փոքր նախադրյալները:
Առաջընթաց ե ետընթաց սորիտների տրամաբանական
կառուցվածքները կարելի Է արտահայտել համապատասխա
նաբար (1) ե (2) բանաձևերով:
(2) Ա-ՕԲԷ,
(1) Ա-նԲէ.
Բ-ն Գ է,
Գ-ն Ա է,
Դ-ն Գ է,
Գ-ն Դ է,
Դ-ն Ե է:
Ե-ն Դ է:
Հետևաբար, Ե-ն Բ Է:
Հետևաբար, Ա-ն Ե է:
Առօրյա կշռադատություններում, գեղարվեստական դրա
կանությունում սակավ չեն այն դեպքերը, երբ բաց Է թողված
նաև սորիտի եզրակացությունը: Ահա այդպիսի մի օրինակ'
Ավ չի ուսսւնիլ, ոչինչ չի' գիտենալ, ով ոչինչ չի' գխրե, ո՜
չինչ չի' կարող: Ավ ոչինչ չի կսւրող, ոչինչ չի ունենալ: Ով

ոէփԱ,՝ չի ունենալ, կմնա ի նչ.֊ա ղքատ:
lu. ԱբովյաԱ

Այն կրճսպւ լոսրդ սիլլոգիզմը, որի յուրաքանչյուր նա
խադրյալն էնտիմեմա I. կոչվում ե էպիխետեմա:
Լուսսւ|սսնննք էպիխեյրեման գեղարվեստական գրականու|<ղունիզ punլսւծ հեւրեյալ օրինակով'
Հիրավի, նսւ չար էր, որովհեւրև վայրագ էր. նա վայրագ
էր, որովհետև այլանդակ էր:
Վ. Հյուգո

Այս էւվիխեյրեմայի նախադրյալները երկու. Էնւրիմեմաներ են, որոնք վերականգնելու ՛դեպքում կսւրսււր]են հետև
յալ' (1) և (2) պարզ սիլլոգիզմները.
Յուրաքանչյուր այլանդակ վայրագ t:
(1)
______ Նա այլանդակ Է:__________________________ _
Հետևաբար, նա վայրագ է:
Յուրաքանչյուր վայրագ չար է:
(2)
Նւս վայրագ է: __________________ ________________
Հեւրևարար, նա չար է:

16. ԼՐԻՎ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ
ԼոհԱհնոունսհանաւնահսԻ անհրաժեշտ մտահանգում է,
որի դեպքում ուսումնասիրելով տվյալ խմբի բոլոր առարկա
ները' ւսռսւնձին-առանձին վերւյրած, եզրակաւքությունր տա
րածում ենք առարկաների խմբի վրա' ամբողջությամբ վևրւյրսս՜):
Օրինակ'
Սեր դասարանի աշակերտներն ուսումնասիրել են Ասիայի, Եվրոպայի, Ամերիկայի, Աֆրիկսւյի, Անւրսւրկտիդայի և
Ավստրալիայի կլիմայական սւռանձնահսւտկութ|ուններր:
Ասիայիլյ, Եվրոպայիդ Ամերիկայիդ Աֆրիկսւյխյ, Անտարկտիղայիւյ և Ավստրալիայիւյ բազի այլ աշխարհամա
սեր չկան:
Հեւրևարար, մեր դասարանի աշակերտներն ոաումնւսսի-
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րել են բոլոր աշխարհամասերի կլիմայական առանձնահատ
կությունները:
Այսպիսի մտահանգման ընթացքում մեր միտքն ընթանում
է մսանավորից դեպի րնդհսւնուրր: Դրանով է տարբերվում
լրիվ ինդուկցիան’ որպես անհրաժեշտ մտահանգում, մինչև
այժմ քննարկված անհրսւժեշւր մտահանգման այլ ձևերից:
Լրիվ ինդուկտիվ մտահանգմանը կարելի է և նպատակա
հարմար է դիմել այն դեպքում, երբ ուսումնասիրվող առար
կաների թիվը վերջավոր և գործնականորեն սահմանափակ
Է:

17. ՈՉ-ԼՐԻՎ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ ՊԱՐԶ ԹՎԱՐԿՄԱՆ
ՄԻՋՈՑՈՎ
Ո>-ահմ հսոուևսհան այնպիսի մտահանգում է, որի ըն
թացքում առարկաների խմբի մի մասի ուսումնասիրության
հիման վրա եզրակացության ենք հանգում առարկաների ամ
բողջ խմբի մասին: Ոչ-լըիվ ինդուկցիան երկու տարատեսակ
ունի' ոչ-լրիվ ինդուկցիա պարզ թվարկման միջոցով և գիտա
կան ինդուկցիա:
Պաոց ԹՍաոեման մհ9 ոսու1 n>֊m hil հԸոունսհան այնպի
սի ինդուկտիվ մտահանգում Է, որին դիմելիս ուսումնասիրում
ենք տվյալ խմբի մի շարք տարրեր ե չհանդիպելով որևէ
դեպքի, որը հակասեր ուսումնասիրած դեպքերի հատկութ
յուններին, վերջիններիս մասին մեր եզրակացությունը տա
րածում ենք դիտարկվող խմբի բոլոր տարրերի վրա:
Պարզ թվարկման միջոցով ոչ-լըիվ ին՛դուկցիային դիմում
ենք, երբ դիտարկվող դեպքերի, քննարկվող1առարկաների
քանակը շատ մեծ է, և գործնականորեն հնարավոր չէ դրանք
բոլորն ընդգրկել մեր ուսումնասիրման ոլորտը: Այսպես, օրինակ, շրջելով Նոր Զելսւնդիայում և նկատելով, որ հանդի
պած կիվի թռչունը չի թռչում, այնուհետև տեսնելով, որ չի
թռչում երկրորդ կիվին, երրորդը, չորրորդը ե շարունակաբար
քսաներորդը, քսանմեկերորդը ..., կարելի Է հանգել այն եզ
րակացության, թե կիվի թռչունը չի թռչում:
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Այսպիսի եզրակացությունն ունի իր սահմանափակութ
յունները: Նախ, եզրակացության ճշմարտությունը ոչ թե հա
վաար!1 է, այլ հաւյանակսւն: Ընդ որում, ճշմարտության հավանականությունր կախված է ուսումնասիրվող դեպքերի քա
նակից: Որքան շատ են ուսումնասիրվող առարկաները, այն
քան մեծանում Լ ոչ-ցւիվ ինդուկցիայի միջոցով ստացված եզ
րակացության ճշմարտության հավանականությունը.
Պարզ թվարկման միջոցով ոչ-ցւիվ ինդուկցիայի դեպքում
պետք Է խուսափել հասյճեսլ ոնւ՜ւհաԼտասումնեոԽ.
Օրինակ, նկատելով, հր 60-ը բաժանվում է 1, 2, 3, 4, 5, 6
թվերի վրա, այնուհետև փորձելով և համոզվելով, որ 60-ը բա
ժանվում է նաև 10-ի, 20-ի, 30-ի վրա, մի ոմն կարող է եզրա
կացնել, թե 60-ը բաժանվում Էցանկացած թվի վրա (օրինակն
ըստ Դ. Պոյայի): Սակայն դա կլինի սխալ եզրակացություն,
իսկ եզրակացության պատճառը' հապճեպ ընդհանրացումն
է:
Պարզ թվարկման միջոցով ոչ լրիվ ինդուկւրիվ մտահան
գումներում ոչ սակավ հանդիպող մյուս տրամաբանական
սխալը էայկասալ ոեաօեոո հաշվի չսանել[լ է.
Ենթադրենք քիմիական փորձեր են կսպատվում: ՛Առա
ջին մի քանի փորձերը տալիս են նույն արղւռւնքը, և ապա'
հերթական ւիորձԸ հակասում է մինչ այդ ստացած եզրակա
ցությանը. այնուհետև հաջորդ փորձերի մի ՛ամբողջ շարք
հաստատում են առաջին եզրակացությունը: Չպստգել, թե
ինչն էր պատճառը, որ փորձերից մեկը չհաստատեց ստաց
ված եզրակացությունը, ուղղակի նկատի չունենալ այդ փոր
ձը' արղւունքներն ամփոփելիս, նշանակում է թույլ ւրալտրա
մաբանական լուրջ սխալ:
Կամ մեկ այյ օրինակ'
Նկաւրելով, որ 3, 5 և 7 թվերը պստղ թվեր են և այնու
հետև ուշադրություն չդարձնելով այն բանի վրա, որ 9-ը պստզ
թիվ չէ, շարունակելով դիտարկումները և ամրագրելով, որ 11 ը և 13-ը նույնպես պարզ թվեր են, մի ոմն եզրակացնում Է, թե
բոլոր կենւր թվերը պարզ թվեր են (օրինակն րսւր Դ. Պոյսւյի):
Այս օրինակում նույնոլես թույլ Է տրված ւրրամաբանա-
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կան սխալ' ինդուկտիվ մտահանգման մեջ հակասող դեպքը
հաշվի չի առնված:

18. ԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ
ԳհաաԿաՕ հնոունսհաՕ այնպիսի ինդուկտիվ մտահան
գում է, որի դեպքում, ուսումնասիրելով քննարկվող խմբի ՛ո
րոշ առարկաների առաջացման պատճառներր և հանգելով
ւտոշակի եզրակացության, վերջինս տարածում ենք առար
կաների անբողջ խմբի վրա:
Գիտական ինդուկցիայի հիմնական առավելությունը
պարզ թվարկման միջույով ինդուկցիայի նկատմամբ այն է,
որ հիմնված Է պատճառակցական կապի բացահայւրմսւն
վրա, որն է լ սւվե|ի Է բարձրացնում եզրակացության ճշմար
տության հավանականության աստիճանը:
Այս ինդուկցիայի դեպքում ես հնարավոր են տրամաբա
նական սխալներ, մասնավորապես սսանհս հետո, նշանա
կում է սոա աատճաոոմ սխալը: Դա ւրեղի Է ունենում այն
դեպքում, երբ դիտարկվող երեույթին նախորդող ամեն մի եր
ևույթ ընդունվում Է որպես պատճառ: Թեև պատճառն իրոք
պեւրք է նախորդի հետևանքին, սակայն ոչ ամեն նախորդող
երևույթ հաջորդող երևույթի պատճառն է: Օրինակ, երկրւսշարժից առաջ օձերը փախչում են այն տարածքից, որւրեղ
երկրաշարժ Է ւրեղի ունենալու: Դսւ, իհարկե, չի նշանակում,
թե երկրաշարժի պատճառը օձերի փախուստն է:
Գոյություն ունեն պատճառակցական կապի ինդուկտիվ
հետազոտության մի շարք մեթոդներ: Համառուրսւկի բնու
թագրենք դրանք:
Ս1աւկ Ամսւնոաւաս մեքոո: Ենթադրենք ուսումնասիրում
ենք Ա երևույթի առաջացման պատճառը: Դիւրարկում ենք
այն երևույթները, որոնք նախորդում են Ա-ին: Դրանք են' ա,
բ, գ, ղ. Արսւնցից ո րն Է Ա-ի պատճառը: Այդ հարցին պա
տասխանելու համար ուսումնասիրում ենք Ա-ի առաջացման
այլ դեպքերը ևս: Նկատում ենք, որ այլ պարագաներում Ա-ի
առաջացմանը նախորդում են գ, ս, վ, տ երևույթները: Հսւմե-
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մատում ենք ա յդ երկու շա րք երևույթները, նկատում, ?որ
դրանց մեջ նմանությունը q երևույթի առկայությունն Լ: Դ ա
էլ հիմք Է տալիս եզրակացնելու, որ Ս. երևույթի ա ռա ջա ցմա ն
պատճառը հավանաբա ր գ երևույթն է:

Այս մեթոդը պարզաբանենք հետևյալ օրինակով
Ենթադրենք, թունավորվել են մի խումբ մարդիկ, որոնք
բոլորն էլ ճաշ ե] են միևնույն ճաշարանում: Անհրսւժեշւր է
շտապ պարզել, թե ո՞ր ուտեստեղենն Է եղել թունավորման
պաւրճառը, այն բացառելու նպատակով: Դա պարզելու պար
զագույն ձևերից մեկը միակ նմանության մեթոդից օգտվելն
Է: Եթե սւրուգումները ցույց են տալիս, որ ճաշարանում թու- |
նավորված հաճախորդների պատվիրած ուտեստեղեններլւ
նմսւնվում են իրար մի ոււրեստեղենով, ենթադրվում Է, որ դսւ
էլ թունավորման պատճառն Է:
Սնաե տառռեռութւաՕ մեռող: Ենթադրենք ուսումնասի
րությունները ցույց են տալիս, որ դիտարկվող Ա երևույթին
նախորդում են ա, բ , գ, դ երևույթները: Պարզելու համար'
արդյոք II֊ի առաջացման պատճառն ա՞-ն Է, դիմում ենք փոր
ձի' ստեղծում ենք բ, q, դ պայմանները: Եթե այս դեպքում Ա
երևույթը չի.առաջանում, եզրակացնում ենք, որ Ափ պատ
ճառն ա երևույթն Էր:
Օրինակ, երեխան իր ամենօրյա նախաճաշի' հացի, կա
րագի, մեղրի և թեյի հեւը մեկտեղ առաջին անգամ կերել Է
ձու, որից հետո նրա մուր դրսևորվել են ալերգիկ երևույթներ
Բժիշկը թեև ենթադրում է, որ ալերգիայի պատճառը ձուն ;Է3
բայց դրանում համոզվելու համար մի քանի օր շարունակ երեխային արգելում է ուտել ձու' նախաճաշը թողնելով նույ
նը: Եթե երեխայի մոտ ալերգիայի նոր նշաններ ի հսւյտ չեն
գափս, բժիշկը եզրակացնում Է, որ ալերգիայի պատճառը ձուն
էր:
Միակ նմանության մեթոդի դեպքում մենք սահմանա
փակվում ենք դիտումով, մինչդեռ միակ ^տարբերության ՛մե
թոդը կիրառելիս դիմում ենք փոր^ի, երևույթների պատճա
ռակցական կապի բացահայտման ակտիվ միջամտությանը:
Այդ պատճառով էլ հսւճախ դիմում են մհակ նմսլնա քյա ն
և մհաե (ոաոըեոոա/ա(/ մհսաւաւ մեռոոհՌ, Այս մեթոդին դի
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մելու դեպքում, նսւխ դիտարկումների միջոցով բացահայտում
են մ իենույն երևույթի առաջացման ւրարբեր պայմանները,
հսւյւբնաբեբում ւրարբեր պայմաններում առկա միակ liiituiնությունը: Այնուհետև, դիմում են ւիորձի, ստեղծում ենթադ
րական պատճառից բացի մյուս բոլոր պայմանները: Երբ հետսւքրքրող երևույթը չի առաջանում, դա նշանակում է, որ
միակ տարբերության մեթոդր հաստատում է միակ նմանութ
յան մեթոդով ստացված եզրակացությունը:
Մնաւտոոնեոհ մեատ: Եւ^ե վերը նկարագրված մեթոդնե
րով հնւսրավոր չէ բացսւհայտել ուսումնասիրվող երևույթի
առաջացման պատճառը, դիմում են մնացորդների մեթոդին:
Դիցուք, հայտնի Է, որ Ա երևույթի պաւրճառը կարոդ է
լինել վերջինիս նախորդող ա, բ, գ, ղ հանգամանքներից
որևէ մեկը: Այլ եղանակներով բացառելով ա, բ, տերևույթնե
րը որպես Ա-ի պատճառ, մնացորդների մեթոդի հիման վրա
ենթադրում ենք, որ Ա-ի պատճառը ղ-ն է:
Ահա թե ինչպես է այդ մեթոդով ստացվող եզրակացութ
յունը նկարագրված ժյուլՎեռնի «Խորհրդավոր կղզում».
ճահիճը բռնել էր հաճստյա քսան քառակուսի մղոն տա
րածություն և հասնում էր մինչև կղզու հարավ-ստևելյան
ծայրը: Հողը ւրղմախառն ու կավախառն էր և տեղ-ւրեղ ծածկ
ված էր փտած տերևներով ու ոստերով: Ամեն կողմ նկատ
վում էին արեգակի ճառագայթների տակ փայլփլող սսւռույցներ, որոնցով ծածկված էին լճացած ջրերը: Ջրի ւայսպիսի
մեծ առատությունը չէր կարող առաջ գսղ ոչ հեղեղումներից
և ոչ էլ անձրևներից: Պետք էր ենթադրել, որ այդ ճահիճը
կազմվել էր ստորերկրյա ջրերից, և իրոք այդպես էլ էր:
Ուղեկցող ւհուհոէսութւունԸերի մեթոդ: Մինչև հիմա նկա
րագրած ինդուկւրիվ հետազոտությունների մեթոդների հա
մար բնորոշ էր այն, որ հնարավոր էր ժամանակային տա
րանջատման մեջ դիտարկելպատճառն ու հեւրևսւնքը, պսսրճառային կապեր ստեղծելուց հետո ւրեսնել, թե ինչ հնարա
վոր հետևանքներ կստող են առաջանալ: Ասւկսւյն, լինում են
նաև դեպքեր, երբ հետևանքն այնքան արագ ՛է-հաջորդում
պատճառին, որ գործնսւկանորեն դրանք կարելի է դիւրստկել միայն միասին: Այսպես, ապակուն քարով թափով խփե-
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||i և ապակու ջարդվելը կարող են ւրեղի ունենայ գրեթե միա
ժամանակ: էլեկտրական հոււանքի բսւցթողումր ե մագնիսա
կան դաշտի առաջացումը գործնականորեն դժվար Լ իրա
րից անջատել:
Երբ U ե բ երևույթները առաջանում են գրեթե միաժա
մանակ, և ՛ցանկանում ենք պսւրզել, թե արդյո՞ք երևույթի
պատճառը բՀ\ է, դիմում ենք հետևյալ փորձին: Ուժեղացնում
ենք կամ թուլացնում բ գործոնը, այն վերածելով համապա
տասխանաբար pj-ի և д -ի: Եթե դա փոփոխություն է մւրցնում
II֊ի մեջ, նրա դրսևորման ուժեղացման կամ թոդսւցմսւն մեջ,
այսինքն' ll-ն վերափոխվում է համապատասխանաբար Ա (ի, Աշ-ի, ապա ենթադրում ենք, որ Ափ պատճառը />ն է:
Օրինակ, լուսանկարչական թուղթը երևակիչի լուծույթից
հանելուց հետո տեսնում ենք, որ լուսանկարը շատ մուգ է
ստացվել: Ենթադրում ենք, որ այդ մգության պատճառն այն
է5որ լուսանկարչական թուղթը երևակիչի լուծույթում երկար
ժամանակ է մնացել: Որպեսզի համոզվենք դրանում, փոփո
խում ենք լուսանկարչական թղթի' երևակիչի լուծույթում մնա
լու ժամանակը: Պարզվում է, որ լուսանկարչական .թուղթը
որքան քիչ ժամանակ է մնում երևակիչի լուծույթում, այնքան
լուսանկարը բաց գույն ե ունենում, իսկ որքան շատ ժամա
նակ է մնում երևակիչի լուծույթում, այնքան լուսանկարը մուգ
գույն է ունենում: Սրանից եզրակացնում ենք, որ, տվյալ պա
րագաներում, լուսանկարի մգությունը կախված է ժամանա
կի գործոնից:
փ
փ փ
Ինդուկւրիվ հետազոտության մեթոդները լայն կիրառում
ունեն փորձնական ուսումնասիրություններում: Այդ մեթոդ
ներից օգտվելիս պեւրք է նկատի ունենալ նրանց հետևյալ
առա նձնւսհատ կություն ները.
ա) Ինդուկտիվ հետազոտության մեթոդներով բսւցսւհսւյտվում է ուսումնասիրվող երևույթների գլխավոր, հիմնա
կան պատճառը: Վերջինս բազմաթիվ կապերով կապակց
ված է սւ յլ հանգամանքների հեւր, որոնք իրականում սւրեղ-
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ծում են պատճառական ցանց' հետևանքի համար: Ավելին,
երևույթների կապակցություններն են, որ այս կամ այն գոր
ծոնը դարձնում են գլխավոր պատճառ: Ուստի ինդուկտիվ հե
տազոտության մեթոդներով բւսցահայտած պատճառի դերը
չպետք ե գերագնահատել:
բ) Պատճառակցական կապերն ուսումնասիրելիս գործնակսւնորեն դիմում ենք ոչ թե այս կամ այն ինդուկտիվ մե
թոդին' առանձին վերցրած, այլ մի քանի մեթոդների համա
տեղ կիրառմանը: Դա ավելի է բարձրացնում մեր եզրակա
ցության ճշմարւրությւսն հավանականության սւստիճանր:
Բերենք մի օրինակ Բենջսւմին Ափոքի «Երեխան և նրա
խնամքը» գրքից:
Եթե ծանր էկզեմայով հիվանդանում են բազմազան
սնունդ ստացոդ երեխաներ, բժիշկը նրանց օրաբաժնից աս
տիճանաբար հանում է տարբեր սննդամթերքներ: Եթե էկ
զեման չի բուժվում և ընթանում է շատ ծանր, բժիշկը կարոդ է
տարբեր սննդամթերքներ ներարկելու միջոցով որոշել գրգռոդ
նյութը: Եթե սրսկման ւրեդը բորբոքվում է, ապա տվյալ սննդամթերքը գրգռիչ դեր է կատարում:
գ) Բոլոր դեպքերում ինդուկւրիվ հեւրսպուրության մեթոդ
ներով ստացված եզրակացության ճշմարտությունը հավա
նական բնույթ ունի:

19. ՀԱՍԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հւսմանմանուռաւնո (անալոգիան) այնպիսի մւրահանգում է, որը հնարավորություն է րնձեռում երկու կամ ավելի
առարկաների մի շարք էական հատկությունների ընդհան
րության հիման վրա եզրակացնել այդ առարկաների ա յլ էա
կան հատկությունների ընդհանրության մասին:
Դիցուք, համեմատելով Ա U Բ առարկաները, նկատում
ենք, որ երկուսն էլ օժտված են ա, բ, գ, յյ էական հատկութ
յուններով: Դիտարկումները ցույց են ւրալիս նաև, որ U առարկսւն օժտված է նաև ե հատկությամբ, որը մենք այլ եղա
նակներով չենք հայտնաբերում Բ առարկայի էական հսսր-
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կոփյուններում: Համանմանությամբ եզրակացնում ենք, որ
Բ առարկան ևս հավանաբար օժտված Լ ե էական հատկութ
յամբ:
Հւսմեմաւրելով երկու շրջանավարտների, որոնք երկուսն
էլ նույն դպրոցն են ավարտել նույն դաստիարակությունն են
ստացել, նույն առաջադիմությունն են ցուցաբերել, նման բնու
թագիր են ստացել դպրոցից և այլն, և որոնւփց մեկը աշխա
տանքում հաջողությամբ իրականացնում է իր առջև դրած
խնդիրները, կարելի է եզրակացնել, որ մյուս շրջանավարտր
ևս համանման աշխատանքում առաջադրանքները կկատա
րի բարեհաջող ^ևով:
Մտահանգումը համանմանության եղանակով լայն տա
րածում ունի մարդկային գործունեության բոլոր բնագավառ
ներում, մասնավորապես, գիտությունում: Այսպես, համեմա
տելով կենդանի օրգանիզմների և տեխնիկական սարքերի
գործունեությունը, ղրանց որոշ նմանությունների հիման վրա.
բիոնիկան առաջադրում և լուծում է նոր ճարտարագիտական
խնդիրներ:
Համանմանության միջոցով ստացված եզրակացություն
ների ճշմարտությունը հսւվանակպն բնույթ ունի: Հավանա
կանության աստիճանը կախված է այն բանից, թե որքան
շատ են երկու առարկաների միջև եղած նմանություններն ու
ւրարբերությունները և որքանով էակաճ են այդ նմանություն
ները համեմատվող առարկաների համար:

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. Ի՞նչ է մտահանգումը: 2. Ո՞րն է մտահանգման կազմը: 3. Ինչո՞վ է
տարբերվում անհրաժեշտ մտահանգումը ճշմարտանման մտահանգումիլյ:
4. Ինչո՞վ են տարբերվում իրարիւյ դեւրսկտիվ U ինդուկտիվ մտահանգ՛ում
ները: 5. Բնորոշեր պայմանական մտահանգումները: ծ. Գրեք գուտ-պայմանական մտահանգման բանակեր: 7. Որո՞նք են սրսյմւսնական-կատեգորիկ մտահանգման եղանակներր: 8. Ո՛՛րն է պայճսւՕսւկսւն-վատեգորիկ մտահանգման հատուկ կանոնը: 9, Ի՞նչ է բաժանարար մտահանգու
մը: 10. Որո՞նք են բաժանարար մտահանգման տեսակները: 11.' Որո՞նք
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են բաժւսնարար-կատեգորիկ մտահանգման եղւսնաԼւները: 12. Ոլտ‘Աք են
բաժանարար-կատեգորիկ մտահանգման կանոնները: 13. Ի՞նչ Է բւսժանարւսր-պայմանւսկան մտահանգումը: 14. Ի՜՜նչ Է պայմանակսւն-բաժանւսրար մտահանգումը: 15. Ո րն է երկընտրանքի Էությունը: 16. Երկընտրանքի ի՞նչ տեսակներ կան ե որո՞նք են ղրանց տարբերությունները: 17.
Բերեք օրինակներ, որոնք համապատասխանեին հիմնւււկազմիչ’ ե հիմ
նակործան երկընտրանքների պարզ ե բարդ ձիերին: 18. Ի՞նչ է եռընտրւսնքը: 19. Ի՞նչ է բազմընտրանքը: 20. Ձևակերպեք եոընտրանքի մեծ նա
խադրյալը Կոնւսն Դոյլի պատմվածքից քաղված հատվածի հիման վրա:
21. Ո՞րն է միացյալ մտահանգման առանձնահատկությունը: 22. Որո՞նք
են միացյալ մտահանգմաՕ տեսակները: 23. Ձեակերպեք միացյալ մտա
հանգման կանոնը ե բւսւ/ատրեք իմաստը: 24. Ո՞րոնք են անմիջական
մտահանգման առանձնահատկությունները: 25. Ի՞նչ է փոխակերպումը:
26. Բերեք վւոխւսկերպման օրինակ: 27. Գրեք А, Б, Լ О դատողություն նե
րի փոխակերպման բանալները: 28. Ի՞նչ է շրջումը ե շրջման ինչպիսի՞
եղանակներ կան: 29. Ինչպե՞ս են շրջվում А, Е, I, О դատողությունները:
30. Ի՞նչ է հակադրումը: 31. Ո՞րն ե անմիջական մտահանգումների նշա

նակությունը: 32. Ի՞նչ է սիլլոգիզմը: 33. Որո՞նք են սիլլոգիզմի բաղկացու
ցիչ տարրերը: 34. Բնութագրեք սիլլոգիզմի ձևերը: 35. Բերեք օրինակներ
ըստ սիլլոգիզմի չորս ձևերի ե վերլուծեք ղրանց կւսզմը: 36. Ձևակերպեք
սիլլոգիզմի աքսիոմը: 37. Սիլլոգիզմի ինչսլիսի՞ կանոններ կան: 38. Ձեա
կերպեք սիլլոգիզմի ընդհանուր կանոնները ե ապացուցեք դրանք: 39. Բե
րեք տերմինների չորրորդման օրինակներ: 40. Որո՞նք են սիլլոգիզմի ձևե
րի եղանակները: 41. Որո՞նք են սիլլոգիզմի չորս ձևերի կանոնավոր եղա
նակները: 42. Ապացուցեք սիլլոգիզմի հատուկ կանոնները: 43. Որո՞նք են
սիլլոգիզմի առաջին երեք ձևերի միջոցով ստացած եզրակացությունների
առանձնահատկությունները: 44. Ի՞նչ է մտահանգումը հարաբերության
մասին: 45. Բացատրեք հարաբերության տիպերը: 46. Հարաբերության
յուրաքանչյուր տիպը լուսաբանեք օրինակով: 47. Ի՞նչ է բարդ մտահան
գումը: 48. Որո՞նք են բարդ մտահանգման տեսակները: 49. Բերեք ետըն
թաց բարդ մտահանգման օրինակ: 50. Ի՞նչ Է կրճատ մտահանգումը: 51.
Բերեք կրճատ մտահանգմաՕ օրինակներ, որտեղ բաց են թողնված նա
խադրյալներից որևէ մեկը կամ եզրակացությունը: 52. Ի՞նչ է սորխրը: 53.
Գրեք սորիտի տրամւսբանակւսն Լւառոսյկածքն արտահայտող բանաձ
ևերը: 54. Ի՞նչ է էպիխեյրեման: 55. Բնութագրեք լրիվ ինդուկցիան որպես
մտահանգում: 56. Բերեք լրիվ ինդուկցիայի օրինակ: 57. Ի՞նչ է ոչ-լրիվ
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ինդուկցիան: 58. Որո՞նք են ոչ-տիվ ինդուկցիայի տեսակները: 59. Ի՛նչ
տարբերություն կա պարդ թւ|արկմւսն միջոցով ոչ-լրիվ ինդուկցիայի ե գի
տական ինդուկցիայի միջե: 60. Ի՛նչ ենարաւ1որ տրամաբանական սխալ
ներ կարոդ են լինել պարդ թվարկման միջոցով ոչ-լրիվ ինդուկցիայի ըն
թացքում: 61. Որո՛նք են պատճառակցական կապի ինդուկտիվ հեւրազոտությւսն մեթոդները: 62. Բնութագրեք այդ մեթոդները: 63.: Կոնկրետ օրինւսկներով բացատրեք միակ նմանության, միւսկ տւսրբերությւսն, միւսկ
նմանության ե միակ տարբերության միացյալ մեթոդները: 64. Ո՞ր դեպ
քերում են կիրառվում մնացորդների ե ուդեկցոդ փոփոխությունների մե
թոդները: 65. Պատմեք ինդուկտիվ հետազոտության մեթոդների իմացա
կան նշանւսկությունը: 66. Ի՛նչ է հւսմւսնմւսնությունը: 67 Ինչպիսի" bq-'
րակացություն
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է ստացվում համանմանության միջոցով:

VI ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Լ ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մստդը փաստարկում է ե պետք Է փաստարկի կյանքի
բոլոր բնագավառներում: ժողովրդավարական հասարա
կության սկզբունքն է' գործել ոչ թե ուժի փաստարկումով,
այլ փաստարկման ուժով: Հսսեպել ե ոչ թե ստիպել: Նպա
տակին զուգակցել ճշմարտությունը՛ ե ոչ թե կեղծիքը:
Փատռաբնամբ բւսցահայւր կամ ոչ-բացահայտ երկխո
սության ձեով իրականացվող կշռսւդաւրություն է, որի ընթաց
քում առաջադրվում Է որևէ դրույթ, ապացուցվում Է այդ դրույ
թը, հերքվում Է ընդդիմախոսի (առկա կամ հնարավոր) հսւկաւիասւրարկները, արժեքավորվում ե առաջադրված դրույ
թը' որպես գործողության ծրագիր, ստեղծվում Է համոզմունք
թեզիսի ճշմարտության և գործողության ծրագրի նպաւրակահարմարությսւն վերաբերյալ, ցանկանալով դարձնել
ունկնդրին (ընդդիմախոսին, բանավիճողին) փաստարկողի
համախոհը և առաջադրված ծրագրի իրականացման համա
մասնակիցը:
Փաստարկման այս համառոտ բնութագիրը ցույց է տա
փս, որ փաստարկումը բաղկացած Է տրամաբանական, հո
գեբանական, հռետորական, ստժեքային, պրագմատիկական
և այլ կարգի գործոններից:
Տվյալ դասընթացում քննարկվում են փաստարկման այն
գործոնները, որոնք անմիջապես առնչվում են տրամաբա
նության հետ: Դրանք են' ւսպացուցումը, հերքոււփ, ապա
ցուցման և հերքման ընթացքում հնարավոր տրսւմաբանա123

կա ն սխ ա լները, սւպսււյոս/մւււն ե հ ե ր ք մ ա ն հեւր ա ռն չվ ո ղ տ ր ա 
մ ա բ ա ն ա կ ա ն հ ա րցեր:

2. ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Դարեր շարունակ շրջում է մի թևավոր լատինական ասացվածք, որի հայերեն թարգմանությունն է. «Իմաստունը
ոձինչ չի պնդում առանց ապացուցման»: Ապացուցել պար
տավոր է ոչ միայն իմաստունը, այլև ւյանկսււրոծ մարդ: Մեր
մւրքերը, պնդումներն առանց ապացուցելու կվերածվեն սոսկ
հայտարարությունների, որոնք չեն ունենա համոզելու ուժ,
հավատացնելու կարողություն, խոսքը գործի վերածելու հնա
րավորություն:
Ապացուցում են որևէ միտք, դրույթ, տարողություն: Իսկ
ի՞նչ է նշանակում «ապացուցել»: Ապսաոաեյ որևէ դրույթ'
նշանակում է տրամաբանական եղանակով հաստատել այդ
դրույթի ճշմարտությունը, նրա համապատասխանությունը
առարկաների փաստական վիճակին, իրողությանը: Այլ կերպ
ասած, ապացուցել, նշանակում է բխեցնել ապացուցվող
մւրքի ճշմարւրությունը այն տարողություններից, որոնց
ճշմարտությունը հաստատված է:
Օրինակ'
Ապացուցենք, որ եթե զուգահեռագծի անկյունները հա
վասար են, ապսւ այն ուղղանկյուն է: (1)
«...Զուգահեռագծի միևնույն կողմին առընթեր անկյուն
ները ներքին միակողմանի անկյուններ են, ուսւրի նրանց գու
մարը հավասար է 180 -ի: Քանի որ ըստ խնդրի պայմանի այդ
անկյունները հավասար են, ապա նրանցից յուրաքանչյուրն
ուղիղ անկյուն է: Իսկ այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր անկ
յունները ուղիղ են, ուղղանկյուն է»:
Ա. Վ. Պոգորելով. Երկրւսչավսււթյուն

Ապացուցումը բաղկացած է թեզիսից և հիմքերից: Աաաւյոաման սեցիսն այն դրույթն է (դատողությունը), որի ճշմար
տությունը պետք է հաստատել: (1) օրինակում թեզիսը1 Եթե
զուգահեռագծի բպոր անկյունները հավասար ենա պ ա այն
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ուղղանկյուն է դատողությունն է:
Աաոաոամանհհմբեռո այն դատողություններն են, որոնք
հաստատում են թեզիսի ճշմարտությունը, ե որոնցից բխում
Է թեզիսի ապացուցված լինելը: (1) օրինակում թեզիսից բա
ցի մյուս բոլոր դատողությունները ապացուցման հիմքեր են:
Ապացուցման հիմքերը կոչվում են նաև ապացույցներ:
Ապացույցների ընտրությունը կարևորագույն նշանա
կություն ունի թեզիսի ճշմարտության ապացուցման համար:
Շերլոկ Հոլմսի մասին իր բարեկամ Ուոտսընը հայտնում է.
«Ես գիտեի, որ լարված մտավոր կենտրոնացման ժամե
րին իմ բարեկամի համար ամենաանհրսւժեշտը միայնակութ
յունն է: Այդ ժամերին նա ծանր ու թեթև Է անում բոլոր ապա
ցույցները, համադրում դրանք, ենթարկում ամենախիստ
ստուգման ե պարզում, թե որ կետերն են էական, իսկ որոնք'
աննշան»:
Ա. Կոնան Դոյլ

Ամեն ճշմարիտ գիւրելիք կարող Է որոշակի կոնկրետ հա
մատեքստում դաոնալ ապացույց: Միայն չգիտելիքն Է, որ սւպացույց չէ: Դարեր ի վեր դա դսւրձելէ թևավոր խոսք և հի
շատակվում է լատինական դարձվածքի ձևով' ignorantia non
est argumentum բառացիորեն' չգիտելիքը փաստարկ չէ.
ավելացնենք նաև' արդարացում չէ: Աակավ չեն այն դեպքե
րը, երբ որևէ մեկին հանցանքի, անօրինական գործողության
և նման զանցանքների մեջ մեղադրելիս, դրանց հեղինակր
ւիորձում է արդարանալ' «Ես դա չգիտեի» խոսքերով: Չգիտեիր' չպետք է գործեիր, պետք Է իմանալ և ապա նոր միայն
գործել:
Ապացուցումն ունի իր ձեը: Աաասոաման Հեր թեզիսի
ճշմւսրւրությունը հիմքերի ճշմարտությամբ հաստատելու եդանակն Է: Ապացուցումն ընդունում Է դեդուկտիվ կամ ինդուկւրիվ մտահանգման ձև: (1) օրինակում ապացուցման ձևը
դեդուկտիվ Է:
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3. ԱՊԱՑՈԻՑՍԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Գ ոյութ յուն ունի ապ սււյոււյմա ն երկու տ ե ս ա կ ' ո ւղ ղ ա կ ի
ա պ ա ւյոււյում և ա ն ո ւղ ղ ա կ ի ա պ սպ ոււյում:
Ոպղւսկի ապասոամսԱ։ դեւս թում թ ե զ ի ս ի ճ շ մ ա ր տ ո ւթ յո ւ
նը ա ն մ ի ջ ա կ ա ն ո ր ե ն է բ խ ո ւմ հ ի մ ք ե ր ի ճ շմ ա ր տ ո ւթ յո ւն ի ց : (1)
օրի ն ա կ ում Ա պ ա ցուցումն ուղղ ա կ ի Է: Ո ւղ ղ ա կ ի ա պ ա ց ո ւց մ ա ն
մ եկ ա յլ օ ր ի ն ա կ գ ե ղ ա ր վ ե ս տ ա կ ա ն գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ի ց .
Այժմ կասկած չըկա, Անտիֆոլոսը խելագարված է,
Այլապես երբեք այդպես չէր վարվի:
Քառասուն դուկատ արժող մատանիս ինձանից առավ
Եվ ւիոխստենր շըղթա խոստացավ.
Իսկ սւյժըմ նա ինձ ոչւմեկն է տալյւս ե ո չ մյուսը:
Ահա-թե ինչու եզրակացնում եմ, որ խելագար ե.(2)
Բսպի դրժության այս ներկա դեպքից,Դսւ խենթուխելառ այն պատմությունն ե,
Որ ճաշի վրրա նա պատմեց այսօր,
Իբր թե նըրան չեն թողել մըտնել իր սեփական ւրուն
Հնարավոր է, որ նրա կինը, տեղյակ լիցեյով իր գըժությանը,
Դիտմամբ փակել է դըռներն իր սւոաջ:
Շեքսպիր

Այս ապսււյոււյման թեզիսը' ԱԱտիֆոլոսը խելագարված
է, ապացուցելու համար բերվում են մի շստք ւիսւստեր, դա
տողություններ' որոշակի իրողությունների մասին, որոնք ան
միջականորեն' ուղղակի ճանապարհով, հեղինակի մտահղացմամբ, հաստատում են թեզիսի ճշմարտությունը: Ի դեպ,
նկատենք, որ (2) ապացուցումն ըստ ^ևի ինդուկտիվ է:
UCinumaiUh ւսսլաձլոսլմաԱ թեզիսի ճշմարտությունը
բխում Լ հիմքերի ճշմարտությունից միջնորդավորված ձևով,
կողմնակի ճանապարհով: Անոպղսւկի ապացուցումն ունի եր
կու տարատեսակ' ապացուցում հակասող ենթադրությամբ
(աւղափպիկ ապացուցում) և բաժանարար ապացուցում:
Սպաւքոառս!'ո հակսաալ ենոոսոոոաւ սւմу այնպիսի ա-
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նոսլդակի ապացուցում է, որի ընթացքում ապացուցվում է
առաջադրված թեզիսին հակասող դատողության (հակաթե
զիսի) սխալ լինելը, ե երրորդի բսպառմսյն օրենքի համաձայն
բխեցվում թեզիսի ճշմարտությունդ
Օրինակ'
«Թեորեմ. Նույն ուղղին զուգահեռ երկու ուղիղները զու
գահեռ են:
Ապաղուկում: Դիցուք a b b ուղիղները զուգահեռ են с
ուղղին:
Ենթադրենք, որ а և b ուղիղները զուգահեռ չեն: Այդ դեպքում
նրանք հատվում են որևէ С կետում: Ուրեմն, С կետով անց
նում են с ուղղին զուգահեռ երկու ուղիղներ: Բայ у դա անհ
նարին է, քանի որ տրված ուղղի վրա չգտնվող կետով կարե
լի է տանել այդ ուղղին զուգահեռ մեկից ոչ ավելի ուղիղ: Թեո
րեմն ապացուցված է »:
U. Վ. Պոգորելով, Երկրաչափություն

Հակասող ենթադրությամբ ապացուցումը կիրառվում է մի
շստք դեպքերում, մասնավորապես, ա) երբ այլ կերպ հնա
րավոր չէ առաջադրված թեզիսն ապացուցել, բ) ւերբ նշված
եղանակով ապացուցումն ավելի համոզեցուցիչ է, ավելի
հստակ, քան այլ եղանակներով, գ) երբ ցանկանում են րնդգծել, թե հակաթեզիսի ճշմարտության ենթադրության դեպ
քում ինչ անհեթեթություններ կարող են բխել դրանից: Անուղ
ղակի ապացուցման այս մեթոդը հաճախ անվանում են' հսւնցեսում ա(յհեԹեաւթւան (reductio ad absurdum):
ԲաժաԸաոաո ш изш ипщ тМ աւնահսհ անուղղակի ապա
ցուցում է, որի ընթացքում ձևակերպվում են բոլոր հնարա
վոր ենթադրությունները խնդրո առարկայի վերաբերյալ, որոնցից մեկն էլ առաջադրված թեզիսն է, մեկ առ մեկ ժխտվում
են բոլոր ենթադրությունները' թեզիսից բացի, որր դառնում
է միակ հնարավոր ենթադրությունը և համարվում ապացուց
ված:
Ահա ինչպես է ապացուցում Շերլոկ Հոլմսը, ՛թե որ ճա
նապարհով են առևանգել Հերցոգ Հոլդերնեսսի որդուն (Ա. Կոնան Դոյլ, Դեպք ինւրերնւստում): Վերջինս առևանգված է
դպրոցից, հեծանիվով: Առևանգումը կարող էր տեղի ունենալ
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հետևյալ ճանապարհներից որևէ մեկով’ խճուղով, որն անց
նում Է դպրոցի կողքով' արևելքիւյ արևմուտք, դպրոցից դեպի
հստաւ| ընկած դաշտով և դպրոցից հյուսիս տարածվող ճահ
ճային հարթությունով (որով ի դեպ դժվար Էր պատկերաց
նել հեծանիվով առևանգելը): Հոլմսր գտնում Է, որ առևան
գումը չէր կարոդ տեղի ունենալ խճուղու ստևելլան մասով,
քանի որ ոստիկանատանը կեսգիշերվսւ ժամը տասներկու
սից մինչև առավոտվա վեցը հերթապահած ոստիկանը
ժխտում է այդ հնարավորությունը: Առևանգումը չէր կարոդ
իրականացվել խճուղու արևմտյան մասով, քանի որ այնտեղ
գտնվող «Կարմրաշեկ ցուլ» հյուրանոցի տիրուհին հիվանդ է
եղել: Մարդիկ ամբոդջ գիշերը սպսւսելեն բժշկին' անընդհատ,
նայելով խճուղուն, և պնդում են, որ հյուրանոցի կողքով ոչ ոք
չի անցել: Դպրոցից դեպի հարավ ընկած դաշտով չէր կարոդ
ւրեդի ունենալ առևանգումը, քանի որ դաշտը բաժանված է
իրարից քարե ցանկապատով անջատված մանր հոդսւբաժինների: Բացառելով այս երեք հնարսւվորություններր (ար
ևելյան խճուդի, արևմտյան խճուղի, հարավւծյին դաշւր), Հոլմսը եզրակացնում է. «Ես համոզված ՛եմ, որ մեր հետախու
զություններին ուղղություն պետք է ւրալ դեպի սւյս կողմը,
հյուսիս»:

4. ՀԵՐՔՈՒՄ
Հեոբամր որևէ դրույթի սխալ կամ չհիմնավորված լինե
լու ապացուցումն է: Հերքումը կարելի է իրականացնել տար
բեր եղանակներով, մասնավորապես, i
ա) Հերքել փաստերի միջոցով: Այս դեպքում ընդդիմա
խոսի թեզիսի դեմ առաջադրվում են այնպիսի փաստացի
ճշմարիտ դատողություններ, որոնցից բխում է թեզիսի սխալ
լինելը:
բ) Հերքել թեզիսին հակասող դրույթի' հակաթեզիսի
ճշմարտության ապացուցմսւմբ: Այս դեպքում երրորդի բա
ցառման օրենքի հիման վրսւ սխալ է համարվում թեզիսր՛
գ) Հերքել թեզիսը' վերջինիցս բխեցնելով այնպիսի
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հետևանքներ, որոնք հակասում են արդեն հայտնի ճշմար
տություններին: Այդ հիման վրա էլ սխալ է համարվում թեզիսը:
Կարելի է ապացուցել ոչ միայն թեզիսի սխալ լինելր (ի-,
հարկե, եթե այն չի համապատասխանում իրականությանը),
այնպես էլ այն, որ թեզիսը չի բխում առաջադրված փաստստկներից: Բայց վերջին դեպքում չենք կարող ասել, որ
հերքվում է թեզիսը: Այն կարոդ է ճշմարիտ լինել ե բխել ու
րիշ վւսաւրարկներխյ: Այսպիսով, փաստարկների հերքումը
չի նշանակում թեզիսի հերքում:
Կարոդ է անկանոն լինել նաև ապացուցման ձևը' պարունակելով մտահանգման այս կամ այն կանոնի խախւրում:
Նման դեպքում հնարավոր է հերքել ապացուցման ձևը: Բսւյւյ
դա նույնպես չի նշանակում թեզիսի հերքում: Տվյալ թեզիսի
ճշմարտությունը կարող է հաստաւրվել այլ ձևով' կանոնա
վոր ձևով:
Թեզիսը հերքված է համարվում միայն այն դեպքում, երբ
ապացուցված է բուն թեզիսի սխալ լինելը:

5. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԽԱԼՆԵՐ
Ապսււյոււյման և հերքման ընթսդ/քում հնարավոր են ւրարբեր բնույթի տրամաբանական սխալներ:
ՏոամաբաՕանաԱ սԽատ տրամաբանական այս կամ այն
կանոնի խախտումն է, որի հետևանքով ստացված եզրակա
ցությունը կարող է չհսւմապաւրասխանել իրականությանը,
կամ էլ եթե համապատասխանում է, սւպա' պատահական
գործոնների զուգսւկցմամբ, որը ւրրսւմաբանական մտածո
ղության արդյունք չէ:
Բնութագրենք ապացուցման և հերքման ընթացքում եր
բեմն տեղի ունեցող տիպական ւրրամաբանսւկան սխալնե
րը:
1
ա) ԹեցխւԱ աււաւհոհտւմ նամ նենցաւհոԽում. Տեղի է ու
նենում այն դեպքում, երբ Ա թեզիսն ապացուցելու (կամ հեր
քերս) ընթացքում շեղվում են (գիտակցաբար, թե անգիտակ-
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ցւսբար) այղ թեզիսից ե ապացուցում (՛հերթում) Ափն նման,
բայց րսւր Լությսւն զատ բեր II1 թեզիսը, ե դա ներկայացնում
որպես Ա թեզիսի ապացուցում (հերթում):
Այդպիսի տրամաբանական սխւսյ հաճախ նկ՛ատվում I.
վսսր սովորող աշակերտների բացատրություններում'
քննություններին: Ուսուցչի եզրակացությունն այն մասին, թե
աշակերտը չի յուրացրել նյութը, վերջինս սկսում ե ապացու
ցեի որ շաւր Լ պարապել, կամ ողջ նյութը կոնսպեկւրավորել
է, կամ բոլոր դասերին է) հաճախել Է ե այլն: Բայց դրա նցից
ոչ մեկը նույնական չԼ նյութի յուրացման հեւր:
P) ԱԽաԼ հիմբ. Տեղի I ունենում այն դեպքում, երբ ապա
ցուցման հիմքերի կամ ապացույցներ]] շարքում թույլն տրվում
(աոաջին հայացքից հաճախ աննկատ) սխա՚լփաս\րարկ,Տոչճշմստիտ դատողություն, որը միահյուսված լինելով սւյլ,
ճշմարիւր փաստարկների հեւր կարող Է ինչ-որ չափով վրիսլե| ունկնդրի, ընդդիմախոսի ուշադրությունից և ի հւսյտ գսղ
մանրազնին քննարկման ժամանակ:
Օրինակ'
(1) -20 =-20
(2) 16-36 = 25 - 45
81
81
(3) 1 6 -3 6 4 — =25-45-+ —
V
4
4

4= 5
Այս սխալ եզրակացության (4 = 5) պատճառն այն ե, որ
սխալ անցում I կատարված (5)-ից (6)-ը: Քանի որ քառակու
սի արմատը ընդունում Էմիայն դրական (կսւմ զրոյական) ւսր130

ժեք, ո ւս տ ի (5) հ սւվ ա ս ստ ութ |ա (յ յ ա խ մսւսը հ ա վ ա ս ա ր I; ոչ
9
9
թե 4 այլ՝ - (4 ֊ ֊ ) :
գ) Հհմբհ կռահումռ (petitio principii) տեղի ունի այն դեպքոււԼ երբ, որպես թեզիսի ապացույց, առաջադրվում է այն
պիսի փաստարկ, որը ենթադրում :է ւսպացուցմսւն ենթակա
թեզիսի ճշմստ ւրությունը:
Ենթադրենք մի դասարանից պետք է ընտրելն Լոնդոն
ուղարկել մեկ աշակերտ' մաթեմատիկական մրցույթին մաս
նակցելու համար: Դիցուք, ելույթ է ունենում U անձնավորութ
յունը ե ցւսնկանում ապացուցել, որ ւփցույթի մասնակցելու
ամենաարժանի մասնակիցը Խաժակն է: Որպես սւպսւցույցներ նշվում են, որ նա բարձր առաջադիմություն ունի, ւ\'եծ
հեւրաքրքրություն Է ցուցաբերում դեպի մաթեմաւրիկսւկան
առարկաները, որ եթե նա մասնակցի մրցույթին, հաջողութ
յուն կունենա և այլն: Եվ եթե, ի թիվս թեզիսի հիմքերի, առա
ջադրվի նաև հետևյալը' «Պետք չէ, որ մրցույթի մսւսնակիցներր բացարձակ գերազանցիկներ լինեն, այլապես Խսւժւսկը դուրս կմնա Լոնդոն մեկնուլների ցուցակից», սւպա այդ
ապացուցումը կպարունսւկի «հիմքի կռահում».տրամաբա
նական սխալը: ՉԷ որ նման փսւսւրարկը պարունակում Է սւյն,
ինչը սւեւրք է ապացուցել որպես թեզիս' Խաժսւկը պեւրք Է
մեկնի Լոնդոն:
դ) ՁյԼա փ իս ? ш т է ապսաոաում: նա ո>հն)՝>ի ապասա֊
Մում Այս սխալը տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ ապա
ցույցների ճշմարտությամբ կարելի է հիմնավորել մի որոշա
կի թեզիսի ճշմստւրություն, մինչդեռ ապացուցողը ընդարձա
կում է ա ւդ թեզիսի գաղափարը և ցանկանում ապացուցել ավելին:
Օրինակ, ենթադրենք փաստարկողը առաջադրում Է
հետևյալ թեղիսը' (1) «Ոչ մի շնչավոր Էակ չի կարող կյան
քում կողմնորոշվել առանց թվաբանական տսւրրական գոր
ծողությունների իմացության»: (1) դրույթր .պարունակում է
հիշաւըսւկվսւծ ւրրսւմաբանական սխալր: Այդ դրույթն առա
ջացել Է « Ո չ մի մարդ չի կարող կյանքում կողմնորոշվել առսւնց թվաբանական տսւրրական գործողությունների իմա-
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ցությւսն» ճշմարիւր թեզիսի անօրինական րնդարձսւկումից:
Սաբդուհատկություններից մեկը անհիմն ձևով ւ|երագրւ|սւծ
Լ նաև մյուս կենդանիներին:
հ) Չի բխում. Այս սխա|ը ւրեդի Է ունենում այն դեպքում,
երբ ճշմարիւր են ե աորսցույցները, ե սւււրոցուցււան թեզի
սը;-սակայն՛ տվ՚ւալ հիմքերի, ապացույցների ճշմարտությու
նը չԼ, որ հասւրւստում Է քննարկվող թեզիսի ճշմարտությու
նը, ինչպես գործը ներկայացնում է ապացուցողը: Դիցուք,
■ապացուցվում է, որ «Վահագնը դասարանի բարձր առաջա
դիմություն ունեցող աշակերտներից Է»: Որպես սւպացույցներ առաջադրվում են հետևյալ փաստարկները.՛Վահագնը
կարգապահ աշակերտ Է, միշտ կատարում է ւրնային աշխաւրանքները, անհարգելի բացակայություններ չունի, մասնակ
ցում Է դպրոցի մարզական միջոցառումներին, օգնում Է ըն
կերներին: Դիւյուք այս բոլոր փաստարկները ճշմարիւր են,
ճշմարիտ Է նաև ապացուցվող դրույթը: Սակայն վերջինս չի
բխում հիմքից: Ապացուցվող դրույթի հիմք կարող Է ծառայել
սւյն ճշմարիտ դատողությունը, թե Վահագնը ունի «գերա
զանց» ե «չավ» գնահատականներ:
զ) Շըջապւյւոառ ապացուցման ընթացքում. Այս սխալը
տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ թեզիսն ապացուցում են
հիմքերի օգնությամբ, իսկ հիւՏքերը թեզիսի: Օրինակ՝ եթե
որպես ապացույց այն դրույթի, որ ABC եռանկյունը հավա
սարասրուն է, առաջադրվում է Л В С եռանկյան հիմքին ւս֊
ռընթեր անկյունները հավասար են փսւսւրարկը, իսկ այս վեր
ջինս ապացուցելու համար' A BC եռանկյունը հավասարաս
րուն է փսսպւարկը, ապա տեղի է ունենում շրջապտույտ սւպացուցմա ն ընթսւցքում:
Այստեղ հիշաւրակվեցին մի քանի տիպական տրամաբա
նական սխալներ, որոնք տեղ են գտնում մտածողության
պրակտիկայում' ապացուցման և հերքման ընթացքում: Սա
կայն թվարկվածով չեն սահմանափակվում հնարավոր ւրրսւմւսբանակսւն սխալները նշված գործողություններում:
Ապացուցումն ու հերքումը իըենց ձևի տեսակետից իրւսկսւնւսցվում են մտահանգման կամ մտահանգումների շղթա
յի ձևով, ուսւրի մտահանգման ընթացքում բոլոր հնարավոր
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տրամաբանական սխալները (օրինակ' տեոմհննևոհ ришппւդում) կարող են դրսևորվե| նաև ապացուցման ե հերքման ըն
թացքում: Սահմանումների, բաժանումները U այս կարգի
տրամաբանական գործողությունները սովորաբար դրսևռր
փււմ են նաև ապացուցման և հերքմւսն ընթացքում, որի հետ
ևանքով այղ հնար ների, գործողությունների կանոնների
խախտումները ևս դառնում են տրամաբանական սխալներ'
ապացուցելիս ու հերքէղիս:
Որոշ տրամաբանական սխալներ անմիջապես առնչվում
են ապացուցման թեզիսի հետ (օրինակ' mbalnih ա/ւսւփոխամ), երկրորդները' ապացուցման հիմքերի հետ (օրինակ'
սխալ հիմք), երրորդները'ապայյուղման ձևի հետ (օրինակ'
հասյճես] ոսոհաԸոաւ/ում): Կան նաև սխալներ, որոնք առնչ
վում են ապացուցման և՜ թեզիսի, ե հիմքերի հետ (օրինակ'
հհւԽհ կռահում), կամ էլ առնչվում են թե' թեզիսին, թե հիմ
քերին և թե' ձևին (օրինակ՝ 7П9ШШШП1ПП ասւասոամաև ո ն ֊
թասբոսք):
Ապացուցման և հերքման ընթացքում ամեն կերպ պետք
Լ խուսափել տրամաբանական սխալներից, այլապես կշռա
դատության այդ հզոր միջոցները կկորցնեն իրենցուժր:

6. ՊԱՐԱԼՈԳԻԶՄԵՎ ՍՈՓԵՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես պարալոգիզմը, այնպես էլ սոփեստությունը տրա
մաբանական սխալ պստունակող կշռադատություններ են:
Դրանք իրարից տարբերվում են նրանով, որ աաոաւոօԽմում
սխալ թույլ տվողը այն չի գիտակցում կամ չգխրի, թե սխալ
վել Է, մինչդեռ սոմւեստոաւուԱում սխալ թույլ տվողը դիմել Է
տրամաբանական սխալի օգնությանը' նպատակ ունենալով
մոլորության մեջ գցել ունկնդրին, րնդդիմախոսին:
Պարսղոգիզմ հաճախ պարունակվում է թույլ՛ գիտելիք
ներ ունեցող աշակերտների պատասխաններում:
Օրինակ, եթե աշակերտը, երկրաչափության դասը պա
տասխանելիս, իր միւրքր շարադրի հետևյալ կերւղ' բոլոր
բուրզերր բազմաՕիտրեր են, բոլոր զոպահեոանիսւրերրբազ-
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մանիստեբ են. հետևաբար որոշ զուգահեռս։նիստեր բուրգեր
են, տպա Ատ կոպիտ տրամաբանական սխալ թաղ տված կլի
նի. Սխալի' պատճառը սիլլոգիզմի երկլարդ ձևի տասնին հատուկ կանոնի խախտումն I (հիշեցնենք, որ սիլլոգիզմի ե՜րկ
րորդվեի աոաջին հսորուկ կանոնի համաձայն, նախադրյալ
ներից մեկը պետք Է |ինի ժխտական դատողություն): Այսպի
սի սխալ նա կարոդ Է թույլ տալ ոչ մխրումով: Նա, անշուշտ,
շահագրգռված չէ սխայի պատճառով ստանալու «սւնբավարստ» գնահատական U չի էլ կարոդ մոլորության մեջ գցել
երկրաչափության ուսուցչին իր սխ՛ալ պատասխանով:
Սակայն, եթե ուսուցչի այն հարցին' ինչու դասը չի սովո
րել, աշակերտը կեդծի, հայտնելով, թե ինքը հիվանդ Է եդել
հիվանդանոցում Լ գտնվել, դասագիրքդ ի ունեցել ե այլն, ւսւղւս այս դեպքում ես կոպիտ սխալ թույ] կտա ( սխա/ հիմբ\
նպատակ ունենալով մոլորության մեջ գցել ուսուցչին: Քանի
որ տվյալ դեպքում աշակերտը թույլ Է տափս միտումնավոր
սխալ ապացուցման՛ մեջ' հետապնդելով մոլորության մեջ
գցել ունկնդրին, ուրեմն նա դիմում Է սոփեստության: ճիշտ
Լ, դիտարկվող դեպքը կոպիւր ու պարզունակ.սոփեստութ
յուն Է: Ահա սոփեստության մեկ ՛այլ օրինակ, որին դիմում
Լին դեռես Հին Հունաստանում.
- Դու դադարե՞լ ես քո հորը ծեծելուց:
Պահանջվում Էր պատասխանեի «ա յո» կամ «ոչ»: Սա
կայն ցանկացած պատասխանի դեււլքում Է] պսսրասխանողը հանցավոր Էր: Եթե նա պւստասխսւներ' «Ա յո», սւպսւ
կնշանակեր, որ նա իր հորը ծեծել է, իսկ այժմ դադարել Է
ծեծելուց, իսկ եթե պատասխաներ' «Ո՜չ», կնշանակեր, որ իր
հորը ծեծել և շարունակում Է ծեծել: Այս սոփեստությունը
հիմնված է սխալ հարցադրման վրա' հարցն իր մեջ պսււրասխւսն Է պարունակում:

7. ՍՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Կարող Է թու||աւրրվել տրամաբանական սխալ ե այն է\
գիտակցորեն, միտումով, սակայն այդ սխալը պարունւսկող
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կշռադատությունը սուիեստություն չ|ինի: Դա կախված I; միւրումի ուղղվածությունից, նպատակից: Եթե տրամաբանա
կան սխալի հիման վ|լա կառուցած կշռադսււրության նպա
տակը ունկնդրին, րնթևրցոցին ոչ թե մոլորության,մեջ. .գցելը
կամ որոշակի նպսսրսւկնևրով խաբելն է, այլ, սաենը' դվար-,
ճսւցնելր, ապա նման կշոսւ դսսո ո на ւունո սոш й и т т т Ш է.
Օրինակ'
Պրոֆեսոր. Ո՞ր բառն է, սր ամենից հաճսւ|ս ,ևն օգտա
գործում ուսանողները:
Ուսանող. .Չգիտեմ:
Պրոֆեսոր. Միանգամ՜այն ճիշւր է:
ւ.«<այլդ[Նյոպ>>, Անգլիա

Այս սրամտությունը հիմնված Է «չգիտես՛» բառի երկի
մաստ օգտագործման վբսւ: Բառերի բազմիմաստության վրա
հիմնված սրսւմտությունը նկատի ունի Շեքսպիրի հերոսնե
րիդ մեկը' Բևնեդիկտր, երբ ասում է. «Դու իմ բառերի բուն
իմասւրրշուռ ւրվիր, այնքան զորավոր է քո սրամտությունը»:
Բառերի բազմիմաստության օգտագործումը թեև ՛խիստ
տարածված, բայդ միակը չէ սրամտության ւրրամաբանակսւն զինանոցում: Բազ՛մազան են սրամտության միջոցները,
որոնք ընդգրկում են տրամաբանական մտածողության տար
բեր կանոնների, եըբեմն աննկսսրելի, խւսխւրումներր, և որ
քան այդ երւսնզներր նուրբ են, այնքան սրամտությունն ազ
դեցիկ Է: Եվ հակառակը, սխալ հիմքը հաճախ սրա- ստութ
յունը դարձնում Է պարզունակ: Շեքսպիրի «Վինձորի զվար
ճասեր կանայք» կատակերգության հերոսներիս մեկր նկսււրում Է. «Ես չեմ սիրում ստախոսության հումորը»:
Սրամտությունը զվարճադնելու լավագույն միջոց Լ: Բայց
ոչ միայն զվարճացնելու: Արամւրությունն ավելի զգացմուն
քային է դարձնում հայտնած .ճշ մարտությունը, ավելի ազդե
ցիկ' խոսքը: Սրամտությունը քննադատության նուրբ ձև Է:
Տեւլին օզւրագործված «սրամտությունը որսկան բարակի բե
րանի պես արագաշարժ Է, բոնում Է ւրեդն ու տեղը»: (Շեբսւդիր)
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8. ՊԱՐԱԴՈՔՍ
«Պարադոքս» բառը տարբեր իմաստով է գործածվում
Այն հունական ծագում ունի: Ծագումնաբանական ւրեսակևւրիւյ նշանակում է' աՕսպասե(ի\ ՜ա-սոմոոանան՝. Այսպիսի ն
է, օրինակ, «Առաջադիմություն» խորագրով հետևյալ ման
րապատումը.
Բժիշկը հանգստացնում Է ներվային այցելուին:
Վերջին ժամանակներս բժշկության մեջ աննախընթաց
առաջադիմություն է նկաւրվում: Նյարդային հիվանդությու
նը, որը քեզ անհանգստացնում է, վսւղուց՜Է ուսումնասիրված:
Այժմ մենք միանգամայն ս՛տույգ գիւրենք, որ այդ հիվանդութ
յունն առաջացնող պատճառները բոլորովին հայտնի չեն:
«Երգիծական մանրապատումներ»

Սեկ օրինակ՛ես'
Ես չեմ ցանկանում սւյսուհեւրև ունենալ որևէ հույս, հույս
չունենալու հույսից բացի:
Գոտլիբ Սաֆիր

Տրամաբանական տեսակեւըից պարադոքսը անլուծելի
ւրրամաբանակսւն հակասություն պստունակող'կշռադա
տություն Է: Լուսաբանենք դա հետեյսւլ օրինակով:
Սի վարսավիր հսւյւրարարել է. «Սափրում եմ քաղաքի
միայն և միայն այն բնակիչներին, որոնք իրենք իրենց չեն
կարող սափրել»: Հարց I ծագում' այդ վարսավիրը իրեն կա
րո՞ղ է սափրել, թե' ոչ, եթե հետևողականորեն կիրառենք նրա
հա յտարարության պայմանը:՛ Միակ հնարավոր պատսւսխանր հետևյալն է. «Վարսավիրն ինքն իրեն կարող է սափրել,
եթե ինքն իրեն չի կարոդ սափրել և վարսավիրն ինքնփրեն
չի կարոդ սափրել եթե ինքն իրեն կարող Է սափրել»: Պա
տասխանն անլուծելի տրամաբանական հակասություն է պա
րունակում և այդ պւստճառով ել համարվում Է պարադոքս:
Այն հայտնի է որպես «Ռսւսելի պարադոքս» ‘(առսւջադրել է
XX դարի անգլիացի հայտնի գիտնական Բերտրան Ռասելը
նույն ժամանակաշրջանի նույնքան հայտնի գերմանացի
գխրնսւկան Գոտլոբ Ֆրեզեի «Թվաբանության հիմունքները» աշխատության երկրորդ հատորում արծարծված բսպ-
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մությունների տեսությունը վերլուծելիս):
Պարադոքսի ձև ևն ընդունում նաև հասկացությունների
միջև սաամսփանաԱանհսւկասոատւննեոո. ինչպես, օրինակ,
անհուսափ հույս (էդգսւրՊո), անսպասեչի սպասեքիթ (Ե. Վինոկուրով), անհավանական հավանականություն, անփոխա
րինելի փոխարինողներ Ն այլն:
Սակայն միշտ չէ, որ ձևից դափելու] կարելի է որոշել կշռա
դատության բնույթը, մասնավորապես այն հարցը, թե վեր
ջինս արդյո՞ք պարադոքս է:
Օրինակ'
՝ ' Մի աշակերտ, որր թվաբանական խնդիրները միշտ լու
ծում էր անսխալ, ստուգողական աշխատանքը՛ ՛հանձնելուդ
հեւրո, դասամիջոցին մոտենում է իր ընկերներին և անսքող
ուրախությամբ ղոչում՝ «Ես սխալվել եմ»: Ընկերներին զար
մանք է պատճառում ոչ միայն այն, որ նրա սխալվելը թվա
բանական խնդիրներ լուծելիս անհավանական է, այլ նաև
այն, որ սխալվելու մասին իր հայտարարությունը աշսւկերտր կատարում է ուրախությամբ: Իր վստքազիծր նա բացատ
րում է հետևյալ կերպ. «Ստուգողական աշխատանքը հա՛նձ
նելիս'ես համոզված էի, որ սխալվել եմ, սակայն, երբ դասիդ
հետո մտովի ստուգեցի հսւնձնսւծ աշխատանքս, ես եկա այն
եզրակացության, որ սխալվել եմ, երբ ենթադրել եմ, թե սխալ
վել եմ»: Երբ աշակերտի դասընկերներն ի մի բերեցին դիպ
վածը, եկան հետևյալ եզրակացության. «Նա սխալվել է, եթե
չի սխալվել և չի սխալվել, եթե սխալվել է»:
Թվում է, թե գործ ունենք պարադոքսի հեւը: Սակայն իրակսւնում քննարկվող կշռադատությունը պարադոքս չէ:
Սխալվել հասկացությունը աշակերտների եզրակացության
մեջ վերաբերում է երկու տարբեր դեպքերի: Այդ հանգաման
քը հաշվի առնելն էլ լուծում է եզրակացության հակասությու
նը:

137

Փաստարկման րնթսււյթում ապաւյոււյումներն ու հերքում֊
ներր կարող են իրենւյ նպաւրակին հասնել, եթե արույգ ip iji]?երակում blip հնարավոր տրամաբւսնական սխալները, ճիշւր
գնահատում պարալու)խլմի, սոփեստության, ւտամւրռւթյւսն
ու ււ|սւր ա դոքսի դերը կ;ոադսւտություններում:

Հ Ա Ր Ց Ե Ր Կ Ր Կ Ն Ո Ւ Թ ՅԱ Ն ՀԱՄԱՐ
1. Ի՛՞նչ Լ փ ա ս տ ա ր կ ո ւմ ը : 2. Փ ւս ա ր ա ր կ ո ւմ ը ի ՛ն չ բ ա ղ կ ա ւյո ււյխ տ ա ր 
ր ե ր ի ս Ւ. բ ա ղ կ ա տ ււծ : 3, Ի Պ չ Լ ա սրսւքոււյումը: 4 . Բերեք) ա պ ա լք ո ս յմ ա ն օ ր ի 
ն ա կ : 5. Ի ՜ն չ տ ո տ ր ե ր ի ւյ Է բ ւս ղ կ ա ւյա ծ ա ս ր ո ց ո ս յո ւմ ը : 6. Лյ ա ‘ն ք են ա պ ա ֊
y n u fd u iti տ ե ս ա կ ն ե ր ը : 7. քփ ո ՜նք են ո ւղ ղ ա կ ի և ա ն ո ւղ ղ ա կ ի ա պ ա ց ո ւց ո ւ մ 
ն ե ր ի մ ի ջ և տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ը : 8. Որո՛՞ն՜ք են ա ն ո ւղ ղ ա կ ի ա պ ւս ւյո ս յմ ա ն
տ ե ս ա կ ն ե ր ր : 9. 1Հ{\տ [ հ ե ր ք ո ւմ ը : 10. Թ վ ա ր կ ե ք ա պ ա տ ս ւյմ ա ն Ա հ ե ր ք մ ա ն
ը ն թ ա ց ք ո ւմ հ ն ա ր ա վ ո ր տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն ս խ ա լն ե ր ը հ բ ա ց ա տ ր ե ք դ ր ա նւյ
է ո ւ թ յո ւն ը : П

Լ ո ւ ս ա բ ա ն ե ք տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն ս խ ա լն հ ր ր կ ո ն կ ր ե տ օ ր ի 

ն ա կ ն ե ր ո վ : 12. Ի՜՜՛նչ I պ ա ր ւս լո գ ի զ մ ը : 13. Ի ՛ն չ Լ ս ո փ ե ս տ ո ւթ յո ւն ը : 14. Օ րն
է иц ս րս 11ււգ[ւ q ii ի ե ս ո փ ե ս տ ո ւթ յա ն տ ա ր բ ե ր ո ւթ յո ւ ն ը : 15. Ի ՛ն չ է ս յս ս մ տ ո ւթ յո ւ ն ը ե ո ՛ր ն է Օրա ն շ ա ն ա կ ո ւ թ յո ւ ն դ 16
ղ ո ք ս ի ի ՛ն չ մ ե կ ն ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր կ ա ն :

Ի ՞ն չ Լ պ ւս ր ա ղ ո ք ս ր : 17. Պ ս տ ւս -

v ii

պ ր ո բ լե մ , վա րկա ծ, գիտական
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՊՐՈԲԼԵՄ
Պոռըւեմո լուծում պահանջող խնդիր է, որն իր բովանդա
կությամբ բստդ է, նշանակությամբ' կարևոր:
^Կյանքի բոլոր բնագավառներում և, մասնավորապես, գի- Д
ւրությսւն մեջ մենք հաճախ ենք գործ ունենում հարցերի հետ,
որոնք իրենց լուծումն են պահանջում, և մենք փորձում ե հա
ճախ Էլ լուծում ենք: Այդ նպատակին հասնելու համար նախ
մենք պետք Է գիտենանք, թե դա ինչ խնդիր Է, որ չգիտենք:
Այլ կերպ ասած, մենք պետք Է գիտելիք ունենանք չգիտելիքի
մասին: Պրոբլեմը լուծելու համար անհրաժեշւր Է նախ և սւոսւջ այն ճիշտ ձևակերպել, -ստույգ սահմսւնազատևլ գիտելիքր չգիտելիքիս, որոշել լուծում պահանջող խնդրի սահման- ?
ները: Դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման ե պրոբ- ~
լեմի լուծման հսւմստ: Վերջինս պահանջում Է նաև իմանալ
խնդիրը լուծելու մեթոդները, եղանակները:.Ուստի պրոբլեմ}!
կարելի է .բնութագրել որպես գիւրելիք չգիտելիքի մասին ե
այն ուղիների մասին, որոնց միջոցով չգիտելիքը փոխակերպ
վում է գխրելիքխյ
Եթե պրոբլՄմը ճիշւր չի ձևակերպված, այն չի կարող լուծ
վել: Պրոբլեմի առաջացումը, մւսսնսւվորաււ|ես..գիտության
մեջ, ւււեւրք Է ստտաւյոլի խնդրի զարգացման տվյալ վւուլը,
մակարդակը: Պրոբլեմը դատարկ ւրևղում չի առաջանում, այն
ծագում Լ որոշակի պայմաններից և պետք ե բավարարի վեր
ջիններիցս բխող հետևանքներին: Այլապես, կառաջանա ոչ
թե պրոբլեմ, այլ կեղծ պրոբլեմ:

Կերծ պբոт եմր առարկայազուրկ խնդիր Լ, կյանքի պա
հանջներից կտրված. մտացածին հարց: Նման դեպքերում է,
որ մարդկանց հանդիմանում են իրենց համար իզուր տեղը
պրոբլեմ առաջացնելու համար:
Պրոբլեմի լուծումր չի նշանակում^պրոբյեմի լուծարում:
Դրանով խնւլիրր չի ավարտվում; Պրոբլեմի լուծումն .առա
ջացնում է նոր պրոբլեմ կամ պրոբլեմներ, որոնց լուծման հա
մար պետք ե գտնել նոր, համապատասխան եղանակներ:
Իրական կյանքը զարգանում I ռեալ պրոբլեմների առա
ջացման ու լուծման անընդհատ ընթացքի ձևով:

2. ՎԱՐԿԱԾ
Վաբկածբ (հիպոթեզը) ապացուցման ենթակա ենթադ
րություն է առարկայի գոյության, նրա առաջացման պատ
ճառի, պատճառակցական կապերի ե նմանատիպ այլ երե
վույթների մասին:
Թոքերի քաղցկեղ կարող է առաջանալ ծխելու հետևան
քով: Սա դեռ ենթադրություն Լ, որն առաջադրվելով որպես
վարկած, վերածվում է որոշակի տրամաբանական կսւռույցի, գիտական վերիմաստավորման և գործնական ստուգման:
Վարկածը մտային բարդ կառույց է, որւրեղ զանազան զուգսւկցմամբ կարող են հանդես գալ տրամաբանական տար
բեր բնույթի գործոններ:
Մտքի ձևի տեսակետից վարկածր կարող է դրսևորվելն
դեդուկտիվ, և ինդուկտիվ եղանակներով, գործնականորեն
նրանց համատեղ կիրառմամբ:
Եթե վարկածը հաստատվում է պրակտիկայում, կյան
քում, ապացուցվում գիտական մեթոդներով, այն վերածվում
Է տեսության:
Վարկածը ենթադրությունից տեսության վերածման ըն
թացքում անցնում Է հետևյալ փուլերը.
ա) ուսումնասիրվում են այն պայմանները, որտեղ առա
ջացել Է ուսումնասիրվող առարկան, դրսևորվել են պատճա
ռակցական կապերը,
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փուփ արդյունքների տմփոփմամբ ձևակերպվում է վար
կածը, q) քննարկվում են, թե ինչ հետևանքներ են բխում, ար
տածվում առաջադրված վարկածից,
դ) անհրաժեշտության դեպքում յաբոբատոր փորձով,
գործնական տարբեր եդւսնակներով բխեցնում են հնարա
վոր հետևանքները' համեմատելով գիտական տեսություննե
րի հետ, բացահայտված օրինաչափությունների հետ,
ե) ստացված արդյունքներն ամփոփվում են եզրակացութ
յան ձեով. ընդորում, եթե ստուգումները հաստատում են վար
կածի ճշմարտությունը, վարկածը վերածվում Է տեսության,
երբ ստուգումները ժխտում են վարկածի ճշմարտությունը,
վարկածը մերժվում ,է:
Վստկսւծի մերժման դեպքում առաջանում՛ է անհրաժեշ
տություն' առաջսւդրել նոր վարկած նույն հարցի շուրջը:
Եթե վարկածը վերաբերում է մի եզակի առարկայի գո
յության կամ առաջացման պատճառին, այն կոչվում I: մասԱավոբ վարկած՝. Երբ վարկածը վերաբերում Է կրկնվոդ եր
ևույթների առաջացման պատճառին, օրինաչափություննե
րի բացահայտմանը, այն կոչվում Է րնղհանուր վարկած:
Նույն խնդրի վերաբերյալ միաժամանակ առաջադրված
վարկածները կոչվում են uipfu աաանրա ւհն վարկածներ:
Գիտության պատմությունը միևնույն ժամանակ վարկած
ների առաջացման, մրցակցության, անկման կսւմ զարգաց
ման, գիտական տեսության վերածման պատմություն Է: Բազ
մաթիվ են, օրինակ, աշխարհների ծագման վերաբերյալ վար
կածները, որոնք, ձևակերպելով դեռևս Հին աշխարհում, փրենց այս կամ այն արձագանքն են գտել հետագա դարերում:
Նույն խնդրին վերաբերող Նոր և Նորագույն ժամանակների
վարկածները, որոնք առաջադրվել են Դեկարտի, Բյուֆֆոնի, Կանտի, Լսւպլասի, Ջինսի, Պոսոնկարեի, Վ. <ամբար7
ձումյսւնի, Շմիդտի և այլոց կոդմից, այս կամ սւյն ձևով խթա7
նել են ..գիտական տեսությունների առաջացմանը:
Գիտական միտքը, գիտությունը զարգանում է վարկած
ների ձևով:
«Երկրորդբիմը» պատմվածքում Շերլոկ Հոլմսը նկատում
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Լ-

«Ս էտ պրոբլեմի լուծումը էղուսւրդԼուկասի սպանության
մեջ Լ թեև, խոստովանում եմ, չեմ կարող նույնիսկ պատկե
րացնեի թե այն ինչսփւփ ձև կընդունի: Իսկ ա՛ռանց փաստեր
ունենալու տեսություն ստեղծելը մեծ սխալ է >.
Ա. Կոնան Դոյլ

Փաստը' երկսայր սուր է: Այն ոչ միայն կարող Լ հասւըատել, այլև ժխտել ւրեսությունը: Մակայն եթե տեսությունը
հասւրսււրելու համար անհրաժեշտ է փաստերի համակարգ,հերքելու համար մի փաստն էլ բավական է:
Հերքված տեսությունը սւնհրաժեշւր Լ փոխարինել նոր
ւրեսությամբ: Եթե սպասենք փաստերի կուտակմսւնր,՛կնշա
նակի' դադարեցնել գիտության զարգացումը: Ուստի, նման
դեպքերում առաջադրվում Է վարկած: Նոր փաստերը կամ
կհաստատեն այդ վարկածը, և վերջինս կվերւսծվի ւրեսությսւն, կա մ էլ կհերքեն դիտարկվող վարկածը, և կառաջարկ
վի նոր վարկած:

3. ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Դխռական inbum&mUin մւրահղսւցումների, գաղափար
ների, կատեգորիաների, օրենքների համակարգ է, որը հնա
րավորություն Լ տափս բացատրել, մեկնաբանել հետւսզոտության օբյեկտ ը:
Տարբեր ձևերով, եւլանակներով են սւրեղծվում գիտական
տեսությունները: Կան գիտական տեսություններ, որոնք դա
րեր շարունակ ձևավորվել են որպես կոնկրեւր փաստերի ու
սումնասիրությունների ընդհանրացումներ: Նման ւրեսություններում առաջնահերթ նշանակություն ունի ինդուկցիան:
Այդպիսի տեսությունների թվին են որոշակի իմաստով ղասվելլեզվաբանությունը, բուսաբանությունը,'կենսաբանությու
նը և Liijiն: Կան նաև տեսություններ, որտեղ առաջնային դեր
է խաղում դեդուկցիան: Դրանց թվին են պատկանում երկրաչսսիությունը, տեսական ֆիզիկսւն, տրւսմաբանռւթյունը
և սւյլն:
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Գիտական տեսության բնույթն առաջին հերթին պայմա
նավորված է տեսության օբյեկտի առանձնւււհւստկություններով:'Սակայն մեր ժւսԱանւսկսւշրջանում գիտական տե
սությունների զարգացման բնագավառում որոշակիորեն նկսւտեյի է դեդուկւրիվ եղանակներով‘՛տեսությունների ստեղծ
ման միտումը: Դսւ կսւրեյի Լ բացատրել նախ նրանով, որ դեդուկտիվ տեսությունների միջոցով ստացված եզրակացութ
յունների ճշմարտությունները հավաստի են, մինչդեռ ինդուկ
տիվ տեսություններում ստացված գիտելիքները հավանական
ճշմարտություններ են: Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր գիտ
նական ձգտում Լ ստանալ հավաստի ճշմախրություն ունե
ցող եզրահանգումներ:՛Երկրորդ, դեդուկտիվ տեսություննել
րի զարգացումը կարող է հանգեցնել աքսիոմատիկ-դեդուկտիվ տեսություններին, որը լայն ճանապարհ է բացում էլեկտ
րոնային հաշվիչ մեքենաների կիրառմանը այդ տեսություն
ների զարգացման մեջ: Դա կ իր հերթին հեղաշրջում ՛է
մտցնում գիտության մեջ, հնարավորություն տայիս ստանալ
այնպիսի արդյունքներ, որոնք հնարավոր չէ ստանալ այլ
պայմաններում և սւյյ եղանակներով:
Ահա թե ինչու մեր օրերում անգամ ավանդորեն ինդուկ
տիվ բնույթ ունեցող գիտական տեսությունները փորձում են
վերակառուցվել: Եվ եթե անհնարին է ամբողջովին վերսււիոխվել, դառնալ աքսիոմատիկ-դեդուկտիվ տեսություն, ապսւ այդպիսի ն դառնա] մասնակիորեն, իր ինչ-որ մասով: Այդ
պես էլ առաջացան այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են
մաթեմատիկական կենսաբանությունը, -մաթեմատիկական
լեզվաբանությունը ե այլն:
Նկատի առնելով գիտական ՛տեսությունների զարգաց
ման ՛հիշատւսկած մխրումը, ինչպես նաև այն, որ տեսութ
յուններում առանձնահատուկ դեր Է խաղում տրամաբանա
կան գործոնը, կանգ առնենք դեդուկւրիվ տեսությունների հիմ
նական առանձնահատկությունների վրա:
Դեոռւկտիկ ւոեսաթյռւԱռ ցհսսսնան տեսության այնպի
սի համակարգ է, որւրեղ տեսության հիմքից' որոշակի ելա
կետային դրույթներից ու հասկացություններից (տերմիննե
րից) հետևեցման՛կանոնների ու սահմանումների միջոցով
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բխեցվում են ւրվյալ տեւտւթյան մնացած բոլոր դրույթները:
' Vեդուկտ իվ տևսությու ննևրուս մեծ է ձևայնսւցման դերը:
Զևսւյնացումր բովանդակությունից լրիվ վերացարկելն Լ Աձևի
ամրագբումը: Ձևսւյնսսլնել տեսությունը' նշանակում է դիտել
այն որպես տրամաբանական հաշիվ: Գիտելիքի ձևսւյնսւցումն է, որ հնարավորություն է տալիս դեդուկտիվ .տեսութ
յուններում կիրառել կիբեռնետիկայի միջոցներն ու հնարա
վորությունները:
Գիտության զարգացման ներկա փուլում կարևոր դեր են
խստում աքսիոմատիկ-դեդուկւրիվ տեսությունները:
Աըսհոմւստհն֊ոեոունտհմ աեսոաաւսո այնպիսի դեդոլկւրիվ տեսություն է, որի հիմքի ելակետային դրույթներն աք
սիոմներ են: Վերջիններս համարվում ,են ճշմարիտ և տվյալ
տեսության շրջանակներում ապացուցման ենթակա չեն:.Այդ
աքսիոմներից և որոշակի հասկացություններից (ւրերմիններից), որոնք չեն սահմանվում տվյալ տեսության միջոցներով,
հետևեցման ու սահմանման որոշակի կանոններով բխեցվում
են տվյալ ւրեսությսւն մսացած բոլոր դրույթները:
Աքսիոմսսրիկ-դեդուկտիվ տեսություն ստեղծելիս մովորաբստ ձգտում են նրան, որ տեսությունը բավարարի անհսւկասսւկանության, ինչպես նաև լրիվության և անկախության
պահանջներին:
■Տւ,
1.
Աօսհոմսւտհն֊ոեոունտհմ տեսոաւաէւ աԸհաեասաեա
QnjjajuiG երկու ըմբռնում կա' շարահյուսական և իմաստա
բանական:
ա) Ասսհոմատհն-ոեաոնւոհմ աեսոաւունո ?աոահտւսաUuitiրմըոԸմամը անհակասահանէ. եթե այդ ւրեսության հիմ
քից տեսության արտածման կանոններով հնարավոր չէ
բխեցնել որևէ դրույթ' իր ժխտման հետ միասին: Հակառակ
դեպքում, որպես հակասական.դրույթներ պստունակոդ տեսություն, այն ոչ մի գիտական և ընդհանրապես տրամաբա
նական արժեք չի ներկայացնի:
բ) Դիտարկվող ւրեսությունը իմաստաբանական ոմըոն֊
մամբ անհակասական է, եթե գոյություն, ունի այնպիսի առարկաների և նրանց հաւրկությունների ու հարաբերություն
ների համակցություն, որոնք բավարարում են դիտարկվող
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տեսության աքսիոմներին: Uյդպիսի համակցությունը կոչվում
է whunmmUi tinnhr Այ; կերպ ասած տեսությունն իմաստա
բանական իմաստով սւնհակասական Է, եթե այն ունի մոդել
Դա նշանակում Լ, որ դիտարկվող տեսության աքսիոմներն
արտահայտող ասույթային ֆունկցիաները, որևէ նոր տեսութ
յան հաստաւրուններով վւոխարինելով, կվերածվեն ճշմարիտ
դատողությունների: Նոր տեսությունն Լլ կհամարվի քննարկ
վող աքսիոմսսրիկ֊դեդուկտիվ ւրեսության մեկնաբանությու
նը (մոդելը):
2. Աբււիոմւաոհն-ոեոունւոհւ1 ւոեսոււ,)ւան ւոհմոաւան
նույնպես երկու ըմբռնում կա՝ շարահյուսական ե խեսստսւբսւնւսկան:
ա) 1[բսիոմատհն-ոեոունահւ1 տեւտատւնո շաըահասաէ.
նան ոմնռԱմամր ահմ Է. եթե տեսությունը դառնում Լ հակա
սական, երբ վերջինիս համակարգին ավելացնում ենք այդ
տեսության շրջանակներում չապացուցվող որևէ դրույթ:
բ) Աբսհոմաւոհն-ոևոունահմ տեսոատւնո /ւմասաաւ՚անա֊
նանոմըոնմտմո ւոհՍ Լ. եթե այդ ւրեսության բոլոր մոդելներն
իրար նկատմամբ փոխսւդարձ-միանշանսւկ (իզոմորֆային)
են;
3. Աբսհոմատհն-ոեբուկաիւ] ւոեսոաւունո հսւմաոԱում Է
սլնկախ, եթե ւրեսության աքսիոմներից ոչ մեկը չի բխում նույն
տեսության այլ աքսիոմներից' այդ համակարգում ընդունված
հետեեցմսւն կանոնների համաձայն:
Դեդուկւրիվ տեսություն հնարավոր է արեդծել նսւե կա
ռուցողական եդանսւկով: Այդ դեպքում նվազագույն քանա
կով պնդումների, կանոնների ու սահմանումների միջոցով ծա
գումնաբանական (գենետիկսւկան) մեթոդով հեւրեողականորեն ե հաջորդաբար կառուցվում են այդ ւրեսութ|սւն համա
կարգի դրույթները, օբյեկւըները ե վերջիններիս մասին
պնդումները: Այսպիսի տեսությունը կոչվում I նառոաաւանան-ոևոունւոհՍ inbunwimli
Դեդուկւրիվ եղանակները հնարավոր ե զուգակցել հետսւզուրությսւն սւյլ մեթոդների հետ: Մասնավորապես հայտնի
I. մսւսնսւծսսին֊ոեոունահմ նամհհաուձետհն-ոեոունտհմ մեШ1Ш: Վերջինիս կիրառման դեպքում հիմք են ընդունում ո
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րոշ վարկածներ ե դրանից դէսլուկցփվ եղանակով լվսեւյնում
հնարավոր հետևանքները: Եթե գոյություն ունեցող փաստե
րի; օրինաչավւությունների հետ այդ հետեվանքներ|ւ համե
մատումը հաստատում է վերջիններիս ճշմարտությունը, սււցսւ այդ եդանակով ստեղծված համակարգը վերածվում Է գի
տական տեսության: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ Էհրա
ժարվել դիտարկված վարկածներից ե ստաջադրել նորերը:
Տեսության օբյեկտի բնույթով Էորոշվում սւյն հարցը' ինչ
պիսի եդանակով ստեղծել դեդուկտիվ տեսությունը:

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐ
1. Ի՞նչ Է պրոբլեմը: 2. Երբ է ւորաւյվում կեղծ պրոբլեմ: .3. Ի նչ է վար
կածը: 4. Որո՞նք են վարկածը տեսության վերածելու փուլերը: 5. Բսււրստրեք վարկածի տեսակները: 6. Ի՞նչ է աշխատանքային վարկածը: 7 Օ՞րն
է վարկածի դերը գիտության զարգացման գործում; 8. Ի ’նչ I գիտական
տեսությունը: 9. Գիտական տեսության սւրեղծման ի՞նչ եղանակներ գի
տեք: 10. Բնութագրեք դեդուկտիվ tրեսությունը: 11. Ի՞նչ Լ ձեայն^յւյումը:
12. Ի՞նչ Է ակսիոմատիկ-դեդուկտիվ տեսությունը: 13. Ի՞նչ է կառոսյոդակւսն-դեդուկտիվ տեսությունը: 14. Ի՛՞նչ Է տեսության ւսնհակասականությունը ե վերջինիս ի՞նչ բաւքատրություններ կան:-15. Ի՜՛նչ է տեսության
լրիվությունը ն ւրխխւթյաՕ ինչ ըմբռնումներ կան: 16. Ի՞նչ է տեսության
անկախությունը: 17. Բնութագրեք հիպոթետիկ-դեդուկդփվ մեթոդը:

VIII ՍԱԹեՍԱՏԻԿԱԿԱՆ SlH IUIIfHl' ՆՈՒԹՅՍԼՆ ՏԱՐՐԵՐԸ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԱՂԱՓԱՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ՏՐԱԱ11ՐԱՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մաթեմաւրիկական տրամաբանությունը առաջացել!: եր
կու գիւրություննևրի' տրամաբանության ե մաթեմատիկայի
սահմանագծում: «Մաթեմատիկական տրամաբանություն»
անվանումը ոմանք բացսււրրում են այն բանով, որ նրանով
նշանակվող գիտությունն ըսւր առարկայի ւրրամաբանություն
Է, իսկ ըսւր մեթոդի' մաթեմատիկա: Այն հաճախ անվանվում
Է նաև «սիմվոլիկ տրամաբանություն», թերևս այն պատճա
ռով, որ հեւրևոդականռրեն դիմում է սիմվոլ ների օգնությա
նը: Ասւկայն, ի տարբերություն սիմվոլները լայնորեն օգտա
գործող այլգխրությունների, մաթեմատիկական ւրրամաբւսնությունը սիմվոլները դիւրում է ոչ թե որպես նյութական օբ
յեկտների և նրանց հատկությունների նշանակումներ (ինչ
պես, օրինակ, ֆիզիկան) կամ ւրարածակսւն ու քանակական
հարաբերությունների նշանակումներ (ինչպես, օրինակ, մա
թեմատիկան), սւյլ որպես ուղղակի նշաններ և նշանների զու
գակցումներ:
Սիմվոլները կիրառվում են նաև տևական ւրրամաբանութ֊
յան մեջ, ինչպես դա նկատելի էր ւՏինչև հիմա ուսումնասի
րած նյութից: Աւսկայն ձևական տրամաբանությունում սիմ
վոլներն օգւրսւգործվում են որպես օժանդակ միջոց' բնական
լեցվի հենքի վրա, իսկ մսւթեւ՚ւ՚աւրիկական տրամաբանութ
յունում սիմվոլների լեզուն դառնում Է այդ զիւրությսւն հիմ-
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նսւկան լեզուն:
Ձևական տրամաբանության մեջ սիմվոլները կիրառվում
են տրամաբանական փոփոխականների նշանակման հա
մար, այնինչ մաթեմատիկական տրամաբանության մեջ
դրանք կիրառվում են ինչպես տրամաբանական փոփոխա
կանները, այնպես էլ տրամաբանական հաստատուններքւ
նշանակելու համար:
Անկախ այն բանից, թե ինչպես Է կոչվում քննարկվող գի
տությունը, միանշանակ չի կարելի պատասխանել, թե որ գի
տություններին Է պատկանում այն' տրամաբանակա՞ն, թե1
մաթեմատիկական: Հարցի բարդությունը պայմանավորված
Է մաթեմատիկական տրամաբանության ծագման, ձևավոր
ման ու զարգացման բնույթով և սւռանձնահատկություններոփ
Մաթեմատիկական տրամաբանությունն առաջացել ու
զարգացել Է, մի կողմից, որպես ավանդական ձևական տրա
մաբանության կառույցների ձևայնացված կաղապար (մոդել),
ոչ միայն ճշգրտելով այդ կառույցների տրամաբանական իմաստը, այլև որոշ բնագավառներում զգալիորեն ընդարձակելով ուսումնասիրվող տրամաբանական պրոբլեմների շրջա
նակները: Մյուս կողմից, մաթեմատիկական տրամաբանութ
յունը հանդես Է եկել որպես մաթեմատիկայի զարգացման
ներքին պահանջներից բխող տրամաբանական հարցադ
րումների պատասխան: Առաջին դեպքում, ըստ էության, մենք
գործ ունենք տրամաբանության մաթեմատիկայի հետ, իսկ
երկրորդ դեպքում'- մաթեմատիկայի տրամաբանության հետ:
Պայմանականորեն կարելի է ասել, որ մաթեմատիկական
տրամաբանությունը տրամաբանական գիտություն է այն
դեպքում, երբ նրա ուսումնասիրած խնդիրների համակարգը
համատրամսւբանական բնույթի է, ծառայում Է տրամաբա
նական հարցադրումների լուծմանը:
Մաթեմատիկական տրամաբանությունը մաթեմատիկա^
կան գիտություն Է այն դեպքում, երբ նրա ուսումնասիրած
տրամաբանական բնույթի խնդիրները հատուկ մասնագիտա
կան նշանակություն ունեն մաթեմատիկական գիտություն
ների համար:
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Դասական մաթեմատիկական տրամաբանությունը բաղ
կացած է ասույթների ե պրեդիկսսրների հաշիվներից:
Ատորե կքննարկվեն այդ հաշիվների հիմնական գաղա
փարները:

2. ԱՍՈՒՅԹԻ ԳԱՂԱՓԱՐԸ
Ասույթների հաշվի համակարգում ասաաժ կոչվում են
բնական կամ արհեստական լեզվի այն արտահայտություն
ները, որոնք կարոդ են լինել ճշմարիտ կամ սխալ:
Օրինակ'
Ջուրն անօրգանական միացություն է: (1)
Մարդու մարմինը բջջային կառուցվածք չունի: (2)
4 > 6: (3)
a2-— b2 = (a—b)(a+b): (4)
Զուգահեռագծի ւսնկյունագծերը հատվում են, իսկ հատ
ման կետում չեն կիսվում: (5)
Եթե եռանկյունը զուգահեռագիծ Է, ապա Արեգակը
պտտվում ե Երկրի շուրջը: (6)
Այս օրինակներից (1), (4), (6) ասույթները ճշմարիտ են,
(2), (3), (5) ասույթները' սխալ:
Ասույթը համապատասխանում Է թեական տրամաբա
նության մեջ ուսումնասիրվող դատողություն գաղափարին:
Դրանց միջև նմանությունն այն Է, որ երկուսն Էլ կարոդ են
լինել ճշմարիտ կամ սխալ: Վերջիններս ընդունված Է անվա
նել ճշմարտության արժեքներ: Սակայն, եթե ձհակսւն տրա
մաբանությունը ճշմարտության արժեքները որոշում Է' դի
մելով դատողության բովանդակությանը և վերջինս համեմա
տելով իրականության հետ, ապա մաթեմատիկական տրա
մաբանությունը, ելակետ ունենալով որոշ ւրիպի դատողու
թյունների ճշմարիտ կամ սխալ լինելը, տրամաբանական ճա
նապարհով որոշում է այլ ասույթների (որոնց քանակն ան
համեմատ ավեփ շատ է) ճշմարտության արժեքները:
Մաթեմատիկական տրամաբանությունը չի հետսւքըրքըրվում ասույթների բովանդակությամբ ե կարոդ է իրար զու-
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գակցելբովւսնդակությամբ տարասեռ կսւմ անհարիր ասույթ
ներ (ինչպես (6) օրինակում): Վերւսցստկելով ասույթների բո
վանդակությունից, մաթեմատիկական տրսւմաբանությունր
կարևոր է համարում միայն մեկ տվյալ, այն, որ ասույթը պետք
է փնի ճշմարիտ կամ սխալ:
Այդ տարբերությունն ընդգծելու համար միևնույն տրա
մաբանական ձեը ձգական տրամաբանությունում կոչվում է
մեկ անունով («դատողություն»), մաթեմաւրիկական ւըրսւմսւբանությունում' մեկ այլ անունով («ասույթ»):
Ինչպես և տարողությունները, ասույթները կարող են լի
նել պարզ ե բստդ: Պաոզ այն ասույթն է, որի բաղկացուցիչ
տարրերը չեն կարող իրենց հերթին ասույթ համարվել: Բարդ
այն ասույթն է, որը բաղկացած է պարզ ասույթներից:
Ասույթները նշանակվում են սիմվոլներով: Երբ գործ ու
նենք պարզ ասույթների հետ ընդհանրապես, դրանք կնշա
նակենք լսսրիներեն այբուբենի միջնամասի փոքրատառն*
րով' p, զ, г ...: Իսկ երբ նկատի ունենք կոնկրետ պարզ ասույթները, դրանք կնշանակենք նույն այբուբենի մեծսււրառերով' P, Q, R ...: Ասույթներից բաղկացած բանաձևերը կնշա
նակենք հայկական այբուբենի մեծատառերով:
Վերը ամրագրված օրինակներում (1), (2), (3) և (4) ասույթ
ները պարզ են, (5) և (6) ասույթները' բարդ:
Բարդ ասույթները ստացվում են պարզ ասույթներից'
տրամաբանական շաղկապների միջոցով:

3. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՂԿԱՊՆԵՐ
ՏրամաբանականշադԱապր պարզ ասույթների միջև կապակցմսւն այնպիսի եղանակ է, որը հնարավորություն Է տա
փս պարզ սաույթներից ստանալ բարդ ասույթներ և վերջի֊
նիս ճշմարտության արժեքները որոշել բաղկացուցիչ պարզ
ասույթների ճշմարտության արժեքների հիման վրա:
Քննարկենք տրամաբանական շաղկապներն առանձինառանձին:
ա) ժխտում.
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ժքաոումո այնպիսի տրամաբանական շաղկապ է, որի մի
ջոցով ստացված բարդ ասույթի ճշմարտության արժեքր
նախնական պարզ ասույթի ճշմարտության հակառակ ար
ժեքն է արանում:
Հայերենում ժխտում տրամաբանական շաղկապն ար
տահայտվում է «ո չ» բւսռով, «ճշմարիտ չէ, որ ...», «սխալ է,
թ ե ...» և սրանց համիմաստ բառերով ու արտահայտություն
ներով:
Օրինակ'
Սխալ Է, թե գոյություն ունի հավերժական շարժիչ:
Եթե ժխտում շաղկապը նշանակենք « — » նշանով, ապա
р ասույթի ժխւրումը կլինի р : ժխտել կարեփ Լ նսւև բարդ
ասույթը, օրինակ' pAq-pvq, և այլն: (Մասնագիտական գրա
կանության մեջ օգւրագործում են ինչպես ժխտման, այնպես
Էլ մյուս շաղկապների այլ նշանակումներ ևս): Տրամաբանա
կան շաղկապների ճշմարւրության նշանակությունները կա
րելի Է արտահայտել աղյուսակների միջոցով, որոնք սովո
րաբար անվանվում են ճ?մարւռութւսւն հիմնանան աուուսաևնեո: Աղյուսակների ձախ մասում նշվում են պարզ ասույթնե
րը, իսկ աջ մասում (որը ձախ մասից բաժանվում Է իրար զու
գահեռ 2 գծիկներով)' սւյդ պարզ ասույթներից բազկացած
բարդ ասույթները:
ժխտում տրամաբանական շաղկապի ճշմարտության
աղյուսակը կստանա հեւրևյսւլ տեսքը.
_
P
P
ճ

ս

ս

ճ

«ճ » ե «ս » ւրսւռերը համապատասխանաբար նշանակում
են' «ճշմարիտ» ե «սխալ»:
բ) ԿոԱաւՕեսհա
Կոնւուննսհան այն տրամաբանական շաղկապն Է, որի
միջոցով պարզ ասույթներից կազմված բարդ ասույթը ճշմսւ-
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|ւխ|1 1. բսւււկւսւրայիչ բոլոր պարզ ասույթների ճշմարտութ
յան դեպքում: Այդ շսպկւսպով ստսպւխւծ բարդ ասույթը կոչ
վում է կոնոոեկվփվ ասույթ.
Հայերենում կոնյռւնկփիվ շսպկապն ստւրահայտվում I;
«և», «ու», «puijy», «բսւյւյ ե այնպես», «սակայն», «իսկ»,
«թեե» ե սրանւյ համարժեք բառերով ու բառակապակցութ
յուններով, ինչպես նաե սւրորակեւրով, միջակետով:
Օրինակ'
Դու կաթնակերի մեկն ես, իսկ ես' զորսսյրված հին զինփւր:
3 lll. Հաշեկ
Մեր վստժապեւրը չարասիրտ մարդ չէր, ընդհակառակն,
նա շատ բարի էր:
Րաֆֆի
Եթե կոԱյոմւկւյիան նշանակենք « л » նշանով, ապա կոնյունկտիվ ասույթը կարտահայտւ[ի հետևյալ բանւսձևեըով'
pAq, pAqAr, pAqATA...At ե այլն:
Կոնյունկւրիվ ասույթը կարոդ Է բսպկււպսւծ լինել երկու
սից ավելի անդամների}/:
Կոնյունկտիվ շադկսւպի ճշմարտության աղյուսակն Է.
P
ճ

ճ

pAq
ճ

ճ

ս

ս

ս

ճ

ս

ս

ս

ս

q

Գ) Դիսւունհսիա
Գոյություն ունի թույլ (պարզ) և խիար դիսյունկւփսւ:
Թ ա յլ(պարզ) ղիտուԱկսիանայնպիսի տրամաբանական
շսւդկապ Է, որի միջույով ստաւ/վսւծ բարդ ասույթը ճշմարիտ
Է առնվազն բադկաւյոսփչ որևէ մեկ ասույթի ճշմարտության
դեպքում և' սխալ, եթե բադկսսյոււյիչ բոլոր ասույթները սխալ
են: Այսշադկւսպով առաջացած բարդ ասու յթը անվանվում
է դիսւուէյկւոհւ/ ւսւտււթ.
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Թ ա յ/ էյիս/ահկց/աւՍ հայերենում արտահայտվում I.
«կամ» բառով, եթե այն ոչ-բացւսռոդ իմաստով Լ օտրազործվում, այսինքն՝ ասույթի անդամներից մեկի .ճշւՏստտտթյուCip չի բացառում մյուս անդամի (անդամների) ճշմստւրությունր, ինչպես նսւե «կամ» բառի իմաստն արտահայտող uij]
բառերով (բառակապակցություններով):
Օրինակ'
Մամվելր գնեյ Լ ավտոմեքենա, կամ նրա քույրը մեկնել է
11Ս՜Ս' ճսւ նա պստ հորդությա ն:
Եթե նշանակենք թոԱք դիսյու1'ւկ\յխսն« v » նշանով, ապա
դիսյունկւրիվ ասույթը կստող է արտսւհարրվելհետԱյա| բա
նաձևերով 'pvq,pvqvr, pvqvrv...vt և այլն: Դիտստկվող շսւղկապով զոյացած սւսույթր կարող է բաղկացած լիGե| երկու
սից ավելի անդամներից:
/ժ՜ույ/ ղիսյունկւ/իաշաղկապի ճշմարտության աղյուսակն
է.
pvq
P q
ճ
ճ ճ
ճ

ս

ճ

ս

ճ

ճ

ս

ս

ս

Խիստ ոհսաւնԼահաԱ այնպիսի ւրրամաբանսւկան շաղ
կապ է, որի միջողով սւրացված բարդ ասույթը ճշմարիտ Լ
միայն և միայն բադկաղոււյիչ երկու պսւրզ անդամների
ճշմարտության ւրստբեր արժեքների դեպքում:.՛Այս շսւղկապով կազմված բարդ սւսույթր նույնպես անվանվում է ւոհսւուՕնւոհվ ասա 10.
Խիստ դիպու(ւկւյիա1յ հայերենում, արտահայտվում է
«կա մ., կա մ», «կամ այս, կամ ա յն» բառակապակցություն
ներով, ինչպես ե նրանց համիմաստ բառսփւմբերով:
Օրինակ'
Կսւնբերան կամ Ավստրսղիսւյի մայրաքաղաքն է, կամ
Լլ' Նոր Զելանդիայի:
Եթե նշանակենք խիստ քյիս/ուԸկւ/իաՕ«Հ/» նշանով, ապա
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Օրանով առա ջա ցա ծ բարդ ասույթը կարտահայտվի p v q բա
նաձևով:
Խիար դիսւուԱկւքիաշաղկս\պ\\ ճշմարտության ւալւոաակն

"

ս

" 1

P^q

ճ

ս

ս

ճ

ճ

ճ

ս

Դ) / 'մա/հկասէւա
Ի մипհհասհաli այնպիսի տրամաբանական շաղկապ է,
որը միացնում Է երկու պստղ ասույթ՝ որպես բարդ ասույթի
նախորդող U հաջորղող անդամներ, ւսյնւղես, որ ստացված
բարդ ասույթը սխալ է միայն ւսյն դեպքում, երբ նախորդող
ասույթր ճշմարիտ Է, հաջորդողը' սխսղ. մնացած մյուս երեք
զուգակցությունների դեպքում ասույթը ճշմարիտ է: Այս շաղ
կապով կազմված ասույթը կոչփոմ Է InhuihUunnlul ասույթ.
Հայերենում իմպլիկատիվ շաղկապն արտահայտվում է
«եթե ... ապա» «թե ... ապա», «դրանից բխում Է, որ ...» բա
ռակապակցություններով ե դրանց համիմաստ սւյլբառախմբերով:
Օրինակ'
Է^թե երկու զուգահեռ հարթություններ հատվում են եր
րորդով, ապա հատման ուղիղները զուգահեռ են:
U. Վ. Պւպւտելով, ԾրկլւսւչավւություՕ

Եթե նշանակենք իմպլիկաւ/իս։ տրամաբանական շաղկա
պը « —>» նշսւնով, ապա իմպյիկսորիվ ասույթի բսւնաձեը
կ|ինի' p—>q:
Իմպլիկատիվ շաղկապի ճշմարտության աղյուսակն Է.
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Ի տարբերություն կոնյունկւրիվ և դիսյունկւրիվ ասույթ
ների, իմպլիկա՚փիվ ասույթի անդամների տեղերը չի կարելի
փոխել, այլապես կփոխւ|ի բարդ ասույթի ճշմարտության
արժեքը:
ե) Համառ ժեբաթյաՍ
Հսւմաոժեսոայունն սւյն տրամաբանական շաղկապն է,
որի միջոցով ստացված ասույթը ճշմարիտ Է, երբ բաղկացու
ցիչ երկու պարզ ասույթները ունեն ճշմարտության միևնույն
արժեքներ' երկուսն էլ ճշմարիտ են, կամ երկուսն Լլ' սխայ:
Այս շաղկապի միջոցով ստացված ասույթը կոչվում է համարժեթաթոսե ասոււթ:
Հայերենում համարժեքություն տրամաբանակսւն շաղ
կապն ստւրահայւրվում Է«եթե և միայն եթե ... ապա», «միայն
սւյն դեպքում, եթե ...» բառակապակցություններով և դրանւյ
համիմաստ այլ լեզվական միջոցներով:
Օրինակ'
Եթե և միայն եթե ւրվյսղ արարածը բանական Է, ապա
նա մարդ է:
Եթե նշանակենք համարժեքություԱ ւրրամաբանական
շաղկապը « - » նշանով, ապա համարժեքության ասույթը
կարւրահսւ յւրվի հետևյալ բանաձևով' p~q:
Համարժեքություն տրամաբանական շաղկապի ճշմւսրP

q

Р~Я

ճ

ճ

ճ

ճ

ս

ս

ս

ճ

ս

ս

ս

ճ

Ի տարբերություն իմւցլիկատիվ սաույթի, համւսրժեքությւսն ասույթի բաղկացուցիչ լցարզ ասույթների տեղերը կւսրելի է փոխել: Այլ կերպ ասած, եթե p->q աււույթի փոխարեն
չի կարելի զ ր ե լզ ֊> ք , սուրս p~q ասույթի փոխարեն կարելի Է
գրելq~p:

4. ՄԻՇՏ-ՃՇՄԱՐԻՏ, ՍԻՇՏ-ԱԽԱե ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԻ
ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ
ՍԽտ֊ճ ոհսոհտ այն բարդ ասույթն է, որը ճշմարիտ Է’
անկախ բաղկացուցիչ ս|սւ|ս| ասույթի (ասույթների) ճշմար
տության նշանակություն |ոք:
Օրինակ' pvp:
Կազմենք ճշմարտության ւալյուսսւկթՏ/՚բ ասույթի համար:
P
ճ

P
ս

pvp
ճ

ս

ճ

ճ

Աղյուսակի վերջին սյունակը ցույց ե տալիս, որ (pvp)-O
միշտ-ճշմստիտ ասույթ Է:
ԼԴւտ-սխւպ այն բարդ ասույթն է, որը սխսղ է' անկախ
բաղկացուցիչ պարզ ասույթի (ասույթների) ճշմարւրության
արժեքներիւյ:
Օրինակ' рлр:
Կազմենք ճշմարտության աղյուսակ.рлр ասույթի հա
մար:
P
ճ

P
ս

рлр
ս

ս

ճ

ս

Աղյուսակի վերջին սյունակը վկայում է այն մասին, որ
рлр ասույթը միշւր-սխսղ է:
Կատաոկի այն բարդ ասույթն է, որը ճշմարիտ Է բաղ
կացուցիչ պարզ ասույթների ճշմարւրության արժեքների զու
գակցություններից գոնե մեկի դեպքում:
Օրինակ' ( p v q ) ֊> p
Կազմենք այս բարդ ասույթի ճշմարտության աղյուսա
կն-
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Աղյուսակի վերջին սյունակը ցույց է տալիս, որ դիւրսւրկվող ասույթը կատարելի Է:
Նկատենք, որ նախորդ երկու դեպքերում ճշմարտության
արժեքները գրանցվում էին երկու հորիզոնական տողերում:
Դա այն պատճառով, որ գործ ունենք բաղկացուցիչ մեկ սւսույթի հետ, որը կարող Էր լինել «ճշմարիւր» կամ «սխալ»:
Երրորդ դեպքում ճշւևսրտության արժեքները գրանցվեցին
չորս հորիզոնական տողով, քանի որ գործ ունենք բաղկա
ցուցիչ երկու պարզ ասույթների հեւր, որոնց «ճշմարիտ» և
«սխալ» արժեքների զուգակցումները տսղիս են չորս տար
բերակ: Բաղկացուցիչ երեք պարզ ասույթի դեպքում տողե
րի քանակը կլինի 8, չորս պարզ ասույթի դեպքում' 16 ե ւսյլն:
Աղյուսակի ճշմարտությունն ամրագրող տողերի քանակը
ընդհանրական ձեով որոշվում Է 2 Ոբանաձևով, որտեղ 2-ը
նշում Է սւյն փաստը, որ ասույթների հաշվի դասական հա
մակարգում ասույթը երկարժեք Է (ճշմարիւր կամ սխալ), իսկ
ո-ը ցույց Է տափս պարզ ասույթների թիվը:

5. ԱՍՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ՀԻՍՆԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
Ասույթների հաշիվն իրականացնելու համար օգւրվում
ենք մի շարք օրենքներից, որոնք հիշեցնում են հանրահաշ
վական որոշ օրենքներ:
Հանրահաշվական և ւրրամաբանական որոշ գործողութ
յունների նմանությունն ստւրահայւրվում Է նաև նրանով, որ
հետագա շարադրանքում կոնյունկցիան դխրւսրկվելու Է որ
պես ասույթների գումար, իսկ դիսյունկցիան' որպես ասույթ
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ների արտադրյալ: Ուստի (pvq) փ վտխարեն կօգտագործենք
pq, այնպես, ինչպես (axb) ի փոխարեն գրվում Լ ab: Սակայն
հնարավոր է նաե դիսյունկցիսւն նմանեցնեք գումարմանը, իսկ
կոնյունկցիան' բազմապատկմանը, ինչպես դա տեղի ունի
մաթեմատիկական ւրրամաբանության որոշ ձեռնարկներում
ե այլ կարգի գրականությունում: (Սույն դասագրքում այդ
պես վարվում ենք բաշխման երկրորդ օրենքի կիրառման դեպ
քում, որը ււլարգ կդառնա հետագա շարադրանքում):
Ծանոթանանք ասույթների հւսշվի այն օրենքներին, որոնց
պետք է դիմենք հետագա շարադրանքում:
ա) Տեղափոխման օըենԱ
Այս օրենքի համաձայն, ինչպես կոնյունկտիվ, այնպես էլ
դիսյունկտիվ անդամների տեղափոխությունից բարդ ասույ
թի ճշմարտության արժեքները չեն փոխվում: Դա նշանա
կում է (pAq) ֊ի փոխարեն կարելի է գրել (qAp), իսկ (pvq) -ի
փոխարեն' (qvp): Այլ կերւց (pAq) համ. (qAp), (pvq) համ.
(qvp):
«<ա մ.»֊ր «համարժեքություն» բառի կրճատումն է: Բարդ
ասույթների համարժեքությունը տարբերվում I համարժե
քություն (~) տրամաբանական շաղկապից: Առաջինը տրա
մաբանական համարժեքություն է ե ցույց է ւրալիս, որ բարդ
ասույթները համարժեք են իրենց տրամաբանական կառուց
վածքի շնորհիվ, այլ կերպ ասած, երկու արտահա յտություն
ները համարում ենք «համարժեք», եթե երկուսն էլ նույն ար
ժեքներն են ստանում նրանց կազմում առկա փոփոխական
ների ցանկացած արժեքների դեպքում: Երկրորդը փաստա
կան համարժեքություն է, որը պայմանավորված է պարզ սւսույթների ճշմարտության արժեքներով:
Բ) Զացորոման օրենք
Կոնյունկցիսւյի զուգորդման օրենքի համաձայն'
(p A (q А г)) համ. ((р a q) л г):
Դիսյունկցիայի զուգորդման օրենքի համաձայն'
(p v (q V г
)) համ. ((рV q) v г
):
Դա նշանակում է' եթե կոնյունկտիվ կամ .դիսյունկտիվ
ասույթները բաղկացած են մի քանի պարզ ասույ՛թներից, կսւ-

րելի t փսւրբեր խմբավորումներ կսորար ե| 'փակագծեբհ օգ
նությամբ:

գ) Բաշխման op blip
Բաշխման օրենքը տարածվում-!-ինչպես՜ կոնյունկփիվ,
այնպես էլղիսյունկւրիվ ասույթների վբա ե արտահայտվում
հետևյալ կերպ
((р л q) v г) համ. ((p v г) л (q v r)) կբճատ'
((p a q)r) համ. (pr a qr):
(1)
((P v q) л r) համ. ((p л r) v (q л r)). կրճատ
(pq л r) համ. ((p л r)(q л r)):
(2)
(1)-ը կոչվում Է կոնյունկւյիայի նկատմամբ ղ}ա|ունկյյիայի բաշխման օրենք, իսկ (2) ր' դիսյունկւյիայի նկւարմսւմր
կոնյունկւյիայի բաշխման օրենք:
Բաշխման օրենքը ասույթների հաշվի համակարգում սւվեյի լայն կիրառություն ունի, քան հանրահաշվում: Հանրա
հաշվում կա գումարման նկսսրմսւմբ բազմապատկման
բաշխման օրենք, բսւյւյ չկա բազմասյսորկման նկատմամբ
գումարման բաշխման օրենք: Այսինքն' (a+b)c=ac+bc, բսւյւյ'
(ab+c) փ (;i+c)(b՝l-c):
դ) ԿոհՕ՚աքաւեոաւաԸ onblip
Կրկնաբանության օրենքի համաձայն, եթե կոնյունկտիվ
կամ դիսյունկւրիվ ասույթներում որևէ անգամ կրկնվում է, այն
կարելի է գրսւնւյել մեկ անգամ: Այսինքն'
(рлрлрл...лр) համ. р
(pvpvpv...vp) համ. p
ե) Կոևնահհ ԺԽտմսւն ոըեԱք
Այս օրենքի համաձայն ասույթի կրկնակի ժխտումը համար
ժեք է չժխտված նախնական ասույթին: Այսինքն' p
համ. p:
զ) Դո ՄոոօւսԹ օոէւԼԽնևոբ
Տասնիններորդ դարի շոտլանդսսյի տրամաբան դը Մ՚որգանի ձևակերպած՛ օրենքների համաձայն'՛երկու ասույթնե
րի կոնյունկւյիայի ժխտումը համարժեք է այդ ասույթների
ժխտումների դիսյունկւյիային (1) և երկու ասույթների դիս
յունկւյիայի ժխտումը համարժեք է այդ ասույթների ժխտում-

159

սերի I] 11Ciյ tiLli կ у խa ւ)ի (i (2)

pAq
հւսմ. p V q
(!)
pvq
համ. p a q
(2)
Գոյություն ունեն ասույթների հաշվի սւյյ օրենքներ, ինչ
պես, օրինակ, հակադարձության (կոնւրրպոգ|ււյիա յի),- ներաոմսւն (իմպորտաւյիայի), փրսւրմսւն (էքսպորտաւյիւսյի),
բաւ/առմւսն, կլանման, piui/ահ այտման օրենքներր:

6. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՂԿԱՊՆԵՐԻ ԱԻՏձԵՎ
ՀԻՍՆԱԿԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ասույթների հաշվի համար նպատակահարմար Էորոշ տրամաբանական շաղկապներ արտահայտել ւսյլտրամաբանա
կան շաղկապների միջոցով, օգտագործելով համարժեքութ
յան գաղափարը: Դա, մասնավորապես, վերաբերում է « >>
և « ~ »շաղկաւցներր « л » , « v » ե « - » շաղկաւղներով փոխա
րինելուն:
Օրինակ'
p->q համ. pv գ
p՝q համ. (pv գ) л (pvq)
p~q համ. (р л q) v (рлц)
Հետագա շարադրանքում, անհրաժեշտության դեպքում,
կօգտագործվեն նաև այլ համարժեքություններ' այս կամ այն
տրամաբանական շաղկապր մյուսով փոխարինելու համար:

7. ԲԱՐԴ ԱՍՈՒՅԹԻ ՆՈՐՄԱԼ ՁԵՎԵՐ
Գոյություն ունեն որոշ ւրիպօրինակ (ստանդարտ) ձևեր,
որոնք, մասնավորապես, օգտագործվում են ասույթների
միշտ-ճշմսւրիւր, միշւր-սխայ, համարժեք փնե|ր որոշելու:հա
մար: Դրանւյիւյ են կոնյունկւրիվ և դիսյունկւրիվ նորմալ ձեեpp:
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Բարդ ասույթի կոUքուԱկցւիվ Աոոմաչлևր մի կոնյունկտիվ
ասույթ է, որի յռւրաքանչ imp սւնդսւմ ժխտված կամ չժխտված
պարզ ասույթներից կազմված դիսյռւնկցիա Է: Այդ ձևը կաpbiJi Է գրսւնցեյ հետևյսդ կերպ' UЛԲ/\Գհտ.../\Ֆ:
Այս բ ա ն ա ձ և ո ւ մ U, Բ, Գ :Ֆ տ ա ռ ե ր ո վ ա ր տ ա հ ա յ տ վ ա ծ
են դ ի ս յ ռ ւ ն կ ց ի ա ն ե ր , ո ր ո ն ց կ ո ն կ ր և ւ ր ձևր? հ ա յ տ ն ի չ է / կ ս ւ մ

մեզ չի հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ մ :
Բստդ ասույթի դիսւուՕկւոհԱ Աոոմայհ Աո մի դիսյունկւրիվ
ասույթ Է, որի յուրաքանչյուր անդամ ժխտված կամ չժխտված
պարզ ասույթներից կսւզւեխւծ կոնյունկցիսւ 1:: Այդ ձևր կա
րելի է գրսւնցե] հետևյւս] կերււյ' ԼԻ/ք^Գ^/^^/Ֆ: Հայկական
այբուբենի գլխւստսւռևրով նշված են կոնյունկցիսւներր, որոնց
կոնկյւեւր ձևր հայտնի չէ, կամ ipվյւսլ դեպքում մեզ չի հետսւքրքրում:
՚
Կոնյունկւրիվ նորմալ ձևի օրինակ'
(p V Я):a (pvqv iг) Л(р vp) А (р V- С] vq)
Դիսյունկւրիվ նորմալ ձևի օրինակ
(р л q л r) v (р л q A q) v (рл г) _
Կոնյունկւրիվ նորմալ ձևն օգտագործվում յէ--բարդ ասույթի միշւր-ճշմարիտ ւինեյր որոշելու նպատակով:.
Բարդ սւսույթր միջր-ճջմարխո է միայն սւյն դեպքում, եթե ասույթի կոնյունկւրիվյ նորմւււյ ձևում յուրաքանչյուր կոնյունկւրիվ ւսնդսւմ (որր դիսյունկցիւս է) պարունակի սւոնվսւզն
մեկ պարզ ասույթ', իր ժխտման հեւր միասին:
Դա ապացուցվում ե հետևյալկերպ: Դիսյունկւրիվ ասույ
թը, որը պարունակում է պարզ ասույթ իր ժխտման հեւր միա
սին'pvp, միշւր-ճշմարիտ I կամ ւըրամսւրանության օրենք Լ:
Դա ցույց է տրված համապատասխան ճշմարտության սւդյուսսւկի միջոցով 4. ենթադասում: Դիսյունկւրիվ ասույթի սահ
մանման համաձայն (ւրես 3. ենթագլուխը), դիսյունկւրիվ սւ~
սույթը ճշմարիտ է, եթե նրա անդամներից որևէ մեկը ճշմա
րիւր է: Նշանակում 1, եթե կոնյուկւրիվ ասույթը բսւդկսւցածէ
այնպիսի դիսյունկւրիվ անդամներից, որոնցից յուրաքանչ
յուրը պարունակում Լ որևէ պարզ անդւսմ' իր ժխտման hlup
միասին, ապա կոնյուկցիայի բոլոր անդամները ճշւհսրիտ կլինեն: Իսկ դա էլ իր հերթին վկայում է, որ կոնյուկւրիվ սւսույթր
Փ վ յւ ս | դ ե պ ք ո ւ մ
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ճ շ մ ա ր ի տ է (ըսւր վ ե ր ջ ի ն ի ս ս ա հ մ ա ն մ ա ն , տ ե ս 3. ե ն թ ա գ լ ո ւ |սր):

Պարզաբանենք դա հետ ևյա լ օրինակով

((Р~*Я) л (Ч ^г))т*(Р~?'г)

(I)

Ազատվենք « -» » շաղկապից 6. ենթագլխում նշված հետև
յալ համարժեքության hiuiSiu$uJ|Q'p->q համ pvqԿատարենք այդ տեղադրումը (!) բանաձևում, ազատվելով
փակագծերի ներսում իմպւիկացիայից.
( ( p v q ) Л ( q v г ) ) - > ( р V г)
Այժմ նույն ձևով ազատվենք փակագծերի միջև իմպլիկազիայիս.
______ _
(p v q )A (q v r)v (p v i)

Ազատվենք կոնյունկցիսւյի ժխտումիդ' դը Մորգանի հա
մապատասխան օրենքի համաձայն (կոնյունկցիսւյի ժխ տումը համարժեք է ժխտումների ղիսյունկցիային).
p v q v q v rv (p v r)

Այժմ ազսորվենք դիսյունկցիաների ժխտումից' դը Մոր
գանի համապաւրսախսւն օրենքի համաձայն (դիսյունկցիսւյի ժխւրումը համարժեք է ժխտումների կոնյունկցիային)
(P A q )v (q A r )v (p v r )

Ազատվենք կրկնակի ժխտումներից, նկատի ունենալով,
որ ասույթի կրկնակի ժխւրումը համարժեք է չժխտված նախ
նական ասույթին (ւրես 5. ենթսպլուխը), միաժամանակ բազ
թողնելով պայմանավորվածության համաձայն Հւրես 5. ենթագլուխը) դիսյունկցիայի նշանները.
(p A q ) ( q л г) р г

Կիրառենք կոնյունկցիայի նկատմամբ դիսյունկցիայի
բաշխման օրենքը հաջորդաբար
( p q A p r A q q л q г) p r
p q p r л p r p r л q q p r л q r pr

Ստացանք (1) բարդ ասույթի կոնյունկտիվ նորմալ ձևը:
Օգտագործենք տեղափոխման օրենքը և ակնառության նպա
տակով արտագրենք վերջին բանաձևը այբբենական կարգով,
պարզ ասույթից հետո նշելով նրա ժխտումը.
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ppqr a pprTA pqqr a p q r r
Պսւրզ Լ ռր կոնյունկցիւսւի յուրաքանչյուր անդամ, որ դիսյունկցիա է, սվստունակում է որևէ ասույթ' իր ժխտման հետ
միասին (աոաջին ե երկրորդ անդամներում' pvp. երկրորդ
անդամում' նաե rvr, երրորդ անդամում' qvq, չորրռրւ] ան
դամում' rvr): Դա էլ վկայում է, որ (1) բարդ ասույթը միշւրճշմւսրիտ ասույթ է: (Դրանում կարելի Էհամոզվել նաև ճշմար
տության աղյուսակի միջոցով):
Հեշտ Է եզրակացնել նաև, որ եթե բանաձևը հանգեցվում
Է այնպիսի կոնյունկւրիվ նորւեււլձևի, որտեդ գոնե մեկ կոնյունկւրիվ անդամ, որը դիսյունկւյիսւ Է, չի պարունակում որևէ
փոփոխական' իր ժխտման հեւր միասին, աւցսւ սկզբնական
արտահայտությունը միշտ-ճշմստխր չէ.
Դիսյունկւրիվ նորմալ ձևն օգտագործվում ե որոշելու բարդ
ասույթի միշ՚տ-սխսւլ լինելու հարցը:
Բարդ ասույթը ՛միշտ սքսաք է միայն այն դեպքում, եթե
նրա դիսյունկտիվ նորմալ ձևում յուրաքանչյուր անդամ (որր
կոնյունկցիսւ է) ոլստունակի առնվազն մեկ պարզ ասույթ'
իր ժխտման հետ միասին:
Դրա ապացուցումը հանգեցվում է հետևյալին: Եթե կոնյունկտիվ ասույթը պարունակում է պարզ ՛ասույթ' փր
ժխտման հետ միասին'рлр, այն միշւր-սխսղ է: Դա ցույց է
տրված համապատասխան ճշմսւրլրության աղյուսակի մի
ջոցով 4. ենթագլխում: Կոնյունկւրիվ ասույթի սահմանման
համաձայն (ւրես 3. ենթսպլուխր), կոնյունկտիվ ասույթը սխալ
է, եթե նրա անդամներից որևէ մեկը սխալ է: Նշանակում է,
եթե դիսյունկւրիվ ասույթը բադկացած է այնպիսի կոնյունկ
տիվ սւնդամներիւյ, որոնցից- յուրաքանչյուրը պարունակում
է որևէ պարզ անդամ' իր ժխւրման հեւր միւասին, սւպա դիսյունկւքիսւյի բոլոր անդամները սխալ են Իսկ դա էլ նշանա
կում է, որ դիսյունկտիվ ասույթը սխալ է (ըստ վերջինիս սահ
մանման. ւրես 3. ենթագլուխը):
Լուսաբանենք դա հետևյալ օրինակով.
(р - q) л (р л q)
(2)
p~q ասույթը փոխարինենք համարժեք (pvq)A(pvq)piuOuu-
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Սով, կստանանք
( p v <j) A-i(p V q )

А(Р

л Ц)

Կ ՛ի ր ա ռ ե ն ք րս.17[ttOtuli ե ր կ ր ո ր դ օ ր ե ն ք ը (դիւԱՈԼնկէ/|ււսն ա յ ս
դեպքում նմանետիււմ է գումարմանը, իսկ կոնյունկղիան' բազ
մապատկմանը).
(p v. q)(p v q ) pq

p p p-q V ,p q p q у q p p q v q q p q

Կրկնաբանության օրենքի համաձայն կսւրանւսնք'
p pq V p qp v qpq v q q p ՛

Ակնառության նպատակով վերականգնենք կոնյունկւյիա֊
յի նշանը ե տառերը qpiutiybfip այբբենւսկան կարգով
(р л р л q ) v ( p л р л յq )v (р л գ л q ) v ( p л q л q )
Ստատոնք ( p - q ) A ( p A q ) բարդ ասույթի դիսյունկտիվ նորմւպ ձեր. Այն yritjij է տափս, պւ դիտսւրկվւպ ասույթը միշտսխալԼ քանի որ ղիսյունկյյիսւյի առաջին ե երկրորդ անդամ
ներում առկսւ Լ р л р սխսղ ասույթը, |սւկ երրորդ և չորրորդ
անդամներում՝ q A q սխալ ասույթը, հեւրԱսւբսւր դիսյունկտիվ
ասույթն ամբողջությամբ ս|սալ է, ուստի և (2) բարդ ասույթը
միշտ-սխսւլ ււաայթ է: (Դրանում կստե|ի է հսւմոգվել նաե
ճշմարտության աղյուսակի միջողով):
՜նկատենք նաե, որ եթե բանաձևը հանգեցվում է այնպի
սի դիսյունկւրիվ նորմալ ձեի, որտեղ գոնե մեկ դիսյունկտիվ
սւնղամ, որր կոնյունկւյիա Լ, չի պարունակում որեԼ փոփո
խական' իր ժխտման հեւր միասին, ապա սկզբնական ար
տահայտությունը միշւր-սխսղ չե:

8. Բ ա ՝Դ ԱՍ11ՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՆՈՐՄԱԼ ՑԵՎԵՐ
p ,, p ,.. p n փոփոխականներիդ; կազմված րստդ ասույթի
հոնւունկտԻվ կատառ ոտ (տըւԽչլ <ևր այնպիսի կռնյունկւր իվ
նորմալ ձե I, որի բոլոր կոնյունկւրիվ անդամները պարունա
կում են p , , p , . . . p o վաւիոխակաճներիւյ յուրաքանչյուրից միայն
մեկ անգամ ժխտված կամ չժխտված, U կոնյունկտիվ ան
դամները չեն կրկնվում:

Կոնյունկփիւ) կաւրարյալ նորմալ ձեի Կ ^Ր ^փ Լ հ ա ն գ ե ց 
նել յուրաքանչյուր բ ա ր դ ասույթ, ոլտ ւ1իշւր-ճշ՜մաբիւր չէ:
՛Թե ինչպես է դա ւրեղի ունենում,'սյւպս|աբանևնք օրինա-

կով:
Տ ր ւ | ա ծ t ( p A q j v ( p —t q ) A p
Հեռա ցնենք

« —> »

բ ա ր դ սւս ո ւյթ ր :

(1 )

շսւդ կս ւսյը .

(р л q M p v ч ) л р

Կիրառենք բաշխման աոաջին օրենքը:
(p v pv q)/\(q V pv q) Л p
(Iй1)
Ստսււյվեւյ (1) բարդ ասույթի կոնյունկւրիվ նորմալներ:
Ատաւյված բանաձևի աոաջին անդամում առկա Լ pvp ասույթը, որը ճշմարիւր Է: Եթե դիսյուն կրիայում կա մի ճշ՚մսւրիւր անդամ, ոդջ դիսյունկրիան ճշմարիւր Է: Ուսւրի (1ա) բա
նաձևը կարելի է ստւրագրել հետևյալ կերպ. 6A(qvpvq)Ap:
Կոնյունկւյիայի ճշմարիւր անդամը չի ւիոխում ոդջ ասույթի
ճշմարտության արժեքը այն ՛իմաստով, որ ճմք համարժեք ե
բ: Ահա թե ինչու մենք կարոդ ենք հեռացնել կոնյունկւյիայի
ճշմարիւր անդւսմր: Այս ձևափոխության հիման վրա (1ա) բա
նաձևիր կստաւյվի
(q -/ pv q) / p
(IP)
Կրկնաբանության օրենքի հիման վրա կարոդ ենք գրան
ցել.
( p v q ) Ap
,(19)
(Ի) բանաձևի երկրորդ անդամում բացակայում I. ինչսւես
q, այնպե՛ս էլ q, մինչդեռ կոնյունկւրիվ կաւրարյալ նորմալ ձևի
սահմանման համաձայն, բոլոր կոնյունկւրիվ անդամները
պետք է պարունսւկեն նույն .փոփոխականները: Այդ հպ ա 
տակով ( I е*) բանաձևի երկրորդ անդամին դիսյունկցիա շսւդկսւպով ավևլսպնելով (qAq), այդ անդամի ճշմարտության ար
ժեքը չի ւիռխվի: Դա այն պատճառով, որ (pvu) համարժեք Է
р-ին: Ուստի կստանանք.
( p v q )/\(p v (q A q ) )
Կիրառենք բւսշխւևսն առաջին օրենքը.
( p v q)A (p V q)A (p v q )
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pq ր pq л pq
Այս արտահայտությունն կ (1) բարդ ասույթի կոնյանկւրիւ| կատարյալ նորմալ ձևն է:
p , , p , . . . p n վ տ ւ ի ո խ ւ ս կ ա ն ն ե ր ի ց կ ա զ մ ւ յս ւ ծ բ ա ր դ ա ս ո ւ յ թ ի

nhumUiUwhU եաւոաո/աւ Լտոմււս ձևը ա յ ն պ ի ս ի

դ ի ս յո ւնկ տ ի վ

ն ո ր մ ա լ ձև է, ո ր ի բ ո լո ր դ ի ս յո ւ ն կ ւ ր ի վ ա ն դ ա մ ն ե ր ը պ ա ր ո ւ ն ա 
կո ւմ ե ն р , , р , - •Р „ ւ ի ո վ ւ ո խ ւ ս կ ա ն ն ե ր ի ց յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր ի ց մ ի ա յ ն
մ ե կ ա ն գ ա մ ' ժ խ տ վ ա ծ կ ա մ չ ժ խ տ վ ա ծ , ե դ ի ս յո ւ ն կ ւ ր ի վ ա ն 
դ ա մ ն ե ր ը չեն կրկնվում:

Դիսյունկտիվ կատարյալ նորմա] ձեի կարելի է հանգեց
նել յուրաքանչյուր բարդ ասույթ, որր միշւր սխալ չէ:
Օրինակ'
(p-»q)-»p
(2)
Նախ, ասույթը հանգեցնենք դիսյունկւրիվ նորմալ ձեի:
Այդ նպատակով հաջորդաբար սպաւրվենք « -т>» շաղկապից.
( p v q )~>p

pvq v p
Դիսյունկցիայի ժխւրումը ւիոխարինենք ժխտումների
կոնյունկցիայով.
(рлԳ) v Р
Կիրառենք կրկնակի ժխտման օրենքը.
(р л գ) v р
Ատւսցվեց դիսյունկտիվ նորմալ ձե, որի երկրորդ անդա
մում, սակայն, բացակայում է ինչպես գ, այնպես էլ q: Մենք
կարող ենք երկրորդ անդամին կոնյունկցիա շաղկապի մի
ջոցով ավելացնել (qvq), քանի որ Рлб համարժեք է Р-ին.
(Р л q)v(p л (q v q))
Երկրորդ անդամի նկատմամբ կիրառենք բաշխման երկ
րորդ օրենքը.
(р л q)v(p л q)v(p /\q)
Կրկնաբանության օրենքը կիրառելու հեւրեանքով կստա
նանք.
(P A q)v(p Aq)
Այս արտահայտությունն էլ (2) բարդ ասույթի դիսյունկտիվ կաւրսւրյալ նորմալ ձեն է:
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9. ՏՎ ՅԱ Լ ՆԱ Խ Ա ԴՐՅԱ ԼՆԵՐԻՑ ԵԶՐԱԿ ԱՑՈ ՒԹՅՈ ԻՆՆԵՐ ԲԽԵՑՆԵԼԸ
Ասույթների հաշվի համակարգում լուծվում են զւստբեր
խնդիրներ, մասնավորապես' ա) արդյո՞ք դիտարկվող ասույ
թը բխում է տրված նախադրյալների}/, ր) ի՞նչ հնարավոր եզ
րակացություններ են բխում տրված նախադրյալներիդ:
(ւս) խնդիրը լուծելու համար դիմում ենք միշտ-ճշմարիցւ
ասույթի գսւդափստին:
Ենթադրենք տրված են Ա ,, Աշ,
Ա„ ասույթներր, որպես
նախադրյալներ: Կարելի է ասել, որԲ ասույթը այդ նախադրյալներից բխոդ եզրակացություն է, եթե Ա ,,՛Աշ, Ա ոասույթ
ները ճիաւյնենք կոնյունկւրիվ շաղկապով (U, a U2a ... л 1Г), այ
նուհետև վերջինս իմպլիկացիայով զուգակցենք Բ ասույթին՝
(U, a U а ... л11п)->Р, և ստանանք միշւբ-ճշմսւրիտ ասույթ:
Օրինակ'
Տրված են հետևյալ նախադրյալները' (Pa Q),P:
Պետք է պարզենք, թե արդյո՞ք թվարկած նախադրյալ
ներիդ բխում ե Q եզրակացությունը: Այդ հարցին կարոդ ենք
պատասխանել ինչպես ճշմարտության աղյուսակի միջոցով,
այնպես էլ կոնյունկւրիվ նորմալ ձևի օգնությամբ:
Նախ, միացնենք գրանցված նախադրյալները կոնյունկ
ւրիվ շաղկապով'(Pa Q)a P: Այնուհետև ստացված ասույթը
զուգակցենք Q ենթադրական հետևանքին' ի մսրի կաց իա
շաղկապով' ((Pa Q)a P )^ Q : (1)
Կազմենք ճշմարտության աղյուսակ (1) բարդ ասույթի
համար:
P

Q
ճ ճ

P

paQ

(Pa Q)a P 1 ((Pa Q) a P H Q

ս

Q
ս

ս

ս

ճ

ճ ս

ս

ճ

ճ

ս

ճ

ս ճ.

ճ

ս

ս

ս

ճ

ս ս

ճ

ճ

ս

ս

ճ
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քհսնի որ, ինչպես yrujij !. դադիս աղյուսակի վերջին սյու
նակը, (I) |սս|ս| ասու,рлр միշզւ-ճշմարիւը 1;, աստի Quiuni.jp|i
բխում Լ (PaQ) It P սւսա.||«jLiUpիւք որպես նսւխադըյալներխյ:
Նույն բանր կարևյի Լ ապւսւ)ոււյե| ( I) բարդ ասույթը կոնյունկւրիվ նորմւպ ձևի հանգեցնելով:

(ր) խնդիրը ըսծելու համսւր, tuju|itipLi' պարզելու համ՛ար,
թև տվյսզ նախադըյւպներիւյ ինչ հՕւսրափւ|) եզրակա
ցություններ ևՍ բխում. դիմում Utip հեզփյւպին. կոնյունկտիվ
շաղկապով զազակւյում ևLiр դիտարկփւդ նախադրյալները և
ստսպված բարդ ասույթը հանգեցնում կոնյունկւրիվ կսսրարյալ նորւեպ ձևի: զատված ասույթն ամբողջությամբ վերւյված, ամեն մի անդամ այլ անդամի(անդամների) հետ կոնյունկւյիսւյով շադկաւզված' ւըվյւպ նախադրյալներ իր բխող
եզրակացություններ են:
Օրինակ'
(P~*Q), P ասույթները նախադրյալներ են:
Պեւրք է պստզեւ, թև այդ նախաղրյւպներիււ ի“նչ հնարա
վոր եզրակացություններ կաբելի է բխեւյնել:
Նախ, կոնյունկզիայով շաղկապենք գրանզվսւծ նախադր
յալները, կստանանք.
(P->Q ) a P
(2)
(2)
բարդ ասույթն հւսնգեւյնենք կոնյունկտիվ կատարյալ
նորմալ ձևի: Այդ նպատակով սկզբում ազատվենք իմպլիկսւզիւս շսպկապիւյ.
(P v Q)a P
Կիրառենք կըկնսւկի ժխւրման օրենքը ե բաւյ թոդնենք
դիսյունկրիայի նշսւնր.
PQa P
Ազատված ասույթի երկրորդ անդամում բացակայում ,է.
ինչպես Q, այնպես Լլ Q: Այդ անդամին կարող ենք ղիսյունկտիվ շաղկապով ավերւտնե| Qa Q սխալ անդամը, որիզ երկ
րորդ անդամի ճշմարտության արժեքը ՛չի փոխվի.
PQ а Р (Qa Q)
Կիրառենք բաշխման առաջին օրենքը.
PQ PQ PQ
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Ստացանք (2) uiitiu.ipli IjnOjnւՈկտիվ կատարյալ նորմալ
ձևը: 11ւսւր|) կարող hlip սաել, որ P--»Q և P նախադրյալներից
բխում են հետևյա|.եզրակացությունները՛ P Q aP Q aP Q, PQ,
PQ, P Q , PQaPQ, PQ, P Q, PQ aP Q:

Նշված եզրակացություններին է պատկանում նաև Р - ն ,
որր բացահ՛այտ ե դաոնում հեւրեյւպ պարզեցումների շնոր
հիվ՜PQ a P Q համ. P(Q a Q)
Pv ս համ. P
P

10. ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ»' ՀԱՇՎԻ ԱՔՍԻՈՄԱՏԻԿԴԵՂՈՒԿՏԻՎ ԵՂԱՆԱԿԻ ԷՈՒԹ311ՒՆՆ
ՈՒ ԱՅԲՈՒՐԵՆԸ
Ասույթների հաշիվը աքսիոմսսրիկ-դեդուկտիվ եղանակով
իրականացնելիս հիմը են ընդունում որոշ միշւր-ճշմարիտ սւսույթներ' որպես աքսիոմներ (դրանք ւսքսիուՏներ են կոչվում,
որովհեւրև չեն ապացուցվում հւսշվի տվյալ համսւկստզում),
ընւրրվում են արտածման կանոններ' տեդսւդրրման ե հետեեցման կանոններ, որոնց միջոցով աքսիոմներից բխեցվոԼմ
են նոր ճշմարիտ եզրւսկացություններ:
Ասույթների հաշվի այս ձեայնսւցված համակստզում մենք
վերանում ենք զործսւոոդ նշանների ամեն մի բովանդակութ
յունից և դիտարկում ենք սոսկ նշանների համակցու թյ ուն ները: Նշանները կոչվում են տվյալ համակարգի աաոաեևհ ւոաոեո. Այդ տառերի համակցությունները կոչվում են այքայշև:
Qh րաոեո (բւսռր նշանների կամայական համակցություն է ե
չունի որեէ իմաստ):
Հաշվի քննարկվող եղանակի ւայբուբենը բաղկացած է
երեք տեսակի ւրստրերից.
ա) Փոփոխականներ, որոնք կնշանակենք բ, q, г... յաւրինսւկան տսաեըով'՛ թվային ցուցիչներով (բ,, q,,-г,.:.) և առանց
դրանց:
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բ) Տրամաբանական շաղկապների նշաններ'
ц) փակագծեր

■j. !

։

11. ԱՍՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ
Ս-ՏԱՑՈՒՄԸ ԱՔՍԻՈՄԱՏԻԿ-ԴԵԴՈՒԿՏԻՎ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
Որոշ ւրիպի բառեր անվանում ենք բանաձևեր: Րանա-վւև֊
ըը կազմվում (կառուցվում) են հետևյալ կանոններով.
ա) Փոփոխականները (փոփոխական ասույթները)
տարրական բանաձևեր են: Դա նշանակում է, որ տարրա
կան բանաձևեր են բ, q, г... ասույթները:
՚բ ) Եթե Ա և Բ բառերը (հայկական այբուբենի մեծատառերով նշանակվում են այն բառերը, որոնւյ կոնկրետ ւըեսքր
հայտնի չէ կաւ< տվյալ դեպքում խնդրո առարկա չէ) արդեն
կառոււլված բանաձևեր են, նշանակում է հետևյալ, բառերը
նույնպես բանաձևեր են.
(-11), (U a P), (UvP), (U->P), (Ա ֊Բ )
(Դիտարկվող համակարգում ( Ա)-ի փոխարեն գրվում Լ
(-Ա), քանի որ ձևայնազվսւծ համակարգում ընդունված չէ
«երկհարկանի» և ընդհանրապես «բազմահարկանի» ձևա
կան արտահայտություններ):
Եթե որևէ բառ կառուցված չէ վերը նշած,երկու՜կանոնների համաձայն, ապա սւյն չի դիտվում որպես բանաձև:
Այսպես, օրինակ, եթե рлг. (p-»q)A r,— բ բառերը բա
նաձևեր են, ապա ~pAq, vr, р л -»г բառերը բանաձևեր չեն:

12. ԱՐՏԱԾՍԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՔՍԻՈՍԱՏԻԿԴԵԴՈՒԿՏԻՎ ՀԱՇՎԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՍԸ
Ասույթների հաշվի դիտարկվող համակարգն ունի ար
տածման եոեու կանոն. Դրանք են.
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ա) ՏեոաոււմսԱ։ կանոն. Եթե ւ/անկսպած Ա բանաձև ՛ար
դեն արտածված է, w-ն' այդ բանաձևում առկա փոփոխա
կան ասույթ է, իսկ Բ-ն ցանկացած բանաձև Է, ւսւտս, ւրեղադրման կանոնի համաձայն,1կարոդ ենք II բսւնաձևիւյ ար
տածել այնպիսի բանաձև, որը սւրստվում է, երբ U բանաձ
ևում w փոփոխականը բոլոր տեղերում փոխարինվում՛ ՛Է Բ
բանաձևով:
բ) Հետևեււման կանոն-Ա և (Ա-»Բ) բանաձևերից կարելի
Է հետևեցնել Բ բանաձևը (հիմքի հաստատումիս հետևում է
հետևանքի հաստատումը):
Այժմ կոնկրետ օրինակով ցույց տանք, թե ինչպես Է իրա
կանանում ասույթների հաշիվը քննարկվող համակ այպում:
Այդ նպաւրակով նախ և առաջ պեւրք է ընտրել աքսիոմ
ների համակարգ: Մաթեմատիկական ւրրամսւբանության
պատմությունից հայտնի են աքսիոմների մի շարք համակար
գեր: Մեր հաշվի համար հիմք ընդունենք Դ. Հիլբերւրի և Պ.
Բեռնայսի առաջստկած հեւրևյսւլ 15 աքսիոմները.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

р->(я->р)
((р -> чН рН р
((p-> q)-> ((q-> r H (p->r))
pAq->p
p A q֊> q
(p-> q)-> ((p-> 0 ֊> (p->.q Ar))
p->pvq
q->pvq
(p-> r)-> ((q-> r)-> (Pv q ֊> r))
(p~q)->(p->q)
( p ֊q ) ֊> ( q ֊> p )

(9)

(p-> q H ((q-> p H (p~q))
(p->q) ->(q-»p)
P~>P
p ֊> p
Այս աքսիոմներից արտածենք (р->р) բանաձևը:

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ա մրա գրենք ա ռա ջին աքսիոմր.

p—>(я~>р)

, ( I)

Տեղադրման կանոնի համաձայն q-ի փոխարեն տեղւսդ-,
րենք (p—>q) բանաձևը, կստանանք
p->((p->q)->p)

(2)

Ամրագրենք երրորդ աքսիոմը.
(p -> q )-> ((q ~ > r)-> (p ^ r))

1(3)

(3)-ում r-ի փոխարեն տեղադրենք p, կստանանք
(р—>я)—>(<q—> p)—> (p-"-> p))
И)
(4)-ում q-ի փոխարեն տեղադրենք (p-»q)-»p, կստանանք
p ->((p-> q)-> p))-> («(p >q) •••>p) >p) -> (p-> p)>

(5)

( 2 ) U ( 5 ) բ ա ն ա ձ և ե ր ի } ] p iu p հ ե ւ ր ե և ց մ ս ւ ն կ ա ն ո ն ի կ ա ր ա 
նա նք

<((p -> q)-> p)-> p)-> (p-> p)

(f>)

11մրսպրենք երկրորդ աքսիոմը.
((p—>я)->p)->p

(7)

(7) ե (6) բանաձևերից, հետևեւյման կանոնի համաձայն,
կստանանք
p-»p
(8)
Ստացանք այն, ինչ անհրաժեշտ էր արտածել:
Ասույթների հաշվի աքսիոմատիկ-դեդուկտիվ համակար
գի նկատմամբ կիրառվում է սւնհակասականության և լրի
վության պահանջները, այսինքն' տեղի ունեն հետևյալ թեո
րեմները.
Անհակասականաթւան Թևորեմ, նշված աքսիոմներով և
արտածման կանոններով որոշված աքսիոմատիկ-դեդուկտիւ|
եղանակով արտածվող բոլոր բանաձևերը միշւր-ճշմարիտ են:
Լբիվութւսւնթեորեմ, ցանկացած միշտ-ճշմստիտ բանաձ
ևը ար տա ծեփ Է նշված աքսիոմներով և արտածման կանոն
ներով որոշվող աքսիոմատիկ-դեդուկտիվ եղանակով:
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13. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԱ՛ՂԱՓԱՐ ՊՐԵԴԻԿԱ ՏՆԵՐԻ
ՏՐԱ Ս11Ր ԱՆք i ՒԹՅԱ1 յ ՍԱՍԻՆ
Չնայած՛ ասույթների հաշիվը կարևորագույն դեր է խա
ղում մաթեմաւրիկական տրամաբանության կառույցներում,
այն ունի իր սահմանսւփակութւուններր: Ասույթների տրա
մաբանության համակարգում մենք ւտսրզ ասույթները դի
տարկում ենք որպես մի ամբողջություն, “ուշադրություն
չդարձնելով նրանց բաղկացուցիչ տարրերի, կառուցվածքի
վրա: Բսւյւյ քիչ չեն այն դեպքերը, երր նախադրյալներից համապատսախսւն եզրակացություն բխեցնելու համար անհրա
ժեշտ է հաշվի առնել նաև ասույթների կառուցվածքը: Այս գա
ղափարի վրա Է հիմնված պրեդիկսւտների տրամաբանութ
յունը կամ սյրեդիկաւրնևրի հաշիվր: Վերջինս օգւրսւգործում
Լ սաոէյթների տրամաբանության միջոցները, եղանսւկներր, ընդսւրձակելով դրանք' նորւխնդիրներ լուծելու նպսսըակով:
Պրեդիկսււրների տրամաբանությունը ելակեւր Է ընդունում
այն դրույթը, որ ասույթը բաղկացած Լ սուբյեկտից և պրեդիկսսրից: Հիշեցնենք, որ «սուբյեկւր» ասելով հասկանում ենք
այն, ինչի մասին խոսվում՜ Լ տվյալ ասույթում, «պրեղիկսսր»
ասելով հասկանում ենք այն, ինչ ասվում Լ սուբյեկտի մասին
տվյալ ասույթում: Ընդգծենք, որ պրեդիկւսւրների տրամա
բանությունում թույլատրելի Է մի քանի սուբյեկւրի առկայութ
յունը ասույթում:
Դխրստկենք օրինակ հետևյալ ասույթները
Ագաթանգեդոսր հսւ| պատմիչ Լ: (1)
3>4:
(2)
Սլիխանովր ե Ալիխսւնրսնը հարազատ եդբաւրներ
են: (3)
Աշխարհում ավելի շատ հայ կա, քան ֆին: (4)
2-ը 4-ի ե 6-ի ամենամեծ ընդհանուր 'բաժանարարն է: (5)
Ասույթների ւրրսւմաբ՚անության ւրեսսւկետիւյ ղխրստկում
ենք բոլոր հիշատակված ասույթներր ամբողջությամբ, նշե
լու] միայն, որ (1), (3), (4), (5) ասույթներր ճշմարիտ են, (2)
ասույթը' սխսղ: Սակայն ււլրեդիկատների տրամաբանութ-
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յու Սուս՛ սրարկերը փոխվում է: Օրինակ' (1)սւսույ[<>ում առսւնձ՜
նսպնում ենք սուբյեկտը' (IquipuiUqbijnup b պրեդիկսորը, ոյւ|ւ լեզվական արտահայտությ՛ունը սւրսս/վում I, երբ տվյւպ
ասույթում ջնջում ենք սուբյեկտի անունը:
Տվյալ դեպքում'
_, հայ պատմիչ Լ:
Այստեղ «ւ_ւ» նշանը նշանակում է դատարկ տեղ, որը
մնում է ասույթում սուբյեկտի անվանումը հեռւա/նելոււյ,հե
տո: Հարմարության համար այդ դաւրստկ տեղի փոխարեն
սովորաբար գյւում են ինչ-որ մի նշան, որը մեկնաբանվում է
որպես կամայական սուբյեկւրի նշանակում, օրինակ,
х-ը հայ պատմիչ է:
Այսւրեղ «х»-р նշանակում է րա նկարած սուբյեկտ, արի
համար իմասւր ունի դխրստկե] նշված ասույթը: Տեղադրելով
«x»-|i փոխարեն ւրստբեր մստդկանւյ անուններ, արանում ենք
տարբեր ասույթներ (որոնրիւյ ոմանք կփնեն ճշմարիտ, ոմանք
սխալ)Մովսես քսորենւսւյին հայ պատմիչ է:
Հերոդուրոսր հայ պատմիչ է:
Թուկիդիտեսը հայ պատմիչ է:
Ագաթանգեղոսը հայ պատմիչ է:
Այդ րոււրսկը կարելի Լ երկստ շարունակել: Եթե վերջինս
պստունակեր բոլոր պսորմիչների անունները, ապա այդ սւսույթների ճշմստւրության արժեքները .կւրային ւիասւրորեն
դիտարկվող պրեդիկսււրի լրիվ նկարագրությունը, այսինքն'
կպարունակեին ւրեղեկություն այն մասին, ]<>ե ում ենք հա
մարում հայ պատմիչ, ում ոչ:
(2)
ասույթում բնական է համարել որ '.?-ը ե 4֊դ այդ ւս
սույթի երկու սուբյեկտներն են, իսկ « > » պրեդիկատն է: Պրեդիկատը կարելի է զրանրել նաև հետևյալ ձևով՝
,» կսւմ «х>у»: Հնարավոր է այլ կերպ առանձնացնել
նշված ասույթի սուբյեկւրները և պրեդիկատր: Օրինակ, հա
մարել, որ Յ ֊ր ւրվյալ ասույթի միակ սուբյեկտն,է, իսկ «>4»՝
պրեդիկատր, կամ համարել, որ 4-ը սուբյեկտն Լ, իսկ «3 > »'
պրեդիկատր: Նման տարբերակները բնական Է մեկնաբսւնել որպես ըսւր Էության ւրստբեր ասույթներ, որոնց տստբե-
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րությունը չի արտացոլվում լեզվական արտսւհայւրության
մեջ:
(3) ասույթում բնական է համարել, որ կա երկու սուրյեկւր'
Ալիխանովկ Ա/ի/սան/ան, իսկ պրեդիկսսրն Լ' հարազատ եղ
բայրներ. Հնարավոր է նաե այլ կերպ առանձնացնել սուբ
յեկտը ե պրեդիկատը (նախորդ ասույթի նման).
(4) ասույթում բնական է առանձնացնել երկու ւրարբեր
սուբյեկտ հայ ե ֆին, սլրեդիկատր' աշխարհում ավելի շատ,
քան:
(5) ասույթում բնական է առանձնացնել հետևյալ պրեդի
կատը' ամենամեծ ընդհանուր բաժանարէսր, իսկ սուբյեկտ
ներ կւինեն' 2 ,4 , 6:
Սուբյեկտներն ընդհանրապես կնշանակենք հետագայում
X, у , г... տառերով, պրեդիկսւտները' f, g, հ... ւրառերով: Կոնկրեւր սուբյեկտները կնշանակենք X, Y, Z... տառերով, իսկ
կոնկրետ պրեդիկատները' F, G, H... տառերով: Օրինակ, վե
րը նշված (1) սւսույթր կարելի Է գրել որպես F(X), որտեղ Х -ը
նշանակում է Ագաթանգեդոս, իսկ F-ը նշանակում է հայ պատ
միչ պրեդիկսսրր:
Նշված (5) ասույթը կարելի Է գրել որպես G(X, Y, Z), որ
տեղ G-ն նշանակում Է ընդհանուր բաժանարար պրեդիկսււրը, իսկ Х -ը, Y-ը, Z-ը' համապատասխանաբար 2,4, 6 թվերը:
Պրեդիկսւտր կոչվում Է մեկտեղանի, երկտեղանի, երեք
տեղանի և այլն' կախված նրա սուբյեկտների քանակից: Օրինակ, (1) ասույթում պրեդիկաւրը մեկտեղսւնի Է, (2), (3) և
(4) ասույթներում' երկւրեդանի, (5) ասույթում’ եռտեղանի:
Մեկտեղսւնի պբեդիկաւրներն արտահայտում են առարկա
ների հսորկություններ, £ա<շմ՚աք/շձ//ս/#/յպրեդիկատները' առարկաների միջև եղած հարաբերություններ:
Ամեն մի պրեդիկսսրի հետ միասին մենք ղիւրարկում ենք
նրան համապսււրասխան առարկայական տիրույթը, ա յ
սինքն' տվյալ պբեդիկսւտի համստ հնարավոր սուբյեկտների բազմությունը: Դիտարկում ենք միայն այնպիսի պրեղիկսսրներ, որւրեդ այդ ւրիրույթը միևնույն է պրեդիկսսրի բո
լոր սուբյեկւրների համար:
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Վերք) նշված ասույթներում պրեդիկատԱերի բնական առտնձնացմսւն դեպքում առարկայական տիրույթները կարհփ Լ րնտրեյօրինակ, հետևյալ կերպ' (1) ասույթում' բոլոր
ւտստմաբաննևրի բւսզմությունր, '(3) ասույթում՝ բոլոր մարդ
կանց բազմությունը, (2) և (5) ասույթներում՝ բոլոր բնական
թվերի (կամ բոլոր ամբոդջ թվերի} բազմությունդ, (4) ասույ
թում՝ րոյոր ազգերի բազմությունը: ՛Նշեն՛ք, որ (2) ասույթում
որպես առարկայական տիրույթ կարելի է ընւրրե|, օրինակ,
բոլո՛ր իրական թվերի բազմությունը, իսկ (5) ասույթում դա
հնարավոր ՛չէ, որովհետև երկու իրական թվերի սւնենամեծ
ընդհանուր բաժանարարի գաղափարը, ընդհանրապես սւսւսծ, անիմաստ է:
Առարկայական ւրիրույթր մենք անվանում ենք վերջա
վոր, եթե նրան պատկանող սւռարկաներր վերջավոր թվով
են, հսւկառսւկ դեպքում այն անվանում ենք անվերջ՝. Օրինակ,
վերր նշված (1), (3), (4) ասույթներում առարկայական ւրխ
րույթներր վերջավոր են, իսկ (2) ե (5) ասույթներում'' անվերջ:
Մենք ղիւրարկելու ենք միայն այնպիսի պրեդիկսսրներ, որոնց առարկայական ւրիրույթներր դատարկ չեն, այսինքն'
պարունակում են գոնե մեկ առարկա
Պրեդիկատների տրամաբանության մեջ մենք դիտարկում
ենք ասույթներ, որոնք ստաւ/վո՚ւմ են պրեդիկատների հեւր
կոնկյւեւր սուբյեկտներ զուգակցե|ով: Կարոդ ենք դիտստկէղ
նաե առանձին վերցրած ւցրեդիկատներ: Պրեդիկսսրներր
ճշՎՐԻփ նկարագրվում են որպես ՛ֆունկցիաներ: Եթե, օրի
նակ, ունենք Ւ եռտեդսւնի պրեղիկատր М առարկայական
տիրույթով, ւսպսւ նրան նկւսրագրոդ ասույթային ֆունկցիան
սահմանվու մ Լ հետևյալ կերպ' դա ա յնպիսի ֆունկցիա Է, որր
М տիրույթից վերցրած ցանկացած կոնկրետ X, Y, Z երեք
առարկաներին համաււյւստասյսանության մեջ է դնում*Ւ"(ճ,
Y, 7) ասույթը:
Ինչպես ցույց էր տրվւսծ « х -ը հայ սրարմիչ Լ» օրինա
կով, այդ ֆունկցիայի ճշմարտության արժեքները պարունա
կում են ՛լրիվ տվյալներ քննարկվող սլրեդիկատի մասին:
Երբեմն էՏենք կնույնացնենք պրեդիկաւրր նրա ասույթաIին ֆունկցիայի հեւր և փոխարեն ասելու «Տվյալ պրեդիկւս-

տի ասույթային ֆունկւյխսն ընդունում է «ճշմարիւր» արժե
քը ւսյււքւնչ սուբյեկտի համար», կասենք պարզապես' «Տվյա լ
պրեդիկատը ճշմստխր է այսինչ սուբյեկտի համար»:
Հետագայում մենք կնույնսսյնենք միևնույն՛ ասույթային
ֆունկւյիա ունեցող պրևդիկսսրներր:

14. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՂԿԱՊՆԵՐ ԵՎ
ՔՎԱՆՏՈՐՆԵՐ
Ասույթների հաշվից հայտնի տրամաբանական շաղկապ
ները' ժխտումը, կոմյուԱցիւսՕ, ղիսյանկւյիան, իմպլիկսս/իաՕ,
համարժեքությունը օգտագործվում են նաև սլրեդիկատների
տրամաբանությունում: Դրանւյ միջոցով կարելի է շաղկապել
պրեդիկատներր այնպես, ինչպես ասույթների ւրրամաբսւնությունում մենք շաղկապում ենք ասույթներր: Եթե տրված
են, օրինակ, М առարկայական տիրույթ ունեցող երկուպրեդիկատներ' F(x, у, z) և G(y, v), ապա, շաղկապելով այդ պրեդիկատները կոնյումկւ/իայի նշանով, ստանում ենք մի նոր
պրեդիկատ' F(x, у, z)AG(y, v), որը կախված է չորս փոփո
խական սուբյեկւրներիւյ' X, y, z, v: Այդ պրեդիկսսրի ասույ
թային ֆունկցիան X, Y, Z, V յուրաքանչյուր ւրսւրրերի քառ
յակին, որոնք պսսրկանում ; են
М-ին, համաւցատասխանության մեջ է դնում
F(X, Y, Z) a G(Y, V) ասույթը:
Սակայն սլրեդիկսսրների տրամաբանության շրջանակ
ներում քննարկվող խնդիրների համար մինչև այժմ ուսում
նասիրված ասույթային շաւյկապներր /ժխտում, ղիսյուԸկурш, կոնյուսկցիա և այլն/ բավական չեն, և զգացվում է ւրրա
մաբանական գործսւկների ‘/օս|երատորների/ ներառման
անհրաժեշտությունը: Խոսքը ւ]եոսաեոում VոնոհամոոաաւԱ
և գռյությաԱ ոմանւոռոԱևոM :
Այս գսւղափարր լուսաբանելու նպատակով սկսենք օրի
նակից: Դիւյուք, գործ ունենք բնական թվերի թվաբանութ
յան հեւր և կստող ենք օգւրվել թվաբանական գործողություն
ների' գումարման, հանման, բազմապատկման,՝ բաժանման

(+, , •, :) U մեծ, փոքր, հավասար (>., <, ֊ ) պրեդիկատների
նշաններից:
Այդ դեպքում, օրինակ, « ւիոքր է կամ հավասար» պրեդիկաւրը կարոդ.!. արտահայտվել .դիսյունկզիսւյի միջոցով: х:у
արտահայտությունը կգրանցվի' i(x<y)v(x=y): Նույն ձևով
(x>y) բանս^ևը կարոդ է գրանցվել' (x>y)v(x=y), իսկ x^y
արւրահայտությունր' x=y բանաձևով և այլն:
Ենթադրենք, անհրաժեշտ Է նշված պրեդիկատների միջոցով
արտահայտել «պարզ թիվ» լինելու հատկությունը:
Դա արտահայտելու համար ասույթների տրամաբանութ
յան շաղկապները բավական չեն: Վերջինս արտահայտելու
համար պեւրք Է դիմել տրամաբանական հատուկ գործսւկների: Դսւ բացատրելու նպատակով վերհիշենք պարզ թվի
սահմանումր' «х -ը պարզ թիվ Լ, եթե այն բաժանվում.է միայն
իր վրա և 1-ի վըա»: Դա նշանակում է, х-ի' ըստ у ե z բազ
մապատկիչների, ցանկացած վերլուծման դեպքում այդ բազ
մապատկիչներից մեկը պետք Է լինի 1-ը: Այս ասույթն ար
տահայտելու համար դիմենք տրամաբանական у գործակին ( v ֊ն կարդացվում ' «ամեն մի», «յուրաքանչյուր...» և
այլն): Այդգործսւկի միջոցով կարելի Է կազմել հետևյալ բա
նաձևը.
V У V z((x= y z)^ ((y = l)v (z= l))):
(1 )
/կարդացվում է' ինչպիսի у Էլ լինի ե ինչպիսի z Էլ լինի, եթե
x=y z, ապա V 1 կամ z l , այլ կերպ ասած' « х -ի երկու բազմսւպատկիչների ցանկացած վերլուծման դեպքում բազմա
պատկիչներից մեկը հավասար Է 1-ի» (հետագա շարադրան
քում այղ արւրահայտությունր կգրանցենք P(x)): Ակնհայտ
Է, որ դիտարկվող բանաձևր հավասարարժեք Է « х -ը պարզ
թիվ Է» արտահայտությանը՛:
Այժմ ենթադրենք, ցանկանում ենք արտահայտել հետև
յալ սւսույթր' «Գոյություն ունեն անսահման շատ պարզ
1. Պարզ թվի սահմանման մեջ երբեմն ըւատւսյիչ սահմանափակում են
մտցնում, նշելով, որ 1-ը պարզ թիվ չէ: Այդ դեպքում քննարկված արտա
հայտությունը կգրւսնւյվի հետնյալ կերպ.
(х>1) Л у
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У V z ( (x .= y - z ) —» ( ( y = l ) V ( z = 1 ) ) )

կամ

(x = l)/\

P(xJ

թվեր» (այսպիսի թեորեմ ապացուցել I; հին հույն մաթեմա
տիկոս եվկփդեսը): Այս ասույթը կարելի Լ արտահսւյտեյ
նաե հետևյալ կերպ. «Ցանկացած բնական թվի հաս՜ար գո
յություն ունի իրենից մեծ պարզ թիվ»: (Իրոք, եթե ցանկա
ցած բնակւսն թվի համստ հնարավոր Լ նշել իրենից մեծ
պարզ յ<փվ, ապա ներկայացնելով սւվելի ու ւսվե|ի մեծ պարւ|
թվեր, մենը կարոդ ենք նշել տարբեր պստւլ թվերի ցանկաг
ցած քանակություն): Այդ նպատակով դիմենք մի նոր տրա
մաբանական գործակի' 3 (կստդսսյվում է' «գոյություն ու
նի...» «որոշ» և այլն):
Օգտագործելով 3 գործակր և (1) սւրտահայւրությունը
Р(х), կարոդ ենք գրանցել հետևյալ բանակեր.
V иЗх((х>и)лР(х))
Այս ւսրտահայտությունը կկւսրդացվի հետեյալկերպ.
«Յուրաքանձէուր ս-ի համար գոյություն ունի այնպիսի x, որի
դեպքում x>u և х-ը պարզ թիվ է»: Ակնհայտ է, որ տվյալ ասույթը հավասարարժեք է Էվկլիդեսի վերը նշված թեորեմին:
Նշված արտահայտությունը ընդարձակ ձևով կրնդունի
հետևյալ տեսքը.
v иЗх((х>и)л V УV z((x=y-z)-> ((y= 1)v(z= 1)))
Օրինակի վերլուծությունից անցնենք ընդհանրության և
գոյության գործակների րնդհանրսւկսւն քննարկմանը:
Ընդհանրության քվանտորը (ինչպես և գոյության քվսւնտորը) միշտ կիրառվում է որևէ x փոփոխականի նկատմամբ:
Դա նշանակում է ււլրեդիկաւրների հետևյալ ձևափոխությու
նը. եթե, օրինակ, F(x, у, z)-|i պրեդիկսւտ է M առարկայա
կան ւրիրույթով, սւպա v *F (x , у, շ)-ը (կարդացվում Է'
«ցանկացած х-ի համար ւրեդի ունի F(x, у, z)») у և z փոփո
խական սուբյեկտներից կախված մի նոր պրեդիկսւտ է, որի
ասույթային ֆունկցիան սահմանվում է,հեւըևյսւլ կերպ.
V xF(x, у, z) ււլրեդիկաւրի ասույթային ֆունկցիան ամեն մի
կոնկրետ Y, Z զույգին, որտեղ Y-ը ե Z-ը պատկանում են Mին, համապատասխանության մեջ Է դնում «М տիրույթին
պատկանող կամայական х-ի համստ ւրեդի ունի F(x, Y, Z)»
ասույթը: Այն ընդունում I «ճշմարիտ» արժեքը, եթե M տի-
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բույթին պատկանող բոլոր Х-երի համար F(X, Y, Z) ասույթը
ճշմստխր Լ, ե ընդունում Լ «սխալ՛» արժելը, եթե գոնե մեկ Xի համար M տիրույթից F(X, Y, Z) ասույթը սխալ է: Նմանա
պես յ xF(x, у, Հ)-ր (կարդացվում է' «գոյություն ունի ՛այնպի
սի մի X, որ ւրեդի ունի F(x, у, z)») այնպիսի մի պրեդիկատ է,
որի ասույթային ֆունկցիան M տիրույթից վերցրած ամեն
մի կոնկրետ Y, Z զույգին համապաւրւսսխանեցնում է հեւրեյալասույթը' «գոյություն ունի այնպիսի x, որ տեղի ունի F(x,
Y, Z)»: Այդ ասույթը ճշմարիտ է, եթե գոնե մեկ Х -ի համար M
տիրույթիւյ F(X, Y, Z) ասույթը ճշմարխր է, ե սխալ է, եթե M
ւրիրույթին պաւրկանոդ բոլոր Х -երի հսւմար F(X, Y, Z) ասույթը սխսւլ է:
Օրինակ, դիցուք որպես M առարկայական տիրույթ մենք
վերցրել ենք բնական թվերի բազմությունը'(1,2,3, ...}: Դիւրստկենք այդ տիրույթում x<y պրեղիկսպւը: Այդ դեպքում
V у(х<у) պրեդիկաւրը կախված կլինի միայն х փոփոխական
սուբյեկտից և կընդունի սխալ արժեքներ, օրինակ, х = 2 ,;х ֊3 .
X 4 դեպքւմ (օրինակ, v y(3<y) նշանակում է հետեյա| ասույ
թը' «բոլոր բնական թվերը մեծ են կամ հավասար 3-ի», որը
սխալ է, քանի որ, օրինակ, 2-ը չի բավարարում նշված պայ
մանին), և կընդունի ճշմստիւր արժեք x i դեպքում (քանի որ,
իրոք, բոլոր բնական թվերը մեծ են կամ հավասար 1-ի): Այսպիսով, v у(х<у) պրեդիկւսւրը փասւրորեն նույնն է, ինչպես
х=1: յ y(x<y) պրեդիկատը կունենա ճշմարիտ արժեք M տի
րույթի բոլոր կոնկրեւր Х -երի համստ, քանի որ ինչպիսին Էլ
լինի Х -ը, կարելի է գտնել նրանից մեծ կամ հավասար թիվ
(օրինակ, X+1):
Քվւսնտորները կարելի Է կիրառել ցանկացած պրեղիկսւտի ե ցանկացած փոփոխական սուբյեկւրի նկաւրմամբ: Մաս
նավորապես, չի բացառվում, որ քվւսնւրորի կիրառման մի
ջոցով ստացվող պրեդիկսււրի նկաղւմամբ նորից կիրառվի
քվանւրոր: Օրինակ, բնական թվերի տիրույթի համար կա
րող ենք դիտստկել э x V У(Х^У) պրեդիկաւրը, որր սւրացվում
Է, եթե у у(х<у) պրեդիկսււրի նկատմամբ կիրսւռենթ зxքվшնտորը: յ х V У(х-У) պբեդիկււսրր ստդեն կախված չի փնի ոչ
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ս՜ի փոփոխական սուբյեկտից, այսինքն' սւյն փաստորեն հաս
տատուն ասույթ I:: Քսւնի որ v y(x<y) պրեդիկատը նույնն է,
ինչպես (x=l), սւպսւ ց х у у(х<у ) նույնն Է. ինչսյես з х(х ГГ):
Պստզ Լ, որ այդ սւսույթր ճշմարիտ է:
Վերջավոր առարկայական տիրույթի դեպքում ընդհան
րության քվանկւորր կարելի է ներկայւսցնելորպեսւրվյալառստ կայական տիրույթի տարրերին վերաբերող եզակի ա ֊
սույթների կոնյռւնկցիա, իսկ գոյության քվսւնտորբ' որպես
այդ ասույթների դիսյունկցիա: Դա նշանակում է
(1) V xF(x) համ. F(X , )л F(X2)л F(X3)л 1 .л F(Xn)
(2) BxF(x) համ . F(X ;)v F(X2)vF (X з)v ...v F(Xn)
Պրեդիկւստային բանաձևի սկզբում քվսւնտոր գրանցելն
ընդունված է անվանել նաաանսԽ ք_վսԱհըռըով: Եթե ւիուիոխսւկսւնը կապակցված է քվւսնտորով, կոչվում է եասւանսվւսծ մւոմւո/սաեաՕՀ իսկ եթե կապակցված չէ քվանտորով,
կոչվում Է ացսւտ մտւհոԽաևան.
Օրինակ, v x V yF(x,y) բանաձևում կապակցվածին ինչ
պես х-ը, այնպես էլ у-ը, մինչդեռ у xF(x,y) բանաձևում х-ը
կապակցված Է, իսկ у-ը' սւզսսր: F(x)-^G(y) բանաձևում ինչ
պես х-ը, այնպես էլ у-ը ազատ փուիոխսւկաններ են:

15. ՊՐԵԴԻԿԱ ՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ԱՔՍԻՈՄԱՏԻԿ
ԵՂԱՆԱԿ
Պրեդիկաւրների հաշիվը կարելի Է իրականացնել նաև
աքսիոմատիկ եղանակով: Ինչպես և ասույթների հաշիվը,
պրեդիկատների հաշիվն ունի իր աքսիոմատիկ համակարգի
այբուբենը, որի տառերն են.
1) ասույթային փոփոխականներ' p, q, г...
2) առարկայական փոփոխականներ' х, у, z .
3) սլրեդիկսսրային փուիոխսւկաններ' f,‘g, հ...
(Այս երեք կարգի ւիոփոխակսւնները կարող են կիրառ
վել հաշվի րնթսւցքում' առանց լրացուցիչների կսւմ թվսւցուցիչներով):
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4) տրամաբանական շաղկապներ

<« л>\ « V » . « - > » ,

5) քւխւնտորներ' у , 3 ■
6) ւիակագծեր «( )», U տրորակետ «,»:
Այբուբենի այս տառերից կաբելի է կազմել բանաձևեր'
կառուցման հետևյալ կանոնների համաձայն.
ա) Ասույթային փոփոխականները բանաձևեր են:
բ) w(up սշ, ..., up) արտահայտությունը, որւրեւլ w-ն սլրեդիկատային փոփոխական է, իսկ ս,, սշ,
Անառարկայա
կան փոփոխականներ են, բանաձև է:
գ) Եթե l l -ն և Բ-ն կառուցված բանաձևեր են, իսկ u-ն՝ սւռստկայական փոփոխական, ապա բանաձևեր են նաև հետևյալ բառերը՝
(-U), (U a P), (UvP), (Ա->Բ), (Ա~Բ), у ս(Ա),՚Յս(Բ):
II и ձևով կառուցված նշանների համակցությունը բանաձև

Պրեդիկատների քննարկվող հաշվում, ասույթների հաշ
վի աքսիոմների օգտագործումից բացի, կիրառվում են հետև
յալ աքսիոմները.
V хЩх)-> l!(x) (1)
(Կարդացվում Լ' եթե 11 բանաձևը տեւփ ունի (ճշմարիտ
է) ՛բոլոր х-երի համար, ապա այն ւրեդի ունի (ճշմարիտ Է)
յուրաքանչյուր ամրագրված х-ի համար):
U(x)-»3xll(x) (2)
(Կարդացվում է' եթե Ա բանաձևը տեղի ունի (ճշմարիտ
I ) х-ի համար, ապա գոյություն ունի այնպիսի x, որի համար
տեւփ ունի (ճշմարիտ Է) Ա բանաձևը):
(1) աքսիոմի տրամաբանական իմաստը հանգում էհևւրևյալին. եթե տվ|սւ| առարկայական տիրույթի բոլոր առարկա
ներն օժտված են մի իԱչ-որ հատկությամբ, ապա ա յղ հատ
կությամբ օժտված Լ այդ տիրույթի յուրաքանչյուր առարկա:
(2) աքսիոմի տրամաբանական իմաստն է. եթե տվյալ առստկայսւկան տիրույթի որևէ ամրագրված x .օժտված է մի
ինչ-որ հատկությամբ,՝ ապա այգ ՛տիրույթում-գոյություն ու
նի նշված հատկությամբ օժտված առարկա:
Պրեդիկատ ների տրամաբանությունում լրացուցիչ կի-

թստվում են արտածման հետևյալ կանոնները.
Q ֊> P բանաձևից կարելի է արտածել Ս. -> у х(Р) բանա
ձևը. եթե х-ն ազատ կերպով չի մտն՛ում U-ի մեջ: (I)
(Կարդացվում Լ' « l l -ից բխ՛ում է Բ » իմպւ՚իկացիայից կա
րելի Է արտածել հեւրևյսւլը՛: «Ս֊-ից բ]սում է, որ բոլոր х-Էրը
օժտված են Բ հատկությամր»):
Բ-->Ա բանաձևից կարելի է արտածել ::)х(Р)->1Г բանա
ձևը, եթե х-ն ազատ կերպով չի մւրնում Բ-ի մեջ: (II)
(Կսւրդսւցվում Է՝ «Բ-ից բխում է Ս.» իմպլիկսւցիսւյից կա
րելի Է արտածել հետևյալը. «Եթե գոյություն՛ ունի սւռարկա,
որն օժւրվսւծ Է Բ հատկությամբ, ապա տեղի ունի II»):
Տեղադրման կանոնը (VIII, 12) պրեդիկատների հաշվի
համակարգում կիրառվում է ընդլայնված ձևով, թույլատըրվում է ոչ միայն տեղադրել Բ բանաձև w փոփոխական սւ~
սույթի փոխարեն, ինչպես ւրեղի ուներ՝ ասույթների հաշվի
համակարգում, այլ նաև տ եղա դրել ազատ առարկայական
փոփոխական w ազատ ւիոփոխակսւնի փոխարեն:
Դրանով ավարտվում ե պրեդիկատների հաշվի աքսիոմատիկ-դեդուկտիվ եղանակի նկարագրությունը: Լուսաբա
նենք դրա կիրառությունը հետևյւպ օրինակով
3y3x(f(x,y)->f(y,x)) բանաձն արտածենք պրեղիկատնե
րի հաշվում նշված երկու աքսիոմների և ասույթների տրա
մաբանությունում ամրագրված Դ. Հիլբերտի և Պ. Բէռնսւյսի
աքսիոմների համակարգից: (Այստեղ х-ը և у-ը ցանկացած
առարկայական փովախականներ են, իսկ f-ը' ցանկացած
պրեդիկաւըային նշան):
Հիմք ընդունենք p ֊> p բանաձևը: Տեղադրման կանոնի հա
մաձայն կարող ենք գրել.

f(y,y)->f(y?y)

.(a)'

(2) աքսիոմի հիմսւն վրա Ա-ի փոխարեն գրսւնւյև|ով
f(x,y)-»f(y,x) բանաձևը կարող ենք գրեի
1
(f(x,y) ^f(y,x))-֊> 3 x (f(x ,y ) f( y ,x ))
Տեղադրման կանոնի համաձայն, այս բանաձևում х-ի փո
խարեն տեղսւդրելով у, կստանանք.
(f(y,y)->f(y,y))֊> 3x(f(x,y)-»f(y,x))
(b)
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(а) ե (b) (աւնաձնէտի հիման վրա, modus poiiens կանոն՛ի
հա մ աձսւյ ն, կ սւՐ ւսւյվ ի

3 x(f(x,y) f(y,x))
(с)
Նռրիւյ կիրառելով (2) աքսիոմը, որպես 4 վերւյներւվ (с)
բանաձևը և х-ի փոխարեն գրանցելովդ, կստանանք.
3 x (f(x ,y )f(y ,x ) ->3y3 x(f(x,y)-> f(y,x))
(d)
(с) It (d) բանաձևերից, modus ponens կսւնոնի համաձայն,
կստաւյվի

3y3x(f(x,y)->f(y,x))

16. ՄԻՇՏ-ՃՇՄԱՐԻՏ, ՄԻՇՏ-ՍԽԱԼ ԵՎ
ԿԱՏԱՐԵՍ' ՊՐԵԴԻԿԱ ՏԱ ՅԻՆ ԲԱՆԱՑԵՎԵՐ
Պրեդիկսւտային բանաձևը անկանում ենք միշտ-ճշմսւ|փտ, եթե f, g, հ, ... պրեդիկատսւյին ընդհանուր, նշաններր
կամայական կոնկրետ պրեդիկսորներով փոխարինելու դեպ
քում (ընդ որում փոխարինումը կաւրստվում ե միևնույն սւռարկայսւկան տիրույթ ունեցող պրեդիկատնեբով) ստացված
ււլրեդիկսււրի ասույթային ֆունկցիայի միջոցով ւպւսւցվում են
միայն ճշմարիտ ասույթներ:
Պրեդիկսւտային բանաձևը անվանում ենք միշտ-սխալ, faթև f, g, հ ,... պրեդիկսւտային ընդհանուր նշանները միևնույն
աոստկայսւկսւն ւրիրույթ ունեցոդ կամայական կոնկրետ
ւցրեդիկսսրնՒտով փոխարինելու դեպքում ստսպվսւծ պրեդիկսւտի ասույթային ֆունկցիայի միջոցով ստացվում են միայն
սխալ ասույթներ:
Պրեդիկսսրսւյին բանաձևն անվանում ենք կատարելի, եթե վերր նշված ւրիպի փոխարինման դեսւքում ստացված
պյւեդիկատի ասույթային ֆունկցիայի միջոցով գոնե մեկ ան
գամ սւ[ւացվում 1. ճշմարիտ ասույթ:
Վերցնենք, օրինակ, 3x3y(f(x,y)-»f(y,x)) բանաձևը: Եթե
{'նշանը վւոխստինհնք « < » պրեդիկատով, որի առարկայա
կան տիրույթը բւսղկւայած ե բոլոր բնական թվերից, ապա
կստանանք' ЭхЗу(<х(у)-»<у(х)), որը տրամւսբւսնության լե զ ֊

վում (ինչպես ե մաթեմատիկայի լեզվում)՛ընդունված կանոն
ների համաձայն դիտվում է' 3 х 3 v((x < _v)—»(у< \ )): Այս ւսսույթը ճշմարիտ է, բանի որ գոյություն ունեն X ե Y այնպիսի
բնական թվեր, որ (X<Y)~»(Y >X) ասույթը ճշմարիտ է (կա
րելի է վերցնել օրինակ, X--5, Y ֊3 ) : Ուստի, նշված բանաձևը
կատարելի է: Սակայն մենք կարող ենք պնդել նաև, որ ա՛յն
միշտ-ճշմարիտ է: Իրոք, եթե f նշանը փոխարինենք կամա
յական M առարկայական տիրույթ ունեւյող F կամայական
պրեդիկատով, ապա կստանանք' 3x3y(F(x,y)-> F(y,x)): Հնա
րավոր են հետևյալ դեպքերը, կամ M տիրույթում գոյություն
ունեն այնպիսի կոնկրետ X և Y առարկաներ, որ F(X,Y)^t
ճշմարիտ է, կամ այդպիսի X ե Y գոյություն չունեն (վերջին
դեպքում F պյւեդիկատի ասույթային ֆունկցիայի միջոցով
ստացվում են միայն սխալ ասույթներ): Վերցնելով Х -ը և Y-ը
առաջին դեպքում այնպես, որ F(X, Y )^ լինի ճշմարիտ, իսկ
երկրորդ դեպքում' կամայական ձևով M տիրույթում, կստա
նանք, որ F(X,Y)-> F(Y,X)^ ճշմարիտ է: Այսպիսով, բոլոր
դեւցքերում M տիրույթում գոյություն ունեն այնպիսի X ե Y,
որ F(X ,Y )-»F (Y ,X )^ ճշմարիտ է: Այստեղից բխում.է, որ
3 x 3 y (F (x ,y )- > F (y ,x ))^ ճշմարիտ
է: Հետևաբար,
3x3y(f(x,y)-> f(y,x)) բանաձևը միշտ-ճշմարիտ է:
Իհարկե, ոչ բոլոր կատարելի բանաձևերն են միշտ-ճշմսւ-:
րիտ: Օրինակ' v * f ( x ) բանաձևը կատարելի it, բայց միշտճշմարիտ չէ:
Որպես միշտ-սխալ բանաձև կարող ենք վերցնել ցանկա
ցած միշտ-ճշմարիտ բամաձևի ժխտումը, մասնավորապես’
3 x 3 y (f(x ,y )֊> ffy ,x )):
Պրեդիկաւըների հաշվի նշված աքսիոմատիկ-դեղռւկտիվ
եղանակի համար տեղի ունեն անհակասականության և լրի
վության թեորեմները, որոնք ձևակերպվում !են տվյւսյ գլխի
10-րդ բաժնում շարադրված համապատասխան թեորեմնե
րի ձևով:
՛..

.

■ '՛• ■

՝.

-

i '•՛:՛.
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17. ԴԱՍԵՐԻ ՏՐԱՍՍԲԱՆՌՒԹՅԱՆ ՀԻՍՆԱԿԱՆ
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ
Դասերի տրամաբանությունը համապատասխանում. I:
պրեդիկատների տրամաբանության այն պարզագույն դեպ
քին, երբ պրեդիկատների տրամաբանությունը .սահմանա
փակվում է մեկտևդւսնի պրեդիկսսրների գործառությամբ:
Իհարկե, կարելի է սահմւսնել նշված,մասնավոր դեպքը,
տիվ սրսհպանելով պրեդիկատների տրամաբանության 'վե
րը նկարագրված ապարատը և մտցնելով միայն լրացուցիչ
սահմանափակում, այսինքն' պահանջելով, որ բոլոր գործած
վող սլրեդիկատները յինեՕ մեկտեղսւնի: Սակայն պարզվում
է, որ մեկտեղածի պրեդիկւարների տրամաբանության հա
մար կարել]ւ Լ սահմանել ւսվելի հարմար յուրահատուկ ապարատ, որը կոչվում է դասերի ւոոամարաԸոա/ան: Այն
հիմնված ե հեւրեյսդ գաղափարների վրա: Ամեն մի մեկտեղանի պրեդիկաւր փաստորեն նշանակում է ինչ-որ մի հասկստություն, օրինակ, « х -ը ֆրանսիացի է» պրեդիկատը հսւմապատասխւսնում է ֆրանսիացի հսակւսցոլթյանը: Դասե
րի տրամաբանության հիւէնսւկան ելակետն այն է, որ մեկւբեղանի պրեդիկսսրի փոխարեն մենք դիտարկում ենք հսւմապաւրասխան դասը (փաստորեն այն սուբյեկտների դսւսր, որոնք զուգսւկցեւով տվյալ պրեդիկսւտի հեւր, արանում
ենք ճշմարիւր ասույթ տվ)սդ դեպքում' բոլոր ֆրանսիացի
ների դասր): Տրամաբանական գործողությունները սահման
վում են որպես գործողություններ դասերի նկսռրմամբ:
Դաս կամ ըացմոատւն ասելով հասկանում ենք առար
կաների կամայական համակցություն, համախումբ: Այն ւսռստկանեբը, որոնք կազմում են դիտարկվող համախմբութ
յունը, կոչվում են նրա տարրեր:
Կոնկրետ դասերը նշանակենք А, В, С.... իսկ դասերի
տարրերը' X, Y, Z, К, Լ, М... ւրսւռերով:
« Х -ը Л -ի տարրն է» այսրահսւյտռւթյունը կգրանցվի
հետեյսւլ կերպ' X е А:
Դասի մեջ կարող I ոչ մի տարր ընդգծված չլինել: Այդպի
սի դասը կոչվում Է ոատաոկ դաս ե նշանակվում Է «0 » նիշով:
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Դասը կստոդ I. րնդգրկե| տվյսդ ..առարկայական տիրույթի
բպոր տարրերը: Նման դսւսր կոչվում Լ համաւսաուհաԱդաս
և նշանակվում I. «1 » նիշով:
Միևնույն տարրերը պարուսսւկոդդասերը կոչվում են ՝/?»/մաոժես կաս հ ակսաստ՛. Ն շանաlulu ւմ է՝ A -B:
A դասի բոլոր տարրերը կարոդ են միևնույն ժամանակ
պաւրկսւնել В դասին: նշանակվում Լ' А с В : Այս դեպքում
А-ն համարվում Լ В-ի եԱքժաոասո:
А դասի բոլոր տարրերը կարոդ են պաւրկսւնել В դասին,
սակայն В դասի ոչ բոլոր տարրերը կստոդ են պաւրկսւնել
դասին: Նշանակվում Լ' А сВ : Այս դեպքում А դասը կոչվում Է
В դասի սեվւաեաԱ Ы тш пш и. Դատարկ դւսսը համարվում է
ւրսնկսււյած դասի ենթադաս:

18. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴԱՍԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Դասերը կարելի Լ իրար գումստել, իրարով բսպմապսսրկե|, իրարից հանել: А ե В ոսաեոհ ասմւսրր' С -ն. այնպիսի
դաս Է, որը ներառում Է ինչպես А-ին, այնպես Լլ В -ին ւցսւտկսւնոդ բոլոր ւրստրերը: А և В դասերի գումարը նշանակենք
A uB: Դ ծ. 22-ում ւյույւյ են ւրրվսւծ A և В դասերի
*
......А..... ...... в .....

....А ... ...j ....В...

..в .. ...

-•••
i

..A. ...

գծ. 22

գռւմստը, երբ սւ) գումարվող դասերը բացառում են իրար,
բ) մասնակիորեն հատվում են, գ) А դսւսը В դասի սեւիական
ենթադասն Է (А еВ ), դ) Ah В դսւսերր միևնույն տարրերն են
ներառում (А-В):
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Л և Б դասև[ւի աքսոադ/ւ/ш/р D-ն, այնպիսի դաս Լ. որը
ներառում է բազմապատկվող դասերի րնւլհսւնուր տարրերը:
'մասերիարտադրյալը նշանակենք Ar՝B: Դասերի արտադր
յալն անվանվում 1. նաև նրանց հաւրում: Գծ. 23-ում ցույց են
տրված դասերի բազմապատկումը վերը նշված (սւ), (բ), (գ) ե
(դ) դեպքերի համար:

В
В

.АВ...

..А

գծ. 23

А և В ոասեոհ տաոօեոոաւուՕո' Е^О, այնպիսի դաս է, որը ներառում I А-ի մեջ պարունակվող ե В -ի մեջ չպարու
նակվող տարրերը: А դասից В դասի հանումը նշանակենք
A-В : Եթե В сА , ապա A-В ւրւսրբերությունը անվանվում t В
դասի լրացում մինչև А դասը: Գծ. 24-ում ցույց են տրված Aև
В ղասերի տարբերությունը (ստվերագծված) (ա), (բ), (գ), և
(դ) դեպքերի համար:
А

В

—
...

գծ. 24

в

...
...

_

1—A դասը կոչվում Է ղասի /բասում և նշանակվում A:
Տարբերում ենք «դասի ւրացում մինչև մի ուրիշ դաս» և ւցարզապես «դասի լրացում» (որը նույնն Է, ինչ «դասի լրացում
մինչև 1») արտահայտությունները:
Բո|որ նշված գործողությունները համապատասխանում
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ևն որոշ ասույթային շաղկապ Սերին կամ նրանց զուգակցութ
յուններին և հսւկառակր, ամեն մի ասույթային շաղկապին
համապատասխանում է նշված գործողություններից մեկը
կամ նրանց մի որևէ զուգակցություն: Իրոք, ամրագրենք М
առարկայական տիրույթը և այղ տիրույթն ունեցող ամեն մի
մեկւրեղանի պրեղիկաւրին համւսս]ւարսախանեցնենք այն X
սուբյեկտների դասը, որոնց համար է7(ճ)-ը ճշմարիտ Լ: Են
թադրենք, որ F(x) պրեղիկաւրին համապատասխանում է A
դասը, իսկ G(x) պրեղիկաւրին' В դասը: Այդ դեպքո՛ւմ հեշտ է
ստուգել, որ'
F(x) v G(x) պրեդիկատին համապատասխանում Է A u B
դասը:
F(x) л G(x) պրեդիկատին համաւղատասխանում է АглВ
դասը:
F(x) պրեդիկատին համ՛ապատասխանում է A դասը:
F(x)-»G(x) ւղրեդիկատին համապատասխանում է Л и В
դասը:
F (x )~ G (x ) ւղրեդիկատին համապատաււխանում է
(A u B )n (A u B ) դասը:
F(x ) a G( x ) պրեդիկատին համապատասխանում Է А—В
դասը:
Ուստի նման գործողությունները4 ս , ո , -— , փասւրորեն
որոշում են ասույթների տրամաբանության համարժեք ւսւցւսրատը:
Սսւհմանենք դասի ընդլայնման գործողությունը' А դասի
ընդլայնումը նշանակենք [А] ե սսւհմանենք հետևյալ կերպ'

f
[A]— \
[

0, ե թ ե A = 0.

1, եթե A^O

Այսպես սահմանված գործողությունը փաստորեն համա
պատասխանում Է գոյության թվանտպփն: Իրոք, եթե F(x)
պրեդիկատին վերը նշված կհրււլով համաւղատասխանում Է
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А դասը, ապա 3xF(x)՜ասույթը կլինի ճշմարիտ, եթե A=0, ե
սխալ, եթե A*(): Այսինքն եթե «ճշմարտությունը» մեկնա
բանենք որպես միայն ճշմարիտ արժեքն ընդունող մեկտեղւսնի ւցրեդիկատ, իսկ «սխալությունը» որպես սխալ արժեքն
ընդունող մեկտեղանի ւցրեդիկատ, ապա 3xF(x) պրեդիկատին համապւստասխւսնում է [A] դասը:
Ընդհանրության քվանտորի հւսմար համապատասխան
գործողությունը չի մտտխւմ. այն արտահայտւխւմ է որւցես
[AJ:
Դասերի գումարումը, բազմապատկումը, հանումը են
թարկվում են որոշ օրենքների: Դրանք են'
1. Գումարման տեղափոխման օրենք. A u B = B u A
2. Բազմապատկման տեղափոխւեսն օրենք. A n B = B n A
3. Գումարման զուգորդման օրենք. A u (B uC )=(A 'oB )O C
4. Բազմապատկման զուգորդման օրենք.
A n (B n C )= (A n B )n C
5. Գումարման կրկնաբանության օրենք. A u A = A
6. Բազմապատկման կրկնաբւսնության օրենք. A nA =A
7. Գումարման բաշխման օրենք բազմապատկման նկատմամբ. A n (B o C )= (A n B )u (A n C )
8. Բազմապատկման բաշխման օրենք գումարմ՜ան նկւստմամբ. A u (B o C )= (A u B )o (A u C )
9. Գումարման կլանման օրենք. A u (AnB)=A
10. Բազմապատկման կլանման օրենք. A n (Au B)=A
11. Դասի U դրա լրացման գումարման օրենք. A u A=]
12. Դասի ե դրա լրացման բազմաւզատկման օրենք.
А пА =0

13. Դը Մորգանի օրենքները. A n B = A u B , A u B = A n B
14. Կրկնակի լրացման օրենք. A=A
15. Ընդլայնման բաշխման օրենքը vj-ի նկատմամբ.
[A uB ]=[A ]u[B ]
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19. ԴԱՄԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԸ
Դասերի տրամաբանության բանաձևերում а, b с... ընդհւսնրսւպես դասի նշանակումներ են:
Դասերի տրամաբանությունում բանաձևերը կազմվում են
а, b, с... փոփոխականներից, կամ ո , и , —- գործողությունների նշաններից, կամ նախորդ շարադրանքից արդեն հայտ
նի « ֊ », «V », « л » , « - > » , « ~ » տրամաբանական շաղկապնե
րից. բոլոր դեպքերում մտցվում են նաև ուղիդ փակագծեր' [ ]:
Դասերի տրամաբանության համակարգում Ա բանւսձևր
մհ?տ-ճ7մաոհւո է. եթե ցանկացած ոչ դատարկ М առարկա
յական ւրիրույթի համար պարզվում է, որ Ա բանաձևի մեջ
մտնող փոփոխական դասերի արժեքների փոխարեն դի
տարկվող ւրիրույթի ցանկացած ենթաբազմություն ամրագ
րելիս Ա բանաձևի արժեքը համընկնում է М տիրույթին:
Ա բանաձևը մԽտ-սհաււ է, եթե վերը նկարագրված պայ
մաններում Ա բանաձևի արժեքը միշտ դսսըարկ դաս է:
Ա բանաձևը կաըաքեչձ է. եթե նկարագրված պայմաննե
րում ւրրվսւծ առարկայական տիրույթի և փոփոխական դա
սերի ինչ-որ արժեքների համար այդ բանաձևը գոնե մեկ դեպ
քում ոչ-ղսւտաըկ դասի արժեք է ընդունում:
Կարելի Է սահմանել դասերի տրամաբանության սւքսիոմատիկ-դեդուկտիվ եղանակն այնպես, որ տեղի ունենան նա
խորդ բաժինների նման ձևակերպումներ ունեցող անհակասսւկանության և լրիվության թեորեմները:

*
* *

Ա յն ը 0թ ե ր ւ|ո ւ|0 5 տ ը , ո ր ո ն ք կ ց ա ն կ ա ն ա ն խ ո ր ա ն ա լ մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն '
տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն հ ա ր ց ե ր ո ւ մ , կ ա ր ո ղ ե ն օ գ տ ա գ ո ր ծ ե ՛լ ա ն գ լե ր ե ն , գ ե ր 
մ ա ն ե ր ե ն կ ա մ ո ո ւս ե ր ե ն լե գ վ ո վ հ ր ա տ ա ր ա կ վ ա ծ հ ե տ և յա լ գ ր ք ե ր ր ՜ Է. Բ ե ր կ փ . Ս ի ս կ ո լի կ տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ը ե բ ա ն ա կ ա ն մ ե ք ե ն ա ն ե ր ը , Ռ . Լ . Գ ո ւ դ ս ւ ր ե յն . Մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն հ ի մ ո ւ ն ք ն ե ր ը , Ս . Կ .՛ Կ |ի -
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նի

Մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն , Ս . Կ . Կ յի ն ի . Ս Ն տ ա մ ա թ ե '

մ ա տ ի կ ա յի ն ե ր ա ծ ո ւ թ յո ւ ն , Դ . Հ ի տ ե ր տ

1ւ Վ Ա կ կ ե ր մ ա ն . Տ ե ս ա կ ա ն տ ր ա 

մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն հ ի մ ո ւն ք ն ե ր ը , է . Մ ե ն դ ե ր յո ն . Մ ա թ ե մ ա ւր ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա 
բ ա ն ո ւ թ յա ն ն ե ր ա ծ ո ւ թ յո ւ ն . Պ . Ս

Ն ո վ ի կով

բ ա ն ո ւ թ յա ն տ ա ր ր ե ր ը . Զ . Շ ե ն ֆ ե լ դ

Մ ա թեմա տ իկա կա ն տ րա մա 

Մ ա թ եմ ա տ իկա կա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւթ 

յուն. Ս . Չ յո ր չ . Մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն ն ե ր ա ծ ո ւ թ յո ւ ն , Ե.
Ռ ա ս յո վ ւ ս . Ռ . Ա ի կ ո ր ս կ ի . Մ ե ւ ր ա մ ա թ ե մ ա տ ի կ ւ ս յի մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա ն : Ա յս
հ ե ղ ի ն ա կ ն ե ր ի հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ի ա ր դ յո ւ ն ք ն ե ր ը հ ա շ վ ի ե ն ա ռ ն վ ա ծ
տ վ յա լ դ ա ս ը ն թ ա ց ո ւ մ :

ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
1.

Ի ՞ ն չ է մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ը : 2. Ո ր ո ՞ն ք Են ն շ ա ն

ն ե ր ի օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ա ն ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ը մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն
տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ո ւ մ : 3 . Ո ՛ր ն է մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն
ե մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա յի վ ա խ հ ւս ր ա բ ե ր ո ւ թ յո ւն ր : 4 . Ի ՛ն չ է ա ս ո ւ յթ ը : 5. Բ ն ո ւ թ ա գ 
ր ե ք պ ա ր զ ա ս ո ւ յթ ը : 6 . Ի ՞ ն չ է բ ւս ր զ ա ս ո ւ յթ ը : 7, Ո ր ո ՞ն ք են տ ր ա մ ա բ ա ն ա 
կ ա ն շ ա ղ կ ա պ ն ե ր ը : 8. Բ ն ո ւ թ ա գ ր ե ք « ժ խ տ ո ւ մ » տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն շ ա ղ կ ա 
պ ը : 9. Ի ՞ն չ է կ ո ն յո ւն կ ւյի ա ն: 10. Կ ա զ մ ե ք կ ո ն յո ւ ն կ ց խ ս յի ճ շ մ ա ր տ ո ւ թ յա ն
ա ղ յո ւ ս ա կ ը : 11. Բ ն ո ւ թ ա գ ր ե ք դ ի պ ո ւ ն կ ս ի ա ն : 12. Ի ն չ ո ՞վ են տ ա ր բ ե ր վ ո ւմ
ի ր ա ր ի ց թ ո ւ յլ ( պ ա ր զ ) ե խ ի ս տ դ ի ս յո ւ ն կ ց ի ա ն ե ր ը : 13. Կ ա զ մ ե ք ի մ պ լի կւս ց ի ս ւ ե հ ա մ ա ր ժ ե ք ո ւ թ յո ւ ն տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն շ ա ղ կ ա պ ն ե ր ի ճ շ մ ա ր տ ո ւ թ 
յա ն ա ղ յո ւ ս ա կ ն ե ր ը : 14. Ի ՞ ն չ տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր կ ա ն ի մ պ լի կ ւ ս ց ի ա յի I
հ ա մ ա ր ժ ե ք ո ւ թ յա ն մ ի ջ և : 15. Բ ն ո ւ թ ա գ ր ե ք մ ի շ տ -ճ շ մ ա ր ի տ , մ ի շ տ -ս խ ւս լ 1
կ ա զ ւս տ ե լի բ ա ն ա ձ և ե ր ը : 16. Ո ր ո ՞ն ք են ա ս ո ւ յթ ն ե ր ի ՜հ ա շ վ ի հ ի մ ն ա կ ա ն օր ե ն ք ն ե ր ը : 17. Ի ն չ պ ի ս ի ՞ կ ա խ վ ա ծ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն շ ա ղ 
կ ա պ ն ե ր ի մ ի ջ ե : 18. Ի ՞ ն չ է բ ա ր դ ա ս ո ւ յթ ի ն ո ր մ ս ղ ձևը: 19. Ի ՞ ն չ տ ա ր բ ե 
ր ո ւթ յո ւն ն ե ր կ ա ն կ ո ն յո ւ ն կ տ ի վ ե դ ի ս յո ւն կ տ ի վ ն ո ր մ ա լ ձ և ե ր ի մ ի ջ ե : 2 0 , Ի ՞ն ;
է բ ա ր դ ա ս ո ւ յթ ի կ ո ն յո ւ ն կ տ ի վ կ ա տ ա ր յա լ ն ո ր մ ա լ ձև ը : 2 1 . Բ ն ո ւ թ ա գ ր ե ք
բ ա ր դ ա ս ո ւ յթ ի դ ի ս յո ւն կ ւր ի վ կ ա տ ա ր յա լ ն ո ր մ ա լ ձևը: 2 2 . Ի ն չ պ ե ՞ս կ ա ր ե լի
Է ո ր ո շ ե լ, որ դ ի տ ա ր կ վ ո ղ ա ս ո ւ յթ ը բ խ ո ւմ է տ ր վ ա ծ ն ա խ ա դ ր յա լն ե ր ի ց ՛- 23.
Ի ն չ պ ե ՞ս են բ խ ե ց վ ո ւ մ հ ն ա ր ա վ ո ր ե զ ր ա կ ա ց ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ը տ ր վ ա ծ ն ա խ ա դ ր 
յա լն ե ր ի դ : 2 4 . Ի ն չ պ ե ՞ս է ի ր ա կ ա ն ա ց վ ո ւմ ա ս ո ւ յթ ն ե ր ի հ ա շ ի վ ր ա ք ս ի ո մ ա տ ի կ -դ ե դ ո ւկ տ ի վ ե ղ ա ն ա կ ո վ : 2 5 . Ո ր ո ՞ն ք են ա ք ս ի ո մ ա տ ի կ -դ ե դ ո ւկ տ ի վ հ ա 
մ ա կ ա ր գ ի բ ա ն ա ձ և ե ր ի կ ա ռ ո ւց մ ա ն կ ա ն ո ն ն ե ր ը : 2 6 . Բ ա ց ա տ ր ե ք տ ե ղ ա դ ր 
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մա ն ե եետ եվե ցմ ա ն կա նոնները: 27

Ո ր ո նք են պ ր ե դ ի կ ա տ ն ե ր ի տ ր ա մ ա 

բ ա ն ո ւ թ յա ն ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ը : 2 8 . Ի ՛ն չ է մ ե կ տ ե դ ա ն ի պ ր ե դ ի կ ա տ , բ ա զ մ ա տ ե ղ ա ն ի պ ր ե դ ի կ ս ս ր : 2 9 . Ի ն չ պ ե ՞ս ե ն դ ր ա ն ք ա ր տ ա հ ա յտ 
վ ո ւմ բ ա ն ա ծ ն ե ր ի մ ի ջ ո ց ո վ : 3 0 . Ի ՞ ն չ է ա ռ ա ր կ ա յա կ ա ն տ ի ր ո ւ յթ ը : 3 1 . Ի՛՞նչ
է ը ն դ հ ա ն ր ո ւ թ յա ն ք վ ա ն տ ո ր ը : 3 2 . Ի՜՞նչ է գ ո յո ւ թ յա ն ք վ ւս ն տ ո ր ը : 3 3 . Ի ն չ 
պ ե ՞ս կ ա ր ե լի I ս տ ա ն ա լ ա ս ո ւ յթ ն ե ր ՝ ա ս ո ւ յթ ա յի ն (պ ր ո պ ո գ ի ւյի ո Օ ա ւ) ֆ ո ւն կ 
ց ի ա ն ե ր ի ց : 34 . Բ ն ո ւթ ա գ ր ե ք պ ր ե դ ի կ ա տ ն ե ր ի հ ա շվի ա ք ս ի ո մ ա տ ի կ հ ա մ ա 
կ ա ր գ ի ա յբ ո ւ բ ե ն ը : 3 5 . Ո րո՜՞նք են բ ա ն ա ձ և ե ր ի կ ա ռ ո ւց մ ա ն կ ա ն ո ն ն ե ր ը պ ր ե 
դ ի կ ա տ ն ե ր ի տ ր ա մ ւս բ ա ն ո ւթ յո ւՕ ո ւմ : 3 6 . Ո ր ո ՛նք ե ն պ ր ե դ ի կ ա տ ն ե ր ի հ ա շ 
վի ա ք ս ի ո մ ն ե ր ը ե ա ր տ ա ծ մ ա ն կ ա ն ո ն ն ե ր ը * 3 7

Ի ՞ն չ է դ ա ս հ ա ս կ ա ց ո ւթ 

յո ւն ը : 3 8 . Ի ՞ ն չ է ե ն թ ա դ ա ս ե ս ե վ ւ ա կ ա ն ե ն թ ա դ ա ս : 3 9 . Բ ն ո ւ թ ա գ ր ե ք դ ա 
ս ե ր ի գ ո ւմ ա ր ո ւմ ը , բ ա զ մ ա պ ա տ կ ո ւ մ ը , հ ա ն ո ւմ ը . 4 0 . Ո ր ո ն ք ե ն դ ա ս ե ր ի գ ո ւ
մ ա ր մ ա ն , բ ա զ մ ա պ ա տ կ մ ա ն ե հ ա ն մ ա ն օ ր ե ն ք ն ե ր ը : 4 1 . Բ ա ց ա տ ր ե ք մ ի շտ ճ շ մ ա ր ի տ , մ ի շ տ - ս խ ա լ ե կ ա տ ա ր ե լի լի ն ե յո ւ գ ւս դ ւս փ ա ր ը դ ա ս ե ր ի տ ր ա մ ա 
բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ո ւ մ :

IX ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԱՂԱՓԱՐ ՓՈԽԱ
ԿԵՐՊԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ
ՓոԽաեեոաման տոամաբաԸոատւԶՕ ուսումնասիրում է
մտքի բացահայտ և ոչ-բացսւհայւր ձևերի տարբերակումը,
բացահայտ ձևերից ոչ-բսւցահայտ ձևերի սերումը և վերջի
նիս կանոնները:

1. ՍՏՔԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԵՎ ՈՉ-ԲԱՑԱՀԱՅՏ ՑԵՎԵՐ
Մսահ muuuihuiiui ձև կոչվում Է մտքի այն ձևը, որն ամ
րագրված Է դիտարկվող տրամաբանական համակարգում
տվյալ լեզվի արտահայտչական միջոցներով: Մտռհ т-р ш սահաոո ձև կոչվում Է մտքի այն ձևը, որը սերվում, բխեցվում
Է մտքի բացահայտ ձևից' տրված տրամաբանական համա
կարգի և համապատասխան լեզվի արտահայտչական միջոց
ների մեկնաբանմամբ:
Օրինակ'
Մեր խմբի բոլոր աշակերտները դաշնամուր են նվագում:
(1)
Այս դատողությունը մտքի բացահայտ ձև Է: Նախ, «են»
բաոամասնիկը ցույց Է տալիս, որ (1) արւրահայտությունր դա
տողություն Է, ընդ որում' հասւրատական: «Բոլոր» բառով
արտահայտված Է ընդհանրության քվանտորը: Ուստի ակն
հայտ Է, որ (1) արտահայտությունը ընդհանուր-հաստսորական դատողություն Է: Սակայն մտքի այս բացահայտ ձևը ենթւսդրում է նաև այլ մւրային կառույցներ, մասնավորապես
հետևյալ դատողությունները'
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Մեր խմբում այնպիսի աշակերտ չկա, որ դաշնամուր
չնվազի: (1ա)
Մեր խմբի աշսւկերւր Արևշսսրր դաշնամուր է նվագում:
(1բ)
(1)
ընղհանուր-հաստատական դատողությունից, որը
մւրքի բացահայտ ձև է, բխեցին մտքի ոչ-բսպահայւր (ւսւ) ե
(1բ) ձևերը, որոնցից (1սւ)-ն ընդհանուր-ժխտակսւն դւարողություն է, իսկ (1 բ)-ն' եզակի-հասւրատական դատողություն:
Մտքի ոչ-բացսւհայտ ձևերը կարելի է ի հայտ բերել ենթատեքստի ե համատեքստի վերլուծությամբ:' Վերջիններս
նաև ճշգրտում են մւրքի ձևը, մեր գիտելիքների մեջ մտքի
ւրվյսղ ձևի մասին մւրցնում որոշակիություն:

2. ՄՏՔԻ ՁԵՎԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒ
ԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մտբհ {ևեոհ ւհոհւակեռսյական Աետուծոտւունո հետսւպնդում Է երկու հիմնական նպատակ՝ մտքի բացահայտ ձևից
սերել մտքի հնարավոր ոչ-բացսւհայւր ձևեր և ճշգրտեյ մտքի
դիտարկվող ձևերի բնույթը: Այդ խնդիրը պետք է իրականաց
նել մտքի բոլոր ձևերի նկատմամբ և բոլոր մակարդակներում'
տրամաբանական մտածելակերպից արդլունսւվեւր օգւրվելու և այն ճիշւր գնահատելու համար:
Մտքի ի ’նչ ձև Է արտահայտում «հրդեհ» բառը: Եթե սւյս
հարցին պատասխանենք առանց դիմելու այն համատեքս
տին, որի համակարգում օգտագործված Է «հրդեհ» բառը, ապա պատասխանը կլինի' ««հրդեհ» բառն արւրահայւրհւմ է
հասկացություն»: Սակայն համատեքստի դիտարկմամբ
հնարավոր են այլ պատասխաններ: Դիցուք, պսսըոաանի
մոտ կանգնած զրուցակիցներից մեկը բացականչում I'
«Հրդեհ»: Նայելով դուրս, մենք տեսնում ենք, որ դիմացի շեն
քերից մեկը բոցավառվել Է: Այս համատեքստում զրուցակցի
արւրաբերած «հրդեհ» բառն արտահսւյւրում Է ոչ թե հասկա
ցություն, այլ դատողություն' Հրդեհ է.
Դա նշանակում է, որ «հրդեհ» բառն արտահսւյւրում Էբսւ-
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ւրսհայտ մտքի փ հասկացություն (հրդեհ հասկացությունը),
որր նկարագրված համատեքստում արտահայտում Լ մւրքի
ոչ-բաւյսւհայտ ձե' դատողություն (Հրդեհ է ւլաւրողությունը):
Ն՛ույն տիպի մեկ այլ օրինակ գեղարվեստական գրակա
նությունից'
Շանհայի փողոց:
Ամառ:
կեսօր:
Գործադուլ:
....................
Ցնցում:

Մեղմ շշուկ:
Թախիծ:
Լռություն:
.................
Հույզերի մրրիկ:
Հորդ հորձանք:
Ա . Վ շ տ ո ւն ի

Այս բառերից ե բառակապակցություններից յուրաքանչ
յուրն առանձին վերցրած, առանց համաւրեքարը հաշվի առ
նելու, ւպորահայտում է հասկացություն: Սակայն հեղինակի
«Ռամ-Ռոյ» պոեմի համապատասխան համսսրեքսւրում
դրանք բոլորն, անշուշւր, դատողություններ են (եզակի կամ
ընդհանուրի և բոլորն էլ հաստատական):
Դատողության տեսությունում քննարկվող թերես յուրա
քանչյուր հստցի կապակցությամբ կարելի է ցույց տալ մւրքի
այդ ձեի բացահայտ ամրագրումը ե ոչ-բսւցահայտ դրսևորում
ները:'
Դիտսւրկենք հետևյալ երկու դատողությունները:
Բութանկյուն եռանկյան անկյուններից մեկը մեծ է մյուս
երկու անկյունների գումարից: (1)
Միայն բութանկյուն եռանկյան անկյուններից մեկն է մեծ
մյուս երկու անկյունների գումարից: (2)
Ավանդական ձևակւսն ւրրամսւբանությունը (1) դատո
ղությունն անվանում է ոչ-шпшйлliuiirlin/h իսկ (2) դատողութ
յունը' uiniu(i\Uiuu(inrr. Այդ երկու դատողություններն Լլ որո
շակիորեն սւմրսւգրվսւծ են համապատասխան տրամաբա
նական համակարգի կանոններով և լեցվի սւրտահայւրչական միջոցներով: Ասորի թե՜ (1) և թե' (2) դատողությունները
պատկանում, են մւրքի բացահայտ ձևերին: Սրանով ցույց է
տրվում այդ տարողությունների ընդհանրությունը: Սակայն
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(1) li (2) դատողությունների միջև առկսւ են որոշակի տարբե
րություններ: ւ1չ-առսւնձնսււյնող դատողությունը (1) մեզ որո
շակի ցիտելիք Լ հաղորդում եռանկյուն բազմության ենթա
բազմություններիս մեկի' բութանկյուն եռանկյան հաւքւկություններիւյ մեկի մսաին: Առանձնացնող դաւրողությունը (2)
ոչ միայն հաղորդում է մեզ այդ նույն գիտելիքը, սւյլե ավելսււյնում, որ նման հատկությամբ օժտված չեն նույն բազմութ
յան մյուս ենթաբազմությունները:
(1) դատողությունը կարոդ ենք ներկայսււյնել որպես Տ-ը
P է' ավանդական ձևական տրամաբանության համակարգում
և որպես Q' ասույթների հաշվի համակարգում:
(2) դատողությունը նույնպես կարոդ ենք ներկայսպնոլոր
պես Տ-ը P է' ավանդական ձեական տրամաբանության հա
մակարգում: Եթե (2) դատողությունը նշանակենք որպես Q'
ասույթների հաշվի համակարգում, այն կհամարվի բսպսւհսւյտ ձև, որր սակայն ակնհայտորեն ենթադրում է R a S : Այլ
կերպ ասած միայն բութանկյուն եռանկյան անկյուններից
մեկն է մեծ մյուս երկու անկյունների գումարից մտքի բսպահայտ ձևն ուղղակի ենթադրում է, որ ուղղանկյուն եռանկյան
անկյուններից մեկը մեծ չէ մյուս երկու անկյունների գումաըից ե սուրանկյուն եռանկյան անկյուններից մեկը մեծ չէ մյուս
երկու անկյունների գումարից.
Աակսւյն (2) դատողությունը կարող Լ մեկնաբանվել այլ
կերպ: Եվ իրոք, եթե (2) տարողությունը դիտարկվի որպես
հատկության պարզ դատողություն, ապա հետևյալ մտահան
գումը, որտեղ (2) տարողությունը մեծ նախադրյալ Լ; պետք է
համարվի անկանոն.
Միայն բութանկյուն եռանկյան անկյուններիդ մեկր մեծ
է մյուս երկու սւնկւունների գումարից:
АВС-ն բութանկյուն եռանկյուն չէ:________________ (սւ)
Հետևաբար, ABC եռանկյան անկյուններիդ ոչ մեկը մեծ չէ
մյուս երկու անկյունների գումարիդ:
(ա) մւրահանգումը թվում է, թե կատեգորիկ սիլլոգիզմի
առաջին ձևին է համապատասխանում: Սակա յն այդ ձևի սւռւսջին կանոնի համաձայն ւիոքր նախադրյալը պեւրք է լինի
հասւրաւրաւրսն ւլսսրողություն: Մինչդեռ (սւ) օրինակում
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փոքր նախադրյալը հաստատական չէ, ե, այնուամենայնիվ,
սցւաւյվել Լ ճշմարիտ եզրակացություն: Դա պատահակա
նության հետևանք չե, պփ մասին վկայում են և այլ օրինակ
ներ: Ահա ղրանզից մեկը'
Միայն բութանկյուն եռանկյան անկյունների!/ մեկն Լ մեծ
մյուս երկւււ անկյունների ղամարից:
ABC-ն ււսլւյանկյուն եռանկյուն Լ.__________________ (բ)
Հեւրևաբար, ABC եռանկյան անկյուններից ոչ մեկը մեծ
չէ մյուս երկու անկյունների գումարից:
Այս ւսնզամ ևս եւլ[ւակսպւււ|ժյունը ճշմարիտ է, չնայած եթե (բ) մտահանգումր դիտենք որպես սիլլոգիզմ, խախտված
կլինի վերջինիս առաջին ընդհանուր կանոնը ((բ) մտահան
գումը բաղկացած է չորս տերմինից):
Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ (2)դատողությու
նը չպետք է դիտել որպես պարզ ւլսպւողություն (Q): Այ ն բարդ
դատողություն է, որը կարելի է արտահայտել ասույթների
տրամաբանությունում որպես (2ա) Qa Ra S, իսկ պրեդիկատ
ների տրամաբանությունում որպես (2բ) ЗхМ (х)л
лЗхМ(х): (2ւս)-ն կկարդացվի այսպես' J-ութանկյուն եռանկ
յան անկյուններից մեկը մեծ է մյուս երկու անկյունների գու
մարից և ո չ ուղղանկյուն եռանկյան և ո չ էլ սուրանկյուն եռանկյան անկյուններից որևէ մեկը մեծ չէ մյուս երկու անկ
յունների գումարից: (2բ) բանաձևը կարող է կարդացվել հետև
յալ կերպ' Եռանկյունների առարկայական տիրույթից կա եռանկյուն' բութանկյուն եռանկյուն, որի անկյուններից մեկը
մեծ է մյուս երկու անկյունների գումարից, և այդ հատկութ
յամբ օժտված այլ եռանկյուններ չկան:
Նման քննարկումը համապատասխան եզրակացություն
ներով իրականացվում է վտխսւկերպման ւրրամաբանության
համակարգում:
Այժմ քննարկենք հեւրևյսղ դատողության տերմինների
բաշխվածությւսն հարցը.
Որոշ գրողներ բանսսորեդծներ են:
(3)
Ավանդական ձևական տրամաբանության պնդմամբ այս
դատողության, որը մասնավոր հաստատական դատողութ
յուն է, ոչ սուբյեկտր, և ո՜չ էլ պրեղիկատը բաշխված չեն: Դա
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միանգամայն ճիշտ պնդում է, քանի որ նշված տրամաբա
նական համակարգը տերմինների բաշխվածության huipyp
որոշում է' հիմք ընդունելու] դատողության ամրագրված ձեր.
եթե դատողության ձեր թույլ է ւրսւլիս ասելու, որ տերմինը
վերցրած է իր ամբողջ ծսւվսղով, ւրերմինը բաշխված է, հա
կառակ դեպքում տերմինը բաշխված չէ: Հետևաբար, (3) դա
տողությունից անմիջական մւրահանգման ձևով բխում ե Որռշ բանաստեղծներ գրողներ են եզրակացությունը, որը
ճշմարիտ է քննարկվող տրամաբանության համակարգում:
Սակայն իրականում, ոչ թե որոշ, այլ բւզոր բանաստեղծ
ներն են գրողներ՝. Այս եզրակացությունը բխում է ոչ-բացահայտ ձևով, քանի որ (3) դատողությունը ոչ-բւսցահայւր մտքե
րի համակարգում քննարկելիս, հիմք ընդունելով մեր գիտե
լիքների համատեքսւրը, մասնավոր-հաարսորական տարո
ղության պրեդիկսսրը բաշխված ենք համարում, եթե վերջի
նիս ծավալը մտնում է սուբյեկտի ծավալի մեջ (առանզ քվանւրորը հաշվի առնելու) և բաշխված չենք համարում սւյն դեպ
քում, երբ սուբյեկւրի և պրեդիկատի ծավալներր խաչավոր
վող հարաբերության մեջ են գզւնվում:
Եթե բաշխված ւրերմինը նշանակենք « + » , իսկ ոչ-բսւշխվսւծ ւրերմինը' «-» նշաններով, ապա կստանանք հետևյսղ
երկու պատկերը.
Մտքի բացահայտ ձևերի դեպքում'
A դատողությունում4 Տ+,
E դատողությունում՛4 Տ+,
I դատողությունում* Տ-,
Օ դատողությունում4 Տ-,

PP+
PP+

Մտքի ոչ-բացահայտ յեերի դեպքում'
A դատողությունում' Տ+, P-, եթե Տ-ի ծավալը ներառվում է
P-ի ծավալի մեջ, P+, եթե Տ-ի և P-ի ծավալնեբր հսւմընկ նում են:
E տարողությունում' Տ+, P+
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I դատողությունում' S-, P+, եթե P-ի ծավալը ներառվում է
Տ-ի ծավալի մեջ, U P-, եթե Տ-ի և P-ի ծավալները խաչա
վորվող հարաբերության մեջ են գտնվում:
О դատողությունում" Տ-, Р+:
Նման մոտեցման դեպքում՛ լուծվում են մտահանգման,
մասնավորապես անմիջական մտահանգման տեսության մի
շարք հարցեր, որոնք գւստբեր, հաճախ ոչ-ճիշտ պատասխսւններ են ստսպել տրամաբանությանը նվիրված գրակա
նությունում:
Երբեմն մտքի որեէ բացահայտ ձն ենթադրում է մւրքի մեկ
այլ ոչ-բացսւհայտ կառույց, տրամաբանական կանոն, մտւսհանգման աքսիոմ ե այլն: Այդ տեսանկյունից ուշադրություն
դարձնենք մտահանգման հետնյալ օրինակի վրա'
Ողնաշարավորները քորդավոր կենդանիներ են:
Թռչունները ողնաշարավորներ են:________________ (գ)
Հետևաբար, թռչունները քորդավոր կենդանիներ են:
(գ) մւրահանգումը մւրքի բացահայտ ձև է: Սակայն, վեր
ջինիս ենթատեքսւրւսյին վերլուծությունը կարոդ է ի հայտ բե
րել ւրստբեր տրամաբանական կառույցներ, որոնցից մեկն էլ
սիրոգիզմի աքսիոմն Է' այն, ինչ հաստատվում (ժխւրվում) Է
ամբողջ ղասի նկատմամբ, հաստատվում (ժխտվում) է նաև
դասի մեջ մւրնող տարրերի նկաւրմամբ:
Փոխակերպական վերլուծության կարելի Է ենթարկել ոչ
միայն ավանդական ձևական տրամաբանության համակար
գում, այլև մաթեմատիկական տրամաբանության համակար
գում ուսումնասիրվող ձևերը:
Ենթադրենք, ցւսնկանում ենք պւսրգել, թե արդյուք հեւրևւսւլ երկու ասույթս» |ին բանաձևերր համ՛արժեք են:
((Pv Q)a P)—>R
(4)
((P->Q)AR H Q
(5)
Այղ ասույթները հանգեցնենք կոնյունկւրիվ կատարյալ
նորմալ ձևի.
PvQ vPvR
((P v Q)a R ֊> Q
(P v Q) a R v Q
PvQ vPvR
(P a Q)PR
PvQvRvQ
P P R a PQR
(P a Q)RQ
PRa PQR
PQRa QR
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PR(Q a Q) a PQR
PQRa QR(Pa P)
PQR a P QR a PQR
PQRa PQRa PQR
PQR a P QR
(4ш)
PQRa PQR (5ш)
(4ա) ե (5ա) բանաձևերի համեմատությունը у ույ у է տա
լիս, որ դրանք համարժեք չեն, քանի որ համարժեքության
դեպքում դրանք պետք է տարբերվեին միայն կոնյունկւրիվ
անդամների ե պարզ ասույթների կարգով:
Առաջադրված խնդիրը լուծվեց:
Ինչպես (4) և (5) ասույթները, այնպես էլ այն եզրակա
ցությունները, որոնք որպես ասույթներ համեմատելիս նկա
տեցինք, որ (4ա) ե (5ա) բանաձևերը համարժեք չեն; ըաւ/ահայա <ևեո եՕ: Դրանք ամրագրված են տվյալ ւրրամաբա
նական համակարգի (ասույթների հաշվի) և համապատաս
խան լեզվի (սիմվոլների լեզվի) ստույգ և որոշակի կանոննե
րով: Միևնույն ժամանակ դիտարկվող ասույթային ձևերխյ
կարելի է բխեցնել ոչ-բսպահայտ ենթատեքստային ասույթ
ներ: Մասնավորապես (4) ասույթը կարելի Է դիւրել որպես
(PvQ) և Р նախադրյալներից կոնյունկցիայով զուգակցված
և վերջինիս հետ R հնարավոր եզրակացությամբ իմպլիկացիսւյով շաղկապված բանաձև: Քանի որ (4ա)-ն միշւր-ճշմարիւր ասույթ չէ, ուստի հանգում ենք նաև այն ո^աաահաւտ
եզրակացությանը, որ R ասույթը չի բխում (PvQ) և P նա
խադրյալներից: Նմ՜անատիպ փոխակերպական վերլուծութ
յուն կարելի է անել նաև (5) և (5ա) բւսնաձեվերի առթիվ: Մեկ
այլ օրինակ ես:
Պարզենք հեւրևյալ բարդ ասույթների համարժեքությու
նը.
(P->Q) a Q
(6)
(P~Q)a P_ _
(7)
(P v Q)a Q
(Pa Q)v (Р a Q )a Р
PPa PQa QP a QQ a P(Q a Q)
PQa Q(PaJP)
PQ a QPa PQa P Q
PQa QP a Q P (6ш)
PQa QP a P Q
(7ш)
Ապացուցվեց, որ (6) և (7) բարդ ասույթները համարժեք
են, քանի որ կոնյունկւրիվ կատարյալ նորմալ ձևում (6ա) և
(7ա) բանաձևերը իրարից ւրստբերվում են միայն կոնյունկ-
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տիվ անդամների ե պարզ ասույթների կարգով: Օգտվելով
Փեդսւփոխման օրենքիւյ, որր գործում է ինչպես կոնյռւնկցիայի, այնպես էլ դիսյունկցիայի նկատմամբ, (6,ս) ե (7ա) բանաձ
ևերը կարելի է հանգեցնել միևնույն տեսքի'
PQa PQa P Q
(8)
Ի դեպ, (6) և (7) բարդ ասույթների համարժեքության մեջ
կարելի է համոզվել նաև ճշմարտության աղյուսակի միջոՄՈվ:
Ինչպես (4) ե (5), այնպես էլ (6) և (7) բարդ ասույթները և
դրսւնցիւյ հանգեցրած (4ա), (5ա), (6ա) և (7ա) կոնյունկտիվ
կատարյալ նորմալ ձևերը բասահաա Փեո ԵԸ, որոնք ամ
րագրված են ասույթների հաշվի համակարգի և համապա
տասխան լեզվի կանոններով: Սակայն ինչպես (4) և (5) ասույթները, (6) և (7) ասույթները նույնպես ենթադրում են այլ
ձևեր' ռչՀքայահայւը ձևես՛ Այսպես, (6) բարդ ասույթը կարե
լի է դիտել, որպես P—>Q ե Q նախադրյալներից կազմված
կոնյունկցիա, իսկ (7) բարդ ասույթը' որպես Р-Q, և P նա
խադրյալներից կազմված կոնյունկցիա: Դա նշանակում է,
որ P—>Q, Q, ինչպես նաև P~Q, P բանաձևերը ոչ-բացահսւյտ,
ասույթային ձևեր են: Միևնույն ժամանակ (6ա), ինչպեսև (7ա)
կոնյունկտիվ կատարյալ նորմալ ձևերը հնարավորություն են
տալիս ասելու, որ P—>Q ե Q նախադրյալներից և նմանա
պես P~Q և P նախադրյալներից բխում են P Qa P Qa P Q,
PQaPQ, PQaP Q, PQaP Q, PQ, PQ, P Q եզրակացություն
ները: (8) բանաձևի պարզեցման դեպքում կարելի է ստանալ
նաև այլ եզրակացություններ: Եվ ինչպես արդեն նշված, այն
պես այլ հնարավոր եզրակացությունները ա-բսււ/ահաւտ ասույթային ձևեր են:
Այսպիսով, մի կոդմից (4) և (5) ասույթների, մյուս կոդմից
(6) և (7) ասույթների դեպքում լուծվում էին խնդիրներ, որոնք
տարբեր արդյունքներ տվեցին (առաջին դեպքում' ոչ-համարժեք եզրակացություններ, երկրորդ դեպքում' համարժեք եզ
րակացություններ) և այդ խնդիրների լուծումը իրականաց
վում էր բացահայտ ասույթային ձևերի օգնությամբ: Սիևնույն
ժամանակ, ինչպես այդ խնդիրների նախադրյալները, այն-
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պես Լլ վերջիններիցս արտածված եզրակացությունները
հանգեցրին այլ' ոչ-բացահսւյտ խնդիրների լուծմանը (առա
ջին դեպքում' կոնկրետ նախադրյալներից կոնկրետ եզրա
կացության բխեցմանը, երկրորդ դեպքում' կոնկրետ նա
խադրյալներից հնարավոր կոնկրետ եզրակացությունների
ստացմանը):
Մւրքի միևնույն բացահայտ թևերից կարելի Լ սերել, բխեց
նել մի շարք ոչ-բացսւհայւր ձևեր: Դա կարելի էր նկատել նաև
ցանկացած քննարկված օրինակով:
Մտքի բացահայտ և ոչ-բսւցահայւր ձևերր փոխադարձա
բար լրացնում են միմյանց և համակողմանի ու ավելի ստույգ
են դարձնում մեր գխրելիքները քննարկվող հարցի վերաբեր
յալ:
3. ՓՈԽԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Վ>ոԽանեոաաԱան կաՕռՕՕեըՕայն կանոններն են, որոնց
միջոցով իրականացվում են հետևյալ խնդիրները'
ա) մտքի բացահայտ ձևերից սերվում, բխեցվում են ոչբացահայտ ձևեր,
^
բ) ճշգրւրվում է մւրքի բացահայտ և ոչ-բացահսւյտ ձևերի
բնույթը,
գ) միաժամանակ իրականացվում են (սւ) և (բ) խնդիրնեPD(ա) խնդիրն իրականացնող կանոնները կոչվում են ս ե ֊
ըալ եսւԱոՕԱեո.
(բ) խնդիրն իրականացնող կանոնները կոչվում են
ճշցըւըալ կաԸոնՏեը,
(գ) խնդիրր լուծող կանոնները կոչվում են ւապաոուաւ
Աանոսնհո՝.
Այդ կանոնների թիվը զգալի է: Լուսաբանենք (ա), (բ) և
(գ) կանոնները մեկական օրինակով:
Մեոոո եասոՕհ օրհսաե ՚
Ընղհանար-հաստատական դատողության շրջման դեպ
քում անհրաժեշւր է համադրել սուբյեկտի և պրեդիկսսրի ծա-
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վւսլները. երբ ղբսւնք համընկնում են, շրջման հետևանքով
ստացված եզրակացությունն ընդհանուր-հատրսւտական դտտողություն է, իսկ եթե սուբյեկտի ծավալը ներառված է պրեդիկատի ծսւվալի մեջ, ստացված եզրակացությունը մասնավոր-հաստւարական դատողություն է: Ընդհանուր-հաստատական դատողության շրջման հետևանքով ստացված ընդհանոտ-հսատաւըական դատողությունը մտքի սերված ձե է,
ոչ-բացւսհայւր եզրակացություն:
Դիտարկենք հետևյալ ընդհանուր-հաստաւրական դատո
ղությունները'
Մարդը մահկանացու է: (1)
Մստդը բանական Լակ է: (2)
Դասական ձևական ւրրամաբսւնության չափանիշների
համաձայն (1) և (2) դատողությունների շրջման հեւրևսւնքով
կստանանք համապաւրսախանսւբար (1ա) ե (Ի՛):
Որոշ մահկանացուներ մարդ են: (1ա)
Որոշ բանական էակներ մարդ են: (2ա)
Սակայն, փոխակերպական ւրրամաբսւնության սերող
կանոնի համաձայն կստանանք.
Որոշ մահկանացուներ մարդ են: (1ա)
Բոլոր բանական Էսւկները մարդ են: (2Р)
(2Բ) դատողությունը ոչ ֊բ ացահայտ եզրակացություն է:
ճշգոտոո նանոնհ օռհՕան '
Ընդհանուր-հասւրսւտական դատողության սուբյեկտի և
պրեդիկսւտի ծավալների համընկնումը ճշգրւրելու համար կա
րելի է սուբյեկւրից առաջ օգտագործել միայն հասկացութ
յունը: Եթե դրա հետևանքով քննարկվող դատողության
ճշմարտության արժեքը չփոխվի, ապա սուբյեկւրի և պրեդիկատի ծավալներն իրոք համընկնում են, եթե փոխվի' չեն հա
մընկնում (այդ հարցի ճշգրտումն Էլ, իր հերթին, կլուծի րնդհսւնուր-հաստատական դսսրողության շրջման բնույթը):
(1) և (2) դատողությունների սկզբում ամրագրենք միայն
հասկացությունը'
Միայն մստդն Է մահկանացու: (1գ)
Միայն մարդն է բանական Էակ: (2Գ)
(1) դատողությունը ճշմարիտ Է, մինչդեռ (1գ) դատողութ-
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յունր սխալ է: Հետևաբար (1) դատողության սուբյեկւրի և պրեդիկսսրի ծավալները չեն համընկնում: Դա էյ նշանակում է,
որ (1) տարողությունից շրջման հեւրևսւնքով բոլոր դեպքե
րում բխում Լ միայն մասնսւվոր-հաստսսրական բնույթի եզ
րակացություն:
(2)
դատոդւււթյունը ճշմարիտ է և ճշմարտության արժե
քը չփոխվեց (2)-ը (2Դի ձևափոխումից: Հետևաբար (2) դա
տողության սուբյեկտի և պյւեդիկատի ծավալները համընկ
նում են: Դա Էլ իր հերթին նշանակում Է, որ մտքի ոչ-բացա
հայտ ձևերի մակարդակում (2) դատողությունից շրջման ընթւսլյքում սերվում Է րնդհանուր-հաստսսրական բնույթի եզ
րակացություն:
Բաոաոուաւ նանոնհ օոհնաե ՚
Եթե դիտարկվում Է տարողություն, որի սուբյեկտր ընդ
հանուր հասկացություն Է, սակայն կապակցված չէ ընդհան
րության քվանտորով, անհրսւժեշւր է սուբյեկտից առաջ նշել
/ոտաքանչւոտ հասկացությունը: Այդ ձևով դխրստկվող դա
տողությունից սերվում է ոչ-բացահսւյտ ձև, որի բնույթը որո
շելու համստ պետք է պստզել վերջինիս ճշմարւրությունը: Եթե սերված տարողությունը ճշմարիտ է, ապա սերող դատո
ղությունն ընդհանուր է, իսկ եթե սերված տարողությունը
սխալ է, ապա սերող դատողությունը եզակի է (սուբյեկւրր
հզակի-հավւսքական հասկացություն է):
Դիցուք, դիտարկում ենք հեւրևյալ դատողությունը'
Մարդը կարող է պատրաստել արտադրութւան գործիք
ներ: (3)
Այս դատողությունից կարելի է սերել'
Յուրաքանձ)ուր մարդ կարող է պսորրսւստելստւբադրությսւն գործիքներ: (Յա)
Քանի որ սերված դաւրողությունր սխալ է, ուստի (3) դա
տողությունը եզակի է:
Այժմ (1) դատողությունից (Մարդը մահկանացու է) սե
րենք'
Յուրաքանչյուր մարդ մահկանացու է: ( I 4)
(I4) դատողությունը ճշմարխր է, հեւրևաբար (1) դսսրողությունր րնդհանուր է:
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Ինչպես նկատեցինք, քննարկվող բաղաղրյսւլ կանոնով
ե ճշգրտվեց դիտարկվող .դատողության բնույթր, ե' սերվեց
ոչ-բացահսւյտ դաւրողության:
Կարելի է ասել, որ փոխակերպական կանոնների մեծ
մասն, այսպես թե այնպես, բաղադրյալ բնույթ ունի: Դա
դրսևորվում է հատկապես, երբ բացահայտ մտքի ձևերից ոչբացահսւյտ մտքի ձևերի սերումր կանգ չի առնում մի որևէ
կոնկրետ ձևի սերմսւմբ, սւյլրնթսւնում I դեպի ենթսւտևքարի
խորքերը կամ րնդարձակում համատեքսւրի շրջանակները,
որն ել նորանոր չբացահայտված մտքեր է ի հայտ բերում:
*
փ*
Փոխակերպական տրամաբանությունը ոչ թե այս կամ
սւյն տրամաբանական գիտության բաժին է, այլ ինքնուրույն
ւրրամաբանական գիտություն է, որի փոխակերպական վեր
լուծությունը կիրառելի է, և որի փոխակերպական կանոննե
րը գործում են ւրարբեր ւրրամաբանական գիւրությունների
համակարգում: Դրա մասին են վկայում, մսւսնավորւսպես,
ավանդական ձեական տրամաբանության ե մաթեմատիկա?
կան տրամաբանության համակարգերում փոխակերպական
տրամաբանության կիրառման վերը բերված նմուշներր:
Հ Ա Ր Ց Ե Ր Կ Ր Կ Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ՀԱ Մ Ա Ր

1.

Ի ° ն չ է փ ո խ ա կ ե ր պ ա կ ա ն տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ը : 2. Ի ՛ ն չ է մ տ ք ի բ ա 

ց ա հ ա յտ ձ և ը : 3. Ի ՞ ն չ է մ տ ք ի ո չ - բ ա ց ա հ ա յ տ

ձ և ը : 4. Ո ր ո ՞ն ք ե ն մ տ ք ի

ձ և ե ր ի փ ո խ ա կ ե ր պ ա կ ա ն վ ե ր լո ւ ծ ո ւ թ յա ն ն պ ա տ ա կ ն ե ր ը : 5. Փ ո խ ա կ ե ր պ ա 
կ ա ն վ ե ր լո ւ ծ ո ւ թ յա ն ե ն թ ա ր կ ե ք « դ ե ղ ա տ ո ւ ն » , « փ ո թ ո ր ի կ » , « թ թ ո ւ » բ ա ռ ե 
ր ո վ ա ր տ ա հ ա յտ վ ա ծ մ տ ք ե ր ը : 6. Փ ո խ ա կ ե ր պ ա կ ա ն վ ե ր լո ւ ծ ո ւ թ յա ն ե ն թ ա ր 
կ ե ք ա ռ ա ն ձ ն ա ց ն ո ղ դ ա տ ո ղ ո ւ թ յո ւ ն ը : 7. Ն ո ւ յն կ ա ր գ ո վ վ ե ր լո ւ ծ ե ք ա ռ ա ն ձ 
ն ա ց ն ո ղ մ տ ա հ ա ն գ ո ւ մ ը : 8. Ի ՛ ն չ տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր կ ա ն դ ա տ ո ղ ո ւ թ յո ւ ն 
ն ե ր ո ւմ տ ե ր մ ի ն ն ե ր ի բ ւ ս շ խ փ ս ծ ո ւ թ յա ն մ ե կ ն ա բ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ո ւ մ ՝ ՛ա վ ա ն դ ա կ ա ն -ձ ե ա կ ա Օ տ ր ա մ ա բ ա ն ո ւ թ յա ն ե վ ւո խ ա կ ե ր պ ա կ ւս ն տ ր ա մ ս ւբա Օ ո ւթ -
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jmti մոտեցումների միջև: 9. Բերեք վւոխակերպակսւն վերլուծության օրի
նակներ մաթեմատիկական տրամաբանությունից: 10. Ի ՛նչ I փոխակեր
պական կանոնը: 11. Ինչպիսի" փոխակերպական կանոններ կան: 12. Բա
ցատրեք սերող կանոնը: 13 Բնութագրեք ճշգրտող կանոնք: 14. Ի նչ է
բաղսւղրյսղ փոխակերպական կանոնը: 15. Ո րն է փոխակերպական տրա
մաբանության նշանակությունը:
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