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Հոբելյարի մասին 

 

Մեծ է պրոֆեսոր Դավիթ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի 
ավանդը Հայաստանի Հանրապետությունում իսլամագիտու–
թյան և արաբամուսուլմանական քաղաքակրթության 
գիտական ուսումնասիրության ոլորտում։ Այս մասին 
ամենից լավ վկայում են հարյուրից ավելի գիտական 
հրապարակումները, իր ղեկավարությամբ պաշտպանված 
ատենախոսությունները և կատարված հետազոտություն–
ները: 

1976 թ. ավարտելով Երևանի պետական համալսա–
րանի Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբական բաժինը՝ 
Դ. Հովհաննիսյանը մեկնում է՝ ուսումը շարունակելու 
Մոսկվայի պետական համալսարանի Ասիայի և Աֆրիկայի 
երկրների ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1979թ. 
պաշտպանելով «Իբն Կութայբայի «Պոետների և պոեզիայի 
գիրքը»՝ որպես դասական արաբական պոեզիայի 
պատմության աղբյուր» ատենախոսական թեզը նշանավոր 
արաբագետ Մաքսիմ Կիկտևի ղեկավարությամբ, ստանում է 
բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական 
աստիճան‚ իսկ 1980 թվականից աշխատանքի է անցնում 
Երևանի պետական համալսարանում` որպես դասախոս‚ 
ապա՝ դոցենտ: 

1986-1987 թվականներին նա վերապատրաստում է 
անցնում Եգիպտոսում՝ Կահիրեի համալսարանում։ 
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Առջևում 1988 թվականն էր‚ որը պիտի բեկումնային 
լիներ հայ ժողովրդի պատմության համար: Դավիթ 
Հովհաննիսյանը, համալսարանում դասավանդմանն ու 
գիտական աշխատանքին զուգահեռ, սկսում է զբաղվել նաև 
հասարակական և քաղաքական գործունեությամբ` 
մտահոգվելով պետության անկախացման և կայացման 
գործընթացով:  

1989թ. ստեղծվում է «Արմենֆաքս» լրատվական 
գործակալությունը, որը չափազանց կարևոր դեր էր 
խաղալու Հայաստանն այդ տարիների ինֆորմացիոն 
ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Դավիթ Հովհաննիսյանը 
մոտ երկու տարի աշխատում է այս գործակալությունում՝ 
որպես գլխավոր խմբագիր‚ ապա՝ 1990թ. աշխատանքի է 
անցնում Հայաստանի գերագույն խորհրդի վերլուծական 
բաժնում՝ որպես գլխավոր փորձագետ։  

Դավիթ Հովհաննիսյանը արաբագիտության ամբիոնի 
հիմնադիր-վարիչն է, ամբիոնը ղեկավարել է մինչև 1992 
թվականը: 1992 թվականին‚ նշանակվելով Սիրիայի 
Արաբական Հանրապետությունում Հայաստանի նորանկախ 
հանրապետության դիվանագիտական առաքելության 
առաջին ղեկավար‚ նա գիտամանկավարժական 
գործունեությունը փոխարինում է դիվանագիտական 
ծառայությամբ։ Նորանշանակ դիվանագետին վիճակված էր 
նոր դեսպանության հիմնադրման‚ արաբական այդ երկրի 
հետ բարեկամական հարաբերությունների հաստատման և 
պահպանման բարդ‚ բայց, միևնույն ժամանակ, հետաքրքիր 
առաքելությունը: 

1998 թվականի ավարտին վերադառնալով Երևան՝ 
Դավիթ Հովհաննիսյանը ՀՀ Արտաքին գործերի նախարա–
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րությունում ստանձնում է հատուկ հանձնարարություն–
ներով դեսպանի պարտականությունները, միաժամանակ 
վերսկսելով գիտամանկավարժական գործունեությունը ԵՊՀ 
արաբագիտության ամբիոնում։ 2001 թվականին նա 
ընդգրկվում է հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի 
կազմում։ 2003 թվականի փետրվարին թողնում է 
աշխատանքն ԱԳՆ-ում՝ ամբողջովին անցնելով գիտահետա–
զոտական և մանկավարժական գործունեության։ 

2007 թվականին նա հիմնադրում է ԵՊՀ 
Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների 
կենտրոնը։ ԵՊՀ-ի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորա–
բաժանում հանդիսացող այս կենտրոնը զբաղվում է 
արժեքային համակարգերի, քաղաքակրթական հոսքերի, 
միջմշակութային համագործակցության մեխանիզմների, 
տարածաշրջանային քաղաքական և հասարակական գործ–
ընթացների, ինչպես նաև՝ հանրային քաղաքականության 
տարբեր խնդիրների ուսումնասիրությամբ: 

2012 թվականին Դավիթ Հովհաննիսյանին շնորհվում 
է պրոֆեսորի կոչում: 

 Պրոֆեսոր Հովհաննիսյանը հեղինակ է 
արաբագիտությանը, իսլամագիտությանը, մեթոդաբանա–
կան խնդիրներին, փիլիսոփայությանը, քաղաքագիտությանն 
ու միջազգային հարաբերություններին նվիրված տարբեր 
լեզուներով հրատարակված մոտ 110 գիտական 
աշխատանքի, այդ թվում՝ երեք մենագրության։ Նրա 
բազմավեկտոր և հարուստ գործունեությունից կարելի է 
առանձնացնել մի քանի ուղղություններ‚ որոնք 
հնարավորություն են տալիս հասկանալ և ըմբռնել նրա 
մոտեցումներն իսլամի և արաբամուսուլմանական 
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մշակույթի‚ ինչպես նաև՝ համաշխարհային գործընթացների 
վերաբերյալ։ 

Առաջին ուղղությունը վերաբերում է արժեքների և 
արժեքային համակարգի ուսումնասիրություններին‚ որոնց 
միջոցով պրոֆեսոր Հովհաննիսյանը գիտական շրջանա–
ռության մեջ է դրել և ընթերցողի լայն շրջանակների համար 
մատչելի դարձրել ինչպես նախաիսլամական շրջանի 
արաբական‚ այնպես էլ միջնադարյան արաբամուսուլմա–
նական հարուստ մշակութային ժառանգության արժեքները 
և դրանց միջոցով ստեղծված արժեքային համակարգը: 
Առանց նրա կողմից մատնանշված նրբություններն 
ընկալելու դժվար է ըմբռնել այն գործընթացները‚ որոնք 
զարգացել են արաբամուսուլմանական միջնադարյան 
քաղաքակրթական դաշտում‚ ինչպես նաև այն 
զարգացումները‚ որոնք տեղի են ունենում այսօր մեզ 
շրջապատող աշխարհում: 

Վերոնշյալ ուղղության հետ անմիջականորեն 
կապված է Դ. Հովհաննիսյանի գիտական հետաքրքրություն–
ների մյուս ճյուղը‚ որը վերաբերում է ադապտացիոն 
մեխանիզմների ուսումնասիրությանը: Գիտական մի շարք 
հրապարակումներով պրոֆեսոր Հովհաննիսյանը Ղուրանի 
տեքստի և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների 
վերլուծությամբ վեր է հանել արաբամուսուլմանական 
մշակույթին հատուկ յուրօրինակ ադապտացիոն օրինաչա–
փություններ‚ որոնք հնարավորություն են տալիս 
պատկերացում կազմել նաև տարբեր քաղաքակրթական 
դաշտերում մշակույթների միջև ադապտացիոն գործընթաց–
ների առանձնահատկությունների մասին և կիրառելի են 
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այսօր տեղի ունեցող գործընթացները հասկանալու 
տեսակետից 

Պրոֆեսոր Հովհաննիսյանի գիտական հետազոտու–
թյունների առանձին ոլորտ է կազմում հայեցակարգային 
մոտեցումների մշակումը‚ որոնք վերաբերում են 
Հայաստանի Հանրապետության և հայության տեղին և դերին 
ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերների համատեքս–
տում: Այդ մոտեցումներն ամբողջանում են «Երեք ծովերի 
համակարգի» և «Ցանցապետության» հայեցակարգերով: 

Պրոֆեսոր Հովհաննիսյանը կազմակերպագործունե-
ական խաղերի հայկական մեթոդաբանական դպրոցի 
հիմնադիրներից է‚ որի գործունեության շրջանակում նա 
հեղինակել, կազմակերպել և իրականացրել է ՀՀ և 
Հարավային Կովկասի տարբեր արդիական հիմնա-
խնդիրներին առնչվող երկու տասնյակից ավելի կազմա-
կերպագործունեական խաղեր։ 

Դավիթ Հովհաննիսյանն անդամ է մի շարք 
միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում` 
ամերիկյան Միջազգային հետազոտությունների ասոցիա–
ցիայի, «ՏՐԱՆՍՑԵՆՏ» միջազգային ակադեմիայի։ 

Եվ ինչպես նա է ավարտում իր բոլոր 
դասախոսությունները, մենք ևս երջանկություն ենք մաղթում 
մեր սիրելի ուսուցչին և ցանկանում նրան երկար տարիների 
բեղուն աշխատանք։ 

 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոն 


