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Հ

այոց փիլիսոփայության պատմության մասնագի
տական ուսումնասիրությունը սկսվել է XX դարի
40–ական թվականներին Խորհրդային Միությունում: Ան
ցած ժամանակամիջոցում հետազոտություններն ընթացել
են հիմնականում հետևյալ ուղղություններով. 1) առանձին
ականավոր փիլիսոփաների աշխարհայացքի ուսումնասի
րություն, 2) առանձին պատմամշակութային դարաշրջանի
փիլիսոփայական մտքի լուսաբանում, 3) ամփոփիչ ուսում
նասիրություններ, 4) առանձին տեսական ուղղությունների
(փիլիսոփայական, սոցիալ–փիլիսոփայական, պատմափիլի
սոփայական, էսթետիկական, բնագիտական) ուսումնասի
րում, 5) գիտափիլիսոփայական հուշարձանների համահա
վաք և քննական տեքստերի, ինչպես նաև գիտական թարգ
մանությունների հրապարակում, 6) միջնադարյան հայ փի
լիսոփայության պրոբլեմային լուսաբանում: Դրա շնորհիվ
հայոց փիլիսոփայության պատմությունը վերածվեց հայագիտու
թյան ինքնուրույն ոլորտի և ընդհանուր փիլիսոփայապատմա
կան գիտության բաղկացուցիչ մասի: Ինչպես և հայ ժողովր

դի հոգևոր մշակույթի մյուս բնագավառները այն հաղթա
հարեց ազգային արժեհամակարգի շրջանակները և դարձավ
գիտական լայն հասարակայնության հետաքրքրության
առարկա` ձեռք բերելով «համամարդկային պատմամշակու
թային նշանակություն»1:
1

Ս. Ս. Արևշատյան, Վաղ միջնադարյան հայ մշակույթի բնույթն ու զար
գացման հիմնական ուղիները // Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, Եր.,
1984, էջ 420:
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Այդ է վկայում այն փաստը, որ հայ գիտափիլիսոփայա
կան ժառանգության բազում էջեր, խնդիրներ և արժեքներ
խորհրդային շրջանում արտացոլվել են համաշխարհային
և ՍՍՀՄ ժողովուրդների փիլիսոփայության պատմության
նվիրված ուսումնասիրություններում, անթոլոգիական հրա
պարակումներում, փիլիսոփայական, մանկավարժական,
պատմական և ռուսալեզու այլ հանրագիտարաններում:
Հարկ է նշել նաև Բ. Մ. Կեդրովի, Ն. Ի. Ստյաժկինի, Ա. Օ. Մա
կովելսկու, Վ. Ա. Կիրիլինի, Դ. Վ. Ջոխաձեի, Ա. Տուրսունո
վի, Օ. Ռ. Բորոդինի և այլոց աշխատությունները, որոնցում
բարձր է գնահատվել հայ իմաստասերների գիտական վաս
տակը:
Հայ փիլիսոփայական մտքի նվաճումների տարածմա
նը զգալիորեն նպաստեցին խորհրդային կենտրոնական
հրատարակչություններում լույս տեսած հայ գիտնական
ների աշխատությունները, որոնցից հատկապես հիշարժան
են Վ. Կ. Չալոյանի, Ս. Ս. Արևշատյանի, Գ. Ա. Բրուտյանի և
այլոց ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև կոլեկտիվ մի
շարք աշխատանքներ:
Ցայժմ լույս տեսած փիլիսոփայապատմական և գիտա
պատմական ուսումնասիրություններին բնորոշ են.
1) Էմպ
 իր
 իզմը` գիտնականների ջանքերը հիմնականում
ուղղված էին հետազոտական նյութի պոզիտիվ շարադրմա
նը առավելապես նկարագրական մեթոդներով և ինդուկտիվ
բնույթի ընդհանրացումներով, առանց փիլիսոփայական ու
մեթոդաբանական խոր հիմնավորումների, ինչը միանգա
մայն օրինաչափ էր ձևավորվող նոր գիտաճյուղի համար:
Դրանց շնորհիվ բացահայտվեց և գիտական շրջանառության
մեջ ներառվեց հարուստ ու ինքնատիպ փիլիսոփայական
մշակույթ` ականավոր հայ փիլիսոփաների և գիտնականնե
րի անուններ, գիտափիլիսոփայական մտքի բազմաթիվ հու
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շարձաններ, ուսմունքներ, հայեցակարգեր և գաղափարներ,
որոնք վկայում են միջնադարյան Հայաստանի գիտափիլի
սոփայական մշակույթի բարձր մակարդակը:
2) Կում
 ուլյատ
 իվ
 իզմը` փիլիսոփայական գործընթացի
ընկալումը որպես նոր գիտելիքների մշտական յուրացում,
կուտակում, այսինքն` գիտելիքների վերընթաց շարժում,
որի ելակետն է համարվում անտիկ փիլիսոփայական ժա
ռանգությունը, իսկ վերջնակետը` փիլիսոփայական գիտե
լիքի արդի վիճակը: Ունենալով որոշակի դերակատարում,
կումուլյատիվիստական մեթոդը այդուհանդերձ հնարավո
րություն չի տալիս բացահայտել տեսական մտածողության
առանձնահատկությունները տարբեր պատմամշակութային
դարաշրջաններում, կապակցել կոնկրետ պատմական, քա
ղաքական, գաղափարախոսական, մշակութային երևույթ
ների, այսինքն` ժամանակաշրջանի ենթատեքստի հետ: Դրա
արտահայտություններից էր միջնադարյան մշակույթի,
մասնավորապես` փիլիսոփայության ինքնուրույնության և
պատմամշակութային նշանակության անտեսումը, քանզի
կումուլյատիվիզմի տեսանկյունից այն չի ներգծվում հիշյալ
վեկտորի մեջ:
3) Փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրու
թյունը հաս
 ար
 ակ ակ ան–տնտես
 ակ ան ֆորմ
 աց իան
 եր
 ի տե
սության մարքսյան դիրքերից, որի համաձայն յուրաքանչ
յուր հաջորդ փուլ նախորդի համեմատ ավելի բարձր և զար
գացած է: Հետազոտողները գործնականում անտեսում էին
նույն մարքսիզմի այն հիմնադրույթը, որ հասարակության
հոգևոր–մշակութային կյանքը (այդ թվում` փիլիսոփայու
թյունը) ուղղակիորեն կախված չէ նրա տնտեսական հիմքե
րից, որ այն օժտված է հարաբերական ինքնուրույնությամբ:
Այս հանգամանքը ցայտուն կերպով արտահայտվում է միջ
նադարյան, այդ թվում` հայ փիլիսոփայության մեջ:
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4) Փիլիսոփայության պատմության վերլուծությու
նը մատերիալիզմի և իդեալիզմի պայքարի դիրքերից: Բուն
հիմնահարցի առկայությունը կասկած չի հարուցում, այն
ո՛չ բովանդակազուրկ է, ո՛չ էլ զուտ գաղափարախոսական,
ինչպես փորձում են երբեմն այն ներկայացնել: Այն իրական
հիմք ունի փիլիսոփայության պատմության մեջ: Այլ հարց
է, թե պետքէ արդյոք այն դիտել որպես փիլիսոփայության և
աշխարհայացքային միակ հիմքը:
5) Գաղափարախոսական նպատակներով փիլիսոփայու
թյան հիմնահարցի ընդգծում` կապված նաև կուս
 ակց ակ ան–
դաս
 ակ արգ
 ային մեթոդի հետ, ինչի հետևանքով փիլիսոփա
յության պատմության մեջ մատերիալիստական գիծը, ի հա
կադրություն իդեալիստականի, նույնացվում էր գիտակա
նությանը: Դա նույնպես փիլիսոփայության պատմության
միակողմանի շարադրման պատճառ հանդիսացավ:
Հայ գիտնականների ուսումնասիրություններում նշված
սկզբունքների կիրառումը հանգեցրեց այն բանի, որ միջնա
դարյան մտածողների հայացքների լուսաբանման ժամանակ
շեշտը հիմնականում դրվում էր նրանց ուսմունքների այն
կողմերի վրա, որոնք համահունչ են մատերիալիստական
գաղափարներին: Այդ իսկ պատճառով` բազում արժեքավոր
գաղափարներ, տեսական բնույթի նյութեր «վրիպել են» հե
տազոտողների տեսադաշտից:
Հարկ է նշել նաև, որ փիլիսոփայության պատմաբան
ները հաճախ միջնադարյան հայ իմաստասերների հիմնադ
րույթները արհեստականորեն մեկնաբանում էին մատերիա
լիստական ոգով: Թեև գիտական առումով նրանք մեղանչում
էին ճշմարտության դեմ, սակայն նման մոտեցումը` անկախ
սուբյեկտիվ նկատառումներից, օբյեկտիվորեն հնարավորու
թյուն էր ստեղծում ուսումնասիրել և գիտական շրջանա
ռության մեջ դնել միջնադարյան հայ իմաստասերների ուս
մունքներն ու երկասիրությունները:

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

11

Փիլիսոփայական մտքի զարգացման բնույթի և օրինա
չափությունների հետազոտությունը ենթադրում է նկատի
ունենալ ինչպես փիլիսոփայական գիտելիքի նկատմամբ
«արտաքին» գործոնները` սոցիալ–տնտեսական, քաղաքա
կան, գաղափարախոսական, հոգեբանական, պատմամշա
կութային և այլն, այնպես էլ «ներքին» գործոնները, որոնք
կապված և պայմանավորված են բուն գիտափիլիսոփայա
կան գիտելիքի զարգացման ներքին տրամաբանությամբ ու
մեխանիզմով: Այսինքն` գիտափիլիսոփայական գիտելիքի
զարգացումը պետք է դիտել որպես «կոգնիտիվ (ճանաչողա
կան) և սոցիոմշակութային գործոնների ներքուստ հակասա
կան փոխներգործություն»1: Ընդ որում, «արտաքին» և «ներ
քին» կողմերը միասնական գործընթացի երկու հետազոտա
կան կտրվածքներն են:
Այս առումով հայ միջնադարյան փիլիսոփայության
պատմությանը նվիրված աշխատությունների շարքում
առանձնանում է ականավոր հայագետ Ս. Ս. Արևշատյա
նի հիմնարար հետազոտությունը (Формирование философской
науки в древней Армении (V–VI вв.). Ер., 1973), որում միջնադար
յան Հայաստանում փիլիսոփայական գիտության ձևավոր
ման ու զարգացման շարժընթացը վերլուծվում է պատմամ
շակութային ընդհանուր համատեքստի մեջ` որպես «արտա
քին» գործոնների ազդեցությամբ առաջացած այդ երևույթի
բաղկացուցիչ մաս: Թեև հեղինակը հատուկ չի անդրադառ
նում մեթոդաբանական խնդիրների մշակմանը, սակայն աշ
խատանքն ամբողջությամբ կարելի է բնութագրել որպես մե
թոդաբանական համակարգված սկզբունքների իրագործման
առաջին հաջողված փորձ: Դրա շնորհիվ հեղինակին հաջող
վել է ստեղծել այդ բարդ ու հակասական գործընթացի հա
մապարփակ գիտական պատկերը:
1

Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982. С. 8.
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Տեսական մտքի պատմության ողջ ընթացքում մեթո
դաբանական ու աշխարհայացքային հիմնարար նշանակու
թյուն է ունեցել փիլիսոփայության, աստվածաբանության և
բնագիտության հարաբերակցության հարցը, ինչը տարբեր
լուծումներ է ստացել առանձին դարաշրջաններում:
Հայոց փիլիսոփայության մեջ բնագիտական ուղղու
թյան ձևավորումն ու զարգացումը որոշակի արտացոլում
է ստացել փիլիսոփայապատմական և գիտապատմական
հետազոտություններում: Առաջին կարգի աշխատություն
ներում բնագիտական (կամ բնափիլիսոփայական) հարցերը
քննարկվել են փիլիսոփայական (գոյաբանական) հարցերի
վերլուծության կապակցությամբ: Ընդ որում` բնագիտա
կան նյութը, որպես կանոն, ենթարկվում էր փիլիսոփայա
կան–աշխարհայացքային խնդիրների լուծմանը, ոչ միշտ և
ոչ բավարար չափով էր առանձնացվում իբրև փիլիսոփայա
կան գիտության ինքնուրույն բաղադրամաս: Այդ պատճա
ռով բնագիտական խնդրակարգը կա՛մ լիովին ենթարկվում
էր փիլիսոփայականին, կա՛մ ձուլվում էր փիլիսոփայական
խնդրակարգում:
Սակայն այս դեպքում տեղի է ունենում խնդիրների
որոշակի «համահարթեցում», ինչը հանգեցնում է այն բա
նի, որ բնագիտական հարցերը ըստ էության` վերածվում
են գոյաբանական խնդիրների: Դրան էապես նպաստում է
միջնադարյան աշխարհայացքի համադրական (սինկրետիկ)
բնույթը: Ընդ որում` ասվածը չի վերաբերում այն աշխատու
թյուններին, որոնք անմիջականորեն առնչվում են բնագի
տության ոլորտին:
Հասկանալի է, որ այս դեպքում ևս հետազոտողը լիո
վին ապահովագրված չէ շեշտերի փոփոխության վտանգից,
որովհետև միևնույն խնդիրը պարունակում է բազմիմաս
տության տարր և զանազան մեկնաբանության իրական
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հիմք: Այս հանգամանքն առավել ցայտուն դրսևորվում է
միջնադարում, երբ գիտական գիտելիքի բոլոր բնագավառ
ները փաստորեն դիտվում էին իբրև փիլիսոփայական գի
տության միասնական համակարգի մասեր, թեև հարաբերա
կանորեն ինքնուրույն:
Գիտապատմական հետազոտությունների շարքում կա
րելի է նշել Լ. Ա. Հովհաննիսյանի, Տ. Ղազանչյանի, Ավ. ՏերՊողոսյանի, Բ. Թումանյանի, Գ. Բ. Պետրոսյանի, Գ. Բադալ
յանի, Էդ. Աղայանի, Ստ. Վարդանյանի և այլոց աշխատու
թյունները, որոնք հնարավորություն են տալիս նշմարել
բժշկական, կենսաբանական, աստղաբաշխական, մաթեմա
տիկական, տոմարագիտական և գիտելիքի այլ բնագավառ
ների զարգացման ուղիները: Սակայն նրանց աշխատու
թյունները զուրկ են փիլիսոփայական ընդհանրացումից,
փիլիսոփայական ռեֆլեքսիայից (անդրադարձից), իսկ որոշ
առումով` փիլիսոփայական հիմքից: Մինչդեռ բնագիտական
մտքի պատմության վերլուծությունը փիլիսոփայական–աշ
խարհայացքային կտրվածքով անհրաժեշտ նախադրյալներ
է ստեղծում վաղ միջնադարյան Հայաստանում «բնախոսու
թյան», աշխարհի ընդհանուր պատկերի ձևավորման և զար
գացման գիտական վերակառուցման համար:
Սույն խնդրի հրատապությունը պայմանավորված է
նաև այն բանով, որ բնագիտական խնդրակարգին, ֆիզի
կական աշխարհի անմիջական ուսումնասիրությանը դիմե
լը էապես նպաստում էր փորձնական, սենսուալիստական
ու ռացիոնալիստական ուղղությունների և մտածելակերպի
խորացմանը:
Բացի այդ հարկ է «փիլիսոփայություն», «բնափիլիսո
փայություն» և «բնագիտություն» հասկացությունների
սահմանազատման չափանիշների պարզաբանում: Առաջին
դեպքում խոսքն առհասարակ կեցության և դրա նախա
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սկիզբների ուսմունքի մասին է, երկրորդում` հարաբերակա
նորեն կոնկրետ կեցության, այսինքն` բնության, տիեզերքի
մասին է, որը դիտվում է իբրև ամբողջություն և մտազն
նորեն կառուցվող, դրա սկիզբների, իսկ վերջին դեպքում`
ուսմունք բնական երևույթների և գործընթացների մասին`
հիմնված անմիջական դիտումների և փորձի տվյալների վրա,
որոնք աշխարհի շատ թե քիչ ընդհանուր պատկերի ստեղծ
ման հիմք են ծառայում:
Բնափիլիսոփայությունը աշխարհի ճանաչողության
պատմական աստիճաններից է: Տարածված տեսակետներից
մեկի համաձայն` միջին դարերում, այսինքն` փիլիսոփայու
թյան և աստվածաբանության մերձեցման դարաշրջանում
բնափիլիսոփայությունը գրեթե դուրս էր մղվել փիլիսոփա
յական ասպարեզից, և սոսկ դրա առանձին տարրեր հարմա
րեցված էին կրոնական պատկերացումներին, որ բնության
հետազոտության նկատմամբ հետաքրքրությունը կրկին
աշխուժանում է միայն Վերածննդի փիլիսոփայության մեջ:
Այս պնդումը, թերևս, ճիշտ լինելով արևմտաեվրոպական
միջնադարի համար, որոշակի ճշգրտման կարիք ունի, երբ
խոսքը նույն դարաշրջանի արևելյան և հայ փիլիսոփայու
թյան մասին է:
***
Հեղինակները հարկ համարեցին անդրադառնալ հայ
ժողովրդի հնագույն աշխարհայացքի առաջացման ու զար
գացման հիմնական փուլերի, հնագույն աշխարհայացքային
ձևերի, բնափիլիսոփայական ու բնագիտական պատկերա
ցումների ձևավորման և «փորձնական» գիտելիքների կու
տակման գործընթացին, որոնց պատմական զարգացումը
հանգեցրել է գիտելիքի հարաբերականորեն ինքնուրույն
բնագավառների առանձնացման: Դա հնարավորություն
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կտա ըմբռնել ժառանգական կապը պատմամշակութային
տարբեր շրջանների միջև, կնպաստի հեթանոսությունից
քրիստոնեության անցման, երկու աշխարհայացքների ու
գաղափարախոսությունների հակամարտության և ժառան
գորդման հետ առնչվող խնդրի մեջ ճիշտ կողմնորոշվելուն:
Մենք ելնում ենք մեթոդաբանական այն սկզբունքից,
որի համաձայն` թե՛ փիլիսոփայապատմական, թե՛ գիտա
պատմական առարկան ոչ միայն փիլիսոփայության իբրև
ձևավորված համակարգի զարգացման, այլև այդ հոգևոր գո
յացումը նախապատրաստող հոգեմտավոր գործընթացի ու
սումնասիրությունն է: Այս առումով կարելի է համաձայնել
այն տեսակետի հետ, ըստ որի փիլիսոփայության պատմաբա
նի ուշադրության առարկան է «ոչ միայն բուն փիլիսոփա
յության զարգացման օբյեկտիվ գործընթացը, այլև դրա նա
խապատրաստման գործընթացը, փիլիսոփայության հոգևոր
նախադրյալների պատրաստման գործընթացը, այսինքն`
նախափիլիսոփայությունը»: Հակառակ պարագայում, շա
րունակում է նա, «պրոտոփիլիսոփայության մեջ», այսինքն`
փիլիսոփայության առաջացման արդյունքում շատ բան
«առանց նախափիլիսոփայության հասկանալի չէ: Պրոտո
փիլիսոփայության մեջ շատ մութ, կարծես իռացիոնալ պա
հեր կան: Իսկ դա գրեթե միշտ ոչ այլ ինչ է, քան պրոտոփի
լիսոփայության մեջ նախափիլիսոփայության վերապրուկ:
Հաշվի չառնելով նախափիլիսոփայությունը, հնարավոր չէ
հասկանալ և այն իրապես նորը, որ տվել են առաջին փիլիսո
փաները նախափիլիսոփաների համեմատությամբ»1:
Մեջբերված նկատառումները մեթոդաբանական նշա
նակություն ունեն թե՛ փիլիսոփայության ու գիտության
պատմության հետազոտության, թե՛ պատմամշակութային
տարբեր դարաշրջաններում գիտափիլիսոփայական տեսու
թյունների ձևավորման գործընթացի լուսաբանման համար:
1

А. Н. Чанышев, Начало философии. М., 1981. С. 10.
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Հայոց փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքների շուրջ:
Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, յուրաքանչյուր նոր սե
րունդ պարբերաբար վերընթերցում, վերաիմաստավորում
ու շարադրում է պատմությունը (բառի լայն իմաստով),
կրկին «հայտնաբերում» այն իր համար: Անցյալում կուտակ
ված գիտելիքներին, պատմական զարգացման ընթացքում
ստուգված հայեցակարգերին, «ավանդույթներին», «հեղի
նակություններին», «դասականներին», ազգային ու հա

մամարդկային հոգևոր փորձին և արժեքների կայունացած
համակարգերին դիմելը բոլոր ժամանակաշրջաններում յու
րաքանչյուր ազգի հոգևոր կեցության, ինքնաճանաչման և
ինքնահաստատման կարևորագույն ձևերից է:
Յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ ազգի պատմական անց
յալը կարոտ է սեփական տեսական–մեթոդաբանական հիմ
քի իմաստավորման ու մշակման: Մեթոդաբանական հայե
ցակարգը պետք է բխեցվի իրական պատմամշակութային և
փիլիսոփայապատմական գործընթացի վերլուծությունից,
արտացոլի դրանց էությունն ու զարգացման տրամաբանու
թյունը: Դա ամենևին չի բացառում, այլ ենթադրում է հաշվի
առնել գոյություն ունեցող մեթոդաբանությունները:
Հիշյալ մոտեցումը, իր հերթին, ենթադրում է ելակետա
յին հասկացությունների ընտրություն, ինչը հանգեցնում է
ճանաչողական նոր բարդ իրավիճակի, որ կապված է ընտրու
թյան չափանիշների սահմանման հետ:
Նախկինում հայագետները ղեկավարվում էին խորհրդա
յին փիլիսոփայապատմական գիտության մեթոդաբանու
թյամբ, ինչը այլ մեթոդաբանությունների նման «համահար
թեցնում էր» իրական փիլիսոփայապատմական գործընթացի
բազում կողմեր, անտեսում ազգային մտքի առանձնահատ
կությունները: Որոշ դեպքերում դա հիմնավորվում է թե՛
պատմական և թե՛ մշակութային առումով, բայց ո՛չ միշտ:
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Խորհրդային շրջանի հայագիտությունը ելնում էր պատ
մության սոցիոլոգիական հայեցակետից, մինչդեռ հետա
զոտվող նյութը ո՛չ միշտ և ո՛չ պատշաճ չափով էր տեղավոր
վում սոցիոլոգիական հայեցակետի «պրոկրուստյան մահճի»
մեջ: Մեթոդաբանության և պատմական էմպիրիկ նյութի
միջև գոյություն ունեցող հակասությունը, բնականաբար,
առաջացնում էր այլազան բարդություններ. հայագետները
հաճախ հայտնվում էին փակուղային իրավիճակում: Նրան
ցից հետազոտական մեծ վարպետություն էր պահանջվում`
պարտադրվող գաղափարախոսության, մեթոդաբանության
և պատմագրական կոնկրետ նյութի միջև խուսանավելու հա
մար:
Մեթոդաբանական խնդրակարգի հրատապությունը
առավել պարզորոշ դրսևորվում է հասարակության (ազգի)
պատմության բեկումնային ժամանակաշրջաններում, երբ
հասարակական–քաղաքական ու գաղափարախոսական չա
փանիշների սրընթաց փոփոխությունների պայմաններում
ինքնորոշման (ինքնաճանաչման, ինքնագիտակցման) և
ինքնահաստատման, նախորդ ժամանակաշրջանից ժառան
գված հոգևոր–մշակութային արժեքների մեջ վերակողմնո
րոշվելու անհրաժեշտություն է ծագում:
Խորհրդային համակարգի փլուզումը առաջացրեց ինչ
պես աշխարհայացքային կողմնորոշիչների, սկզբունքների
և դիրքորոշումների, այնպես էլ կուտակված գիտական գի
տելիքների իմացական–ճանաչողական (կոգնիտիվ) անո
րոշություն և անկայունություն, մեթոդաբանական խոր
ճգնաժամ: Առաջացած մեթոդաբանական վակուումը լայն
հնարավորություններ է ստեղծում մեթոդաբանական պլյու
րալիզմի (բազմակարծության) և հետազոտական ազատու
թյան համար, ինչը, սակայն, չպետք է նույնացնել մեթոդա
բանական «անարխիզմին» և էկլեկտիզմին, ինչպես վարվում
են հետազոտողներից շատերը:
2 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Մեթոդաբանական պլյուրալիզմը պատմական գործըն
թացի կամ որևէ երևույթի վերաբերյալ տարբեր, նույնիսկ
իրարամերժ մեթոդաբանական դիրքորոշումների հնարավո
րությունն է: Սակայն այդ հնարավորությունը պայմանա
վորված է օբյեկտիվ հիմքով, այն է` պատմական գործընթացի
և փիլիսոփայական ու գիտական կազմավորումների բազմա
շերտությամբ և բազմադիմությամբ: Քանզի մեթոդաբանա
կան ոչ մի մտակառույց սկզբունքորեն ի վիճակի չէ ընդգրկել
դրանք ամբողջությամբ, բացատրել միանշանակ և հավասա
րապես: Իրականում գոյություն ունեցող բոլոր մեթոդաբա

նություններից յուրաքանչյուրը վերաբերում է պատմական
գործընթացի, գիտամշակութային համակարգի որևէ կողմին,
իսկ մյուսները ենթարկվում են դրան կամ բխեցվում դրանից:
Մեթոդաբանական «անարխիզմը» պլյուրալիզմից տար
բերվում է այն բանով, որ հնարավոր է դարձնում որևէ հա
մադրույթի կիրառումը նաև հետազոտության այնպիսի
օբյեկտի նկատմամբ, որը մի այլ համադրույթի ոլորտն է:
Այս առումով, մեթոդաբանական համապարփակության հա
վակնող բոլոր տեսությունները նույնպես պարունակում են
«անարխիզմի» տարրեր: Իսկ մեթոդաբանական էկլեկտիզ
մը, ի տարբերություն պլյուրալիզմի և «անարխիզմի», հե
տազոտության միևնույն օբյեկտի վերաբերյալ հնարավոր է
դարձնում տարբեր և նույնիսկ իրարամերժ ու անկապ համա
դրույթների կիրառումը:
Հետևաբար, եթե մեթոդաբանական «անարխիզմը» պա
րունակում է գիտական կամայականություն, իսկ էկլեկտիզ
մը` տարբեր մոտեցումների մեխանիկական զուգորդում,
ապա մեթոդաբանական պլյուրալիզմի ճիշտ կիրառումը կա
րելի է համարել գիտության և հատկապես փիլիսոփայության
գոյության ու զարգացման անհրաժեշտ պայման: Միաժա
մանակ մեթոդաբանական պլյուրալիզմը չի բացառում փիլի

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

19

սոփայական հայեցակարգերի որակական տարբերությունը՝
խոսքը դրանց գոյության հավասար իրավունքների մասին
է: Իսկ իբրև տարբերակման չափանիշ` կարող է դիտվել «օբ
յեկտի հետազոտական մակարդակների և տեսանկյունների
ընդգրկվածության աստիճանը»: Այսինքն` մեթոդաբանա
կան պլյուրալիզմը չի բացառում ընտրության և արժեվոր
ման չափանիշների գոյությունը և պատմական, այդ թվում`
ազգային պատմական անցյալի վերլուծությունն ու լուսա
բանումը մեթոդաբանական տարբեր դիրքերից:
Ստեղծված մեթոդաբանական, արժեբանական և իմա
ցաբանական ճգնաժամից դուրս գալու համար հնարավոր
են հետևյալ ուղիները. ա) մարքսիստական մեթոդաբանու
թյան ձևափոխում կամ «վերանորոգում», հատկապես դրա
ծայրահեղ միտումների և սուր անկյունների հարթեցում, բ)
արևմտյան մեթոդաբանական համադրույթներից մեկի ընտ
րություն, գ) առկա մեթոդաբանությունների հիման վրա նոր
մեթոդաբանական հայեցակարգի ստեղծում, դ) ազգային
մտքի հայեցակարգերի և մշակույթի պատմության ուսում
նասիրության հիման վրա սեփական մեթոդաբանական հիմ
քերի մշակում:
Առավել հիմնավորված է թվում աշխատանքները կենտ
րոնացնել վերջին ուղղության վրա: Նախ` պատմության օբ
յեկտը ավելի հաստատուն է և ուսումնասիրված: Երկրորդ`
արդի խնդիրներն ու գործընթացները չափազանց փոփոխա
կան են: Մինչդեռ տեսական ընդհանրություններ կատարե
լու, օրինաչափությունների բացահայտման և հիմնավորման
համար անհրաժեշտ է հետազոտության օբյեկտի «կայունու
թյուն»: Երրորդ` առանց պատմական անցյալի իմացության
և պատմ
 ակ ան մեթ
 ոդ
 աբ
 ան
 ության դժվար է դիմել ժամանա
կակից գիտելիքի մեթոդաբանության մշակմանը:
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Վերջին տարիների սակավաթիվ հրապարակումները
ցույց են տալիս, որ հայ գիտնականները նախապատվությու
նը տալիս են առաջին երկու ուղիներին, իսկ «տեսական հիմ
նավորման» առումով` գերազանցապես երկրորդին: Ինչպե
սև ազգային կյանքի մյուս բնագավառներում, հետազոտա
կան ջանքերը սահմանափակվում են հայ մշակույթի պատ
մության վրա արևմտյան մեթոդաբանական կաղապարների
տեղադրման փորձերով կամ ազգային մշակույթի առանձին
երևույթները և փաստերն արևմտյան մեթոդաբանական հա
յեցակարգերի տեսանկյունից մեկնաբանումով: Արդյուն
քում գիտնականները մի կողմից ձգտում են հայտնաբերել
փաստեր, որոնք ենթարկվում են ընտրված մտակաղապար
ներին, իսկ մյուս կողմից` ազգային մշակույթի երևույթնե
րի բացատրության ժամանակ օգտագործում են տարբեր, եր
բեմն հակադիր ու իրարամերժ մեթոդաբանական սկզբունք
ներ: Այսինքն` մեթոդաբանական ազատության և պլյուրա
լիզմի սկզբունքը ընկալվում է բառացիորեն ու փաստորեն
փոխարինվում մեթ
 ոդ
 աբ
 ան
 ակ ան ան
 արխ
 իայով:
Նշված նկատառումները տեսականորեն չեն բացառում
որևէ մեթոդաբանական համակարգին դիմելու հնարավորու
թյունը: Սակայն սկզբունքների ընտրության ազատությու
նը չի նշանակում գիտական «կամայականություն», քանզի
դա նույնպես ենթադրում է համապատասխան հիմնավորում:
Դրա համարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է ընտ
րված հայեցակարգը հարաբերակցել ազգային մշակույթի
պատմության իր
 ակ ան գործ ընթ
 աց ի, լայն փաստագրական
հենքի և զարգացման բացահայտված օրինաչափություննե
րի հետ: Այսինքն` պետք է ապահովել իմացության օբյեկտի
և այդ օբյեկտը բացատրող (կամ արտացոլող) տեսության
համապատասխանությունը:
Ընդսմին, մեթոդաբանական նշված դիրքորոշումը թե
րի է սկզբունքորեն, որովհետև 1) արևմտյան մեթոդաբա
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նությունները, այդ թվում` մարքսիստականը, ստեղծվել են
եվրոպական պատմամշակութային, մտածական–ճանաչո
ղական, գաղափարական և սոցիալական հիմքի վրա, ուստի
կարող են հաջողությամբ կիրառվել համապատասխան երկր
ների ու ազգերի պատմական անցյալի ուսումնասիրության
ժամանակ, 2) գոյություն ունեցող մեթոդաբանությունների
զգալի մասը հիմնականում խարսխված է ոչ թե պատմական
նյութի խորազնին հետազոտության, այլ տեսական–տրա
մաբանական մտակառուցումների վրա, 3) այս եղանակով
ստեղծված մեթոդաբանությունների տարածումը ոչ եվրո
պական ժողովուրդների պատմության վրա` բազմաթիվ վե
րապահումներով հանդերձ, հղի է ազգային յուրահատկու
թյունների «համահարթեցման» վտանգով և կոնկրետ պատ
մական գործընթացը «համաշխարհային» (իմա` եվրոպական)
պատմության ընդհանուր, վերացական ուրվագծերին կամ
կաղապարներին ենթարկելու միտումով:
Թվարկված հանգամանքները բնորոշ են թե՛ արևմտյան,
թե՛ խորհրդային մեթոդաբանությանը, ինչը հանգեցրեց մե
թոդաբանության և կոնկրետ պատմական հետազոտություն
ների միջև անջրպետի առաջացման:
Յուրաքանչյուր ավարտուն փիլիսոփայական ուսմունք
և գաղափարախոսություն պարունակում է նպատակաբա
նության (թելեոլոգիզմի) տարրեր: Փիլիսոփայական նպա
տակաբանությունը մասնավորապես արտահայտվում է այն
երևույթի մեջ, որ յուրաքանչյուր փիլիսոփայական ուղղու
թյան, դպրոցի կամ առանձին մեծ փիլիսոփայի կողմից շա
րադրված փիլիսոփայության պատմությունը իրականում
վերածվում է տվյալ դպրոցի կամ անհատի փիլիսոփայական
ուսմունքի տարրերի սաղմնավորման և հետագա զարգաց
ման լուսաբանման:
Փիլիսոփայապատմական ընթացքը դիտվում է որ
պես մարդկային մտքի վերընթաց շարժում, որը, սակայն,
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«ավարտվում է» այս կամ այն փիլիսոփայական համակար
գով: Փիլիսոփայության պատմությունը դիտվում է որպես
տվյալ փիլիսոփայության լինելության գործընթաց, որն
«ավարտվում է» դրա դասականների երկերում: Իսկ փիլիսո
փայական մտքի հետագա զարգացումը, փաստորեն, կարող է

կայանալ միայն այդ դպրոցի շրջանակներում
Այնուհանդերձ, ոչ մի փիլիսոփայական համակարգ չի
կարող մեթոդաբանության դեր ստանձնել բոլոր ժողովուրդ
ների պատմության և մշակույթի ուսումնասիրության ոլոր
տում:
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ ցանկացած մեթոդա
բանության մեխանիկական ընդօրինակումը կամ կոսմետիկ
«վերանորոգումը», ինչպես դա այսօր տեղի է ունենում մե
զանում, չի կարելի հիմնավորված և արդարացված համա
րել: Մարքսիզմի բացասումը և որևէ այլ մեթոդաբանության
ընտրությունը սկզբունքորեն չի հաղթահարում կամ վերաց
նում ճանաչողական անորոշությունը և մեթոդաբանական
ճգնաժամը:
Այսպիսով, մեթոդաբանական վակուումը շարունակ
վում է, և հայ գիտնականների առջև ծառացած է լուրջ ու
պատասխանատու խնդիր:
Թվում է, որ հայ ազգային պատմությունը, դրա առանձ
նահատկությունները պահանջում են, որպեսզի մեթոդա
բանական որոնումներն ընթանան ազգ
 ային մշակ ույթ
 ի և
ազգ
 ային մտքի պատմ
 ության սեփ
 ակ ան մեթ
 ոդ
 աբ
 ան
 ակ ան
հիմք
 եր
 ի մշակմ
 ան ուղղ
 ությամբ: Այս միտքը բնավ չի բացա
ռում, այլ հակառակը, ենթադրում է գոյություն ունեցող մե
թոդաբանական հայեցակարգերի խոր իմացություն, որոնք,
սակայն, չպետք է դիտվեն որպես մեկընդմիշտ տրված ինվա
րիանտներ: Այլ կերպ ասած` դրանք պետք է տեսական–մեթո
դաբանական կողմն
 որ
 ոշ իչն
 եր
 ի, և ոչ թե բուն տեսություն
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ների դեր կատարեն: Դրանով միաժամանակ կվերացվի այն
անջրպետը, որ հաճախ առաջանում է մեթոդաբանության և
պատմական հետազոտության միջև1:
Սոցիոլոգիական մեթոդաբանությունները կիրառելի չեն
հայ ժողովրդի պատմության բնագավառում, քանզի կառուց
ված են հաս
 ար
 ակ ություն կամ հասարակական կեցություն
հասկացությունների վրա: Այն բավարար չէ, երբ խոսքն այն
պիսի ազգերի պատմական անցյալի մասին է, որոնք դարեր
շարունակ զրկված են եղել քաղաքական անկախությունից
ու ազգային պետականությունից, և որի հետևանքով նրանց
պատմական զարգացումը ձեռք է բերել գերազանցապես ազ
գային–պատմ
 ակ ան, ազգ
 ային–մշակ ութ
 ային բնույթ` հետին
պլան մղելով հաս
 ար
 ակ ակ ան գործ ոն
 ը:
Դա չի նշանակում «ազգային գործոն» և «հասարակա
կան գործոն» հասկացությունների հակադրում: Հասարակա
կանը և ազգայինը միշտ հանդես են գալիս միասնաբար` որ
պես միասնական պատմական գործընթացի տարբ
 եր, բայց և
փոխկ
 ապ
 ակցվ
 ած ու փոխպ
 այմ
 ան
 ավ
 որվ
 ած կողմ
 եր, մակ ար
դակն
 եր: Խոսքը միասնական ամբողջի մեջ երկու սկզբներից
մեկի գերակայության մասին է, այն էլ պատմության առան
ձին հատվածում:
«Հասարակություն» հասկացությունը որպես կանոն,
առնչվում է «պետություն» հասկացությանը, ուստի վերջի
նիս բացակայության պարագայում հասարակության մասին
կարելի է խոսել վերապահումներով: Այդ դեպքում գործ ու
նենք ոչ թե հասարակության կան սոցիալական հանրույթի,
այլ ազգ
 ի կամ ազգ
 ային հանր
 ույթ
 ի հետ:
Պետականության և քաղաքական անկախության բա
ցակայության պայմաններում թեև մարդկային սուբստրա
1

Տե՛ս Կ. Ա. Միրումյան, Հայ ազգային մտքի ուսումնասիրության ելակետային
մեթոդաբանական հասկացությունների մասին // Հայ իմաստասիրությունը
հոգևոր մշակույթի համակարգում, պրակ 2, Եր., 1995:
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տը մոտավորապես մնում է նույնը, ինչ որ պետականության
առկայության պարագայում, սակայն այն կարգավորվում և
կազմակերպվում է ոչ թե իրավաքաղաքական օրենքների ու
նորմերի, այլ լեզվամշակութային, կրոնաեկեղեցական, հո
գևոր–գաղափարական և նման կարգի այլ գործոնների միջո
ցով: Այսինքն` ազգային հանրույթը որպես համակարգ գոյու
թյուն է ունենում ոչ քաղաքական միջոցների շնորհիվ, թեև
ներկայանում է նաև որպես քաղաքական միավոր: Ինչ վե
րաբերում է ազգային հանրույթի սոցիալական կողմին, ապա
այն ներհ
 ամ
 ակ արգ
 ային նշան
 ակ ություն է ստանում: Դրանով
է բացատրվում այն հանգամանքը, որ կրոնաեկեղեցական,
մշակութային գործոնները ձեռք են բերում ազգային–քաղա
քական, և ոչ սոցիալ–քաղաքական նշանակություն:
Վերոշարադրյալը վերաբերում է նաև հայոց պատմու
թյանը: Ավելին` դրանք հայոց պատմության և հայ տես
 ակ ան
մտքի քննակ
 ան վերլուծության արդյունք են: Նկատի ունե
նալով այդ ամենը` կարծում ենք, որ հայոց պատմությունը
պահանջում է սեփական մեթոդաբանական սկզբունքնե
րի մշակում, իսկ ազգային պատմության մեթոդաբանական
համադրույթը պետք է խարսխված լինի ազգ կամ ազգ
 ային
կեցություն հասկացությունների վրա: «Ամենաընդհանուր
տեսքով, – իրավացիորեն գրում է Ա. Ռակիտովը, – ցանկա
ցած խնդիր ունի երեք բաղադրամաս. իրավիճակի նկարա
գրություն, որն ընգրկում է ինչ-որ օբյեկտ և արձանագրում
այլի բացակայությունը, նպատակային դրույթ կամ բացա
կայող օբյեկտի ստեղծման պահանջ, միջոցների, պայմաննե
րի և սահմանափակումների հավաքակազմ, որոնց առկայու
թյամբ տվյալ նպատակը կարող է կամ պետք է հասու լինել»1:
Այժմ հայագետների առջև ծառացած է նմանօրինակ խնդիր:
1

А. И. Ракитов, Историческое познание: системно-гносеологический
подход. М., 1982. С. 104.

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

25

Նշված երեք բաղադրամասի և խնդիրը լուծելի դարձնելու
համար անհրաժեշտ է նկատի ունենալ ևս երեք «բաղադրա
մաս». 1) պատմական անցյալն իր էմպիրիկ տեսքով, 2) դա
րաշրջանի տեսական–մեթոդաբանական գիտակցությունը
(մտածողությունը) կամ դրա պատմական զարգացումը և 3)
պատմական իմացության ժամանակակից մեթոդաբանու
թյան ընդհանուր սկզբունքներն ու պահանջները1:
Մեթոդաբանական մտածողության շարժման գիտական
վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռնում` ա) նշմա
րել մեթոդաբանական գիտակցության առաջացումն ու հե
տագա զարգացումը և մեթոդաբանական հասուն հայեցա
կարգերի ձևավորումը, բ) կարող է կապակցող օղակի դեր կա
տարել, մի կողմից, արդի մեթոդաբանական ուսմունքների,
մյուս կողմից` կոնկրետ պատմական փաստերի և երևույթնե
րի միջև, գ) անցյալի մեթոդաբանական բնույթի գաղափար
ներն ու սկզբունքները կարող են միանգամայն օգտակար լի
նել նաև ժամանակակից մեթոդաբանական իրավիճակներում
կողմնորոշվելու և համապատասխան հայեցակարգեր մշակե
լու գործում: Նշված խնդիրների առանձնացումը կօգնի նաև
բացահայտել փիլիսոփայական գաղափարների և ուսմունք
ների հարաբերակցությունը հոգևոր մշակույթի մյուս ձևե
րի հետ: Դրանով իսկ այն էապես կխթանի պատմական գոր
ծընթացի ճիշտ ընկալումն ու իմաստավորումը: Հետևաբար`
մեթոդաբանության պատմությունն իբրև կապակցող օղակ
կոչված է կատարել երկակի դեր` 1) պատմական ընթացքի
ճիշտ լուսաբանում և 2) անցյալի ուսումնասիրության ժա
մանակակից մեթոդաբանության մշակում2:
Առկա սկզբնաղբյուրների և պատմական ուսումնասի
րությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հայ հո
1
2

Կ. Ա. Միրումյան, Հայ ազգային մտքի ուսումնասիրության ելակետային
մեթոդաբանական հասկացությունների մասին, էջ 32:
Նույն տեղում, էջ 33:
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գևոր մշակույթի բոլոր բնագավառների, կրոնաեկեղեցական
և քաղաքական–գաղափարախոսական գործունեության
զարգացման համար ելակետային նշանակություն ունի «ազ
գային կեցություն» հասկացությունը:
Հայ գործիչների մտածողությունը ներթափանցված
էր ծրագրային պետական ամբողջականության և ազգային
միասնության, իսկ դրանց կորստից հետո` ազգային և քա
ղաքական անկախության վերականգնման գերգաղափարով:
Իրական կյանքում կորցրածը նրանք ձգտում էին պահպանել
ազգային գիտակցության մեջ. պետականության, ամբող
ջականության և քաղաքական անկախության բացակայու
թյունը փորձում էին համակշռել լեզվական, գաղափարա
կան և մշակութային միասնության ու ինքնուրույնության
ստեղծմամբ:
Հոգևոր–մշակութային ինքնությունը դարձավ քաղա
քական անկախության և պետականության գաղափարի
միջնորդավորված, իսկ երբեմն նաև ուղղակի հիմնավորման
հզոր գործոններից մեկը: Հայ գաղափարախոսները և տեսա
բանները հմտորեն իրականացնում էին հոգևոր–մշակութա
յին գործոնի հնարավորություններն ազգային կեցության
կարևորագույն խնդիրների լուծման համար: Այդ խնդիրնե
րը լուծվեցին, համենայն դեպս գաղափարատեսական մա
կարդակի վրա, ինչի շնորհիվ համազգային գաղափարները
ներմուծվեցին ազգային գիտակցության մեջ:
«Ազգային կեցություն» հասկացությունը հայ գաղա
փարախոսները միաժամանակ դիտում էին որպես նպատա
կադրույթ, ինչն արտացոլվեց ազգային գիտակցության զա
նազան ձևերում և մակարդակներում: Ազգային կեցության`
որպես և՛ ելակետային, և՛ նպատակային գաղափարի երկու
մակարդակը կապակցվում են ազգային ինքնագիտակցու
թյան հասկացության միջոցով: Ազգային կեցության երկա
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կի ընկալումը հիմք հանդիսացավ ազգային գաղափարախո
սության և քաղաքականության, մշակույթի, կրթության և
դաստիարակության հեռահար ծրագրերի մշակման համար:
Անհրաժեշտ է նշել, որ ազգային կեցության` որպես ելա
կետային մեթոդաբանական հասկացության առանձնացումը
կարևորվում է ինչպես բուն պատմական, ավելի ճիշտ` պատ
մական գործընթացի իմացությամբ, այնպես էլ հայ մեթոդա
բանական մտածողության պատմությամբ:
Առաջադրված նկատառումները հիմք են տալիս կատա
րել հետևյալ եզրահանգումները.
1. Փիլիսոփայության պատմաբանը գործ է ունենում
ամենատարբեր պատմական նյութի հետ. գիտական, փիլի
սոփայական, գեղարվեստական, կրոնաաստվածաբանական,
հասարակական–քաղաքական: Հարց է ծագում. իսկ ինչպե՞ս
կարող են դրանք դառնալ կամ կարո՞ղ են արդյոք դառնալ
փիլիսոփայապատմական հետազոտության առարկա: Հե
տազոտական գործունեությունը բովանդակում է դրա լուծ
ման զանազան տարբերակներ: Տեսական–մեթոդաբանական
առումով այս հարցադրումը դեռևս առաջադրման և լուծ
ման նախնական փուլում է:
Հայագիտական գրականության մեջ հետազոտության
առարկա են դառնում առավելապես գիտափիլիսոփայական
գրվածքները: Սակայն դարաշրջանի տեսաբանելու տարած
ված ձևերից էր փիլիսոփայական և աստվածաբանական հիմ
նահարցերի սինկրետիկ համակցումը: Նկատի ունենալով
այս հանգամանքը` փիլիսոփայական–աստվածաբանական
գրականությունից սովորաբար ընտրում են փիլիսոփայա
կան բնույթի առանձին հատվածներ, դատողություններ և
նույնիսկ հասկացություններ` դրանք վերածելով փիլիսո
փայապատմական կառուցումների ելակետային նյութի:
Սակայն վերակառուցման ընթացքում հետազոտողը սովո
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րաբար ելնում է ժամանակակից գիտելիքի պահանջներից և
չափանիշներից` ամբողջ նյութը ներառելով գիտելիքի կա՛մ
նախորդ, կա՛մ հաջորդ մատրիցայի մեջ: Ուստի վերակառուց
ման և առաջադրված գնահատականների բնույթը կախված
է այն բանից, թե ինչպե՛ս և որքանո՛վ է հետազոտողը, հատ
վածների մատրիցաների, գիտելիքների համակարգերի մեջ
գրանցելու հնարավության աստիճանից ելնելով, կապ տես
նում դրանց միջև, այսինքն` տեղի է ունենում գաղափարնե
րի, հասկացությունների, հայեցակետերի, ուսմունքների յու
րօրինակ կոնտեքստ վերլուծություն:
2. Պատմական անցյալը երբեք չի ներկայանում իր «մա
քուր», անմիջական, զտված տեսքով: Մենք միշտ էլ գործ
ենք ունենում իրադարձությունների, երևույթների և գոր
ծընթացների մեկնաբանությունների, այսինքն` ճանաչող
անհատի գործունեության կամ դարաշրջանի տեսական
ռեֆլեքսիայի: Մարդկային միտքն իր բնույթով հակված է
ընդհանրացումների, մարդկային կեցության իմացության
գործընթացի ընդհանուր սկզբների և նպատակների բացա
հայտմանը, այսինքն` ընդհանուր հայեցակարգային մոտեց
ման ձևավորմանը: Սակայն մարդկային բանականությունը
միշտ ելնում է տեսական–մեթոդաբանական որոշ սկզբունք
ներից, հասկացություններից, նկատառումներից, ուստի յու
րաքանչյուր հայեցակարգ գործնականում ընդգրկում և արտացոլում
է հետազոտության առարկայի առանձին կողմեր: Եթե ելակետա

յին տեսական–մեթոդաբանական հասկացությունները հնա
րավորություն ստեղծեցին պատմական ուսումնասիրության
առարկայի իրոք համակողմանի արտացոլման համար, ապա
դա ավելորդ կդարձներ բուն իսկ հետազոտությունը, իմա
ցությունն առհասարակ, քանզի հիշյալ հասկացություննե
րը, ըստ էության, ոչ այլ ինչ են, քան իմացության արդյունք:
3. Ասվածն ամենևին չի բացառում մոնիստական հա
յեցակարգի կամ մեթոդաբանության հնարավորությունը:
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Այն նշանակում է, որ գոյություն ունեցող բոլոր հայեցա
կարգերը, այդ թվում` մոնիստական, չեն կարող համարվել
բացառիկ, միակ ճշմարիտ գիտական տեսություններ, որ
դրանք այն միասնական ամբողջի մասերն են, որին նպատա
կաուղղված է մարդկային բանականությունը, մարդկային
իմացությունը որպես նպատակի: Համաշխարհային պատ
մական գործընթացի և դրա ազգային «տարբերակների»
հարաբերակցության հարցում մոնիստական ուսմունքները
միշտ առաջին պլան են մղում պատմության համընդհանուր
բնույթը: Հասկանալի է, որ պատմական զարգացման ընդ
հանուր օրինաչափությունները պետք է գերակշռեն մաս
նավորներին: Դա կասկած չի հարուցում: Բայց պատմական
գործընթացի յուրաքանչյուր տեսություն հավակնում է լի
նել միակ ճշմարիտը և հերքում մյուսների գիտական լինելը:
Ընդսմին, դրանցից յուրաքանչյուրը շեշտում է իմացության
առարկայի որոշակի կողմերը, որոնք ընդունվում են որպես
գերկարևոր և վճռորոշ: Հետևաբար` իրականում նոր հայե
ցակարգի ստեղծումը պայմանավորված է գոյություն ունե
ցող տեսությունների «անբավարարությամբ», «բացթողում
ներով» և կոչված է լրացնել իմացաբանական ընթացքի ճա
նաչողական (կոգնիտիվ) թերությունները: Նման «սպիտակ
բծերի» բացահայտումը ինչպես գիտելիքի շարժման տրա
մաբանության, այնպես էլ արտաքին գործոնների ազդեցու
թյան հետևանք է:

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ՀԱՅ ԳԻՏԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. Հայոց հնագույն աշխարհայացքը

Հ

այկական լեռնաշխարհը` հայ ժողովրդի օրրանը,
մարդկային քաղաքակրթության հնագույն օջախ
ներից է: Մարդկության պատմության արշալույսից սկսած`
այն կապող օղակի դեր է կատարել Հարավային Ասիայի, Մի
ջերկրածովյան, Միջին Եվրոպայի և Աֆրիկայի հնագույն
մշակույթների միջև:
Մարդու կենսագործունեությունը, նրա ֆիզիկական գո
յությունն իսկ անմիջականորեն կախված էին շրջապատող
աշխարհից: Մարդիկ աստիճանաբար սովորել են դիտարկել
և իմաստավորել առանձին երևույթներ երկր
 ի վրա ու երկն
քում, ինչը ժամանակի ընթացքում հանգեցրեց աշխարհի
մասին անմիջական պատկերացումների` աշխ
 արհ
 այեց ող
 ու
թյան ձևավորման, «փորձնական գիտելիքների» աստիճանա
կան կուտակման, որոնք տարերային անթիվ դիտարկումնե
րի արդյունք էին և արտացոլում էին բնական երևույթների
կրկնողությունն ու որոշակի հաջորդականությունը:
Բնության պատրաստի առարկաների յուրացումից ար
տադրական աշխատանքին անցումը զուգորդվում էր մար
դու և բնության հարաբերությունների բարդացմամբ, իսկ
անմիջական պատկերացումները վերածվում էին ավելի ամ
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բողջական ու համալիր պատկերացումների: Այդ են վկայում
Հայաստանի տարածքում պահպանված բազմաթիվ ժայռա
պատկերները:
Հատկապես հետաքրքրական են այն ժայռապատկեր
ները, որոնք արտացոլում են երկնային երևույթների, աստ
ղային երկնքի անմիջական հայեցողության և ընկալման
արդյունքները: Երկնային երևույթներն ու լուսատուները
պատկերված են կենդանիների, թռչունների և երկրաչափա
կան ֆիգուրների (կամ խորհրդանիշների) միջոցով: Այսպես,
արևը հաճախ պատկերվում է շող
 արձ
 ակ ող անի
վ
 ի տեսքով:
Նախահայերի պատկերացմամբ` արևի աստվածությունը ցե
րեկային ճանապարհն անցնում էր հրե ձիու կամ երկնային
ցուլերի միջոցով: Թռչունները խորհրդանշում էին գարնա
նային արևը, իսկ առյուծները` ամառային: Ժայռապատկեր
ներում հանդիպում ենք նաև խոշոր մարդակերպ էակների
պատկերների, որոնք խորհրդանշում են արևի, լուսնի կամ
կայծակի աստվածությունները և երբեմն ընկալվում իբրև
կենդանիների պաշտպաններ, որոնք նպաստում են հողա
գործությանն ու պտղաբերությանը: Կրոնապաշտամուն
քային այս պատկերները պահպանվել են ուշ բրոնզի և վաղ
երկաթի դարաշրջանների արվեստում, թափանցել ուրարտա
կան քարափորագրության և հայոց անտիկ շրջանի արվեստ:
Հին հայկական աշխարհայեցողության մեջ կարևոր
տեղ են զբաղեցրել նաև առասպելական էակները` երկգլխա
նի օձերը, վիշապները ու երևակայական այլ կենդանիներ,
որոնք հանդիպում են նաև ժողովրդական բանահյուսու
թյան մեջ: Ժայռապատկերների աստվածությունների շատ
ատրիբուտներ և գործառույթներ պահպանվել են հին հայ
կական աստվածների` Վահագնի և Միհրի, Վահագնի և Ար
տավազդի, ժողովրդական էպոսի հերոսների` Սանասարի ու
Բաղդասարի կերպարներում:
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Ժայռապատկերների և կիրառական արվեստի հուշար
ձանների ամենատարածված թեմաներից է տիեզերական
աղետի մասին առասպելը, որն արտահայտում է լուսավոր
(արևային), բարի և չար, խավարային սկիզբների հակամար
տությունը: Որպես արեգակնային սկզբի կրողը նախ հանդես
է գալիս թռչունը, իսկ հետագայում նաև մարդակերպ էակը
(աստվածությունը), իսկ չարինը` օձը, վիշապը` այնկողմնա
յին աշխարհի, խավարի և քաոսի ծնունդը: Այդ պատկերնե
րում վիշապը հարձակվում է արևի սկավ
 առ
 ակ ի վրա` փոր
ձելով կուլ տալ այն, իսկ մարդակերպ էակը (կամ թռչունը)
ձգտում է պաշտպանել արևը կամ լուսինը հրով և ճառա
գայթներով (կայծակով), ինչպես նաև մոգական շարժումնե
րով: Վիշապները փորձում են փակել արևի կենարար ճառա
գայթների և լույսի ճանապարհը:
Արևը, թռչունը, մարդակերպ աստվածությունը կատա
րում են միևնույն գործառույթը. կռվում են վիշապների հետ:
Նրանց հաղթանակը լույսի, բարու, կենաց ուժերի հաղթա
նակն է` խավարի, այնկողմնային աշխարհի, քաոսի ուժերի
նկատմամբ: Այս պատկերացումները, որոնք ձևավորվել են
Ք. ա. IV–III հազարամյակներում, լայն տարածում են ստա
նում նաև Ք. ա. II–I հազարամյակներում:
Դիցաբանական մտածողությունը երկնային մարմիննե
րի շարժումը նույնացնում էր թռչունների թռիչքին. թևերը
ընկալվում էին որպես շարժման բաղադրիչ: Նախահայերի
պատկերացմամբ` թռչունը արևի նման սավառնում է երկն
քում, քնում և արթնանում է արևի հետ, իր թևերի վրա է
բերում գարունը. արևը չի կարող «թռչել», շարժվել առանց
թևերի: Այսպես, Ք. ա. III հազարամյակի խեցեղենի զար
դանկարներում, Գեղամա լեռների ժայռապատկերներում
թռչունները քաշում են ցերեկվա և գիշերվա սկավ
 առ
 ակ ա
ձև լուս
 ատ
 ուն
 եր
 ը` արևը և լուսինն ամբողջ երկնակամարով:
3 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Հանդիպում է նաև սավառնող թռչունը` արևի սկավառակը
կտուցին:
Հետագայում շարժման այս պատկերը փոխարինվում
է երկրաչափական պատկերով: Ք. ա. II–I հազարամյակնե
րի ժայռապատկերներում առանձնահատուկ նշանակու
թյուն ունի արևի պատկերումը պար
 ուր
 աձ
 և (գալարագիծ)
կամ բաղկացած մի քանի համ
 ակ ենտր
 ոն շրջան
 ագծ եր
 ից,
ինչը գծագրական կառուցմամբ ու տեսքով խորհրդանշում
է մշտնջենական շարժումը, վերածնունդը, վերականգնու
մը, անսպառելիությունը, կյանքի տևողությունը: Այլ կերպ
ասած` արևն ընկալվում էր որպես հավերժության, անսահ
մանության, կյանքի խորհրդանիշ:
Մի շարք կոմպոզիցիաներ անզեն աչքով տեսանելի
աստղային երկնքի յուրահատուկ «աստղային քարտեզներ»
են, որոնցում գլխավոր տեղը նույնպես զբաղեցնում է արևը,
որը պաշտամունքային նշանակությունից զատ, ուներ նաև
այլ գործառույթներ` կապված մարդու կենսագործունեու
թյան հետ: Երկնակամարում ամենօրյա հայտնվելու, շարժ
ման որոշակի օրինաչափությունների շնորհիվ արևը կարևոր
դեր խաղաց օրվա տևողության, երկրի կողմերի, տարվա
եղանակների որոշման հմտության և գիտելիքի ձեռքբերման
գործում:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Ք. ա. III հա
զարամյակում Հայաստանում գոյություն ուներ արեգակ
նային ժամացույց, ու եթե Բաբելոնը ջրային ժամացույցի
հայրենիքն էր, իսկ Եգիպտոսը` ավազային, ապա Հայաստա
նը դարձավ արևային և լուսնային ժամացույցների հայրե
նիքը1:
Սանահինի բրոնզե գոտու (Ք. ա. X դ.) վրա պատկերված
են արևի տեսանելի շարժման մեջ դիտարկվող որոշակի օրի
1

Տե՛ս Հ. Մարտիրոսյան, Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, Եր., 1978
էջ 134:
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նաչափություններ, մասնավորապես` ամառային և ձմեռային
արևադարձային օրերը, գարնանային և աշնանային գիշերա
հավասարները: Դրանց շնորհիվ որոշվում էր տարեսկիզբը և
հաշվի առնելով արևի շարժումը` ճշգրտումներ էին մտցվում
օրացույցի լուսնային մասում, այսինքն` նշված գոտին տո
մարական գործառույթ ուներ1:
Լուսինը` անզեն աչքով տեսանելի երկնակամարում երկ
րորդ խոշոր լուսատուն, պատկերվում էր արևին հավասար`
նույն գործառույթը կատարելով օրվա մյուս հատվածում
(գիշերը): Ժայռապատկերներում, Սանահինի բրոնզե գոտու
վրա լուսինը պատկերված է 28 ճառագայթներով, ինչը հա
մապատասխանում է երկնակամարում նրա երևալու օրերի
քանակին: Այս և բազմաթիվ այլ փաստեր վկայում են, որ մեր
նախնիները հին բաբելոնացիների և եգիպտացիների նման
ամիսների սկիզբը որոշում էին դիտումների միջոցով2: Արևից
և լուսնից բացի, հին հայերի դիտարկման դաշտում էին նաև
մոլորակները, որոնք տարբերակվում էին աստղերից, ինչի
մասին վկայում է այն փաստը, որ Ք. ա. III հազարամյակից
սկսած` դրանք պատկերվում էին տարբեր նշաններով: Արևը
ընկալվում էր իբրև երկնային ամենախոշոր լուսատու: Լու
սինը չափերով զիջում է արևին, բայց գերազանցում է մոլո
րակների չափերը:
Արևի հետ էր կապված նաև երկնային լուսատուների
պաշտամունքը: Արևի աստղաձև նշանի շուրջ փոքր աստղե
րի տեսքով պատկերվում էին լուսատուները կամ համաստե
ղությունները: Դրանք պատկերվում էին նաև թռչունների,
այծերի և այլ կենդանիների տեսքով, որոնց պոչերը զարդար
ված էին խաչաձև, աստղաձև և ծաղկաձև նշաններով, որոնք
խորհրդանշում էին դրանց երկնային բնությունը:
1
2

Տե՛ս Բ. Ե. Թումանյան, Հ. Հ. Մնացականյան, Բրոնզի դարի գոտի-օրացույց,
Եր., 1965, էջ 33-34:
Տե՛ս Հ. Մարտիրոսյան, Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, էջ 141:
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Հնագույն Հայաստանում տիեզերքն ընկալվում էր որ
պես ամբողջություն, բաղկացած երեք մասից` վերին (եր
կինք, երկնային ծով), միջին (երկիր) և ստորին (ներքին
ծով, այնկողմնային աշխարհ): Տիեզերքի կառուցվածքի
մակարդակներն ընկալվում էին իբրև միասնական ամբող
ջի նույնանման մասեր: Այս հնամենի «եռահարկ» մոդելը,
որը կառուցված էր համաչափության սկզբունքով, աշխար
հի այլ հնագույն մոդելների նման ենթադրում է, որ երկրից
վեր գտնվում է երկինքը, երկնային աշխարհը, իսկ երկրից
ստորև` նույն հեռավորության վրա մի այլ` երկնայինին
հակադիր տիեզերական էություն՝ այնկողմնային աշխար
հը: Մահացածների հոգիները տեղադրվում էին երկնքում
(մոլորակների, աստղերի վրա), իսկ նախնիների մարմինը`
այնկողմնային աշխարհում: Այս պատկերացման մեջ առ
կա են մի շարք հակադրություններ` երկիր–երկինք, երկիր–
անդրաշխարհ և ամենագլխավորը` երկինք–այնկողմնային,
ստորգետնյա աշխարհ, որոնք տարբերվում են որակական`
բարի կամ չար բնութագրերով:
Հավանաբար` երկրի և երկնքի նույնությամբ է բացատր
վում նաև այն հանգամանքը, որ աստղերն ու համաստե
ղությունները նույնացվում էին տարբեր կենդանիներին և
կրում նրանց անունները: Դեռ հեռավոր անցյալում առաջա
ցել և ցայժմ պահպանվել են համաստեղությունների անվա
նումները` «Կարիճ», «Այծեղջյուր», «Խոյ», «Առյուծ», «Ցուլ»,
«Ձուկ» և այլն: Ըստ էության` երկրայինը, ծանոթը, ավելի
«ճանաչվածը» տեղափոխվում էր երկնայինի, հեռավորի վրա:
Երկիրը ընկալվում և պատկերվում էր անշարժ սկավ
 ա
ռակ
 ի ձևով: Այս պատկերացումը գոյություն ուներ հազա
րամյակների ընթացքում և ընկալվում էր որպես հաստատու
նության գաղափար:
Այսպիսով` տեսանելի աշխարհի մասերը (Երկիր, լուսա
տուներ) գտնվում են փոխկապվածության և փոխազդեցու
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թյան մեջ: Այս գաղափարն արտացոլված է նաև մետաղյա
մի թիթեռնիկի կոմպոզիցիայում, որը, Բ. Թումանյանի կար
ծիքով, արեգակնային համակարգի մոդել է: Ընդ որում` վե
րին ճառագայթող սկավառակը մեծ է մյուսների համեմատ և,
հավանաբար, խորհրդանշում է արևը: Մյուս լուսատուներից
Երկրին առավել մոտ է լուսինը, քանզի այդ ժամանակաշր
ջանում գրեթե բոլոր ժողովուրդները համարում էին, որ երկ
նային լուսատուներից Երկրին առավել մոտ գտնվում է լու
սինը: Լուսատուները տեղադրված են երկրից վեր, որովհետև
այդ ժամանակ հայտնի չէր, թե որտեղ են դրանք «թաքնվում»
մայրամուտից հետո: Այս մոդելից հետևում է նաև, որ երկիրը
և արևը ընկալվում էին որպես տիեզերքի երկու տես
 ան
 ել ի
սահմ
 ան: Արևից ներքև տեղադրված են հինգ մոլորակները,
իսկ դրանցից ստորև` լուսինը: Այստեղ արտացոլված է աշխար
հի ուղղահայաց կառուցվածքի մոդելը: Նման կոմպոզիցիաներ
հանդիպում են նաև ժայռապատկերներում:
Տիեզերքի կառուցվածքային տարրերի փոխկապվածու
թյան և փոխազդեցության մասին պատկերացումը դրսևոր
վում է նաև հողագործական մի շարք հավատալիքներում:
Այսպես, որոշ կոմպոզիցիաներում արևի, լուսնի, կայծակի
աստվածությունները պատկերված են երկրի բեղմնավորման
այլաբանական գործողության մեջ:
Միասնության մեջ ընկալվող Տիեզերքի հիմնական տար
րերը ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանում ստանում են
նաև ինքնուրույն պաշտամունքի կարգավիճակ: Սակայն
գլխավորը շարունակում էր մնալ արևի պաշտամունքը:
Հնագույն շրջանում Հայաստանի հոգևոր կյանքում
կարևոր տեղ էր գրավում ջրի` տիեզերքի հիմնական կա
ռուցվածքային տարրերից մեկի պաշտամունքը: Ջուրը` որ
պես տիեզերական տարերք նույնպես ընկալվում էր եռակի
գոյությամբ` երկնային ջուր (ծով), երկրային ծով և գետե
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րի ակունքներ (ներքին ծով): Ջուրը ժայռապատկերներում
պատկերվում էր ալիքաձև գծի, իրական և երևակայական
կենդանիների խորհրդանշական պատկերների միջոցով:
Ժառանգորդման կապերը, զուգահեռներն ու համան
մանությունները ժայռապատկերների, կիրառական արվես
տի և պաշտամունքի հուշարձանների միջև «ակնհայտորեն
մատնանշում են հազարամյա ավանդույթների հիման վրա
առաջադիմած երկրագործ–անասնապահական գաղափարա
խոսության միասնական բնույթը` սոցիալ–տնտեսական, քա
ղաքական ու էթնիկական փոփոխությունների ֆոնի վրա»1:
Բրոնզի դարում բացահայտվել են արտաքին աշխարհի,
մասնավորապես, աստղային երկնքի քանակական ու որակա
կան մի շարք կարևոր օրինաչափություններ.
1. Ժայռապատկերներում երկնային լուսատուները փո
րագրված են ճշգրիտ դիտումների հիման վրա:
2. Ք. ա. VI–V հազարամյակներից ի վեր տարբերակվում
են ոչ միայն արևն ու լուսինը, այլև անզեն աչքով տեսանե
լի մոլորակները, աստղերը և համաստեղությունները, որոնք
Ք. ա. III հազարամյակում արտահայտվում են համապատաս
խան պատկերներով ու նշաններով:
3. Հին հայերի դիցաբանական գիտակցության մեջ աշ
խարհի որակական յուրացմանը զուգընթաց արտացոլվել են
նաև որոշ քանակական հարաբերություններ և օրինաչափու
թյուններ: Մեր նախնիները, դիտելով երկնային մարմինների
շարժումը և բացահայտելով որոշակի օրինաչափություններ,
տարբերում էին ծավալի, մեծության, ժամանակի և տարա
ծության չափերը, երկնակամարում արևի տարբեր դիրքերը,
երկար, կարճ և միջին օրերը, որոշում էին հեռավոր ու մեր
ձավոր աստղերի տարբերությունը, տեսանելի մոլորակների
ու համաստեղությունների քանակը, լուսատուների դիրքի և
1

Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, Եր., 1971, էջ 270:
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ձևի քանակական փոփոխությունները և այլն: Սերունդների
կուտակած փորձի և սկզբնական օբյեկտիվ–ճշմարիտ գիտե
լիքների հիման վրա այս ամենը ամփոփվել է թվաբանական
համակարգում և որպես մեթոդ կիրառվել օրվա, շաբաթվա,
ամսվա, տարվա տևողությունը հաշվելու համար, որպես
օրացուցային հաշիվների հիմք, ինչը թելադրված էր կենսա
կան անհրաժեշտությամբ` ինչպես տնտեսական, այնպես էլ
կրոնական ու քաղաքացիական կյանքի տեսանկյունից:
Վերոշարադրյալից կարելի է անել մի շարք այլ հետևու
թյուններ ևս.
1. Իրապես գոյություն ունեցող կենդանիների պատկեր
ները վկայում են կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչ
ներին լավ «ճանաչելու» մասին:
2. Եթե հնագույն ժայռապատկերներում պատկերվում
էին առանձին երևույթներ կամ պարզագույն տեսարաններ,
ապա ժամանակի ընթացքում պատկերները բարդանում են և
վերաճում ամբողջական կոմպոզիցիաների, որոնք արտացո
լում են տիեզերական հիմնական տարերքների կամ ամբողջ
տիեզերքի մասին պատկերացումների ու գիտելիքների առա
վել բարձր մակարդակ:
3. Տեսանելի աստղային երկնքի յուրահատուկ «քար
տեզների» առկայությունը, հատկապես Մեծամորում հայտ
նաբերված աշխարհում հնագույն բաց «աստղադիտարանը»,
ցույց են տալիս, որ արդեն Ք. ա. III հազարամյակում մեր
նախնիները աստղային երկնքի նպատ
 ակ ասլ աց դիտ
 ումն
 եր
են կատարել:
4. «Աստղային քարտեզների» դիրքն ու տեղը նույնիսկ
ժամանակակից գիտելիքի տեսանկյունից առավել հար
մար են աստղային երկնքի փոփոխությունները դիտելու
համար, այսինքն` դիտատեղի տեղադրությունը հնագույն
ժամանակներում պայմանավորված էր տեղանքի լավ իմա
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ցությամբ և մի շարք գործոնների հաշվառմամբ (բարձրու
թյուն, մթնոլորտային երևույթներ, տեսանելիության վիճակ
և այլն):
5. Երկնային բոլոր խոշոր լուսատուները` արևը, լուսինը,
հինգ տեսանելի մոլորակները, ինչպես նաև աստղերն ու եր
կիրը ընկալվում և պատկերվում էին բոլորաձև (սկավառա
կաձև):
6. Տիեզերքի մասին պատկերացումների և նախագիտա
կան գիտելիքի զարգացումը հանգեցրել է տիեզերակարգի
մոդելների առաջացմանը, որոնցում տիեզերքի կառուցված
քային տարրերը դիտվում էին փոխկապակցության, փոխազ
դեցության մեջ` որպես միասնական ամբողջի մասեր:
Բացի այդ, աստղային երկնքի մասին պատկերացումները
դուրս էին գալիս սոսկ կրոնապաշտամունքային շրջանակնե
րից և կազմում էին նուրբ դիտումների վրա հիմնված բնագի
տական գիտելիքների մի համակարգ, որի էությունը խարսխված
էր երկնային լուսատուների շարժման, հետևաբար նաև` ժա
մանակի հավերժ կատեգորիաների վրա: Տարածությունը և
ժամանակը փիլիսոփայական–տիեզերաբանական հիմնարար
հասկացություններ են, որոնց ընկալման և իմաստավորման
հիմքում ընկած է շարժման կատեգորիայի գիտակցումը:
Ընդսմին` տարածության իբրև տարածականության (երկայ
նության) ընկալումը նախորդել է ժամանակի ընկալմանը:
Վերջինիս առաջին ձևն էր փուլ ային (ցիկլային) ժամ
 ան
 ակ ը,
ինչը զուգորդվում էր կրկնողության հետ:
Վերոհիշյալ տիեզերական պատկերացումներն արտա
ցոլվել են նաև հայոց բանահյուսության, մասնավորապես`
դիցաբանության մեջ, որը որոշակի տեղեկություններ է բո
վանդակում շրջապատող աշխարհի, մարդու և աշխարհի հա
րաբերության մասին:
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Բնությունն ընկալվել է որպես բարի և չար սկիզբնե
րի կրող: Կենսափորձը, բնության մեջ փոփոխությունների
և փոխակերպումների, կյանքի և մահվան հաջորդականու
թյան անմիջական դիտումները բնական կապերի և օրինա
չափությունների իմաստավորման կարևոր փորձերից էին:
Հին հայկական աշխարհայացքում դա արտահայտվել է Արա
Գեղեցիկի մասին առասպելում` խորհրդանշելով մահացող և
վերածնվող բնությունը: Առասպելն արտահայտել է մահվան
և կենդանացման կամ կյանքի ու մահվան հերթափոխության
մասին պատկերացումը: Ն. Ադոնցը խորաթափանցորեն նկա
տել է, որ «Արա Գեղեցիկի պաշտամունքի հիմնական իմաստը
նրա մահացու անմահությունն է»1:
Վահագնի մասին առասպելում արտահայտված են հին
հայերի տիեզերածնական պատկերացումները, որոնք հաս
նում են նախնադարյան մտածողության խորքային շեր
տերը: Առասպելում սկզբնական տեսքով պահպանվել են
չանձնավորված տիեզերական տարրերը կամ գլխավոր աստ
վածությունները` «Ծովը», «Երկինքը», «Երկիրը» և «Հուրը»
(կրակը), որոնք համապատասխանում են հուրրիտական,
շումերական, բաբելոնական և ուրարտական պանթեոնների
սկզբնական երրորդությանը: Մասնավորապես` ուրարտացի
ների աստվածություններն անվանվում են` «Ծով», «Երկիր»,
«Լեռ», «Երկինք»: Դրանց անձնավորումը կատարվում է հե
տագայում: Վահագնի մասին առասպելում ոչ միայն շեշտ
վում է տիեզերածնական տարերքների` օդի (երկնքի), երկրի,
ջրի և կրակի դերը, այլև դրանց որոշակի կապը տիեզերած
նության ընթացքում:
Ձևավորվում էր մարդկային կյանքի վրա աստվածաց
ված բնության, մասնավորապես` երկնքի ազդեցության մա
սին պատկերացումը, որն արտացոլված է ժայռապատկերնե
1

Ն. Ադոնց, Պատմական ուսումնասիրություններ, Պարիս, 1948, էջ 233:
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րում, հանդիպում է նաև ուշ բրոնզի դարի հուշարձաններում
և հայկական բանահյուսության մեջ: Մեռյալների ու նախ
նիների պաշտամունքը կապված էր անմիջապես երկնքի հետ:
Երկինքը և անդրշիրիմյան կյանքն ընկալվում էին միասնու
թյան մեջ` որպես տիեզերքի հավասարազոր տարրեր:
Ըստ ակադեմիկոս Մ. Աբեղյանի` հին հայերը մարդկային
հոգիները նույնացնում էին համաստեղությունների հետ:
Հոգին ընկալվում էր որպես լույս կամ փայլ, որովհետև կեն
դանի մարդու հոգին նույնացվում էր ճառ
 ագ
 այթ
 ող գնդին:
Աստղերի հետ էր կապվում նաև մարդու մարմինը, մարմնա
կան զորությունը: Որպես օրինակ` նա բերում է տարածված
այն պատկերացումը, որ երբ հերոսը դժվար կացության մեջ է
հայտնվում, նրա աստղը սկսում է մարել, իսկ ճակատամարտի
ժամանակ նրա աստղը կռվում է հակառակորդի աստղի հետ1:
Տիեզերքի մասերի նույնականության գաղափարն ար
տացոլված է նաև այն պատկերացման մեջ, որ ծովի խոր
քերում ջրային էակներից բացի, ծնվում են առասպելական
կիսաստվածներ, ցուլեր, իմաստուն ձիեր և այլն, որոնք չեն
տարբերվում երկրային կենդանիներից և հաճախ օգնում են
մարդկանց տարերային ուժերի դեմ պայքարում: Այս տիե
զերական և պաշտամունքային պատկերացումները հանդի
պում են առասպելներում, հեքիաթներում, հայ ժողովրդի հե
րոսավեպում, ինչը ակադենիկոս Հ. Օրբելին ցույց տվեց հայ
ժողովրդական հերոսավեպի, մասնավորապես` Սանասարի
օրինակով: Սանասարի կերպարը մարմնավորում է տիեզե
րական էակի մի շարք գծեր ու ատրիբուտներ և կապված է
կենարար բնական տարերքի` ջրի հետ: Սանասարի կերպա
րը բովանդակում է նաև արևի և վիշապի հակամարտության
հնագույն առասպելի արձագանքը2:
1
2

Մ. Աբեղ յան, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա / Երկեր, հ.
Գ, Եր., 1968, էջ 23:
Տես` Հ. Ա. Օրբելի, Սասունցի Դավիթ / Առաջաբան, Եր., 1939:
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Ա. Իսրայելյանի ուսումնասիրություններից հետևում
է, որ հայկական հերոսավեպում արտահայտված է երկնա
յին և երկրային երևույթների փոխկապվածության, երկնա
յին մարմինների` երկրային երևույթների վրա ազդեցության
պատկերացումները, ինչն արտահայտվում է կենդանիների
կամ մարդակերպ էակների կողմից երկրի բեղմնավորման
այլաբանական գործողության միջոցով: Այդ էակները մարմ
նավորում են երկնային մարմինները կամ երևույթները1:
Վիշապի կերպարը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև հայ
ժողովրդական ավանդապատումներում, հավատալիքներում
և պահպանվել է նաև միջնադարում: Տարածված պատկերա
ցումներից էր «հազարամյա» վիշապների մասին պատկերա
ցումը, որոնք ձգտում էին «կուլ տալ» երկիրը: Մ. Աբեղյանի
կարծիքով` իրականում դրանք «կուլ են տալիս» ոչ թե երկի
րը, այլ արևը: Վիշապը (փոթորիկը), ճանապարհին ոչնչաց
նելով ամեն ինչ, բարձրանում է երկինք և խիտ ամպով փա
կում արևը, երկնային ջրերի ճանապարհները և հարձակվում
արևի վրա, որպեսզի կուլ տա կամ զրկի կենարար լույսից:
Այս պատկերացումը արտացոլված է նաև ժայռապատկեր
ներում: Նմանապես արև–թռչունի պատկերացումը չի տար
բերվում նախնադարյան և ուրարտական պատկերացումից,
այն է` թռչունն արևի խորհրդանիշն է կամ ինքը` արևը, որը
հակամարտում է խավարի, չարի ուժերը մարմնավորող օձե
րի հետ:
Այսպիսով` բանահյուսության մեջ հայ ժողովուրդը
ձգտում էր իմաստավորել շրջապատող աշխարհը` բնական
և սոցիալական: Բարի ու չար սկիզբների հակամարտության
միջոցով ժողովրդական գիտակցությունն արտահայտում
էր կյանքի և մահվան, լույսի և խավարի, այսկողմնային և
1

Տես` Հ.  Ռ. Իսրայել յան, Պաշտամունքն ու հավատալիքը ուշ բրոնզեդարյան
Հայաստանում, Եր., 1973:
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այնկողմնային աշխարհների պայքարը: Այս հանգամանքն
արտահայտում էր մարդու իրական պայքարը ընդդեմ բնու
թյան տարերային ուժերի, սոցիալական չարիքի, օտարազգի
լծի: Միաժամանակ հնագույն շրջանի հուշարձաններում և
բանահյուսության հնագույն շերտերում արտացոլված տիե
զերական պատկերացումները ընդհանրության եզրեր ունեն:
Առօրյա կենսագործունեության, շրջապատող աշխար
հի գործնական յուրացման ընթացքում ձեռք էին բերվում
և կուտակվում որոշակի հմտություն, փորձ, «մասնագիտա
կան» գիտելիքներ: Այս գործում մեծ դեր խաղաց մետաղա
գործությունը: Մետաղի մշակման ու օգտագործման հետ
քերը հասնում են Ք. ա. VIII–VII հազարամյակները: Ք. ա. II
հազարամյակի առաջին կեսին, երկրագործության և անաս
նապահության բուռն զարգացման, սոցիալ–տնտեսական
գործընթացների ընդլայնման ու խորացման, Առաջավոր
Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի զարգացած քաղաքակրթու
թյունների հետ տնտեսական, մշակութային և առևտրական
կապերի հաստատման հետևանքով արմատական տեղաշար
ժեր են կատարվում Հայաստանի միջին բրոնզեդարյան մշա
կույթի, նյութական և հոգևոր կյանքի ոլորտներում: Զարգա
նում է մետաղագործությունը, ինչը դրսևորվում է մետաղյա
առարկաների տեսականիի փոփոխության մեջ: Մետաղը ոչ
միայն օգտագործվում էր արտադրության գործիքների ու
զենքի ստեղծման համար, այլև վերածվում հարստության և
իշխանության խորհրդանիշի: Հայաստանում մետաղագոր
ծության բազմահազարամյա պատմությունը բաժանվում
է մի շարք շրջանների և փուլերի: Այն աստիճանաբար կա
տարելագործվում էր` զարգացման բարձրակետի հասնելով
ուշ բրոնզի դարում: Մետաղագործները տիրապետում էին
ձուլման, կռման, հատման, փորագրման, դրվագազարդման
և տեխնոլոգիական այլ եղանակների: Դա իր հերթին կապ
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ված էր համապատասխան հմտությունների, փորձի, ինչ
պեսև «հատուկ» գիտելիքների աստիճանական կուտակման,
դրանց գրանցման և սերնդե–սերունդ փոխանցման որոշակի
ձևերի հետ:
Հայաստանի պատմության հնագույն շրջանի տիեզերա
կան պատկերացումները, տիեզերքի կենդանակերպ և մար
դակերպ մոդելները, տիեզերածնական պատկերացումները,
«մասնագիտական» գիտելիքները և այլն անմիջական կամ
ձևափոխված տեսքով պահպանվել ու զարգացել են Վանի
թագավորության (Ուրարտու, Այրարատ) հոգևոր և նյութա
կան մշակույթում: Դրանց թվին են պատկանում տիեզերա
կան աղետի դիցաբանական տեսարանը, որն արտահայտում
է երկու հիմնական տիեզերական սկիզբների` բարու և չարի,
լույսի ու խավարի, երկնքի և այնկողմնային աշխարհի պայ
քարը, աստվածությունների (մարդակերպ էակներ` աստվա
ծությունները փոխարինում են թռչուն–վիշապամարտին,
բայց շարունակում են կատարել նույն գործառույթը. կռվում
ու սպանում են վիշապին` պաշտպանելով արևը, լուսինը և
կենաց ծառը) հետագա մարդակերպավորումը և անձնավո
րումը: «Արև–լուսին–թռչուն» պատկերացումը ներթափան
ցում է ուրարտական արվեստ: Լուսինը նույնպես դիտվում
է իբրև արևի գիշերային տարատեսակ: Լուսինն ու արևը
գտնվում են երկնակամարի միևնույն մակարդակում` փո
խարինելով միմյանց: Ուրարտական շրջանի հուշարձաննե
րում պահպանվել են նաև երկրագործական հավատալիքներ,
պատկերացումներ` կապված արևի պաշտամունքի հետ:
Վանի թագավորության մշակույթը հայ ժողովրդի աշ
խարհայեցողության հազարամյա ավանդույթների ժառան
գորդն է: Բացի այդ, ոռոգման և շինարարական տեխնիկայի
բարձր մակարդակը (այդ է վկայում բազմաթիվ ջրանցքների,
բերդերի, քաղաքների, տաճարների կառուցումը), զարգացած
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մետաղագործությունը (հայտնի է, որ Հայաստանը պղինձ և
այլ մետաղներ էր մատակարարում Ասորեստանին ու Հին
Արևելքի այլ երկների), հոգևոր մշակույթը (պայմանավոր
ված սեպագրերի առկայությամբ) և այլն, բնականաբար,
պահանջում էին գիտելիքների, այդ թվում` տեխնիկական,
համապատասխան մակարդակ: Տաճարներում էին կենտրո
նանում երկնային ու երկրային երևույթների դիտարկման
և ուսումնասիրության արդյունքները: Ինչ վերաբերում է
«մասնագիտական» գիտելիքներին, ապա դրանք ձեռք էին
բերվում և տարածվում մարդկանց պրակտիկ գործունեու
թյան ընթացքում:
Տեխնիկաքիմիական, ինչպես նաև բժշկակենսաբանա
կան փորձնական գիտելիքների բարձր մակարդակի մասին
են վկայում հունական, լատինական և հայկական բազմա
թիվ աղբյուրներ: Հնագույն շրջանում Հայաստանը հայտնի
էր անուշահոտություններով, դիմահարդարման միջոցնե
րով, բուսական, կենդանական և անօրգանական դեղամի
ջոցներով, որոնք արտահանվում էին Արևելքի և Արևմուտ
քի երկրներ: Այսինքն` «հունական մշակութային ազդեցու
թյուններից շատ առաջ» Հին Հայաստանում ձևավորվել և
գոյություն է ունեցել ինքնատիպ ռացիոնալ բժշկություն1:
Հայ սոցիալ–քաղաքական մտածողության սաղմերը
նույնպես ձևավորվել են հնագույն շրջանում: Հնագույն
առասպելներում, վիպերգերում, ավանդապատումներում
հայ ժողովուրդը յուրացրել, իմաստավորել և յուրովի արտա
ցոլել է նաև սոցիալական և քաղաքական իրականությունը:
Այս առումով առավել կարևոր են հայկական պետականու
թյան (թագավորության) ծագման, հզորացման և պահպան
ման, օտարերկրյա զավթիչների դեմ մղած պայքարի, ազա
1

Տես` Л. А.Оганесян,  История медицины в Армении. Т. 1. Ер., 1946. С. 62.
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տատենչության և անկախության, ինքնուրույն ապրելու
իրավունքի, խաղաղասիրության, հայրենի հողին ու ժողովր
դին նվիրվածության և նման կարգի այլ գաղափարներ ու
պատկերացումները, որոնք կազմեցին ազգի պատմական հիշո
ղության բաղկացուցիչ մասը, ազգային գիտակցության ու ինքնա
գիտակցության ձևավորման հիմքը:
Այսպես, Հայկի և Բելի մասին առասպելում Բաբելոնի
բռնակալ Բելը, իմանալով Հայկի խիզախության մասին, դի
մում է նրան հետևյալ առաջարկով. «Ենթարկվիր ինձ և խա
ղաղ ապրիր իմ տանը, սովորեցնելով իմ պատանի որսորդ
ներին»1: Սակայն Հայկը կտրականապես մերժում է ազատ
մարդու և առաջնորդի համար ստորացուցիչ այդ առաջարկը.
հպարտ ու ազատատենչ զինվորն ու որսորդը չցանկացավ իր
անձի և տոհմի (ազգի) ազատությունը փոխարինել օտարի
արքայական ողորմածությամբ: Կատաղած Բելը մեծաքանակ
զորքով հարձակվում է Հայկի երկրի վրա: Վերջինս իր փոք
րաթիվ, բայց խիզախ ու նվիրյալ մարտիկներով դուրս է գա
լիս Բելի բազմաքանակ զորքի դեմ: Ճակատամարտից առաջ
Հայկը դիմում է զինակիցներին հետևյալ խոսքով. «Կամ մեռ
նենք և մեր աղխը Բելի ծառայության տակ ընկնի, կամ մեր
մատների հաջողությունը նրա վրա ցույց տանք, նրա ամբո
խը ցրվի և մենք հաղթություն տանենք»2: Ճակատամարտում
Հայկը նետով դիպուկ խոցում է Բելին, ցրում նրա բանակը և
իր երկիրը փրկում նվաճումից ու ստրկությունից: Ժողովրդի
պատկերացմամբ` Հայկը մարմնավորում է խիզախությունը,
ազատատենչությունը և գեղեցկությունը, որոնք ազգային
գիտակցության մեջ ընկալվում են միասնաբար:
Հայկը հայոց պետականության սկզբնավորողներից է:
Հայկից ու Արամից են բխում հայկական թագավորության
1
2

Պատմութիւն Սեբեոսի / Աշխատ.` Գ. Աբգարյանի, Եր., 1979, էջ 50:
Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն / Թարգմ., ներած. և ծանոթ.
Ստ. Մալխասյանի, Եր., 1981, էջ 111:

48

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ծագումն ու իրավաբարոյական հիմքերը: Իսկ դա նշանա
կում է, որ հայկական պետականությունը ևս աստվածային
ծագում ունի, երկնային աստվածների դեմ երկրային կի
սաստվ
 ածն
 եր
 ի պայքարի ու կրած հաղթանակի արդյունք է:
Այլ կերպ ասած` հայկական պետականության առաջացումը
համապատասխանում է գերագույն (բնական) օրենքին: Հե
տևաբար` հայոց պետականությունն իր ծագումով և բնույ
թով հավերժ է:
Արամը հաղթական պատերազմների շնորհիվ «ընդար
ձակել է Հայաստանի սահմանները բոլոր կողմերից»: Սակայն
այդ պատերազմները նա վարում էր Հայաստանի սահման
ներն ամրապնդելու, երկրի անվտանգությունը ապահովելու,
ոչ թե նվաճողական նկատառումներով: Արամը «աշխատա
սեր և հայրենասեր մարդ լինելով…, լավ էր համարում հայ
րենիքի համար մեռնել, քան տեսնել, թե ինչպես օտարացեղ
ազգերը ոտնակոխ են անում իր հայրենիքի սահմանները և
օտարները տիրում են իր արյունակից հարազատների վրա»1:
Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի մասին առասպելում Արան
մարմնավորում է ինքնակամության, ինքնատիրապետու
թյան, գիտակցված ինքնազոհողության, հայրենասիրու
թյան գաղափարները: Արա Գեղեցիկը զոհվում է, բայց զոհ
վում է հանուն հայրենիքի, տոհմի և ընտանիքի սրբության:
Հելլենիստական դարաշրջանում ստեղծված հերոսավե
պում` նվիրված ազգի և երկրի ճակատագրում պատմական
դեր ունեցած հայ թագավորների (Երվանդ, Արտաշես, Տի
գրան, Արտավազդ և այլոք) գործունեությանը, իսկական
թագավորին վայել անհրաժեշտ առաքինությունների շար
քը բավական ընդլայնվում է: Հայոց թագավորներին բնորոշ
էին խիզախությունն ու արիությունը, խոհեմությունն ու
ողջամտությունը, պերճախոսությունն ու գեղեցկությունը,
1

Նույն տեղում, էջ 116:
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ազնվությունն ու արդարությունը, ազգի ու հայրենի երկրի
նկատմամբ պարտքի և պատասխանատվության վեհ զգա
ցումը, երկրի բարեկարգումն ու հարստացումը, բարօրու
թյան և խաղաղության հաստատումը, հզոր և մարտունակ
բանակի ստեղծումը և այլն: Միաժամանակ, խարազանվում
են նախանձը, խաբեությունը, դավադրությունը, բնական և
ժառանգական իրավունքների խախտումը, երդմնազանցու
թյունը և այլն, որոնք բռնությունների, զավթողականու
թյան ու այլ չարագործությունների պատճառ են դառնում:
Այդ ամենը հանգեցնում է այլազան արհավիրքների` խախ
տելով երկրի և ազգաբնակչության բնականոն գոյությունը:
Հերոսավեպի մի այլ ճյուղի առանցքային գաղափարը
Սասանյան Պարսկաստանի զավթողական քաղաքականու
թյան, ոտնձգությունների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքա
րի հիմնավորումն ու արդարացումն է: Ձևակերպվում են մի
շարք գաղափարներ, առաքինություններ, որոնք անհրա
ժեշտ էին ազգային, պետական ինքնիշխանությունը պահ
պանելու և պաշտպանելու համար: Դրանք են զինվորական
արիությունը, նվիրվածությունը հայրենիքին և սեփական
թագավորին, հանուն պետության և թագավորի` ինքնազո
հության պատրաստակամությունը, հայրենի հողի` իբրև
բարոյահոգեմտավոր և ռազմաքաղաքական հզորության
աղբյուրի գաղափարները: Այս ամենի գերագույն նպատակն
էին հայ ժողովրդի գիտակցության մեջ նշված վեհ ու ազն
վագույն գաղափարների ու պատկերացումների ներմուծու
մը և դաստիարակումը, գաղափարական և արժեքային որո
շակի համակարգի ստեղծումը, ինչն էական նշանակություն
ունեցավ նաև ազգի քաղաքական գիտակցության և մտածո
ղության հետագա զարգացման, գաղափարաքաղաքական
կողմնորոշիչների բյուրեղացման ու հստակ ձևակերպման
համար:
4 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Հին հայկական դիցաբանության և հերոսավեպի մեջ ար
տացոլված սոցիալ–փիլիսոփայական և քաղաքական պատ
կերացումներն ու արժեքները, քաղաքական իդեալները
տեսական–քաղաքական ու պատմական, այդ թվում` քաղա
քական անդրադարձի (ռեֆլեքսիայի) օբյեկտ դարձան IV և
հատկապես V դարում:
Վերաիմաստավորելով ազգի հերոսական անցյալը, հո
գեմտավոր փորձը, հեթանոսական դիցաբանության և հերո
սավեպի իրավաքաղաքական, բարոյահոգեբանական ու այլ
կարգի արժեքներ և դրանք համադրելով քրիստոնեական
հիմնարար սկզբունքների ու գաղափարների հետ` հայ մտա
ծողներն ու գործիչները մշակեցին ազգային–ազատագրա
կան պայքարի ամբողջական քաղաքական հայեցակարգ:
Վերջինի ի հայտ գալը էապես հարստացրեց, փիլիսոփայա
կան–քաղաքական հիմնավորվածություն հաղորդեց ազգա
յին–ազատագրական շարժման գաղափարախոսությանը, այլ
կերպ ասած` նշանավորեց ազգային գաղափարախոսության
հայեցակարգի սկզբնավորումը:
Քննարկվող հարցերի առումով հետաքրքրական են
Ք. ա. VI–V դարերի հույն հռչակավոր պատմիչ Քսեն ոփ
 ոն ե
սի «Կյուրոպեդիայի» այն բաժինները, որտեղ նա պատմում
է Ք. ա. VI դարի հայկական պետականության մասին: Քսե
նոփոնեսի տեղեկությունները պատմական հենք ունեն և
«միահյուսված են Մովսես Խորենացու հաղորդումներին»1:
Առավել ուշագրավ են Աքեմենյան հարստության հիմնադիր
Կյուրոսի և գերված հայոց թագավորի ու արքայազն Տիգրա
նի երկխոսությունը:
Այսպիսով` հայկական հնագույն աշխարհայացքում
ձևավորվում են նաև քաղաքական մտածողության հիմնա
կան գաղափարներն ու սկզբունքները, քաղաքական իդեալ
1

История древнего мира. Т. 2. М., 1982. С. 410.
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ները, որոնք դառնում են ազգային գիտակցության, մասնա
վորապես` պատմական հիշողության սեփականությունը և
դարեր շարունակ սնում ազգային–ազատագրական պայքա
րի գաղափարախոսությունը, ազգային ինքնագիտակցու
թյան ձևավորման գործընթացը: Դրանք առանցքային, հա
վերժական գաղափարներ են, որոնք քաղաքական իդեալնե
րի և կողմնորոշիչների դերակատարություն ունեցան հայոց
պատմության ողջ ընթացքում: Ազգային քաղաքական ու
փիլիսոփայական մտքի հետագա զարգացման ընթացքում
նշված գաղափարներն ու պատկերացումները հստակեցվե
ցին, բյուրեղացան, տեսական ու բարոյական հիմնավորում
ստացան և վերածվեցին քաղաքական ամբողջական հայեցա
կարգերի:
Այսպիսով` հեթանոսական Հայաստանում հնագույն
ժամանակներից գոյություն ուներ բնագիտական («բնախո
սական», «բնաբանական») պատկերացումների և գործնական
բնույթի գիտելիքների, բնական ու սոցիալական երևույթնե
րի ընդհանրացման համեմատաբար բարձր մակարդակ: Հա
յաստանի պատմության հնագույն շրջանում մետաղագոր
ծական զարգացած կենտրոնների (Մեծամորում և այլ տե
ղերում), երկնային լուսատուների շարժման նպատակասլաց
դիտումների և ուսումնասիրության փաստերը («աստղային
քարտեզները», Մեծամորի բաց աստղադիտարանը և այլն),
լուսնա–արեգակնային տոմարի օգտագործումը և այլ փաս
տեր վկայում են, որ գոյություն ունեին «մասնագիտական»
գիտելիքների, հմտությունների, փորձի համապատասխան
ձևեր և դրանց գրանցման ու սերունդներին փոխանցման
որոշակի համակարգ: Ճանաչվում են շրջապատող աշխարհի
որոշ օրինաչափություններ` տրված առօրյա փորձում, հայե
ցողության և դիտումների մեջ: Առաջանում են աստղաբաշ
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խական, թվաբանական, երկրաչափական և այլ գիտելիքներ:
Ուրարտական և Երվանդունիների իշխանության շրջանում
նույնպես պահպանվում է բնագիտական պատկերացումնե
րի, տեխնիկական գիտելիքների և հմտությունների բարձր
մակարդակը: Գիտելիքի առավել զարգացած բնագավառնե
րից էին քիմիական, բժշկական, մետաղաձուլական փորձնա
կան գիտելիքները, աստղաբաշխությունը, մաթեմատիկան:
Բնագիտական–տեխնիակական գիտելիքները և փիլիսոփա
յական պատկերացումները մինչև Արտաշեսյանների դա
րաշրջանը (Ք. ա. II դ.) գերազանցապես գործնական ու փորձ
նական բնույթ ունեին:

2. Հայ գիտափիլիսոփայական մշակույթը անտիկ շրջանում

Ք. ա. IV դարի վերջերից Հայաստանն աստիճանաբար
ներգրավվում է հելլենիստական աշխարհի ոլորտ: Այս գոր
ծընթացն ավելի է արագանում Արտաշեսյանների կենտրո
նացված պետության ստեղծումից հետո (Ք. ա. II դ.), հատկա
պես` Տիգր ան II Մեծ ի (Ք. ա. 95–56 թթ.) և նրա որդի Արտ
 ա
վազդ II (Ք. ա. 55–35 թթ.) օրոք և պայմանավորված էր մի
կողմից Ալեքսանդր Մակեդոնացու նախկին տերության տա
րածքների հելլենականացմամբ, իսկ մյուս կողմից` Հայաս
տանի և Հռոմի խորացող դիմակայությամբ:
Տիգրան Մեծը գիտակցում էր իր կայսրության էթնիկ
խայտաբղետության և հպատակ ժողովուրդների հասարա
կական կյանքի կազմակերպման ու կառավարման տարաբ
նույթ ձևերի առկայության կործանարարությունը հայոց
պետականության համար, ռազմական ուժի շնորհիվ ստեղ
ծված պետության անկայունությունը: Նա հանգեց հայե
ցակարգային այն գաղափարին, որ անհր
 աժ
 եշտ է հզոր հա
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մադրող սկիզբ, գործոն, որը հնարավորություն կտա միաս
նական հիմքի վրա կարգավորել երկրի սոցիալական ու
քաղաքական կյանքը և նորաստեղծ կայսրությունը վերածել
միասնական ու կուռ ամբողջի:
Համադրական գործոնը, որը կարող էր «վերափոխել Հա
յաստանը» (Հ. Մանանդյան), Տիգրան Մեծը տեսավ հասարա

կական կյանքի կազմակերպման հելլենիստական ձևերի և
հելլենիստական մշակույթի մեջ: Նա վիթխարի գործունեու
թյուն ծավալեց, որն ընդգրկում էր պետական, հասարակա
կան, քաղաքական, կրոնական և մշակութային կյանքի գրե
թե բոլոր ոլորտները: Բացի այդ, միջազգային և ներպետա
կան հարաբերությունների, ինչպեսև մշակութային լեզու նա
դարձրեց հունարենը:
Հելլենականացումը անտիկ շրջանում սովորաբար զու
գորդվում էր «քաղաքաշինության պայթյունով»: Արտաշես
յանները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում գոյություն
ունեցող քաղաքների հելլենականացմանը և նոր քաղաքնե
րի կառուցմանը: Այդ ոգով Տիգրան Մեծը հիմնում է նոր մայ
րաքաղաք` Տիգրանակերտը (Ք. ա. 77 թ.), որը, նրա մտադրու
թյամբ, կոչված էր դառնալ հելլենիստական աշխարհի և մշա
կույթի մայրաքաղաքը: Նա Տիգրանակերտ և կայսրության
մյուս քաղաքներ տեղափոխեց նվաճված մարզերի հելլե
նականացված բնակչությանը` ասորիների, հրեաների, հույ
ների` նրանց տալով «ազատ և արտոնյալ քաղաքացիների»
կարգավիճակ: «Սինոյկիզմի» սկզբունքի վրա հիմնված այդ
միջոցառումների շնորհիվ Տիգրանակերտը դարձավ հելլե
նիստական տիպի քաղաք` ինքնակառավարման համակար
գով, հելլենիստական թատրոնով, կրթական համակարգով և
քաղաքային այլ հաստատություններով:
Հատուկ ուշադրություն էր դարձվում հելլենիստական
կրթության, գիտության և փիլիսոփայության զարգացմա
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նը: Մի կողմից Հայաստանում ապաստանում էին Հռոմի կող
մից հալածվող հելլենիստական մտավորականության ներ
կայացուցիչները, իսկ մյուս կողմից` հայկական վերնախա
վը հելլենիստական կրթություն ու դաստիարակություն էր
ստանում` մասնակցելով հելլենիստական աշխարհի մշակու
թային կյանքին: Այսպես, Տիգրան Մեծի և նրա կնոջ` Կլեո
պատրայի պալատներում ապրում և ստեղծագործում էին
հույն երևելի բանաստեղծներ, փիլիսոփաներ և դերասաններ,
մասնավորապես` ականավոր բանաստեղծ և հռետոր Ամփ
 իկ
րատ
 ես Աթ
 են աց ին և խոշոր հռետոր ու քաղաքական գործիչ
Մետր
 ոդ որ ոս Սկեպս աց ին:
Հայոց արքունիքում Ամփիկրատեսը գրում է «Մեծ այ
րերի մասին» երկը, որն ընդգրկում էր նաև Տիգրան Մեծի
կյանքի պատմությունը: Իսկ Մետրոդորոսը իր հովանավո
րին նվիրում է պատմական երկ: Նա գրում է նաև գիտափիլի
սոփայական բնույթի աշխատություն երկխոսության ձևով,
ուր քննարկվում է կենդանիների մոտ բանականության առ
կայության խնդիրը:
Երկրի հելլենականացման քաղաքականությունը, հո
գևոր պահանջմունքներն առաջ քաշեցին սեփական մտավոր
դասի պատրաստման խնդիրը, ինչն իր հերթին ենթադրում էր
կրթական համակարգի վերակազմակերպում, կրթական նոր
ծրագրերի ստեղծում, որոնց հիմքում ընկած էին հելլենիս
տական կրթության սկզբունքներն ու մեթոդները: Կրթու
թյան բովանդակությունն էին կազմում քերականությունը,
ճարտասանությունը, երաժշտությունը, փիլիսոփայությու
նը, պատմությունը, մաթեմատիկական առարկաները և այլն:
Հելլենիստական փիլիսոփայությանն ու գիտությանը զու
գընթաց շարունակում էր գոյություն ունենալ նաև քրմա
կան գիտությունը:
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Հայոց թագավոր Արտավազդ II ոչ միայն հելլենիստա
կան դաստիարակություն և կրթություն է ստացել, այլև
բազմաթիվ ողբերգություններ, ճառեր ու պատմական երկեր
է գրել հունարեն լեզվով: Դրանցից մի քանիսը տարածված
էին Հռոմում ընդհուպ II դարը: Դրանք հիմնականում վե
րաբերում էին հռետորական արվեստի` փիլիսոփայության
ոլորտին և բարոյախրատական ուղղվածություն ունեին`
ստոյիկյան ոգով:
Համարվում է, որ ուսուցողական ուղղվածություն և
«գրական–փիլիսոփայական» բովանդակություն ունեցող
Արմավիրի արձանագրությունները Արտավազդի երկերի
հատվածներն են: Դրանց հեղինակը քաջածանոթ էր ոչ միայն
անտիկ դրամայի կառուցվածքի, այլև Սոփ
 ոկլես ի (Ք. ա. 496–
406 թթ.) ու Եվր իպ
 իդ ես ի (Ք. ա. 480–406 թթ.) ողբերգություն
ներին ու Մեն անդր ոս ի (Ք. ա. 342–292 թթ.) կատակերգու
թյուններին: Անկախ հեղինակային պատկանելությունից,
անվիճելի է մի բան` դրանք վկայում են նաև հայոց հելլե
նիստական կրթվածության և մտածողության մակարդակը:
Հայաստանում, ինչպես նաև հելլենիստական մյուս
երկրներում տարածված էր էպիկուրյան, ստոյիկյան, պլատո
նական, արիստոտելյան փիլիսոփայությունը:
Այդ ժամանակաշրջանում է ծավալվել նաև Տիր ան Հայ
կազն
 ի (Հայի)` լատինականացված Տիրաննիոնի` խոշոր քե
րականի, հռետորի, փիլիսոփայի և մանկավարժի գործունեու
թյունը: Հռոմում նա մեծ գիտնականի համբավ է վայելում,
դառնում Կիկ եր ոն ի (Ք. ա. 106–43 թթ.) մտերիմը, հիմնում
առաջին հանրային գրադարանը: Կիկերոնի խնդրանքով
կարգավորում է նրա անձնական հարուստ գրադարանը, նրա
պալատում հռետորական–քերականական դպրոց հիմնում:
Տիրան Հայկազնի աշակերտներից էին Կիկերոնի որդին և եղ
բորորդին, իսկ մինչ այդ` Պերգամոնի դպրոցում դասավանդ
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ման ժամանակ անտիկ աշխարհի հռչակավոր աշխարհագրա
գետ Ստրաբոնը:
Հատկապես նշանակալի է Տիրան Հայկազնի դերը Ար իս
տոտ
 ելի և նրա աշակերտ Թեոֆր աստ
 ի (Ք. ա. 372–288 թթ.) գրա
վոր ժառանգության վերականգնման, խմբագրման, կարգա
վորման և բազմացման գործում: Նրա շնորհիվ անտիկ շրջա
նի մեծ փիլիսոփա–գիտնականի երկերը փրկվեցին հետագա
քայքայումից և դարձան համաշխարհային գիտության ու
մշակույթի սեփականությունը:
Տիրան Հայկազնի հետաքրքրասիրությունները պայմա
նավորված էին առաջին հերթին գիտական նկատառումնե
րով: Ստրաբոնի և Կիկերոնի ուղղակի և կողմնակի վկայու
թյուններից երևում է, որ Տիրան Հայկազնը խոր գիտելիքներ
ուներ ոչ միայն քերականության, հռետորական արվեստի և
երաժշտության տեսության, այլև աշխարհագրության բնա
գավառում, որը, բացի բուն աշխարհագրական գիտելիքնե
րից, ընդգրկում էր նաև ժամանակի բնագիտական գիտելիք
ների և պատկերացումների լայն շրջանակ: Ցավոք, փիլիսո
փայի գրվածքներից ոչինչ չի պահպանվել: Որոշ տեղեկու
թյունների համաձայն` նա հեղինակել է «Ձայնի մասին» եր
կը, որը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել Հռոմի մտավոր
ընտրախավի շրջանում և բարձր գնահատականի արժանացել
Կիկերոնի կողմից:
Հելլենականացման գործընթացն արտացոլվել է նաև
կրոնական գիտակցության մեջ: Հայոց հեթանոսական կրոնը
աստիճանաբար հելլենիստական երանգավորում է ստանում:
Տեղի է ունենում ազգային, իրանական և հունական կրոն
ների, պաշտամունքների տարրերի համադրում, տեղական ու
հունական աստվածությունների նույնացում: Այս ոլորտում
ևս նշմարվում է հայ թագավորների, հատկապես Տիգրան
Մեծի վարած քաղաքականությունը: Մովսես Խորենացու
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հաղորդմամբ` նա Փոքր Ասիայից Հայաստան է տեղափո
խում Ապոլոնի, Արտեմիսի, Հերակլեսի, իսկ Հելլադայից` Զև
սի, Արտեմիսի, Աթենասի, Հեփեստոսի, Աֆրոդիտեի պղնձե և
ոսկեզօծված արձանները, որոնք տեղադրել է տալիս տաճար
ներում հայ հեթանոսական աստվածների արձանների կող
քին: Այդ գործընթացին զգալի չափով նպաստել է նաև հույն
քրմերին հրավիրելը, որոնք Հայաստան էին ներմուծում ոչ
միայն հունական պաշտամունքների, այլև հունական քրմա
կան գիտության տարրեր:
Հելլենական ոգին և հելլենիստական սկիզբն ընդգծված
արտահայտվեցին արվեստի տարբեր տեսակներում` թատ
րոնում, գրականության, ճարտարապետության, քանդակա
գործության և այլնի մեջ: Թատրոնների շենքերը կառուց
վում էին հելլենիստական թատերական շինությունների
օրինակով, հրավիրվում էին հունական թատերախմբեր: Հայ
կական թատրոնների բեմահարթակներում կատարվում էին
հելլենական և հայ հեղինակների դրամատիկական ու երաժշ
տական ստեղծագործությունները:
Պահպանված քանդակների ոճական առանձնահատ
կությունների, գեղարվեստական սկզբունքների և ձևերի,
կատարողական եղանակների և միջոցների վերլուծությու
նը թույլ է տալիս առանձնացնել հետևյալ երեք ուղղու
թյունները. 1) բազմադարյա ավանդույթներ ունեցող տեղա
կան գեղարվեստական ձևերի ու սկզբունքների զարգացում,
2) տեղական և հելլենական գեղարվեստական ավանդույթ
ների մերձեցում և համադրում (հելլենիզմ), 3) բուն հելլե
նական ուղղություն, որը հիմնականում ներկայացված է
հելլենիստական երկրներից բերված քանդակի նմուշներով:
Վերջին դեպքում, բնականաբար, խոսքը ոչ թե ինքնուրույն
ստեղծագործության, այլ հելլենական գեղարվեստական
մտածողության ընկալման և յուրացման, համապատասխան
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գեղարվեստական–էսթետիկական ճաշակի, նորմերի, իդեալի
ձևավորման մասին է:
Հայ հելլենիստական մշակույթը համադրական է: Սա
կայն մի դեպքում մենք գործ ունենք համադրության` որպես
տեղական և հելլենական ավանդույթների համագոյակցման,
երկրորդ` այդ ավանդույթների միացման, երրորդ` հելլենիս
տական մշակույթի ներսում տարբեր միտումների համադր
ման հետ:
Այսպիսով` Հայաստանի հելլենականացման քաղաքա
կանությունը Տիգրան Մեծը տարածեց հասարակական–քա
ղաքական և հոգևոր կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտների վրա:
Հայաստանը, գտնվելով հելլենիստական մշակութային ազ
դեցության ոլորտում և բազում փոխառություններ անելով
հելլենիստական մշակույթից, այդուհանդերձ, պահպանել է
իր հոգևոր–մշակութային ինքնությունը և իր հերթին որո
շակի ազդեցություն թողել միջերկրածովյան ժողովուրդնե
րի մշակույթի վրա: Բանն այն է, որ «պատմությունը ցույց
է տալիս, որ մշակութային փոխառությունները իրենց իսկ
բնությամբ չեն կարող միակողմանի լինել, որ դրանք դրս
ևորվում են հենց փոխկապվածության մեջ»: Բացի այդ,
հայկական մշակույթը` «հարստացած հելլենիստական մշա
կութային ավանդույթներով` իր կողմից ստեղծագործաբար
վերամշակված, ունի ինքնուրույն բնույթ, պահպանելով տե
ղական գծերը` պայմանավորված հայ ժողովրդի հասարակա
կան զարգացման առանձնահատկություններով, և իր նվա
ճումների մակարդակով չի զիջում հարևան հելլենիստական
պետությունների ժողովուրդների մշակույթին»1: Այսպիսով,
Հայաստանը դարձավ հելլենիստական մշակույթի պահպան
ման և զարգացման կենտրոններից մեկը: Հայկական մշա
1

К. В. Тревер,   Очерки по истории культуры древней Армении. М.–Л.,
1953. С. 16, 19.
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կույթի այս միտվածությունը պահպանվեց ողջ միջնադարի
ընթացքում: Ավելին, Հայաստանը դարձավ հելլենիստական
մշակույթի և գիտափիլիսոփայական մտքի ավանդույթների
պահպանման ու զարգացման կարևոր կենտրոններից մեկը:
Ուստի` բնավ պատահական չէ, որ Տիգրան Մեծին համարում
են «հելլենիստական վերջին մեծ միապետ»1:
Հայաստանի ու Հռոմի ուղղակի և քողարկված ռազմա
քաղաքական դիմակայությունը զուգակցվում էր մշակ ու
թային հակ
 ամ
 արտ
 ությամբ: Տիգրանը ձգտում էր հելլենիս
տական մշակույթը ծառայեցնել ներպետական ու արտաքին
քաղաքական խնդիրների լուծմանը` այն վերածելով քաղա
քական կարևորագույն գործոնի: Այն կոչված էր հոգևոր
այդ հիմքի վրա միավորել ու համախմբել երկրի տարբեր
ժողովուրդներին, տոհմերին ու ցեղերին, ստեղծել նոր էթ
նոսոցիալական ամբողջություն, նրանց ներառել «համա
կեցության միասնական ռիթմի մեջ»2, ինչը ռազմական և
տնտեսական ներուժի հետ մեկտեղ պետք է ապահովեր Հա
յաստանի ներքին ամբողջականությունը, ռազմաքաղաքա
կան հզորությունը, պետական կառույցների ամրությունը և
առաջնակարգ դերը միջազգային հարաբերությունների աս
պարեզում:
Այսպիսով` երկրի հելլենականացումը Տիգրան Մեծը
բարձրացրեց հ
 ամ
 ապ
 ետ
 ակ ան քաղ
 աք ակ ան
 ության մակ ար
դակ
 ի: Ցավոք, նրան չհաջողվեց մինչև վերջ իրագործել
նախատեսած վիթխարի ծրագիրը: Այդուհանդերձ, երկիրը
ներգրավվեց հելլենիստական մշակույթի ոլորտ, հելլենիս
տական զարգացած երկրների շարքը, ավարտի հասցվեց հել
լենիստական ավանդույթների ձևավորման գործընթացը
Հայաստանում, որոնք այս կամ այն ձևով ու չափով պահ
1
2

История древнего мира. Т. 2. С. 416.
А. А. Степанян, Развитие исторической мысли в Древней Армении. Ер.,
1991. С. 95.
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պանվեցին հետագա դարերի ընթացքում, ողջ միջնադարում`
իբրև հիմնական կրթական–մշակութային միտումներից և
տեսական մտածողության ուղղություններից մեկը:
Տիգրանը, ի վերջո, ստիպված եղավ ընդունել Հռոմի գե
րակայությունը: Եթե հարցին մոտենանք ոչ թե կատարված
փաստի, այլ ընդհանուր քաղաքական, ռազմավարական
և մարտավարական մտածողության տեսանկյունից, ապա
կարող ենք արձանագրել, որ տվյալ դեպքում գործ ունենք
պետ
 ակ ան–քաղ
 աք ակ ան մտքի հիր
 ավ
 ի մի հանճ
 ար
 ի հետ,
ով խոր
 ապ
 ես գիտ
 ակց ում էր երկր
 ի արտ
 աք ին և ներք ին քա
ղաք
 ակ ան
 ության ներք ին կապն ու փոխպ
 այմ
 ան
 ավ
 որվ
 ած ու
թյուն
 ը, առ
 աջ
 ին
 ի ենթ
 արկ ում
 ը երկր
 որդ
 ին:
Տիգրան Մեծի վարած մշակութային քաղաքականու
թյունը պայմանավորված էր ընդհանուր քաղաքական ծրա
գրով: Մշակույթը նա դիտում էր որպես քաղաքական կեցու
թյան բաղադրիչ, իսկ մշակութային քաղաքականությունը`
ընդհանուր, համապետական քաղաքական ծրագրի ենթա
համակարգերից մեկը: Այդ ամենը Տիգրան Մեծի գիտակցա
կան և նպատակաուղղված գործունեության արդյունքն էր
և վկայում էր մշակ ույթ
 ի քաղ
 աք ակ ան հայեց ակ արգ
 ի ձևա
1
վորման մասին , որի առանցքը մշակութային ինքնության,
ինքնիշխանության գաղափարն էր:
Տիգրան Մեծի քաղաքականությունը հելլենիստական
որոշ երկրներ ընկալում էին որպես Հռոմի զավթողականու
թյան քաղ
 աք ակ ան հակ ակշ իռ, որպես քաղաքակրթության
(ի դեմս Հայաստանի) և բարբարոսության (ի դեմս Հռոմի)
հակամարտություն: Այդ իսկ պատճառով որոշ երկրներ,
մասնավորապես` Սիրիան, հոժարակամ ընդունեցին Տիգրան
Մեծի գերիշխանությունը, որը դարձավ «բարբարոսական»
1

Տե՛ս Կ. Ա. Միրումյան, Հայ քաղաքական մտքի պատմությունից. Եր., 2002,
էջ 34:
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Հռոմի ոտնձգություններից նրանց անվտանգության երաշ
խիք:
Պարտություն կրելով Պոմպեոսից` Հայաստանը զրկվեց
իր նվաճումներից և շուրջ մեկ դար ընկավ Հռոմի քաղաքա
կան ազդեցության տակ: Սակայն հայ հասարակությունն
էապես հռոմեականացման չենթարկվեց` շնորհիվ տեղական
և հելլենիստական ավանդույթների հզոր դիմակայության:
Այսպիսով` հելլենիստական մշակույթը Տիգրանի հայե
ցակարգում առաջին հերթին դիտվում է որպես կարևորա
գույն քաղաքական գործոն, որը ժամանակավորապես փո
խարինում էր ռազմաքաղաքական գործոնին: Հայաստանի և
Հռոմի միջև հակամարտությունն արտահայտվում էր նախ`
մշակութային արժեհամակարգերի և հետո միայն ռազմաքա
ղաքական ոլորտում:
Բացի այդ, հելլենիստական գործոնի ընտրությունն ու
ներ մի այլ արդարացում ևս, այն է` հելլենիստական Արևել
քի նկատմամբ Հռոմի վարած զավթողական քաղաքականու
թյունը ստեղծում էր բողոքի և դիմադրության ընդհանուր
ճակատ, ուստի` հելլենականությանը պետական գաղափա
րախոսության կարգավիճակ հաղորդելը և ռազմական հզոր
ուժի առկայությունը Տիգրանին, բնականաբար, դարձնում
էր հակահռոմեական ճակատի դրոշն ու խորհրդանիշը: Մինչ
դեռ, սոսկ ազգային արժեհամակարգով (գաղափարախոսու
թյամբ) առաջնորդվելը մի կողմից կբարդացներ նվաճված
տարածքների հոգևոր–մշակութային և քաղաքական յուրա
ցումը, մյուս կողմից` Հայաստանին կզրկեր հելլենիստական
երկրների ու ժողովուրդների գործուն աջակցությունից:
Հելլենիստական մշակույթի և կրթության ավանդույթ
ները պահպանվեցին նաև հայ Արշակունիների ժամանա
կաշրջանում (66–428 թթ.): Զարգանում էին քաղաքաշինու
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թյունը, արհեստավորական արտադրությունը, քաղաքային
կյանքի այլ ոլորտներ, ընդլայնվում առևտրատնտեսական,
այդ թվում` միջազգային կապերը: Շինարարական տեխնի
կայում, ինչպես նախկինում, նշմարվում է ազգային և հելլե
նիստական ավանդույթների զուգորդում: Հռոմեա–հելլենիս
տական ազդեցությունն առավել ընդգծված արտահայտված
է Գառնիի տաճարում: Ճարտարապետական կոմպոզիցիայի,
հատակագծման, գեղազարդի և այլ առանձնահատկություն
ներով այն մոտ է Փոքր Ասիայի, Սագալասի և Տերմեսի տա
ճարներին: Միաժամանակ առկա են տեղական ավանդույթ
ները:
Հայերը գործուն մասնակցություն են ունեցել ուշ ան
տիկ աշխարհի մտավոր–մշակութային կյանքին: Ազնվա
խավը ստանում էր հելլենիստական կրթություն: Նրանց մի
մասը վերադառնում էր հայրենիք, իսկ մյուս` շարունակում
գիտամանկավարժական գործունեությունը հելլենիստական
գիտության և մշակույթի կենտրոններում (Աթենք, Հռոմ,
Ալեքսանդրիա):
Այսպես, անտիկ աշխարհում մեծ հեղինակություն էր
վայելում հռչակավոր հռետոր, փիլիսոփա և մանկավարժ
Պար
 ույր Հայկ ազն ը (276–367 թթ.), լատինականացված` Պրոե
րես
 իոսը: Նա ծնվել է Հայաստանի արևմտյան մասում:
Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Աթենքի հռետորական
դպրոցում` ականավոր Հուլիան ոս Հռետ
 որ ի ղեկավարությամբ,
որի մահվանից հետո ստանձնել է դպրոցի ղեկավարությու
նը: Գիմերիոսի, Եվնապիոսի և Լիբանիոսի հետ ոգևորել է
երիտասարդությանը, ճաշակ ձևավորել փիլիսոփայության
և այլ գիտությունների նկատմամբ: Նրան ունկնդրելու էին
գալիս տարբեր երկրներից: Պարույր Հայկազնի բազմաթիվ
աշակերտներից կարելի է առանձնացնել հռոմեական կայսր
Հուլ իան
 ոս ին (Ուրացողին), արևելաքրիստոնեական մեծ մտա
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ծողներ Բարսեղ Կեսարացուն (Մեծին) (շուրջ 330–379 թթ.) և
Գրիգ
 որ Աստվածաբանին (Նազիանզացուն) (շուրջ 330–շուրջ
390 թթ.), հայտնի հռետոր և փիլիսոփա Եվնապիոսին (իր կեն
սագրին), կայսր Հոնորիոսի թագաժառանգին և այլոց: Աղբ
յուրները վկայում են, որ նրա աշակերտների զգալի մասը
կազմում էր հայ երիտասարդությունը, հատկապես` Կապա
դովկիայից:
Պարույր Հայկազնը որպես մտածող հետևում էր հու
նահռոմեական փիլիսոփայության և գիտության սկզբունք
ներին` համոզված լինելով, որ դա քրիստոնեական դավա
նանքի բանական հիմնավորման միակ ճանապարհն է: Թեև
նրա երկերը չեն պահպանվել, սակայն Բարսեղ Կեսարացու
կենսագրական տվյալներից և Գրիգոր Աստվածաբանի մոտ
պահպանված Աթենքի հռետորական դպրոցի ուսումնակր
թական ծրագրի նկարագրության միջոցով կարելի է վերա
կանգնել նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը.
քերականություն, ճարտասանություն, պատմություն, փիլի
սոփայություն, մաթեմատիկա, բժշկություն:
Հռոմը բարձր գնահատեց հայ ժողովրդի տաղանդա
վոր զավակի ծառայությունն անտիկ փիլիսոփայության և
կրթության զարգացման ասպարեզում: Այդ է ակներևաբար
վկայում նրա կենդանության օրոք կանգնեցված արձանը`
հետևյալ աննախադեպ փորագրությամբ. «Աշխարհի թագու
հի Հռոմը` ճարտասանության արքային» («Rerum regina Roma
– regu Eloquentiae»)1:

Դարաշրջամի մտավոր–հոգևոր համատեքստում առանձ
նանում էր Փոքր Հայքի հայկական եկեղեցու եպիսկոպոս,
«IV դարի աստվածաբանության իսկական Պրոտեոսի»` Եվս
տաթ
 իոս Սեբ աստ
 աց ու դրամատիկ կերպարը: Նա եկեղեցական
1

Ф. В. Фаррар, Жизнь и труды св. Отцов и Учителей церкви. СПб., 1891. С.
969.

64

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

խոշոր գործիչ էր, Բարսեղ Կեսարացու մտերիմը, իսկ հետա
գայում` գաղափարական հակառակորդը: Եվստաթիոսի մոտ
զուգորդվում էին դարաշրջանին բնորոշ ծայրահեղություն
ները` դժնդակ ապրելակերպ, ոգու տոկունություն և հելլե
նիստական կրթվածություն, հակում դեպի աշխարհիկը, ինչի
համար բազմիցս պարսավանքի, արտաքսման և կարգալուծ
ման է ենթարկվել: Հելլենիստական ավանդույթների նկատ
մամբ ունեցած հակվածությունը մասնավորապես արտա
հայտվել է այն բանում, որ հոգևորականի զգեստի փոխարեն
նա կրում էր փիլիսոփայի զգեստ: Երկրորդ ձեռնադրումից
հետո (արդեն որպես ուղղափառի) Եվստաթիոս Սեբաստացին
դառնում է «հոգեմարտների կորիֆեյը (ղեկավարը)»:
Այսպիսով, եթե Հին Հայաստանում գիտական և փիլիսո
փայական պատկերացումներն ու գիտելիքները հիմնակա
նում փորձնական բնույթ ունեին, ապա հելլենիստական աշ
խարհում ներգրավվելուց հետո տեղի է ունենում գիտելիքի
առանձին ձևերի տեսականացում, բանականացում, տարած
վում են հելլենիստական փիլիսոփայության և գիտության
տարբեր ուսմունքներ:
Բացի այդ, եթե գիտելիքի և աշխարհայացքի առաջին
ձևերն ընդգրկում էին ժողովրդի լայն խավերին` փոխանց
վելով բանավոր եղանակով, ապա գրավոր ավանդույթների
վրա հիմնված հելլենիստական կրթությունն ու մշակույթը
գերազանցապես հայ հասարակության վերնախավի սեփա
կանությունն էր: Այդուհանդերձ, ձևավորվող հելլենիստա
կան ավանդույթներն ամրապնդվում էին ազգային գիտակ
ցության մեջ` դառնալով ազգային մշակույթի կարևոր բա
ղադրիչներ:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

1. Քրիստոնեության պետական կրոն հռչակելու
գաղափարաքաղաքական համատեքստը

Հ

այաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն
հռչակելու խնդիրը բազմաթիվ մեկնաբանություն
ների առիթ է տվել: Սակայն բոլոր միտումների և պատճառ
ների շարքում գերակայողը, ըստ էության, ազգային քաղա
քական գործոնն էր, որն առանցքային էր` իր շուրջը միավո
րելով մյուս գործոնները: Ուստի` շեշտը դրվում է հենց այդ
գործոնի վրա:
226 թ. Սասանյանները տապալեցին պարթև Արշակունի
ներին և տիրեցին պարսկական գահին, ինչը Հայ Արշակունի
ների մոտ բնական զայրույթ առաջացրեց` պայմանավորված
թե՛ դինաստիական նկատառումներով, թե՛ հարևան երկր
ների և, առաջին հերթին, Հայաստանի նկատմամբ Սասան
յան Պարսկաստանի կրոնագաղափարական ու քաղաքական
զավթողականության խստացմամբ:
Պարսկաստանում զրադաշտականության հզորացումը
և այն պետական կրոն հռչակումը ուղեկցվում էր հելլենիս
տական մշակույթի ավանդույթների ոչնչացման քաղաքա
կանությամբ: Հայաստանը քաղաքականապես ենթարկելու
նպատակով Սասանյանները ջանում էին ոչնչացնել հայկա
5 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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կան հելլենիստական մշակույթը, «հայկական հելլենիստա
կան սինկրետիկ պանթեոնը»1: Փաստորեն` Հայաստանում
զրադ
 աշտ
 ականության բռնի ներմուծման քաղաքականու
թյուն
 ը և Հայաստ
 ան
 ի դիմ
 ակ այություն
 ը ոչ միայն կրոնական
գաղ
 ափ
 ար
 ախ
 ոս
 ության տարբ
 եր ձև
 եր
 ի, այլ և աշխ
 արհ
 այաց
քի, մշակ
 ութ
 ային արժ
 եհ
 ամ
 ակ արգ
 ի և հոգ
 եմտ
 ավ
 որ կողմն
 ո
րոշմ
 ան երկ ու ձև
 ի բախմ
 ան բնույթ ստաց ավ: Այս պայք ա
րում Հայաստ
 ան
 ը հանդ
 ես էր գալ իս իբր
 և հելլ են
 իստ
 ակ ան
ավ
 անդ
 ույթն
 եր
 ի կրող և պաշտպ
 ան, որպ
 ես հելլ են
 իստ
 ակ ան
մշակ
 ութ
 ային աշխ
 արհ
 ի ներկ այաց ուց իչ2: Ավելին, Սասան
յան Պարսկաստանի նվաճողական քաղաքականության հե
տևանքով III դարի երկրորդ կեսին Հայաստանի մեծ մասը
հայտնվեց օտարների հսկողության տակ: Հայկական պետա
կանությունը հայտնվել էր կործանման եզրին, ինչն առա
ջադրեց պետական ինքնիշխանության և ազգային ինքնու
թյան պահպանման պատմական խնդիրը:
Հարևան հզոր տերությունների հակամարտությունը,
երկրում ավատատիրական հարաբերությունների զարգա
ցումը, երկպառակությունը, հռոմեամետ ու պարսկամետ
քաղաքական կողմնորոշումների ձևավորումը, կենտրոնա
խույս միտումների խորացումը և այլն, էապես վտանգում
էին երկրի թե՛ ներքին ամբողջականությունը, թե՛ պետակա
նության գոյությունն առհասարակ: Ծառացավ կործանա
րար միտումների կասեցման խնդիրը, ինչն անհրաժեշտաբար
ենթադրում էր կենտրոնացված թագավորական իշխանու
թյան ամրապնդում: Իսկ դա իր հերթին պահանջում էր ազ
գի բոլոր հատվածներին և սոցիալական խավերին միավորել
միասնական գաղափարի, ազգային ընդհանուր խնդիրների
ու շահերի շուրջ:
1
2

Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, էջ 53:
Տե՛ս К. А. Мирумян, Культурная самобытность в контексте национального
бытия. Ер., 1994. С. 35.
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Այդպիսի գործառույթ կարող էր կատարել համակարգ
որը կհիմնավորեր կենտրո
նացված թագավորական իշխանության գերակայությունը,
կնպաստեր ազգի բոլոր խավերի համախմբմանը և միասնու
թյան ամրապնդմանը: Կրոնական բազմաթիվ հոսանքներից
այդ պահանջներին առավելագույնս համապատասխանում
էր օրեցօր հզորացող, բայց դեռևս պաշտոնական կարգավի
ճակ չունեցող քրիստոնեությունը` իր ընդգծված միաստվա
ծության գաղափարով, որն էլ Տրդատ III Մեծի գահակալումից
(298 թ.) քիչ անց` 301 թվականին Հայաստանում հռչակվեց
իբրև պետական կրոն:
Հայաստանում քրիստոնեությունը ներմուծվում էր
հիմնականում «վերևից»` Տրդատ թագավորի և նրա մերձա
վոր շրջապատի կողմից, քանզի դրա անհրաժեշտությունն
առաջին հերթին գիտակցում էր ազգի վերնախավը, երկրորդ`
քրիստոնեությունը տարածվում էր հունարեն և ասորերեն
լեզուներով, որոնց ազատ տիրապետում էր հելլենիստական
կրթություն ստացած հայ ազնվականությունը: Ինչպես և
այլ երկրներում, քրիստոնեության տարածումը Հայաստա
նում երկարատև գործընթաց էր, քանի որ ժողովրդի լայն
զանգվածները չէին կարող միանգամից ըմբռնել և ընդունել
նոր կրոնը: Նրանց ավելի հոգեհարազատ էին և հասկանա
լի ավանդական հեթանոսական հավատալիքներն ու պատ
կերացումները, որոնցից դժվար էին հրաժարվում նաև աշ
խարհիկ ու հոգևոր վերնախավի շատ ներկայացուցիչներ,
ինչը գիտակցում էին քրիստոնեության գաղափարախոս
ները, հատկապես Գրիգոր Լուսավորիչը: Ուստի` թագավորի
անմիջական ու գործուն աջակցությամբ նա ձեռնարկում է
մատաղ սերնդի լուսավորության ու կրթության գործի կազ
մակերպումը` նրանց քարոզչական և կրոնաեկեղեցական
գործունեության նախապատրաստելու համար: Հատուկ ու
ված գաղափարախոսությունը,
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շադրություն է դարձվում քրմական դասի զավակներին հա
վատի բերելուն, ինչը մի շարք խնդիրներ էր լուծում.
1. Թուլանում էր քրմական խավի դիմադրությունը, որը
դրա մեջ կարող էր սոցիալական և քաղաքական հեռանկարի
որոշակի երաշխիք տեսնել:
2. Քրիստոնեական ուսմունքի տարածման գործում ներ
գրավվում էին բարձր մակարդակի դաստիարակություն և
կրթություն ստացած երիտասարդներ:
3. Կրոնագաղափարական, հոգեմտավոր այլ հիմքի վրա
ապահովվում էր սերունդների ժառանգորդումը:
4. Փոքր–ինչ հարթվում էին սոցիալական և կրոնագաղա
փարական հակասությունները1:
Սակայն ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնաց
ված էր սոցիալական ստորին խավերի երեխաների դաստիա
րակության և կրթության վրա, ովքեր կոչված էին դառնալու
նոր վարդապետության հիմնական կրողներն ու քարոզիչ
ները: Հիշյալ խնդիրը լուծելու համար Գրիգոր Լուսավորիչը
հունական և ասորական տիպի բազմաթիվ դպրոցներ է հիմ
նում` լեզուներ սովորեցնելու, թարգմանիչներ պատրաստե
լու և Սուրբ Գրքին հաղորդ դարձնելու նպատակով:
Հայագիտության մեջ տարածված է այն տեսակետը, որի
համաձայն` «քրիստոնեության հաղթանակը Հայաստանում
ամենից առաջ հռոմեական կողմնորոշում ունեցող թագավո
րի և նախարարների հաղթանակն էր», որ «Տրդատ Գ Մեծի
ժամանակվանից արդեն քրիստոնեական եկեղեցին դառնում
է Հայաստանի ու Հռոմեական կայսրության քաղաքական
մերձեցման կարևորագույն օղակներից մեկը»2: Հիշյալ տե
սակետը, սակայն, լուրջ վերապահումների և ճշգրտումների
կարիք ունի:
1
2

Նույն տեղում, էջ 38–39:
Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, էջ 76-77:
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Ձևավորվելով Հռոմեական կայսրության արևելյան
մարզերում` քրիստոնեությունը III դարում վերածվել էր կրո
նագաղափարական հզոր ուժի, իսկ քրիստոնեական եկեղե
ցին դարձել նվիրապետական: Եկեղեցին լիովին պատրաստ
էր «պետության հետ դաշինքի», սակայն կայսերական իշխա
նությունը դեռևս պատրաստ չէր «քրիստոնեական եկեղե
ցու հետ դաշինքին»1: Ավելին, III դարի կեսին Դեկ ոս կայսեր
(249–251 թթ.) օրոք սկսվեցին քրիստոնյաների դեմ ուղղված
զանգվածային հալածանքները, որոնք առավել դաժան ձևեր
ընդունեցին Դիոկղ ետ
 իան ոս կայսեր (284– 305 թթ.) օրոք:
Վերջինս միայն 303–304 թվականների ընթացքում քրիստո
նեության դեմ ուղղված չորս հրովարտակ հրապարակեց, ին
չի հետևանքով բազմաթիվ եկեղեցիներ ավերվեցին, Սուրբ
Գրքեր ոչնչացվեցին, եկեղեցու և հոգևորականների անձնա
կան ունեցվածքը բռնագրավվեց:
Այս ամենի հետևանքով կայսրությունում ստեղծվել էր
հակասական իրավիճակ: Մի կողմից կայսրության մասնատ
ման խորացող միտումները պահանջում էին գաղափարախո
սական հզոր հենարանի առկայություն` ի դեմս համակայս
րական կրոնի, իսկ մյուս կողմից` որևէ հեթանոսական պաշ
տամունք (այդ թվում` կայսրությունում իշխող) ի վիճակի
չէր նման դերակատարություն ստանձնել: Այդպիսի իրական
ուժ էր քրիստոնեությունը` իր համամարդկային և աշխար
հակալական ուղղվածությամբ, հոգևոր արժեհամակարգով
և ժողովրդավարական միտումներով: Սակայն կայսրերը
այդ շրջանում չկարողացան ճիշտ կողմնորոշվել և քրիս
տոնեության մեջ տեսնել միավորող գաղափարական գոր
ծոն, կայսրության տրոհումը կասեցնող միջոց, չկարողացան
հասկանալ, որ ստեղծված պատմական իրավիճակում միայն
1

И. С. Свенцицкая, Раннее христианство: страницы истории. М., 1988.
С. 171.
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քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու շնորհիվ է
հնարավոր լուծել կայսրության առջև ծառացած ճակատա
գրական խնդիրները:
Քրիստոնեության տարածումը և վերաճումը իրական
գաղափարաքաղաքական ու հոգևոր ուժի` կայսրությունում
կատարվում էր «վարից վեր»` առաջին պարզ համայնքնե
րից մինչև եկեղեցական կարգավորված և կուռ կազմակեր
պություն: Այս գործընթացը, ի վերջո, կայսերական իշխա
նությանը ստիպեց սթափ նայել իրականությանը: Ուստի`
Դիոկղետիանոսի` գահից հոժարակամ հրաժարվելու մեջ,
հավանաբար, արտահայտվել է այն իրողության գիտակցու
մը, որ «առանց քրիստոնեական զանգվածների աջակցման`
կայսրության համախմբման որևէ քաղաքականություն այ
լևս հնարավոր չէ»1:
Այս ուղղությամբ առաջին քայլը կատարեց կեսար Գա
լեր
 իոս ը (293–311 թթ.)` 311 թվականի հրովարտակով օրինա
կանացնելով քրիստոնեությունը, որը հաստատվեց և զար
գացվեց 313 թվականի Կոստ
 անդ ին ոս ի և Լիկ ին իոս ի «Միլանի
հրովարտակում»: Նշված փաստաթղթերի շնորհիվ քրիստո
նեությունը քաղաքացիության իրավունք ստացավ կրոնա
կան մյուս վարդապետությունների կողքին: Իսկ պաշտոնա
կան կարգավիճակ այն ստացավ Նիկիայի Տիեզերաժողովում
(325 թ.) Կոստանդինոս Մեծ կայսեր (272–337 թթ.) գործուն
միջամտությամբ: Սակայն դա ևս չ ի կարելի քրիստոնեության
վերջնական հաղթանակը համարել կայսրությունում: Ինքը` կայս
րը, շարունակում էր երկրպագել հեթանոսական պանթեո
նը, կրել «գերագույն քրմի» («պոնտիփիկոսի») ավանդական
տիտղոսը և մկրտվել է միայն մահվան մահճում 337 թվակա
նին: Ընդսմին, վերջին հանգամանքը շատ գիտնականներ վի
ճահարույց են համարում: Մինչև Թեոդ ոս իոս I կայսրը, փաս
1

А. Донини, У истоков христианства: от зарождения до Юстиниана / пер. с
итал. М., 1979. С. 214.
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տորեն, հռոմեական կայսրերը քրիստոնեության նկատմամբ
«ոլորապտույտ քաղաքականություն» էին վարում: Միայն
մահից առաջ` 395 թվականին Թեոդոսիոս կայսրը քրիստո
նեությունը միակ պաշտոնական (պետական) կրոն հռչակեց
կայսրության ամբողջ տարածքում1, ինչն էլ նշանավորեց
երկու պաշտամունքի ձևական հավասարության ավարտը,
քրիստոնեության վերջնական հաղթանակը: Ուշագրավ է, որ այս
իրադարձությունը համընկավ Հռոմեական կայսրության
տրոհման` Արևմտյան և Արևելյան մասերի պաշտոնական
բաժանման հետ:
Այսպիսով` կարելի է ասել, որ III դարի երկրորդ կեսին
և՛ Հռոմեական կայսրությունում, և՛ Հայաստանում ստեղծ
վել էր համանման իրավիճակ, որը համախմբող և համադրող
կրոնագաղափարական գործոնի ընտրություն էր պահան
ջում: Ու թեև քրիստոնեությունն առավել տարածված ու
կազմակերպորեն ամրացած էր կայսրությունում, ու եկեղե
ցին լիովին պատրաստ էր համագործակցել կայսերական իշ
խանությունների հետ, այդուհանդերձ, կայսրերը տարբեր
պատճառներով չկարողացան ըստ արժանվույն գնահատել
պետականության ամրապնդման գործում քրիստոնեության
և քրիստոնեական եկեղեցու իրական հնարավորություն
ներն ու հզոր ներուժը:
Հայաստանում քրիստոնեությունը նման տարածում և
կազմակերպական հասուն ձևավորում չուներ: Բայց հենց
այստեղ մարդկ ության պատմ
 ության մեջ առ
 աջ
 ին անգ
 ամ
քրիստ
 ոն
 եություն
 ը հռչակվ
 եց պետ
 ակ ան կրոն: Քրիստո
նեության ընդունումը Հայաստանում, Տրդատ Մեծի, Գրիգոր
Լուսավորչի և նրանց զինակիցների դրսևորած վճռականու
թյունը կարելի է բացատրել այն բանով, որ նախ` նրանք խո
րապես գիտակցում էին թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին վտանգ
1

Նույն տեղում, էջ 204:
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ները պետության գոյության համար: Երկրորդ` նրանք ճիշտ
կողմնորոշվեցին պետական ամբողջականության պահպան
ման և ամրապնդման առկա միջոցների ընտրության մեջ:
Քրիստոնեության ընդունումը հայերին մերձեցրեց
կայսրության արևելյան մարզերի և քրիստոնեական եկեղե
ցիների հետ, որոնք, սակայն, ավանդաբար ընդդիմություն
էին կազմում պաշտոնական Հռոմի նկատմամբ: Հետևաբար`
հայոց արքունիքի վարած կրոնական քաղաքականությունը
ամենևին չէր նշանակում հռոմեամետ կողմնորոշում, առա
վել ևս` այն չի կարելի գնահատել իբրև Հայաստանի և Հռոմի
քաղաքական մերձեցման արտահայտություն: Քրիստոնեու
թյան ընդունումը նպաստում էր կայսրության արևելյան
մարզերի, սահմանամերձ քրիստոնեական եկեղեցիների հետ
հարաբերությունների հաստատմանն ու ընդլայնմանը, բայց
ոչ պաշտոնական Հռոմի հետ, որը շարունակում էր պար
բերաբար քրիստոնյաների զանգվածային հալածանքներ
կազմակերպել: Այսպես, Հայաստանում քրիստոնեության
ընդունումից անմիջապես հետո Հռոմում հակաքրիստոնեա
կան հզոր ալիք բարձրացավ (Դիոկղիտիանոսի հալածանք
ները), ինչը անդրադարձել էր նաև հայ–հռոմեական հարա
բերությունների վրա: Այս դիմակայության ընթացքում
Հայաստանը հանդես էր գալիս որպես քրիստոնեության
պաշտպան: Ինչ վերաբերում է դեպի Հռոմը հայերի ունեցած
հակվածության օրինակներին, ապա դրանք բացատրվում են
ոչ թե կրոնադավանաբանական, այլ գերազանցապես քաղա
քական նկատառումներով: Ավելին, ոչ պակաս թվով օրինակ
ներ կարելի է բերել նաև դեպի Պարսկաստանն ունեցած հակ
վածության օգտին:
Հռոմի «հանդուրժողականությունը» բացատրվում է ոչ
միայն այն բանով, որ Հայաստանում քրիստոնեության ըն
դունումն առաջին հերթին ուղղված էր զրադաշտականու
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թյան և Սասանյան Պարսկաստանի դեմ, այլև տվյալ ժամա
նակաշրջանում գործուն արտաքին քաղաքականություն
վարելու և իրադարձություններին միջամտելու կայսրու
թյան անկարողությամբ: Իսկ Պարսկաստանի «հանդուրժո
ղականությունը» կարելի է բացատրել այն բանով, որ Հա
յաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակումը
ուղղված էր նաև հեթանոսական Հռոմի դեմ: Ուստի` պարս
կա–հռոմեական հարաբերությունների տեսանկյունից ևս
այն վտանգ չէր պարունակում:
Այսպիսով` ա) Հայաստանում քրիստոնեությունը պե
տական կրոն հռչակելը իրականում նշանակում էր նաև պե
տական նոր գաղափարախոսության հռչակում, բ) պատմա
կան այս իրադարձությունը հիմք ստեղծեց ինչպես զրադաշ
տական Պարսկաստանից, այնպես էլ դեռևս հեթանոսական
Հռոմից գաղափարախոսական սահմանազատման, իսկ միջ
նորդավորված ձևով` նաև քաղաքական ինքնուրույնության
ու անկախության համար, որոնք պետականության պահ
պանման և ինքնուրույն պետական քաղաքականություն
վարելու հիմքերն էին1, գ) քրիստոնեությունն առաջին հեր
թին կոչված էր գաղափարախոսական միասնական (միաստ
վածության) հիմքի վրա ամրապնդել երերուն պետական
ամբողջականությունը, դ) այդ ամենը ազգային–պետական
ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու և՛ հռչակումն
էր, և՛ գաղափարախոսական հիմնավորումը:
Քրիստոնեության ընդունմամբ ուրվագծվեցին հայ ժո
ղովրդի և պետականության հետագա զարգացման ուղի
ները, հոգևոր կյանքի, մշակույթի, մտածողության և աշ
խարհընկալման ուղենիշներն ու չափանիշները, որոնք թեև
դժվարությամբ, բայց հետզհետե թափանցում էին ազգային
գիտակցության, ապրելակերպի, կենցաղի մեջ: Աստիճանա
1

Հմմտ.` Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, էջ 71:
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բար այն վերածվեց ազգային գաղափարախոսության, հզոր
հոգեմտավոր զենքի` արտաքին գաղափարաքաղաքական
նկրտումների կասեցման, ազգի միավորման և համախմբ
ման դժվարին գործում: Հայ ժողովրդի հոգևոր պատմության
շրջադարձային այս էջը ոչ միայն պատմաճանաչողական
նշանակություն ունի, այլև բովանդակում է տեսական–քա
ղաքական հայեցակարգ, որն ազգի գաղափարախոսներն ու
գործիչները կիրառում էին հոգևոր–մշակութային, եկեղեցա
քաղաքական գործունեության ոլորտում:
Պետական քաղաքականության ոլորտում հոգևոր–գա
ղափարախոսական գործոնի կարևորումը, ինչպես արդեն
ցույց է տրվել, Հայոց պատմության մեջ առաջին անգամ
հստակ նշմարվում է Տիգրան Մեծի քաղաքականության
մեջ: Եթե պետական մեծ գործիչն ու քաղաքագետը նորաս
տեղծ կայսրության ամրապնդումը, միասնական ամբողջի
վերածումը և ռազմաքաղաքական հզորացումը տեսավ հա
մադրական գործոնի` պետության կազմակերպման ու կառա
վարման հելլենիստական ձևերի և հելլենիստական մշակույ
թի մեջ` դրան պետական քաղաքականության կարգավիճակ
հաղորդելով, ապա պատմական նոր պայմաններում իբրև
համադրող գործոն ընդունվեց քրիստոնեական ուսմունքը:
2. Հայոց պետության և եկեղեցու հարաբերությունները
IV դարում: Ներսես Մեծի սոցիալ–փիլիսոփայական
հայացքները

Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն
հռչակելու գերագույն նպատակն էր անկախ, ինքնուրույն
արտաքին և ներքին քաղաքականություն վարելն ապահո
վելը, թագավորական կենտրոնական իշխանության, հայ
կական պետականության ամրապնդումը: Սակայն քրիստո
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նեությունը` որպես ուսմունք, աշխարհայացք և գաղափա
րախոսություն ազգային հատկանիշ չուներ: Այն համա
մարդկային կրոն էր, հոգևոր արժեհամակարգ, ինչն էլ այն
ընդունելի էր դարձնում սոցիալական տարբեր խավերի և
ժողովուրդների համար:
Հայ եկեղեցին ևս սկզբնական շրջանում ազգային երան
գավորում չուներ: Այլ հարց է, որ քրիստոնեության ըն
դունումը Տրդատ թագավորի և նրա մերձավոր շրջապատի
մտադրությամբ կոչված էր լուծել նաև ազգային–պետական
կարգի խնդիրներ: Բնական է, որ Գրիգոր Լուսավորչի Հա
յոց կաթողիկոս ձեռնադրումը պետք է կատարեր քրիստո
նեական եկեղեցու առաջնորդներից մեկը, քանզի միայն այս
դեպքում նա կարող էր «պաշտոնական» ճանաչում ստանալ
նաև մյուս եկեղեցիների առաջնորդների կողմից: Այս առու
մով Կապադովկյան Կեսարիայում Գրիգոր Լուսավորչի Հա
յոց կաթողիկոս ձեռնադրումը չի կարելի «պատահականու
թյուն» համարել: Մյուս կողմից` դա բնավ չէր նշանակում
կախվածություն կայսրությունից, քանզի պաշտոնական
Հռոմը դեռևս մնում էր հեթանոսական:
Հայ եկեղեցին աստիճանաբար հզորանում էր թե՛ գաղա
փարական, թե՛ քաղաքական, թե՛ տնտեսական առումով և
շուտով վերածվում է հզոր ավատատերի ու համահայկական
կազմակերպության: Հայ եկեղեցին, բնականաբար, ձգտում
էր ներազդել պետական իշխանության և քաղաքականու
թյան վրա, ինչը հակասում էր արքունիքի շահերին: Թագա
վորը եկեղեցին դիտում էր որպես պետական կառույցներից
մեկը, ուստի` հայոց թագավորների և կաթողիկոսների միջև
ծագած հակասությունները իշխանության երկու (աշխարհիկ
և հոգևոր) ձևի հարաբերությունների զարգացման բնակա
նոն հետևանք էին:
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Հայոց թագավորներին ընդհանուր առմամբ հաջողվում
էր տարբեր ճանապարհներով և միջոցներով չեզոքացնել
Հայ եկեղեցու իշխանական նկրտումները: Ինչ վերաբերում է
Հայ եկեղեցու ներսում գործող ասորական կուսակցությանը,
ապա նրա ներկայացուցիչները կաթողիկոսական աթոռին
հայտնվեցին միայն V դարի 30–ական թվականներին, երբ
կաթողիկոսներին նշանակում էր պարսից արքունիքը: Ուս
տի` դժվար է համաձայնել այն տեսակետին, որի համաձայն`
«Լուսավորչի տունը Հայաստանի և Արևմուտքի միջև կա
մուրջի դեր էր խաղում` և՛ քաղաքական, և՛ մշակութային»1:
Հայոց պետական քաղաքականության անկախությու
նը պահանջում էր նաև անկախություն եկեղեցական հար
ցերում, ինչը նշանակում էր հրաժարվել ձեռնադրման նպա
տակով կաթողիկոսներին Կեսարիա ուղարկելուց: Այս ուղ
ղությամբ առաջին քայլը կատարեց Գրիգոր Լուսավորիչը,
երկրորդը` Արշ ակ II (350–367 թթ.) թագավորը: Սակայն նշված
գործողություններն ավելի շատ քաղաքական միջադեպ էին,
դիվանագիտական քայլ, քան քաղաքական հստակ դիրքորո
շում, թեև չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցան Հայ
եկեղեցու անկախացումը նախապատրաստելու գործում:
Հայ եկեղեցին վերջնականապես անկախացավ Պապ թա
գավորի (370–374 թթ.) եկեղեցական նուրբ և ճկուն քաղաքա
կանության շնորհիվ, ինչը նոր մակարդակի բարձրացրեց և
հստակեցրեց պետություն–եկեղեցի հարաբերությունը:
Պապ թագավորի եկեղեցական քաղաքականության
պսակն է Հայ Առաքելական եկեղեցու քաղաքական անկա
խացումը ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցուց: Թա
գավորական հրովարտակի համաձայն` Հայոց կաթողիկոսը
այսուհետ պետք է օծվեր Մեծ Հայքի եպիսկոպոսների կող
1

Ա. Ա. Մարտիրոսյան, Մաշտոց. Պատմա-քննական տեսություն. Եր., 1982,
էջ 107-108:
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մից: Հայ եկեղեցու կազմակերպորեն անկախացումը ընդ
հանր
 ակ ան եկեղեցուց միաժամանակ իրական հիմք ստեղ
ծեց` նաև աստիճանաբար ստանալու ազգային բնույթ:
Նախարարական կարգի բնույթն, ըստ էության, խոչըն
դոտում էր համապետական խնդիրների և շահերի համար
ժեք իմաստավորումը: Թեև IV դարի վերջին Հայ եկեղեցին ևս
յուրատեսակ խոշոր նախարարություն էր, և նրան ևս բնո
րոշ էին «կենտրոնախույս» միտումներ, սակայն, ի տարբե
րություն նախարարական տների, այն միասնական և համա
հայկական կազմակերպություն էր` միաստվածային վարդա
պետությամբ, որը նաև պետական գաղափարախոսության
գործառույթ էր կատարում: Ուստի` նրա կենտրոնախույս
միտվածությունը թագավորական իշխանության բացար
ձակության վիճարկման մեջ էր` պետության առկայության
պայմաններում: Այսինքն` եկեղեցին երկակի բնույթ ուներ:
Մի կողմից, լինելով յուրահատուկ նախարարություն, այն
կենտրոնախույս էր, մյուս կողմից` որպես միասնական հա
մապետական կազմակերպություն և պետական գաղափարա
խոսության կրող` կենտրոնաձիգ էր:
Հայոց պետականության առկայության պայմաննե
րում գերազանցապես դրսևորվում էր առաջին սկիզբը, իսկ
պետականության գոյության վտանգման պայմաններում`
երկրորդը: Այդ իսկ պատճառով 380–ական թվականներին
Հռոմի և Պարսկաստանի միջև երկրի բաժանումից հետո Հայ
եկեղեցին անվերապահորեն սատար կանգնեց պետական իշ
խանությանը Արևելյան Հայաստանում: Հայ եկեղեցու նման
դիրքորոշումը ևս մի քայլ էր ազգային բնույթ ձեռք բերելու
ուղղությամբ: Խոսքը համազգային գաղափարախոսության
մասին է, ինչն այն ժամանակ նշանակում էր քրիստոնեու
թյան տեղայնացում, վերածում ազգային կրոնի, ընդունելի`
հասարակության սոցիալական բոլոր խավերի համար, այլ
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կերպ ասած` այն պետք է խթաներ ազգային ինքնագիտակ
ցության զարգացման գործընթացը:
IV դարի քաղաքական հարաբերությունների համա
տեքստում որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում
Հայոց կաթողիկոս, եկեղեցական–քաղաքական ականավոր
գործիչ Ներս ես Մեծ ի (353–372 թթ.) գործունեությունը և սո
ցիալ–փիլիսոփայական հայացքները:
Ներսես Մեծի սոցիալ–քաղաքական հայացքներում
քննարկվող հիմնահարցերից է իշխանության աղբյուրի, իշ
խանության ծագման և դրա տեսակների խնդիրը: Ըստ նրա`
իշխանության և իրավունքի միակ ու գերագույն աղբյուրն
Աստված է: Ինչպես մարդկային կեցությունը, պատմությու
նը բաժանվում է երկու հիմնական փուլի` մինչմեղսագոր
ծական և հետմեղսագործական, այնպես էլ իշխանությունը
բաժանվում է երկու տեսակի` մինչմեղսագործական և հետ
մեղսագործական: Իշխանության առաջին տեսակը Աստծուն
վայելելու իշխանությունն է իբրև հնարավորություն, իսկ
երկրորդը` պայմանավորված է մեղսագործության հետևան
քով առաջացած կարիքների բավարարման անհրաժեշտու
թյամբ. «Որովհետև Աստծու մեծությունը ստեղծեց ամեն ինչ
և մարդուն դարձրեց ամեն ինչի տերը, հրամայեց և [մարդիկ]
բազմացան: Ապա իշխաններ նշանակեց և առաջնորդներ
կարգեց: Իսկ երբ մի անգամ [մարդիկ] պատվիրազանց եղան,
իշխանությունից զրկվեցին, որ ստացել և առաջուց ունեին
ու երկրորդ անգամ միայն կարիքների համար թույլ տրվեց
ոմանց իշխել, ոմանց չիշխել, որպեսզի գոնե հետո իշխելով
ճանաչենք շնորհը և չիշխելով ամենատիրոջ իշխանությու
նը գիտակցենք»1: Այլ կերպ ասած` Աստված երկու անգամ
է մարդկանց շնորհում իշխանություն: Ինչպես ճանաչե
1

Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն / Բնագիրը Ք. Պատկանյանի,
թարգմ. և ծանոթ. Ստ. Մալխասյանի, Եր., 1987, էջ 133: Այսուհետև
տեքստում` Բուզ.:
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լով արարված աշխարհը` մարդը միաժամանակ ճանաչում է
Աստծու գոյությունը, այնպես էլ մեղսագործությունից հե
տո իշխելու և չիշխելու շնորհիվ մարդը ճանաչում է Աստծու
շնորհը և նրա գերագույն իշխանությունը:
Խորհրդահայ որոշ գիտնականներ փորձում էին Ներսես
Մեծի հայացքներում տեսնել իշխանության ձևերի պատմա
կան զարգացում կամ «հաջորդում»: Մինչդեռ, վերոնշյալ
հատվածը որևէ հիմք չի տալիս նման եզրակացության հա
մար:
Նախ` «իշխաններ նշանակեց և առաջնորդներ կարգեց»
արտահայտությունը վերաբերում է անմիջապես աստվածա
յին գործողությանը (մինչ մարդու պատվիրազանցությու
նը), մինչդեռ երկրորդ անգամ Աստծու կողմից րնդամենը
«թույլ տրվեց ոմանց իշխել, ոմանց չիշխել» (պատվիրազան
ցությունից հետո):
Երկրորդ` իշխանության, իրավունքի, կառավարման և
այլնի պատմությունը (կամ մարդկային համակեցության
երկրային պատմությունը) սկիզբ է առնում պատվիրազան
ցությունից հետո:
Երրորդ` Հայոց կաթողիկոսի հայացքներում անիմաստ է
իշխանության «պատմականորեն իրար հաջորդող», «բնական
և արհեստական (սոցիալական կարիքների համար տրված)
ձևեր» որոնել1:
Չորրորդ` «բնական օրենք» հասկացությունը նշանա
կում է ոչ թե իշխանություն բնության նկատմամբ, այլ աստ
վածային, աստվածատուր, բնական օրենք:
Ուստի` իշխանության առաջին տեսակը կարելի է հա
մարել աստվածային, իսկ երկրորդը` մարդկային (երկրային),
բայց աստվածայինի նմանությամբ` կարգավորելու մեղսա
1

Հմմտ.` Գ. Տ. Խրլոպյան, Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմու
թյուն, Եր., 1978, էջ 61:
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գործ մարդկանց հարաբերությունները և գոնե այդ ճանա
պարհով մարդկանց օգնելու ճանաչել Աստծուն, նրա շնորհը
և բացարձակ իշխանությունը: Այլ կերպ ասած` իշխանու
թյան երկրորդ տեսակը նպատակամիտված է սոցիալական
իրականության մեջ առկա, իսկ երբեմն տիրող չարի, չարա
գործությունների դեմ:
Երկրային կյանքում աստվածային իշխանությունը
մարմնավորված է թագավորական իշխանության մեջ, ուս
տի` թագավորի իշխանությունը բնական է` տրված Աստծուց,
իսկ մյուս իշխանավորների իրավունքներն ու իշխանությու
նը, սոցիալական ու քաղաքական դիրքը տրվում է թագավո
րի կողմից: Այդ իսկ պատճառով, եթե թագավորը նույնիսկ
հանցանք է գործում, ապա նա պատասխանատու է` «հանցա
վոր է Աստծու առաջ» [Բուզ., 251]: Ուստի` Ներսես Մեծը հոր
դորում էր «հավատարիմ մնալ» Աստծու նշանակած «մարմ
նավոր տերերին» [Բուզ., 253]:
Սոցիալական բոլոր խավերում չար և բարի ուժերը, չա
րագործներն ու բարեգործները համագոյակցում են. «այս
աշխարհիս վրա արդարներն ու մեղավորները խառն են ապ
րում»: Նման համագոյակցության մեջ կյանքն իմաստավո
րող և ուղղորդող գործոնը բարին ու արդարն են: Ավելին,
«արդարների պատճառով մեղավորներն էլ խնայվում են և
ապրում են: Արդարների պատճառով մեղավորների կյանքն
էլ երկարում է այս աշխարհում» [Բուզ., 177]: Այստեղ ար
տահայտված է քրիստոնեական լավատեսության հիմնարար
գաղափարը, որը մարդկանց կողմնորոշում է դեպի ապագան:
Ուստի` Մեծն Ներսեսը հորդորում է, որ «միշտ պետք է նկա
տի ունենալ հարության հույսը, չկարծել, որ մարդու մահն
անդառնալի է» [Բուզ., 121]:
Հայոց կաթողիկոսը պաշտպանում է սոցիալական հա
րաբերությունների, հասարակական և քաղաքական ուժերի
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բարոյականացման գաղափարը, ինչը, նրա կարծիքով, պետք
է ապահովի սոցիալ–քաղաքական ներդաշնակությունը, հա
մերաշխություն հաստատի հասարակության մեջ:
Սոցիալական տարբեր խավերի գոյությունը, հասարա
կական աստիճանակարգությունը բնական երևույթ է: Այդ
իսկ պատճառով սոցիալական բոլոր աստիճանները, խավե
րը պարտավոր են խուսափել ծայրահեղություններից: Մեծն
Ներսեսը «ամբողջ երկրին պատվիրում էր, հենց իրեն` թագա
վորին, մեծամեծներին և առհասարակ նրանց, որոնք ուրիշի
վրա իշխանություն ունեին, որ գութ ունենան իրենց ծառա
ների, ստորադրյալների և աշակերտների վրա, սիրեն նրանց
իբրև իրենց հարազատների, ապօրինի կերպով ու չափազանց
հարկերով նրանց չնեղեն, հիշեցնելով, որ նրանց համար էլ
Աստված կա երկնքում: Այդպես ծառաներին էլ պատվիրում
էր հավատարիմ ու հնազանդ լինել իրենց տերերին, հիշեց
նելով նրանց, որ դրա համար վարձք կստանան տիրոջից»
[Բուզ., 121, 123]:
Այսպիսով` հայոց կաթողիկոսի կարծիքով, բոլոր մար
դիկ հավասար են Աստծու առջև: Ուստի` իշխանավորներն ու
տերերը պետք է գթասիրտ լինեն ենթակաների նկատմամբ,
որովհետև անկախ սոցիալական և քաղաքական դիրքից`
մարդիկ հարազատ են միմյանց:
Ներսես Մեծը ձեռնարկում է լայնածավալ գործունեու
թյուն սոցիալական ոլորտում, մասնավորապես հատուկ «ու
շադրություն էր դարձնում ողորմածության կարգեր հաս
տատելու վրա» [Բուզ., 119]: Կաթողիկոսի կարգադրությամբ
Մեծ Հայքի բոլոր գավառներում հիմնվում են «աղքատա
նոցներ», որտեղ հավաքում էին «ախտավորներին, բորոտ
ներին, հաշմանդամներին, ցավագարներին: Որոշեցին շինել
ուրկանոցներ, սահմանել նրանց սնունդ և դարման, իսկ աղ
քատների համար պատսպարան» [Բուզ., 121]: Նշված հաս
6 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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տատություններում ապրող մարդիկ որևէ կարիք չպետք է
ունենան` փրկվելով «մուրալու» տառապանքից: Նման հաս
տատությունների ստեղծումը Ներսես Մեծի մտադրությամբ
կոչված էր մի կողմից օգնել սոցիալապես անապահով մարդ
կանց, մյուս կողմից` հասարակական գիտակցության մեջ
ամրապնդել սոցիալ–բարոյական արժեքները և, առաջին հեր
թին, ողորմածության ու գթասիրության զգացումը:
Սոցիալական քաղաքականությանը զուգընթաց Ներ
սես Մեծը լուրջ ուշադրություն էր դարձնում նաև կրթական
և դպրոցական քաղաքականությանը: Այս նպատակով նա
«Հայաստանի բոլոր գավառներում հիմնեց հունարեն և ասո
րերեն լեզուների դպրոցներ» [Բուզ., 123]` լուսավորություն`
քրիստոնեություն տարածելու նպատակով:
Ներսես Մեծի լայնածավալ ու եռանդուն գործունեու
թյան գերագույն նպատակն էր ամբողջ Հայաստանը, ողջ
ժողովրդին «դարձնել... վանականների մի ընդհանուր միա
բանություն» [Բուզ, 119]` հասարակական ու պետական բո
լոր գործառույթներով: Ուստի` պատահական չէ, որ նա թա
գավորական և եկեղեցական իշխանությունների հարաբե
րակցության հարցում գերակայությունը տալիս էր հոգևոր
իշխանությանը: Նրա կարծիքով` հոգևոր իշխանությունը,
ի տարբերություն աշխարհիկի, աստվածային շնորհի իսկա
կան, անարատ մարմնավորումն է: Այստեղից էլ նրա ձգտու
մը` ամբողջ Հայաստանը վերածել հսկայական վանական
միաբանության` համակարգված եկեղեցական կանոններով
ու հոգևոր արժեքներով: Այլ կերպ ասած` Ներսես Մեծի պե
տականության իդեալը, որը նա փորձում էր իրականացնել
Հայաստանում, աստվածապետությունն (թեոկրատիա) էր:
Ռազմավարական նման ծրագրի իրականացման փորձը,
բնականաբար, հանդուրժելի չէր թագավորական իշխանու
թյան համար և հակասում էր նրա միահեծանության հավակ
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նություններին, ինչն էլ հանգեցրեց պետության և եկեղեցու
միջև խոր հակասությունների առաջացման: Հակասության
իրական պատճառը ոչ թե հոգևոր իշխանության եկեղեցա
շինական, սոցիալական, կրթական և այլ ոլորտներում ակ
տիվ քաղաքականությունն էր, ինչն անհրաժեշտ էր հայոց
պետականությանը, այլ գերակայության նրա հավակնու
թյունը, պետ
 ակ ան կառ
 ույցն
 եր
 ը նվիր
 ապ
 ետ
 ակ ան եկ եղ
 ե
ցու կառ
 ույց ով փոխ
 ար
 ին
 ել ու ձգտում
 ը: Խոսք ը, փաստ
 որ
 են,
առկ
 ա պետ
 ության շրջան
 ակ ում նոր պետ
 ակ ան համ
 ակ ար
գի ստեղծմ
 ան մաս
 ին էր, որ
 ը պետք է թագ
 ավ
 որ
 ի մեն
 իշխ
 ա
նություն
 ը փոխ
 ար
 ին
 եր հոգ
 ևոր առ
 աջն
 որդ
 ի մեն
 իշխ
 ան
 ու
թյամբ: Ներսես Մեծի հայացքներում նշմարվում է պետա
կանության մոդելի ուրվագծեր, որը հետագայում ստացավ
պապ
 ակ ես
 ար
 ակ ան
 ություն անվանումը:
Հայաստանի համար միջազգային անբարենպաստ պայ
մաններում, երբ քաղաքական ու պետական ինքնիշխանու
թյան պահպանման նպատակով Հայաստանը պատերազմում
էր երկու լայն ճակատով` Հռոմեական կայսրության և Սա
սանյան Պարսկաստանի դեմ, հիշյալ քաղաքական ծրագիրը
գործնականում, ըստ էության, խոչընդոտում էր ինքնիշ
խան պետական համակարգի պահպանման ու ամրապնդման
գործընթացը: Մինչդեռ, քննվող ժամանակաշրջանում թե՛
թագավորական, թե՛ եկեղեցական իշխանության քաղաքա
կանությունը պետք է միանշանակ ուղղված լիներ իշխանու
թյան երկու ձևի միջև ներդաշնակության ստեղծմանը:

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
1. Հայկական գրերի գյուտի գիտամշակութային և
քաղաքական համատեքստն ու միտվածությունը

Գ

րերի գյուտը սովորաբար ընկալվում է որպես դա
րակազմիկ պատմամշակութային երևույթ, քաղա
քակրթության զարգացման որոշակի աստիճան, բեկումնա
յին փուլ, գրավոր կամ ինչպես երբեմն անվանում են` ընտրա
խավային մշակույթի ստեղծման և զարգացման անհրաժեշտ
նախապայման: Միաժամանակ, գրերի գյուտը թե՛ պատմա
կանորեն, թե՛ մենթալիտետի (հոգեկերտվածքի) մակարդա
կում առնչվում է պետականության զարգացվածությանն ու
հզորացմանը, երբ «հերթը հասնում է» նաև ռազմաքաղաքա
կան, պետական հզորության մշակութային «ապահովմանն»
ու հիմնավորմանը: Այսպիսին է պատմության ընդհանուր
օրինաչափությունը: Այս պարագայում լեզվի և առհասա
րակ մշակույթի ոլորտում վարած քաղաքականությունը պե
տական քաղաքականության «շարունակությունն է», կոնկ
րետացումը:
Միաժամանակ, մարդկության պատմությանը հայտնի
են դեպքեր, երբ մշակույթ–քաղաքականություն հարաբե
րակցության մեջ տեղի է ունենում գործառութային դերերի
փոխարինում: Նման իրողության լավագույն օրինակներից
է հայկական գրերի գյուտի և ազգային մատենագրության
ստեղծումը:
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IV դարում պետական ամբողջականության պահպան
ման ուղղությամբ ձեռնարկված բոլոր ջանքերն ապարդյուն
եղան: Հայաստանի արևմտյան մասում թագավորությունը
վերացվեց միանգամից, ինչը կտրուկ փոխեց քաղաքական
իրադրությունը Հայաստանում և ամբողջ տարածաշրջա
նում: Թեև Հայաստանի արևելյան մասում թագավորու
թյունը գոյատևեց մինչև 428 թ., այնուհանդերձ, պետական
ամբողջականության կորստի վտանգը դարձել էր իրակա
նություն: Կենտր
 ոն
 ակ ան իշխ
 ան
 ության ամր
 ապնդմ
 ան և
պետ
 ակ ան
 ության պահպ
 անմ
 ան խնդիրն
 եր
 ը տեղ
 ի տվեց ին
մի այլ` առ
 ավ
 ել դժվար
 ին ու ճակ ատ
 ագր
 ակ ան` ազգ
 ային
ինքն
 ապ
 աշտպ
 ան
 ության, ազգ
 ային կեց ության ինքն
 ության,
պետ
 ակ ան
 ության մնաց ուկն
 եր
 ի պահպ
 անմ
 ան խնդրին, որ
ը
բարդ
 ան
 ում էր Սաս
 անյան Պարսկ աստ
 ան
 ի կրոն
 ագ
 աղ
 ափ
 ա
րակ
 ան և քաղ
 աք ակ ան զավթ
 ող
 ակ ան
 ության հետ
 ևանք ով:
Ազգի հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդները գիտակցեցին,
որ ազգային–քաղաքական ծառացած խնդիրների լուծումը
հնարավոր է միայն ժողովրդի հոգեմտավոր ներուժի կենտ
րոնացման, ազգի սոցիալական բոլոր խավերի համախմբման,
համազգային պայքարի ընդհանուր ճակատի կազմակերպ
ման պարագայում: Դա, իր հերթին, ենթադրում էր կազմա
կերպված և համակարգված գաղափարախոսությամբ զինված
ուժի առկայություն: Այդպիսի ուժ էր Հայ Առաքելական Եկե
ղեցին, որն էլ շուտով ստանձնեց ազգի փրկության առաքե
լությունը` գլխավոր դերակատարություն ունենալով երկրի
գաղափարաքաղաքական և հոգևոր–մշակութային կյան
քում, ազգային ամբողջականության, հատկապես` պետ
 ակ ա
1
նության, քաղ
 աք ակ ան անկ ախ
 ության կորստ
 ից հետ
 ո:
Սակայն քրիստոնեությունը դեռևս լիովին չէր բացա
հայտել իր ներունակությունները և չէր վերածվել համազ
1

Հմմտ.` Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, էջ 12-13:
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գային կրոնի, չէր դարձել ազգի հոգևոր–գաղափարական
միասնության խորհրդանիշ, ազգային շահերի կրողն ու
պաշտպանը: Նշված գործառույթների իրականացումը խո
չընդոտում էին ոչ միայն ժողովրդի պատմական հիշողու
թյունը, հեթանոսական հարուստ անցյալը, աշխարհընկալ
ման ավանդական, կայունացած ձևերի կենսունակությունը,
այլև այն հանգամանքը, որ Հայաստանում քրիստոնեության
տարածումը, հոգևոր կրթությունը և եկեղեցական ժամեր
գությունը կատարվում էին օտար` ազգին խորթ լեզուներով
(հունարեն և ասորերեն): Այլ կերպ ասած` լինելով Հայաս
տանի պետական կրոն, հետևաբար` նաև պետական գաղա
փարախոսություն, քրիստոնեությունը չէր դարձել ազգ
 ային
գաղ
 ափ
 ար
 ախ
 ոս
 ություն: Որովհետև ազգի սոսկ չնչին` հու
նարեն և ասորերեն լեզուներին տիրապետող մասն էր (սո
ցիալական վերնախավը) ի վիճակի ըմբռնել քրիստոնեական
կրոնի էությունն ու նշանակությունը: Ինչպես հաղորդում
է Փավստոս Բուզանդը, շատերը քրիստոնեությունն ընդու
նել էին «ստիպված` իբրև մի մարդկային սովորություն, իբրև
մի մոլորություն, առանց ջերմեռանդ հավատի… Ոչ թե գի
տությամբ, հույսով ու հավատով, ինչպես որ հարկն էր, այլ
միայն քչերը, որոնք փոքր ի շատե ծանոթ էին հունական
կամ ասորի գրագիտության` մասամբ հասկանում էին այդ
[կրոնը]» [Բուզ., 55]:
Բացի այդ, թեև Հայաստանի բաժանումից հետո երկրի
երկու մասերն էլ (հատկապես արևելյանը) որոշակի ներքին
ինքնավարություն ունեին, սակայն շուտով հարևան տերու
թյունները վերսկսեցին կրոնագաղափարական ձուլման քա
ղաքականությունը, ինչը մասնավորապես արտահայտվեց
լեզվի քաղաքականության մեջ: Հայաստանի պարսկական
մասում արգելվեց հունարենը, որը Հայ եկեղեցու, ուսում
նակրթական համակարգի, մշակույթի, ներքին և արտաքին
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հարաբերությունների պաշտոնական լեզուն էր, իսկ հռո
մեական մասում` ասորերենի ու պարսկերենի գործածումը,
որոնք համանման գործառույթներ էին կատարում: Հարևան
տերությունները ձգտում էին լեզվական գործոնի միջոցով
լուծել կրոնական, գաղափարախոսական և պետական–քա
ղաքական խնդիրներ: Այսինքն` կոնկրետ պատմական պայ
մաններում լեզվի խնդիրն ինքնին քաղաքական բովանդա
կություն և միտվածություն ստացավ:
Ազգի առաջնորդներն ու գաղափարախոսները, ճիշտ
կողմնորոշվելով բարդ շրջադարձերում, հանգեցին հանճա
րեղ եզրակացության. ազգային ինքնապաշտպանության
հիմնահարցի լուծման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին
խոսակցական հայերենը դարձնել Հայ եկեղեցու պաշտոնա
կան լեզուն: Դա նշանակում էր նաև կառավարման, քաղա
քական ու մշակութային գործունեության լեզվի կարգավի
ճակ հաղորդել նրան:
Ազգային գրերի ստեղծումը կոչված էր նախ` ամրապն
դել Հայ եկեղեցու և քրիստոնեական վարդապետության
դիրքերը երկրում: Երկրորդ` յուրատեսակ պատնեշ ստեղծել
Պարսկաստանի և նրա կողմից հովանավորվող` Սասանյան
ների կամակատար ասորալեզու եկեղեցու դեմ: Երրորդ` խո
րացնել Հայ եկեղեցու ազգային բնույթը, լեզվի հիմքի վրա
հնարավորություն ընձեռելով հունական եկեղեցուց անկախ
քաղաքականություն վարել: Հայկական գրերի ստեղծման
գաղափարը ոչ թե հասարակական զարգացման «անխուսա
փելի» ծնունդ էր կամ «IV–V դարերի սոցիալ–տնտեսական,
քաղաքական և քաղաքակրթական մեծ տեղաշարժերի» բնա
կան հետևանք, այլ ազգի քաղաքական մտքի փայլուն ար
տահայտությունը: Այդ խնդիրը 405 թ. փայլուն լուծեց մեծ
գիտնական, լուսավորիչ և քաղաքական մտածող Մեսր
 ոպ
Մաշտ
 ոց ը` Հայոց կաթողիկոս Սահ
 ակ Պարթ
 ևի գործուն մաս
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նակցությամբ և Վռամշապուհ արքայի (388–414 թթ.) անմի
ջական աջակցությամբ: Բազմաթիվ այբուբենների ուսում
նասիրության և գրի ու գրչության լավագույն սկզբունք
ների հաշվառման հիման վրա Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց
հարուստ և ինքնատիպ այբուբեն: «Ճանաչել զիմաստութիւն
և զխրատ և իմանալ զբանս հանճարոյ»` առաջին բառերն են`
գրված մայրենի լեզվով, հայերեն տառերով:
Ազգային–քաղաքական հայեցակարգի և ծրագրի լիար
ժեք իրականացման համար անհրաժեշտ էր այն արտացոլել
նաև հայկական այբուբենում: Այսինքն` վերջինիս ստեղծ
ման ժամանակ պետք էր նկատի ունենալ ոչ միայն հայոց
լեզվի հնչյունային առանձնահատկությունները, այլև երկ
րում ու տարածաշրջանում տիրող վիճակը և ազգային–քա
ղաքական հայեցակարգը:
Հայտնի է, որ հռոմեական եկեղեցին արգելում էր մյուս
ժողովուրդներին թարգմանել Սուրբ Գիրքը և ժամերգու
թյունը կատարել մայրենի լեզվով: Սակայն դա չի նշանա
կում, որ հունական եկեղեցին ավելի ազատախոհ էր1: Բանն
այն է, որ արևելաքրիստոնեական աշխարհում մյուս եկեղե
ցիները, ինչպես, օրինակ` ասորականը և եգիպտականը, որևէ
կերպ չէին զիջում հունականին և երկար ժամանակ մրցում
էին առաջնության համար: Ինչ վերաբերում է ղպտական այ
բուբենի ստեղծմանը, ապա դա տեղի է ունեցել եգիպտական
եկեղեցու հզորացման ժամանակաշրջանում, ուստի` հունա
կան եկեղեցին դա որևէ կերպ չէր կարող խոչընդոտել:
Այլ իրավիճակ էր տիրում Հայաստանում V դարի սկզբին:
Հունական եկեղեցին ձգտում էր գերակայության` հենվելով
Արևելահռոմեական կայսրության պետական և ռազմական
հզոր համակարգերի վրա: Ասորական եկեղեցին շարունա
1

Հմմտ.` Т. В. Гамкрелидзе, Алфавитное письмо и древнегрузинская пись
менность. Типология и происхождение алфавитных систем письма. Тби
лиси, 1989 (На груз. яз.), С. 294.
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կում էր մնալ հզոր ուժ կայսրության արևելյան մարզերում
և Հայաստանում: Երկու եկեղեցիներն էլ իրենց քաղաքակա
նությունն իրականացնում էին Հայ եկեղեցու ներսում գո
յություն ունեցող կուսակցությունների, լեզուների և այդ
լեզուներով ստեղծված քրիստոնեական գրականության մի
ջոցով: Այս հանգամանքը նույնպես պետք է հաշվի առնեին
Վռամշապուհ արքան, Սահակ Պարթևը և Մեսրոպ Մաշտո
ցը: Հետևաբար` իրավիճակն ավելի բարդ էր, քան սոսկ ազ
գային գրերի ստեղծման և մայրենի լեզվով ժամերգության
ապահովման խնդիրը:
Հայոց այբուբենի ստեղծումն անանց դեր ունեցավ ազ
գի հոգեմտավոր զարգացման գործում, ամուր հիմք ստեղծեց
հոգևոր և մշակութային ինքնության, իսկ դրա միջոցով նաև
հանուն «ազգային» ու պետական անկախության «պահպան
ման կամ վերականգնման» ծավալված պայքարի համար1:
Ազգային գրերի գյուտը ամուր հիմք ստեղծեց` ազատվե
լու հունարենի և ասորերենի «ճնշումից», այդ լեզուների մի
ջոցով համապատասխան եկեղեցիների հոգևոր, քաղաքական
ու գաղափարախոսական ազդեցությունից, ինչը նշանակում
էր նաև մշակ ութ
 ային յուր
 ատ
 ես
 ակ պատվ
 ար
 ի ստեղծ ում այդ
եկ
 եղ
 եց ին
 եր
 ին սատ
 ար
 ող տեր
 ությունն
 եր
 ի` Ար
 ևել ահռ
 ոմ
 եա
կան կայսր
 ության և Սաս
 անյան Պարսկ աստ
 ան
 ի գաղ
 ափ
 ա
րաք
 աղ
 աք ակ ան զավթ
 ող
 ակ ան
 ության ճան
 ապ
 արհ
 ին:
Հիշյալ ծրագրի կարևորագույն կետերից էր մայրենի
լեզվով եկեղեցա–ժամասացական գրականության ստեղ
ծումը: Բնականաբար` առաջին շրջանում կարող էր խոսք
լինել թարգմանական գրականության մասին: Ուստի` Մես
րոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը հունական ու ասորական
գիտամշակութային կենտրոններում կրթություն ստացած
իրենց աշակերտների հետ ձեռնամուխ եղան քրիստոնեա
1

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении
(V – VI вв.), С. 33-34.
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կան գրականության հիմնական հուշարձանների, եկեղեցու
հայրերի երկերի և առաջին հերթին Աստվածաշնչի թարգմա
նությանը, որպեսզի «իրենց ազգի դպրությունն ավելի զար
գացնեն և հեշտացնեն»: Աստվածաշնչի թարգմանությունը
նպաստեց` հայոց լեզուն վերածելու «համազգային գրական
լեզվի, պաշտոնական ճանաչում հաղորդեց կենդանի խոսակ
ցական լեզվին»1:
V դարի առաջին կեսին ստեղծված թարգմանական և
ինքնուրույն գրականությունը գլխավորապես ուղղված էր
Սասանյան Պարսկաստանի կրոնագաղափարական և քաղա
քական զավթողականության դեմ:
Միաժամանակ արտաքին ոտնձգությունների դեմ արդ
յունավետ պայքարելու համար անհրաժեշտ էր ընդարձա
կել ազգային–քաղաքական պայքարի ճակատն ու ստեղծել
հուսալի թիկունք: Ուստի` Մեսրոպ Մաշտոցը ձեռնամուխ
է լինում նաև իբերական և աղվանական լեզուների համար
գրերի ստեղծմանը, այդ երկրների աշխարհիկ ու հոգևոր
առաջնորդների օժանդակությամբ կարգավորում է դպրոցա
կան կրթությունը, լուսավորական և թարգմանական գործը:
Սույն ծրագրի իրականացմանը զգալի չափով նպաստում էր
այն հանգամանքը, որ, ինչպես նշում է Մ. Աբեղյանը, այդ
երկրների եկեղեցիները սերտորեն կապված էին Հայ եկեղե
ցու հետ և փաստորեն «նույն սպառնալիքի տակ էին»:
Մեսրոպ Մաշտոցին այնուհետև հաջողվում է հայկա
կան գրերը տարածել նաև Հայաստանի բյուզանդական մա
սում (421–422 թթ.): Այս իրողությունը չափազանց կարևոր
նշանակություն ունեցավ, քանզի նախադրյալներ ստեղծվե
ցին ազգի լեզվական և հոգևոր–մշակութային միասնության
ապահովման, լեզվական ինքնավարության, հունական լեզ
վի ու գրականության ազդեցության, ինչպես նաև հունա
1

Նույն տեղում, էջ 35:
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կան եկեղեցու գաղափարաքաղաքական ճնշման թուլացման
համար:
Այս ամենի շնորհիվ ստեղծվեց նաև դիմակայության և
պայքարի ընդարձակ ճակատ, ծավալվեց մշակութային հզոր
շարժում` հանուն գաղափարական ու հոգևոր ինքնության,
ինչը կոչված էր լրացնել պետականության և քաղաքական
անկախության երերունությունն ու մնացուկները:
Այդ ամենի շնորհիվ մեկ դար առաջ պետ
 ակ ան պաշտ
 ո
նակ
 ան կրոն հռչակված քրիստոնեությունը պատմական
կարճ ժամանակահատվածում վերածվեց նաև տիր
 ապ
 ետ
 ող,
համ
 ազգ
 ային կրոն
 ի, իսկ Հայ Առաքելական եկեղեցին դար
ձավ համազգային շահերի արտահայտիչն ու պաշտպանը,
ինչի հետևանքով հանուն քրիստոնեական եկեղեցու և հա
վատի մղվող պայքարն այդ ժամանակ իրավացիորեն նույ
նացվեց հանուն ազգային, պետական ու քաղաքական ան
կախության մղվող պայքարին: Ավարայրի ճակատամարտը
(451 թ.) ազգային ինքնագիտակցության մեջ տեղի ունեցած
գաղափարական և քաղաքական տեղաշարժերի արտահայտ
ման առարկայական ձևն էր: Քրիստոնեական գաղափարա
խոսությունը բարոյական և գաղափարական պարտության
մատնեց զրադաշտական Պարսկաստանի վարած զավթողա
կան քաղաքականությանը: Գաղափարախոսական զավթո
ղականության ճանապարհին ստեղծված հոգևոր–մշակու
թային հզոր պատվարը Պարսկաստանին ստիպեց հրաժարվել
զավթողական քաղաքականությունից, ինչի հետևանքով
Հայաստանը շուտով կիսանկախ պետության կարգավիճակ
ձեռք բերեց: Քրիստոնեության դիրքերը Հայաստանում ամ
րապնդվեցին, և պարսկական վտանգը մղվեց երկրորդ պլան:
Այսպիսով` հայկական գրերի ստեղծման պատմական
փաստը չի կարելի դիտել իբրև հասարակական–քաղաքական,
սոցիալ–տնտեսական կամ որևէ այլ ոլորտի բնականոն զար
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գացման տրամաբանական արդյունք: Հայոց պետության
տրոհման, պետական ինքնիշխանության կորստի շրջանում
հազիվ թե կարելի է խոսել ազգային կյանքի նշված ոլորտնե
րի զարգացման (այն էլ` բնականոն) մասին: Ինչ վերաբերում
է գրերի գյուտի պայմանավորվածությանը քրիստոնեա
կան–եկեղեցական գրականության ստեղծման անհրաժեշ
տությամբ, ապա այդ խնդիրն իբրև այդպիսին հրատապ էր
քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց անմիջա
պես հետո, այսինքն` դեռևս մեկ դար առաջ:
Հայ քաղաքական գործիչների ու մտածողների տրամա
բանությունն ընթանում էր հակառակ ուղղությամբ, այն
է` ազգային գրերի հիման վրա ծավալելով հոգևոր–մշակու
թային և գաղափարական հզոր շարժում` ապահովել ազգի
մշակութային ինքնությունը` ազգի հոգ
 ևոր–մշակ ութ
 ային
անվտ
 անգ
 ության երաշխիքը: Գրերի գյուտը պետք է հիմք
ծառայեր ազգային մշակույթի բարձր ձևերի` գիտական, փի
լիսոփայական, կրթական, գեղարվեստական և այլնի զար
գացման, ազգային գիտակցության ու ինքնագիտակցու
թյան վերելքի համար: Այդ ամենի գերագույն նպատակն
էր ազգը զինել ազգային գաղափարախոսությամբ: Իսկ դա
արդեն ոչ թե բուն մշակութային, այլ ազգային–քաղաքական
ընդհանուր խնդիր է, ուստի` առանցքային, որոշիչ գործոնը
քաղաքականն էր, իսկ մյուսները` օժանդակ կամ ածանցյալ:

2. Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայությունը
2.1. Գրավոր ժառանգությունը

Գրերի գյուտից հետո Մեսրոպ Մաշտոցն իր համախոհ
ների հետ միասին դրեց հայ քրիստոնեական մշակույթի անկ
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յունաքարերը, նոր մտայնության ու ոգեկանության հիմքերը
և վճռական դեր խաղաց գիտական–մշակութային կյանքի բո
լոր ասպարեզներում: Իր հոգևոր լիցքը ժամանակակիցներին
ու հետագա սերունդներին հաղորդելու նպատակով նա գրեց
նաև ինքնուրույն երկեր` իր աշակերտներին և ժողովրդին
քրիստոնեական ոգով դաստիարակելու ու կրթելու համար:
Նրա ինքնուրույն երկերն են Գրիգոր Լուսավորչի անու
նով ավանդված «Հաճախապատում ճառերը» և Ագաթանգե
ղոսի «Պատմության» մեջ ընդգրկված «Ս. Գրիգորի վարդա
պետությունը», որոնք փիլիսոփայական բացառիկ նշանա
կություն ունեն: Ըստ ավանդության` «Հաճախապատում
ճառերը» վերագրվել են հայոց եկեղեցու հիմնադիր Գրիգ
 որ
Լուս
 ավ
 որչ ին (մոտ. 240–326 թթ.): Այս հանգամանքը առա
ջին անգամ հիմնավոր կերպով կասկածի ենթարկեց գերմա
նացի հայագետ Պ. Ֆետտերը` ուշադրություն դարձնելով մի
կարևոր փաստի վրա, որ առկա է Կորյունի «Վարք Մաշտոցի»
երկում: Կորյունը հայտնում է, որ 420–430–ական թվական
ներին, արդեն դժվարանալով տևական շրջագայություններ
կատարել` քրիստոնեությունը քարոզելու նպատակով, Մաշ
տոցը ձեռնարկեց գրավոր քարոզչություն` խրատական, բա
ցատրական ճառերի և քարոզների միջոցով:
Կենսագրի և ժամանակակցի այդ ցուցումն անմիջակա
նորեն առնչվում է «Հաճախապատում ճառերին», որոնք
վերագրվել են Գրիգոր Լուսավորչին` ամենայն հավանա
կանությամբ դրանց ազդեցությունն ու հեղինակությունը
բարձրացնելու նպատակով: Պ. Ֆետտերի կարծիքով` այդ
ճառերի հեղինակը Մեսրոպ Մաշտոցն է: Այս տեսակետին
հետագայում միացավ հայ հին գրականության ճանաչված
մասնագետ ակադեմիկոս Մ. Աբեղյանը:
Ըստ Պ. Ֆետտերի` «Հաճախապատում ճառերը» չէին կա
րող գրվել IV դարի առաջին քառորդին, Գրիգոր Լուսավորչի
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օրոք` նախ այն պատճառով, որ 2–րդ, 5–րդ, 6–րդ ճառերում
հեղինակը Ս. Հոգու էության մասին խոսում է` հետևելով 381
թ. կայացած, հոգեմարտների դեմ ուղղված Կոստանդնուպոլ
սի Տիեզերական ժողովի որոշումներին: Ճառերում որևէ ակ
նարկ չկա նաև 451 թ. Քաղկեդոնի ժողովի` Քրիստոսի բնու
թյան հարցին վերաբերող որոշումների կապակցությամբ:
Ավելացնենք նաև, որ հիշյալ ճառերում արտացոլված չեն
431 թ. Եփեսոսի Տիեզերաժողովի որոշումները` ուղղված
Նեստորի ուսմունքի դեմ: Այդ Տիեզերաժողովների որոշում
ներն այնքան կարևոր էին բոլոր եկեղեցիների ու նրանց վար
դապետների համար, որ անկարելի էր ողջ քրիստոնեական
աշխարհը հուզող աստվածաբանական և դավանաբանական
հարցերի վերաբերյալ որոշումները որևէ կերպ շրջանցել: Հե
տևաբար` այդ ճառերը գրված են 380–ական թվականներից
հետո և մինչև 431 թվականը:
Բացի այդ, «Հաճախապատում ճառերում» Աստվածաշն
չից բերված բոլոր քաղվածքներում առկա է այն թարգմա
նությունը, որը կատարված է 405 թ. հետո և ոչ թե այն վերջ
նական, երկրորդ թարգմանությունը, որն իրագործվեց հու
նարեն ընտիր «Յոթանասնից» օրինակից 432–435 թվական
ներին: Ճառերի հեղինակը շատ լավ գիտի Աստվածաշունչը
և, հավանաբար, նրա առաջին թարգմանիչներից մեկն է:
Եվ, վերջապես, երրորդ կարևոր փաստարկն այն է, որ
հեղինակը հանդես է գալիս զրադաշտականության գաղա
փարախոսության դեմ և խոսում պարսիկների` որպես քրիս
տոնեությանը սպառնացող ժողովրդի մասին: Այդ վտանգը
սկսեց ուժեղանալ 420–ական թվականներից սկսած:
Հենց այդ թվականների վրա է իր ուշադրությունը սևե
ռում Պ. Ֆետտերը: V դարի 20–ական թվականների քաղա
քական և բարոյական մթնոլորտի մասին է խոսում հետևյալ
փաստը: Ճառերի հեղինակը հայ Արշակունիների մասին խո
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սում է այնպիսի տոնով, որը սազական էր նրանց անկման
նախօրեին. «Եթե նրանք չզգաստանան և չդառնան դեպի
բարին, ապա կարժանանան Աստծու ավելի մեծ պատուհասի
… և նրանք իրենց մեղքերի համար կպատժվեն արդարացի
կերպով»: Նմանօրինակ նախազգուշացումը կարող էր վերա
բերել Արշակունյաց հարստության միայն վերջին ներկայա
ցուցչին` Արտ
 աշ ես Չորր
 որդ
 ին (422–428 թթ.): Այնպես որ
Գրիգոր Լուսավորչին վերագրված ճառերը կարող էին գրվել
միայն 420–ական թվականներին, իսկ նրանց հեղինակը, նկա
տի ունենալով Կորյունի հաղորդումը, կարող էր լինել միայն
Մաշտոցը:
Մենք ընդունում ենք Պ. Ֆետտերի ու Մ. Աբեղյանի կար
ծիքը և նրանց փաստարկները:
Պ. Ֆետտերի աշխատության լույս ընծայումից քիչ անց
տպագրվեց Հ. Բարսեղ Սարգսյանի «Ագաթանգեղոս և յուր
բազմադարյան գաղտնիքը» ուսումնասիրությունը, որտեղ
հեղինակն առաջ է քաշում մեկ այլ տեսակետ, որի համա
ձայն` Կորյունի հաղորդումը վերաբերում է Ագաթանգեղոսի
«Պատմության» մեջ ընդգրկված «Ս. Գրիգորի Վարդապե
տությանը»: Ծանրակշիռ փաստարկների միջոցով Բ. Սարգս
յանը համոզում է, որ «Ս. Գրիգորի Վարդապետությունը»,
անտարակույս, գրվել է V դարի առաջին քառորդում և պատ
կանում է Մեսրոպ Մաշտոցի գրչին: «Հաճախապատում ճա
ռերի» և «Ս. Գրիգորի Վարդապետության» համեմատու
թյունը ցույց է տալիս, որ Կորյունի ցուցումը չպետք է դի
տել որպես այլընտրանք` դրանց հեղինակային պատկանե
լության հարցը լուծելիս:
Կորյունը տալիս է երկրորդ կարևոր հաղորդումն այն
մասին, որ Մաշտոցը Կոստանդնուպոլսում եղած ժամանակ
ստանալով բյուզանդական կայսեր համաձայնությունը` իր
գյուտը նաև Արևմտյան Հայաստանում տարածելու վերա
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բերյալ, օգտվեց առիթից, որպեսզի կայսերական գրադարա
նից ստանա իրեն հետաքրքրող անհրաժեշտ գրքեր: Դրանք
Հայաստանում հայտնի և հեղինակավոր եկեղեցական հայ
րերի` Բարսեղ Կեսարացու, Գրիգոր Աստվածաբան Նազիան
զացու, Կյուրեղ Ալեքսանդրացու, Հովհան Ոսկեբերանի, Եփ
րեմ Ասորու աշխատություններն էին, որոնցից էլ օգտվել է
թե՛ «Ս. Գրիգորի Վարդապետության», թե՛ «Հաճախապա
տում ճառերի» հեղինակը: Եկեղեցական ժողովներում հաս
տատված դրույթների ժամանակագրական շրջանակով այդ
երկու հուշարձանը չեն անցնում 430–ական թվականների
սահմանը:
Ն. Մառը առաջադրում է մի համարձակ և ուշագրավ վար
կած` ոչ միայն «Վարդապետության», այլև Ագաթանգեղոսի
ողջ «Պատմության», դրա նախնական խմբագրության` Մես
րոպ Մաշտոցի գրչին պատկանելու վերաբերյալ: Ն. Մառն
իրավացի է: Ինչքան էլ «Պատմության» հեղինակը ձգտել է
իրեն ներկայացնել IV դարի առաջին քառորդի դեպքերի ժա
մանակակից, տարբեր ակնարկները և այլաբանական տեղի
ները ցույց են տալիս, որ «Պատմության» հեղինակը, խոսելով
IV դարի առաջին քառորդում Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ
Երրորդի օրոք կատարված դեպքերի մասին, ինքը ապրել ու
գործել է այդ դեպքերից շուրջ մեկ հարյուրամյակ հետո:
V դարի 20–30–ական թվականներին, երբ Սահակ Պարթևի
և Մեսրոպ Մաշտոցի գլխավորած դպրոցը իրագործել էր մի
շարք կարևոր հուշարձանների թարգմանությունը, հայ գրա
կանության գործիչների առջև ողջ սրությամբ դրվեց հայ
իրականության հետ կապված ինքնուրույն երկերի ստեղծ
ման խնդիրը: «Ագաթանգեղոսի պատմությունը» հենց այդ
պիսի երկի ստեղծման առաջին փորձն է:
Ըստ իրադարձությունների տրամաբանության` Գրիգոր
Լուսավորիչը պետք է հոգ տաներ նաև հայոց գրերի ստեղծ
7 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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ման համար, ինչպես այդ տեղի էր ունեցել մի շարք երկր
ներում, որտեղ նոր հավատի քարոզիչները Աստվածաշնչի
թարգմանության և հավատի գրավոր քարոզչության նպա
տակով դառնում էին նաև գրերի ստեղծողներ (օրինակ, Վուլ
ֆիլան` գոթերի, Կյուրեղը և Մեթոդիոսը` սլավոնական ժո
ղովուրդների համար և այլն): Սակայն այդ տեղի չունեցավ
Հայաստանում այն պատճառով, որ արքունիքը և ավագա
նին ստանում էին հունական կամ ասորական կրթություն, և
պաշտամունքային գրքերի ընթերցումը և ունկնդրումն այդ
լեզուներով նրանց համար որևէ դժվարություն չէր առա
ջացնում, իսկ ժողովրդի համար բանավոր ձևով ժամերգու
թյունից հետո հայերեն քարոզի ժամանակ շարադրվում էին
քրիստոնեական հավատքի տարրական հիմունքները: Բայց
դա երկար շարունակվել չէր կարող, որովհետև հայ պետա
կանության ճգնաժամը, հարևան պետությունների զավթո
ղական նկրտումների աճը հասցրին այն բանին, որ Հայ եկե
ղեցին ժողովրդական լայն զանգվածներում հուսալի հենա
րան ստանալու նպատակով պետք է անցներ քրիստոնեական
կրոնի ամենաեռանդուն քարոզչության` ժողովրդին հասկա
նալի լեզվով: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր նախ ունենալ
ազգային գիր ու գրականություն: Փաստորեն` Մաշտոցը
և նրա համախոհները շարունակեցին Գրիգոր Լուսավորչի
անավարտ թողած գործը` հարյուրամյա ընդմիջումից հետո:
Լուսավորչին վերագրված ջատագովական և հայրաբանա
կան գործերը լրացրեցին հայ քրիստոնեական մշակույթի մեջ
եղած կարևոր բացը, թեև որոշ ուշացումով:
Փիլիսոփայական առումով «Հաճախապատում ճառերը»
և «Ս. Գրիգորի Վարդապետությունը» բացառիկ հետաքրք
րություն են ներկայացնում` որպես Հին Հայաստանի քրիս
տոնեական փիլիսոփայության ամենավաղ և հիմնական
ուղղության` հայրաբանության հուշարձաններ, որոնք ար
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տահայտում են V դարի առաջին կեսի հայ հասարակության
գաղափարական միտումներն ու աշխարհայացքը:
«Հաճախապատում ճառերը» և «Ս. Գրիգորի Վարդապե
տությունը» թեև հայ գրականության առաջին ինքնուրույն
ստեղծագործություններն են, այնուամենայնիվ, հետազո
տողի առջև բացում են հայ իրականության մեջ քրիստո
նեական փիլիսոփայության կազմավորման բավական բարդ
պատկեր: Դրանք առանձնանում են գրական բարձր մակար
դակով և փիլիսոփայական լայն իրազեկությամբ, ինչը բա
ցատրվում է այն բանով, որ հայոց գրերի ստեղծման պահին
քրիստոնեությունը Հայաստանում արդեն անցել էր հարյու
րամյա ուղի, մի ժամանակամիջոց, որը բավարար էր հոգևոր
պաշարի կուտակման և նոր գաղափարախոսության ձևա
վորման համար:
Չպետք է անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ քրիստո
նեությունը պետական կրոն հռչակելուց շատ առաջ հայե
րը գիր ունեցող ժողովուրդ էին: Ընդհուպ V դարի սկիզբը
նրանք պետության, կրոնի և հոգևոր մշակույթի կարիքները
բավարարելու համար օգտագործում էին հունարեն, պարս
կերեն, արամերեն, ասորերեն լեզուները և գրերը, ինչը ան
տարակույս դրական դեր խաղաց ինչպես սեփական դպրու
թյունը ստեղծելիս, այնպես էլ առաջին ինքնուրույն ստեղ
ծագործություններում հոգևոր ու գրական բարձր մակար
դակն ապահովելու գործում:
Փիլիսոփայական–աստվածաբանական գրականությու
նը հայոց հնագույն դպրության կարևոր բաղկացուցիչ մասն
է: Ուստի` ամենևին զարմանալի չէ, որ առաջին ինքնուրույն
ստեղծագործությունները արտացոլում են ոչ միայն V դարի
առաջին կեսի հեղինակների կրթության և մտավոր կարողու
թյունների մակարդակը, այլև վաղուց հասունացած հասա
րակական պահանջը:

100

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2.2. Արարիչ և արարված աշխարհ: Սուբստանցի խնդիրը

Մաշտոցին` որպես հայրաբանական փիլիսոփայության
ներկայացուցիչ բնորոշ է գոյաբանական խնդրակարգի
նկատմամբ շեշտված ուշադրությունը, որը ելակետային
է նրա աշխարհայացքի համար: Դա Աստծու` որպես գերա
գույն էակի, աշխարհի սկզբնապատճառի գաղափարն է:
Ըստ Մաշտոցի` Աստված բացարձակ, ոչնչով չսահմա
նափակված, ոչ մեկի և ոչ մի բանի կողմից չստեղծված գե
րագույն էություն է, «միակ ինքնակա էություն, որի ինք
նությունը պայմանավորված է իր սեփական գոյությամբ:
Նա անծին իսկություն է, անսկիզբն էություն, անսահման
մշտնջենավորություն, անփոփոխ ճշմարտություն»1:
Աստված բոլոր գոյերի արարիչն է, աշխարհի և նրա մեջ
գտնվող ամեն ինչի ստեղծողը, կենդանի և անկենդան բնու
թյան ծնողը: Նրա ստեղծագործ ուժը անսկիզբ ու անվերջ է, և
նա գտնվում է մշտական գործունեության ու արարման մեջ:
Այդ ստեղծագործ զորությունը հավերժ է ու անսպառ, և այդ
պատճառով էլ նրա աղբյուրը` աստված «ինքը չի նորանում,
որովհետև չի հնանում, և չի լրացվում, որովհետև չի պակա
սում, որովհետև ինքը մնում է նույնը իր լիության և անվեր
ջության մեջ, և այդ անվերջ ու անսահման, անհասանելի ու
կատարյալ բարերարության մեջ չկա դրսից եկած որևէ եկա
մուտ կամ հավելյալ բան» [նույն տեղում]: Նրա ստեղծագործ
և բարեգործ զորության շնորհիվ կյանք են ստանում բոլոր
արարածները, որոնք նախապես գոյություն են առնում նրա
մտքում և այնուհետև մարմին են ստանում նրա խոսքով ու
բարի կամքով: Նյութական և ոչ նյութական էությունների
1

Յաճախապատում ճառք սրբոյ հօրն մերոյ երանելոյն Գրգորի Լուսաւորչի
(աշխատ.` Ա. Տէր–Միքելեան), Էջմիածին, 1894, էջ 1: Այսուհետ տեքստում`
Հաճախ.:
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աշխարհը դիտվում է իբրև աստվածային բանականության
մեջ սկզբնապես առկա էությունների իրացում: Աշխար
հի արարման համար Աստված որևէ նյութի կարիք չուներ,
քանզի նա «ստեղծել է ամբողջ գոյը ոչնչից և ոչ–գոյից` հո
գևորը և մարմնավորը, շնչավորը և անշունչը» [Հաճախ., 27]:
Միասնական աստվածային սկիզբը «ընդգրկում է ամբողջ
գոյը, այն ամեն ինչի հիմքում է, ամեն ինչից վեր և ամեն
ինչից դուրս, ամեն ինչ սկզբնավորվում է նրանից, ամեն ինչ
գտնվում է նրա մեջ և ամեն ինչ գոյություն ունի հանուն
նրա փառքի»:
Այսպիսով` անսկիզբը, անվերջը, միասնականը, անփո
փոխը, հավերժը ծնում է վերջավորը, սկիզբ ունեցողը,
բազմակին, փոփոխականը և անցողիկը: Բնական իրերի և
երևույթների փոփոխականության ընդունումը պայմա
նավորված է նախ` աստվածայինի և բնականի հակադրման
անհրաժեշտությամբ, երկրորդ` զգայապես ընկալելի փոփո
խական բնության իրական գոյությամբ: Իսկ աստվածային
և երկրային սկիզբների հակադրումը պահանջում էր համա
պատասխան արտահայտում բևեռային հասկացությունների
միջոցով, որոնք արտացոլում են նշված սկիզբների անհամա
չափությունը, անչափ հեռավորությունը, ինչպիսիք են ան
վերջ
 ը և վերջ
 ավ
 որ
 ը, անփ
 ոփ
 ոխ
 ը և փոփ
 ոխ
 ակ ան
 ը, միաս
նակ
 ան
 ը և բազմ
 ակ ին:
Քանի որ բոլոր գոյերը, այդ թվում` մարդը, Աստծու
արարածներ են և ենթակա փոփոխության ու ոչնչացման,
ուստի` պաշտամունքի և հավատի օբյեկտ պետք է լինի ո՛չ
թե անցողիկը, այլ հավերժը, ո՛չ թե արարվածը, այլ արարիչը:
Մինչդեռ հեթանոսները «աստվածացնում են բոլոր իրերը`
շնչավոր և անշունչ» [Հաճախ., 31]:
Այս դատողությունները և դրանցից տրամաբանորեն
բխող նկատառումները ուղղված էին սուբստանցի հարցի
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զրադաշտական կրոնի դուալիստական մեկնաբանության
դեմ:
Աստված իր ստեղծած ոչ մի բանական էակի համար հա
սանելի չէ, որովհետև «նա անսահման է և անքննելի, և չի
կարող բանականությունը հասու լինել նրան, և ոչ էլ միտքը
քննել և նրա ճանաչման համար չի կարող բավել ոչ հոգևոր
զորքի իմաստությունը, և ոչ էլ մարդկային որդիների գիտու
թյունը»: Իր գոյության պատճառն ինքն իր մեջ պարունա
կող այդ` բանականության համար անհասանելի գերագույն
էակը միասնական է և անբաժանելի, թեև իրեն դրսևորում է
երեք Անձով: Մաշտոցը համոզված ու հետևողական եռա
միական է: Ըստ նրա` բնությունը, աշխարհը ստեղծված են
մարդուն ծառայելու, նրա կարիքները բավարարելու համար.
երկինքը, աստղերը, արևը և լուսինը, բույսերն ու կենդանի
ները, ամեն ինչ Աստծու կամքով ստեղծվել է մարդու համար:
Սակայն մարդիկ, այսինքն` հեթանոսները, որոնց վրա չի տա
րածվել իսկական հավատի լույսը, չգիտեն իրենց արարչին և
պաշտում են իրերը: Նրանք իրենց համար այդ իրերը կուռք
են դարձրել և դրանց վերագրել տարբեր հատկություններ,
որոնք յուրահատուկ են միայն արարիչ Աստծու հավերժա
կան էությանը [Հաճախ., 31]:
Ստեղծված աշխարհի կարևորագույն հատկությունն են
փոփոխելիությունը և ժամանակավոր բնույթը, ստեղծված
լինելը և կախումը նրանց ստեղծող էությունից: «Բոլոր արա
րածները,– պնդում է Մաշտոցը,– միշտ կարոտ են Արարչի
օգնության, և ոչ Արարիչը` արարածների: Որովհետև Աստ
ված անփոփոխ է, իսկ արարածները փոփոխվում են, ինչ
պես մանուկն անցնում է երիտասարդության, և երիտասար
դը` ծերության, և ծերը` մահվան գիրկը: Եվ որպես գարունը
փոխվում է ամռան, և ամառը` աշնան, և աշունը` ձմռան, որը
խափանում է ամռան, և ամառը` աշնան, և աշունը` ձմռան,
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որը խափանում է բոլոր կենդանիների, տունկերի և բույսերի
եռանդը: Եվ արեգակը, ըստ այդ ժամանակների փոփոխվում
է, Աստծու սահմանվածի համաձայն երկարացնելով և կար
ճացնելով օրվա տևողությունը ... Եվ այսպես ըստ Արարչի
հրամանի նա սպասավորություն է անում արարածներին:
Նմանապես և լուսինը իր ծառայությունն է կատարում` ժա
մանակների փոփոխության գործին, մաշվելով և լիանալով,
որպեսզի նրանով մենք ճանաչենք երկրավոր արարածնե
րի մաշվելու և նորոգվելով կրկին հառնելու ժամանակը:
Աստղերը ևս գիշերով սպասավորում են նավագնացներին,
ինչպես և այլ շարժումներով` մարմնավոր էակների կարիք
ներին, բայց ոչ ըստ հեթանոսական բարբաջանքների` ճա
կատագրի և ծնունդների գուշակության համար» [Հաճախ.,
244]: Այսինքն` բնության մեջ դիտարկվող որոշակի օրինա
չափությունները ոչ այլ ինչ են, քան աստվածային կամքի
դրսևորում:
Նույն ոգով Մաշտոցը քննում է նաև բնական իրերի և
երևույթների փոխակերպումը: Ըստ նրա` որևէ նյութ որոշա
կի պայմաններում կարող է վերածվել մի այլ նյութի, ապա
վերադառնալ նախնական վիճակին: Սակայն այլ նյութ ասե
լով` նա առաջին հերթին հասկանում է որակական տարբեր
վիճակներ: Այս գաղափարը ձեռք է բերում բնափիլիսոփա
յական սկզբունքի նշանակություն, որի միջոցով մտածողը
փորձում է բացատրել բնական երևույթները: Այսպես, ջու
րը «երբեմն վերածվում է ձյան, երբեմն` սառույցի, երբեմն`
անձրևի, երբեմն` կրակի և փայլատակի, իսկ երբեմն բույսերը
սնող ցողի, որպեսզի գազաններին, թռչուններին, կենդանի
ներին կարողանան ապահովել կերով և ուտելիք պատրաս
տել մարդկանց համար և բավարարել արարածների կարիք
ները» [1, 306. 44, 36]:
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Այստեղ, ինչպես և այլ տեղերում հուր և ջուր ասելով`
Մաշտոցը հասկանում է ոչ թե աշխարհակարգի համապա
տասխան տարրերը, այլ դրանց որակական գոյացումները,
որոնք ունակ են տարբեր ձևափոխումների և կարևոր դեր
են կատարում ողջ կենդանի բնության (այդ թվում` մարդու)
կենսագործունեության մեջ:
Մաշտոցը դատապարտում է հեթանոսներին, ովքեր «բո
լոր տարրերը աստվածներ դարձրին, շնչավորներին և ան
շունչներին, ջուրը և հուրը»: Բայց ինչպես կարելի է երկր
պագել դրանց, «չէ՞ որ ջուրը ստեղծվեց Աստծու կողմից կեն
դանիների կարիքների համար, որպեսզի հագեցնի երկիրը, և
հետո փչանա` նեխելով և նվազելով: Հուրը ևս մեր պետքերի
համար ստեղծվեց, որ խնամքով վառվի և ծառայի մեզ, և որը
իրեն սնուցող [փայտի] սպառվելուց հետո հանգչում և չքա
նում է» [Հաճախ., 31]: Նույն ձևով էլ պաշտամունքի և երկր
պագության առարկա չեն կարող լինել ոչ օդն ու ամպը, ոչ
արևն ու լուսինը, ոչ երկինքն ու երկիրը, ոչ կենդանիներն
ու բույսերը, որովհետև դրանք բոլորն էլ, ինչպես ամբողջ
բնությունը, ստեղծված է Աստծու կողմից և փոփոխական
են: Անիմաստ ու վնասակար է պաշտել այն, ինչ արարված է,
որովհետև դա շեղում է բուն Արարչից, այն անփոփոխ ու հա
վերժ կենդանի Ստեղծողից, որի շնորհիվ ապրում է ողջ տիե
զերքը և արարչության ծաղկեպսակ մարդը:
Ինչպես տեսնում ենք, գոյաբանական (օնթոլոգիական)
հիմնախնդիրը լուծելիս Մաշտոցը նրա մեջ դնում է քրիստո
նեական փիլիսոփայական դրույթ: Այն ծառայում է միաստ
վածության (մոնոթեիզմի) գաղափարի հիմնավորմանը և
միաժամանակ բազմաստվածության (պոլիթեիզմի) և երկվա
պաշտության (դուալիզմի), հեթանոսական փիլիսոփայու
թյան հիմնադրույթների հերքմանը: Աստծու` որպես գերա
գույն գոյի հարցի փիլիսոփայական, գոյաբանական դրված
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քը բացահայտում է Մաշտոցի հայացքների նաև մի այլ
բնութագրական առանձնահատկություն, այն է` հայրաբա
նության ներկայացուցչին յուրահատուկ գերբնապաշտու
թյունը (սուպրանատուրալիզմը) և արարչապաշտությունը
(կրեացիոնիզմը): Աստծու գերբնականությունը և անդրան
ցականությունը, ըստ Մաշտոցի, զուգորդվում են նրա հա
վերժական, անսպառ ստեղծագործ ուժի հետ, որը և արարել
է ողջ տիեզերքը: Նա ունի բացարձակ ազատություն և միա
ժամանակ անսահման իշխանություն իր արարածների` աշ
խարհի և նրա բնակիչների վրա: Բայց իր ազատությունն ու
իշխանությունը նա երբեք ի չարը չի գործադրում, որովհե
տև նա բացարձակ բարություն է:
Հակադրելով իր տեսակետը մազդեական փիլիսոփայու
թյանը, որն ընդունում էր երկու սկզբնագոյերի` բարի և չար
աստվածների առկայությունը, Մաշտոցը հռչակում է իր մո
նիստական սկզբունքը, համաձայն որի` գոյություն ունի միակ՝
բարի աստվածային էություն: Աստծու անկապտելի հատկու
թյունը բարությունն է, և նա միայն բարի էակների արարիչ
է, «որովհետև այն ամենը, ինչ Աստված ստեղծել է, բարի է
ստեղծել» [Հաճախ., 60]:

2.3. Ազատ կամքի մասին ուսմունքը

Չարը` որպես այդպիսին ի սկզբանե առկա էություն չէ.
այն չունի էութենական (սուբստանցային) կեցություն: Բայց
այդ դեպքում ինչո՞վ բացատրել աշխարհում առկա չարիքը:
Որտեղի՞ց է այն առաջանում: Առաջ քաշելով քրիստոնեա
կան փիլիսոփայության համար կարևոր այս խնդիրը` Մաշ
տոցն իր պատասխանները կրկին ուղղում է պարսիկների
մազդեական կրոնի դուալիզմի դեմ: Ինչպես հայտնի է, մազ
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դեականությունը (կամ զրադաշտականությունը) ելնում
է դուալիստական սկզբունքից, որի համաձայն` աշխարհը
ստեղծված է երկու աստվածների` բարի Որմիզդի (Ահուրա
մազդայի) և չար Ահրիմանի (Անհրամանյու, Արհմնի) կող
մից: Դասելով պարսիկներին «խուժադուժ ազգերի» շարքը,
«որոնք [իսկական] կրոն չունեն», Մաշտոցն արծարծում է
աշխարհում չարի ծագման վերաբերյալ քրիստոնեական տե
սակետը:
Եթե «բոլոր արարածները բարերարի կողմից բարի են
ստեղծվել», և «ոչ ոք բնությամբ չար չի ստեղծվել», ապա
որտեղից են առաջացել չարիքն ու արատավորությունը: Չ՞է
որ նույնիսկ թունավոր օձերը, առյուծները, հովազները և
առհասարակ «գազանները բնությամբ չար չեն», նրանք մեզ
ահի մեջ պահելով` միայն հիշեցնում են այն երկյուղի մա
սին, որ մենք պետք է ունենանք Աստծու հանդեպ, որպեսզի
մենք չշեղվենք առաքինի կյանքից:
Որոնելով աշխարհում գոյություն ունեցող չարի պատ
ճառը և հերքելով չարի ի սկզբանե գոյության հեթանոսա
կան, մասնավորապես` մազդեական հայեցակետը, Մաշտոցն
առաջ է քաշում կամքի ազատության, անձնիշխանության
հիմնախնդիրը: Ստեղծելով բանական էակներին, հրեշտակ
ներին և մարդկանց` Աստված շնորհել է նրանց ազատ կամք,
ընտրություն կատարելու ազատություն, որը կարող է տանել և'
դեպի բարիք, և' դեպի չարիք: Բայց ինչպե՞ս տարբերել բա
րիքը չարիքից: Ո՞րն է բարին ու չարը, առաքինին և արա
տավորը տարբերելու, գնահատելու չափանիշը: Մաշտո
ցը տալիս է հետևյալ պատասխանը. այն, ինչ չի հակասում
Աստծու կամքին, չի հակադրվում նրան և ուղղված չէ նրա
դեմ, տանում է դեպի բարին, իսկ այն ամենը, ինչ շեղվում
է վերոգրյալից, ինչ բխում է հպարտությունից ու ամբար
տավանությունից և աստվածահաճո չէ` ըստ քրիստոնեա
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կան տեսակետի, որը և պաշտպանում է Մաշտոցը, տանում
է դեպի չարիք: Հենց այստեղ` կամքի այդ ազատության մեջ
է, որն օգտագործվում է ոչ խելացի ձևով և Աստծու կամքին
հակառակ` ուղղվելով դեպի արատավորը, այստեղ է չարի
աղբյուրը: «Որովհետև սատանան գոյություն չուներ, մինչև
որ նա (այդ հրեշտակը – Ս. Ա.) չդարձավ ամբարիշտ»: Բայց
նույնիսկ այդ ընկած` իր Արարչի դեմ ապստամբած հրեշտա
կը չդարձավ արարիչ, թեև շատ չարիքներ է գործում և գայ
թակղում մարդկանց:
Կամքի ազատության և աստվածային նախախնամու
թյան, դրանց առնչակցության խնդիրը Մաշտոցի օրոք և
հետագա դարերում շատ է հուզել քրիստոնյա աստվածա
բանների մտքերը: Աստվածաշնչի ճակատագրապաշտական,
ֆատալիստական դրույթների և կամքի ազատության մասին
քրիստոնեական ուսմունքի միջև հակասությունը առաջաց
րել է բուռն բանավեճեր, որոնց մասնակցում էին ժամանակի
խոշորագույն մտածողները:
Այդ հարցում Մաշտոցի ժամանակակից, արևմտյան եկե
ղեցու սյուներից մեկի` Օգոստինոս Երանելու (354–430 թթ.)
տեսակետն ուներ ճակատագրապաշտական բնույթ: Այն
տանում էր դեպի աստվածային բացարձակ նախասահմա
նության ճանաչում և փաստորեն տեղ չէր թողնում մարդու
«անձնիշխանության» համար, որը «շնորհել էր» ինքը` Աստ
ված: Օգոստինոսը գիտակցում էր իր հայեցակետի խոցելի
լինելը և այդ պատճառով այն հագեցրել էր բազմաթիվ մեղ
մացուցիչ վերապահումներով: Այսպես` օրինակ` նա ստիպ
ված էր հատուկ վերապահումով նշել, որ «մենք ամենևին
մեզ հարկադրված չենք համարում ո'չ հերքել կամքի ազա
տությունը` ընդունելով Աստծու նախագիտությունը, ո'չ էլ
ժխտել (որն անպարկեշտություն է) ապագայի Աստծու կան
խատեսությանը` թույլ տալով կամքի ազատությունը: Մենք
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ընդունում ենք և՛ մեկը, և՛ մյուսը. մեկը լավ հավատալու հա
մար, մյուսը լավ ապրելու համար»1: Չնայած այս շեղմանը և
իրարամերժ տեսակետների էկլեկտիկ համատեղմանը, Օգոս
տինոսի ուսմունքը չփոխեց իր ֆատալիստական բնույթը:
Մյուս ծայրահեղ տեսակետի արտահայտությունն էր
Օգոստինոսի գլխավոր հակառակորդ աստվածաբան Պելա
գիոսի (360–418 թթ.) ուսմունքը, որտեղ աստվածային
շնորհն ու նախախնամությունը կորցնում էին իրենց նշա
նակությունը: Ըստ Պելագիոսի` մարդը ծնվում է առանց
որևէ մեղքի, նրա վրա ծանրացած չէ սկզբնական (Ադամի)
մեղքը, և նա մեղք է գործում ինքն իր կամքով, և ինքն էլ
իր վարքով, առանց Աստծու մասնակցության, վաստակում է
«փրկություն»: Պելագիոսի ուսմունքը 418 թ. մերժվեց եկե
ղեցու կողմից և 431 թ. դատապարտվեց Եփեսոսի տիեզերա
կան ժողովում: Սակայն այդ դատապարտվածությունը չէր
նշանակում, որ եկեղեցին այս հարցում ընդունեց Օգոստի
նոսի տեսակետը` որպես պաշտոնական ուսմունք: Եկեղե
ցու կողմից հովանավորվող ուղղափառ տեսակետը տվյալ
հարցում հեռու է ինչպես օգոստինոսականության, այնպես
էլ պելագիոսականության ծայրահեղություններից: Ուղղա
փառ ուսմունքի համաձայն, չկա ո'չ բացարձակ նախախնա
մություն, ո'չ էլ կամքի բացարձակ ազատություն: «Փրկու
թյունը», որպես մարդկային կյանքի գերագույն խնդիր,
պահանջում է միաժամանակ և՛ Աստծու, և՛ մարդու մաս
նակցություն: Դա աստվածամարդկային խնդիր է: Մինչդեռ
Օգոստինոսը չափազանցնում էր աստվածայինի դերը և, ըստ
էության, հակվելով անսահմանափակ նախասահմանվածու
թյան և նախախնամության` իմաստազրկում էր մարդու
մասնակցությունն իր իսկ փրկության հարցում: Իսկ Պելա
գիոսը և պելագիոսականները, առաջին գծի վրա մղելով մար
1

Августин. Творения блаженного Августина. Ч. III. Киев, 1906. С. 258.
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դու «անձնիշխանությունը», նսեմացնում էին աստվածային
նախախնամության դերը և Աստծու գործուն մասնակցու
թյունը մարդու «փրկության» և «շնորհներին» արժանանա
լու հարցում:
Մաշտոցը, լինելով Օգոստինոսի և Պելագիոսի միջև տե
ղի ունեցող բուռն բանավեճի ժամանակակիցը, քաջատեղ
յակ էր նրանց հայացքներին, բայց կարողացավ խուսափել
նրանց ծայրահեղություններից ու մնալ «ուղղափառ» տե
սակետի պաշտպանության դիրքերում: Ինչպես ցույց է տա
լիս նրա հայացքների վերլուծությունը, Մաշտոցը կանգնած
է հակաճակատագրապաշտության դիրքերում և մերժում է
Օգոստինոսի բացարձակ նախասահմանության գաղափարը:
Նա ընդունում է մարդկային հոգու «անձնիշխանությունը»
և գտնում, որ չարիքն առաջանում է ազատ կամքի «փրկող
շնորհին» դիմադրելու հետևանքով:
Քրիստոնեական ուղղափառ այդ տեսակետը հիմնա
կանում ուղղված է պարսից դուալիստական կրոնի դեմ:
Մաշտոցը մերժում է մազդեական կրոնափիլիսոփայական
ուսմունքը, որի համաձայն` աշխարհը գտնվում է երկու
աստվածային ուժի` բարու և չարի, լույսի և խավարի իշ
խանության տակ: Ըստ մազդեական ուսմունքի` ամբողջ
տիեզերքը լցված է լույսի (սրբազան, բարի բանականու
թյան) և խավարի (անարգ, չար բանականության) միջև տե
ղի ունեցող մշտնջենական հակամարտությամբ: Բայց դա,
ասում է Մաշտոցը, սուտ ուսմունք է, «որովհետև խավարը
գոյություն չուներ և չունի, որովհետև այն ստվեր է` մար
միններից առաջացող, և ոչ թե ինչ–որ էություն: ... Ստվերը,
այսինքն` խավարը վերանում է և այլևս չի երևում, երբ որ
ծագում է լույսը» [Հաճախ., 61]: Չարը նման է էությամբ
գոյություն չունեցող խավարի. այն, ըստ Մաշտոցի, ազատ
կամքի արգասիք է, որը հակված է մեղսագործության: Կամ
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քի ազատությունը, «անձնիշխանությունը» մարդը պետք է
գործադրի բարի գործեր կատարելու համար: Դրանում է, ըստ
Մաշտոցի, նրա փրկությունը, մինչդեռ չար գործը, որ կա
տարվում է նույն ազատ կամքով, մարդուն տանում է դեպի
կործանում [Հաճախ., 77]: Կամքի ազատության ճիշտ օգտա
գործումից է կախված նրա ապագան, որովհետև երկրի վրա
գործած գործերով է Աստված որոշում արդար հատուցումը:
«Անձնիշխան կամքով մենք կարող ենք Աստծուն թեքել դե
պի բարի կամք` մեր բարի գործերով, ինչպես և թեքել դեպի
պատուհաս` ըստ մեր չար գործերի: Որովհետև մեր կամքից
է կախված` վայելել [նրա] բարիքներից կամ մերժել» [Հա
ճախ., 235]: Այսպիսով` բարի գործերի համար Աստված նրան
հաղորդ է դարձնում «շնորհների», տալիս «փրկություն»:
Աստված աշխարհում ամեն ինչ բարի է ստեղծել. «իսկ չարի
քը, որն առաջ է գալիս կամքի ազատությունից, ամեն մեկին
առանձին տանում է դեպի կործանում»1:
Ստեղծելով մարդուն իր կերպարանքով ու նմանությամբ`
Աստված շնորհել է նրան բանականություն և ազատ կամք,
«որպեսզի նա իմանա ինչպես խուսափել չարից և ընտրել բա
րին ... իր ազատ կամքով» [Ագաթ., 137]: Ի տարբերություն
մարդու` երկինքն ու երկիրը, արևը, լուսինն ու աստղերը, ծո
վերը, գետերը, կենդանիները, բույսերը, այսինքն` ողջ բնու
թյունը ապրում և շարժվում է նախասահմանված օրենքնե
րով, այն զուրկ է բանականությունից և չունի ընտրություն
անելու կարողություն և ազատություն, այդ իսկ պատճառով
էլ անշեղորեն ենթարկվում է Աստծու հրամաններին և եր
բեք չի հեռանում դրանցից: «Եվ միայն մարդուն է տրված
կամքի ազատությունը, որպեսզի նա գործի այնպես, ինչպես
կցանկանա» [Ագաթ.,140]: Բայց արդեն առաջին մարդն օգ
1

Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 135: Այսուհետ
տեքստում` Ագաթ.
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տագործեց այդ ազատությունն ի վնաս իրեն և մեղք գործեց,
ճաշակելով արգելված պտուղը: Աստված ոչ մի առնչություն
չունի չարի հետ, որն առաջ եկավ ոչ նրա կամքով: Գոյու
թյուն ունի մեկ անսահմանորեն բարի կենարար էություն`
«անսպառ լույս, աննկարագրելի փառք, անիմանալի պատ
կեր» [Ագաթ., 159]: Դա միակ աստվածային գոյն է, բարու
և լույսի աղբյուրը, որը «ընդգրկում է ամեն ինչ, գտնվում է
ամեն ինչի հիմքում, ամեն ինչից վեր և ամեն ինչից դուրս.
ամեն ինչ առաջ է եկել նրանից, ամեն ինչ գտնվում է նրա մեջ
և ամեն ինչ գոյություն ունի նրա փառքի համար» [Ագաթ.,
181]:
Ինչպես տեսնում ենք, Մաշտոցի կրոնափիլիսոփայական
համոզմունքը հետապնդում է նաև ջատագովական նպա
տակներ: Այն պարունակում է քրիստոնեական հավատի
պաշտպանություն և արդարացում, ինչպես և Հայոց եկե
ղեցու համար ամենից մեծ վտանգ ներկայացնող մազդեա
կան դուալիստական կրոնափիլիսոփայության հերքում:
Որպես քրիստոնեական ուսմունքի ջատագով` նա ձգտում է
քրիստոնյաների Աստծուց վանել մազդեական աստվածների
բոլոր հնարավոր ոտնձգությունները և հերքել նրանց մե
ղադրանքները քրիստոնեական ուսմունքի անհետևողակա
նության ու հակասականության վերաբերյալ:
Իդեալիստական մոնիզմի դիրքերից Մաշտոցը ձգտում է
հիմնավորել այն դրույթը, որ Աստված ոչ մի առնչություն
չունի աշխարհում երևացող և մերթընդմերթ տարածվող
չարի հետ: Սակայն նրա ապացույցներն ունեն ավելի շատ
կատեգորիկ հայտարարությունների բնույթ` արված համոզ
ված քրիստոնյայի կողմից: Մազդեական–զրադաշտական
դուալիզմը, որը կրում է դիալեկտիկայի սաղմեր և ընդու
նում իրար դեմ պայքարող երկու սկզբունքների գոյությու
նը, չնայած այն սուր քննադատությանը, որ ենթարկվում
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է մոնիստական, բայց նույնպես կրոնական, քրիստոնեա
կան փիլիսոփայության կողմից, ըստ էության` չի հերք
վում, որովհետև չարի առկայությունն ընդունվում է, միայն
մերժվում է Աստծու առնչությունը չարին: Վերջին հաշվով`
քրիստոնեության և հեթանոսության (այդ թվում` մազդեա
կանության) փիլիսոփայական ուսմունքների միջև պայքա
րը հայրաբանության ներկայացուցիչների ու ջատագովնե
րի, ինչպես տվյալ դեպքում նաև Մաշտոցի մոտ հանգում է
սոսկ մոնոթեիզմի և պոլիթեիզմի հակադրման, քրիստոնեա
կան ուսմունքի կարևոր դրույթների փիլիսոփայական հիմ
նավորման և դրա` հեթանոսության նկատմամբ գերազան
ցությունը ապացուցելու ձգտման:
Նման քննադատության խոցելիությունը, քննադատու
թյուն, որը հետապնդում է ջատագովական նպատակներ,
այն է, որ մազդեական փիլիսոփայության հետևորդը կարող
է ոչ առանց հիմքի մեղադրել քրիստոնյա աստվածաբան փի
լիսոփային, որ նա ձգտում է խուսափել պատասխան տալու
այն հարցին, թե որնէ աշխարհում գոյություն ունեցող իրա
կան չարիքի ծագման և հարատևման պատճառը: Չէ՞ որ,
ըստ քրիստոնեական տրամաբանության, Աստված ամենա
զոր է և կարող է կանխել չարի ամեն մի դրսևորում, բայց
նա այդ չի անում և թողնում է, որ իր արարածները տանջ
վեն ու մատնվեն չարչարանքների: Կամքի ազատությունը
շնորհված է Աստծու կողմից, բայց հենց այդ ազատությունն
է գայթակղում մարդուն, ով նախապես չգիտի, թե աստվա
ծահաճո է այս կամ այն իր արարքը, միտքը, կիրքը: Միակ
ելքն այդ կացությունից մարդուն ազատ ընտրություն անե
լու շնորհից զրկելն է: Բայց դրանից կվերանա՞ չարիքը: Ո՛չ
ամենևին: Այդ դեպքում դրա աղբյուրը կմնա ինքն Աստված,
ինչն անկարելի էր քրիստոնյա ջատագովի համար: Այստե
ղից էլ ծագում են մարդու «անձնիշխանության» վերաբեր
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յալ բոլոր նրբահյուս դատողությունները, այն շնորհված
ազատության, որից Աստծու կամքին հակառակ ծնվում են
չարիքը, մեղքը և ամեն տեսակի աղետները, որ հետապնդում
են մարդուն նրա ծննդյան օրվանից մինչև մահվան օրը և
հանգիստ չեն թողնում նրան նույնիսկ անդրշիրիմյան աշ
խարհում, ուր նա սպասում է ահեղ դատաստանի օրվան:
Մաշտոցի հայացքները, պարսից մազդեական ուսմուն
քի կարևորագույն մի դրույթի կրոնափիլիսոփայական հեր
քումից բացի, ունեն նաև քաղաքական միտվածություն,
քանի որ աներկբայորեն հակադրվում են զավթիչների կրո
նին, զավթիչներ, որոնք չէին թաքցնում իրենց թշնամական
վերաբերմունքը Հայաստանում իշխող քրիստոնեական կրո
նի հանդեպ: Մաշտոցի հայացքներում արտացոլվել է Հայ
եկեղեցու ձևավորվող դավանաբանությունը, ուր հասունա
նում էին հակաճակատագրապաշտական փիլիսոփայական
գաղափարներ: Մերժելով մազդեական ճակատագրապաշ
տությունը, որը չարիքը բխեցնում էր աստվածային երկրորդ
սկզբնապատճառից` չար աստված Ահրիմանից, Մաշտոցը
չարագործությունների և արհավիրքների պատասխանատ
վությունը դնում էր մարդկանց վրա, որոնց դեմ կարելի էր
և հարկավոր էր պայքար մղել: Չարին դիմադրելու գաղա
փարը` այն կանխելու կամ արմատախիլ անելու նպատակով,
օտարերկրյա նվաճողների դեմ հասունացող գոտեմարտի ար
տահայտությունն էր, մի գաղափար, որը հետագայում զար
գացվեց Մաշտոցի հավատարիմ հետևորդ և աշակերտ Եզնիկ
Կողբացու աշխատության մեջ, որն ավարտին էր հասցվել
պարսից դեմ բռնկված համաժողովրդական ապստամբու
թյան նախօրեին:
Մյուս կողմից` կամքի ազատության, «փրկության»,
«շնորհի», բարու և չարի ծագման վերաբերյալ Մաշտոցի
գաղափարները, ինչպես տեսանք, տարբերվում էին Օգոստի
8 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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նոսի հայացքներից: Հայտնի է, որ աշխարհում գոյություն
ունեցող չարիքը Օգոստինոսը բացատրում էր որպես մարդու
մեղսագործության համար Աստծու տված պատիժ, ի սկզբա
նե մեղսալի մարդու, ում ողջ կյանքը պետք է նվիրված լինի
մաքրմանը, քավությանը` այն աշխարհ անցնելու համար:
Ըստ նրա` մարդկանց մի մասը ծնվում է բարի բնությամբ,
մյուս մասը` չար. դա սահմանված է Աստծու կողմից, և ինքը`
մարդը, զրկված է ընտրելու ազատությունից, նրա կամքն
ազատ չէ:
Մաշտոցը հակադրվում է Օգոստինոսի` բացարձակ նա
խասահմանվածության գաղափարին և, զարգացնելով մար
դու կամքի ազատության մասին իր տեսակետը, վերացնում է
Աստծու հանդեպ հնարավոր մեղադրանքն արարման երկա
կի` բարի և չար բնույթի վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ և՛ Օգոստինոսը, և՛ Մաշտոցը`
որպես նույն ժամանակաշրջանի գործիչներ, յուրովի էին
փորձում լուծել չարի ծագումնաբանության, մարդու մե
ղանչականության և նրա «փրկության» հիմնախնդիրները:
Հայրաբանական ուղղության փիլիսոփաների այդ սերնդի
կենդանության օրոք մշակվում էին դավանաբանության
նրբությունները: Եկեղեցու նվիրապետները և ժողովները
որոշ ժամանակ հանդուրժում էին «կարծիքների ազատու
թյունը», իսկ հետո, եկեղեցաքաղաքական տարբեր նկատա
ռումներից ելնելով, ամրագրում էին հեղինակավոր «եկեղե
ցու հայրերից» որևէ մեկի տեսակետը կամ էլ վերականգնում
մինչև բուռն բանավեճերը եկեղեցու գաղափարական զինա
նոցում եղած նախկին տեսակետը:
Այդպես եղավ և տվյալ դեպքում: Օգոստինոսի մահվա
նից մեկ տարի անց, Եփեսոսի Տիեզերաժողովը (431 թ.) բա
րեհաճ վերաբերմունք ցուցաբերելով նրա ուսմունքի հան
դեպ և դատապարտելով Պելագիոսին, այնուամենայնիվ,
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աշխատեց ձերբազատվել հետևողական օգոստինոսակա
նությունից և որպես պաշտոնական հավատամք հռչակեց
մի էկլեկտիկ ուսմունք, որն ընդունում էր և' աստվածային
նախասահմանությունը և' մարդու «անձնիշխանությունը»:
Այսինքն` որոշ փոփոխություններով և լրացումներով Տիե
զերաժողովը վերադարձավ հին տեսակետին, որը մշակել էին
նախորդ եկեղեցական հայրերը: Եկեղեցու և իշխող խավերի
շահերից, ինչպես և կոնկրետ իրադրության ու քաղաքական
պայմաններից է կախված, թե այդ էկլեկտիկ ուսմունքի ո՞ր
կողմը պետք է շեշտել և առաջ մղել:
Մաշտոցը, ով չէր բաժանում Օգոստինոսի և Պելագիոսի
ուսմունքների ծայրահեղությունները, հավատարիմ մնաց
հին ուղղափառ ուսմունքին և, ելնելով նրա էկլեկտիկ բնույ
թից, շեշտում էր կամքի ազատության սկզբունքը` հայ իրա
կանության մեջ ստեղծված քաղաքական և կրոնագաղափա
րական պայմաններին համապատասխան:
Հայաստանի ներքին վիճակը, ուր պարսիկների կրոնա
կան ոտնձգությունների պատճառով ստեղծվել էր լարված,
պայթունավտանգ իրադրություն, և արևմտյան հավատա
կիցների` Հայ եկեղեցու ճակատագրի հանդեպ բացահայտ
անտարբերությունը ստիպեցին Մաշտոցին և հայ մյուս
գաղափարախոսներին զարգացնել այնպիսի գաղափարներ,
որոնք արտացոլում էին Հայաստանի գաղափարախոսական
ոլորտներում իշխող տրամադրությունները և մտայնությու
նը, ինչպես և, հասկանալի է, նրա ժողովրդի, հատկապես վե
րին խավերի քաղաքական, կենսական շահերը: Ավելի վառ
այդ գիծը դրսևորվեց քիչ ավելի ուշ` ուղղափառ ուսմունքի
մեկ այլ հետևորդի, Մաշտոցի հավատարիմ աշակերտ Եզնիկ
Կողբացու «Եղծ աղանդոց» («Կեղծ ուսմունքների հերքու
մը») երկասիրության մեջ:
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2.4. Իմացության խնդիրը

Մաշտոցի աշխատություններում որոշ տեղ է հատկաց
ված մարդու ճանաչողական ունակությունների հարցին:
Այդ ոչ մեծ ծավալ ունեցող տեղիները հնարավորություն են
տալիս պատկերացում կազմել Մաշտոցի իմացաբանական
հայացքների և առհասարակ հայ փիլիսոփայական գրակա
նության զարգացման վաղ շրջանում առկա իմացաբանու
թյան սաղմերի մասին:
Մաշտոցը փորձում է պարզել, թե ինչպիսի միջոցներով
և ինչ ձևով է մարդը ճանաչում իրեն շրջապատող աշխար
հը: Աստված մարդուն շնորհել է բանական հոգի և ազատ
կամք ու դրանով իսկ նմանեցրել իրեն: Բայց մարդն ինչպե՞ս
է իրականացնում իր բանական ունակությունը, և աշխար
հաճանաչման համար ի՞նչ հնարավորություններ նա ունի:
Նախ, ասում է Մաշտոցը, «Աստված ստեղծել է աշխար
հը որպես մի դպրոց», որպեսզի նրա բանական արարածնե
րը ուսանեն Արարչի խնամքը, կարողանան աստիճանաբար
ճանաչել նրա կողմից ստեղծված աշխարհը: Երկրորդ` այդ
դպրոցում ուսուցումը դյուրացնելու նպատակով «արարած
ների կողմից ուսումնասիրվող բաները նա հորինեց որպես
դպրության գրեր և դրանց անուններ տվեց, որպեսզի անուն
ները հնարավորություն տան իրարից տարբերելու գրերը, և
որպեսզի գրածը արտահայտի անվան էությունը» [Հաճախ.,
68-69]: Ի դեպ` նշենք, որ գրերի և դրանց անունների հետ
կապված այս օրինակը կարող է մի անգամ ևս հանդես գալ
որպես ապացույց` հօգուտ այն բանի, որ «Հաճախապատում
ճառերի» հեղինակն անմիջական առնչություն ունի գրերի
ստեղծման գործին: Գրիգոր Լուսավորչի շուրթերում այս
օրինակն ունկնդիրների համար անհասկանալի և անտեղի
պիտի լիներ:
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Ըստ Մաշտոցի` աշխարհի իմացությունը երկարատև
գործընթաց է, ինչպես և մարդն իր ծնունդից հետո հնարա
վորություն չունի անմիջապես դրսևորել իր մտավոր, ճանա
չողական կարողությունները: Դրանք բացահայտվում են
աստիճանաբար` նրա մարմնի աճի և ձևավորման համապա
տասխան, քանզի մարդը մարմնի և հոգու միասնություն է
կազմում: «Մութ և խավար որովայնից ծնված մարդը ձևա
վորված է երևում երկրի վրա: Եվ երբ մարմինը սնվելով աճում
է և ստանում կատարյալ հասակ, նա տարբեր արվեստներ
սովորելով դաստիարակվում է, և բանական ու մտքով օժտ
ված հոգին` մարմնի աճին համապատասխան, ուսուցիչների
խրատների շնորհիվ բացահայտում է ճանաչելու և իմանա
լու ընդունակությունը» [Հաճախ., 150]:
Այս միտքը, անշուշտ, հիմք չի կարող լինել` կարծե
լու, թե Մաշտոցը պլատոնական «բնածին գաղափարների»
կամ բնածին գիտելիքների մասին ուսմունքի կողմնակից է,
և թե ճանաչողությունը հանգում է արթնացման կամ վեր
հիշման այն գիտելիքների, որոնք նախապես ներդրված են
հոգու մեջ: Այստեղ խոսքն անհատ մարդու ճանաչողական
ունակությունների զարգացման մասին է, որտեղ կարևորա
գույն դերը պատկանում է ուսուցմանը և ուսուցչին, որոնք
և լցնում են նրա հոգեկան աշխարհը` մարդու տարիքին ու
նրա մտավոր կարողություններին համապատասխան:
Իմացությունը, գիտությունը, ըստ Մաշտոցի, օգնում է
«ճանաչել Աստծուն»: Հասու լինել, իմանալ նրան` մարդ ան
կարող է, բայց նա ի վիճակի է ճանաչել Աստծուն` նրա արա
րածներին, նրա ստեղծած աշխարհն ուսումնասիրելով, իմա
նալով, ըմբռնելով: Մաշտոցը չի դնում Աստծու գոյության
ապացուցման հարցը: Նրա համար դա աներկբա ճշմարտու
թյուն է: Աստված անիմանալի և անըմբռնելի է բանականու
թյան համար, սակայն ճանաչողությունը կարող է մոտեցնել
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նրան, կարող է նպաստել «արարածների միջոցով իմանալ
երկնքի և երկրի և նրանց վրա գտնվող արարածների արար
չին, և լինել նրա կամքի աշակերտ և արբանյակ» [Հաճախ.,
150]: Հենց դրա համար անհրաժեշտ է դաստիարակության,
ուսուցման և շրջապատող աշխարհի հետազոտման միջոցով
լայնորեն զարգացնել մարդու մեջ ներդրված բանական ու
նակությունը:
Ճանաչողության գործիքներն են բանականությունը և
զգայարանները: Դրանք, ասում է Մաշտոցը, «ստեղծված են
Աստծու կողմից որպես կյանքի [համար անհրաժեշտ] գոր
ծիքներ» [Հաճախ., 221]: Դրանց օգնությամբ մարդ ճանա
չում է իրերը, տարբերում է չարն ու բարին, վնասակարն ու
օգտակարը, խուսափում է չարից և ընտրելով բարին` հա
ճոյանում Աստծուն: Դրանց հիմնական նշանակությունն
ու պաշտոնը այն է, որ ճանաչելով աշխարհը` մարդ պետք
է գտնի ճշմարտությունը և հասկանա կյանքի իմաստը, որը,
ըստ Մաշտոցի, Աստծուն ծառայելն է և առաքինի կյանք
վարելը, որոնք էլ տանում են դեպի մշտնջենական երանու
թյուն անդրշիրիմյան աշխարհում: Ճշմարիտ իմացությունը
բանական և զգայական իմացությունների միասնություն է:
Ճանաչողությունը հնարավոր է միայն այս` երկրային
կյանքում: Դրա համար պետք է զգայելի իրերի և զգայո
ղի, ճանաչելիի և ճանաչողի առկայություն, այսինքն` իմա
ցության օբյեկտի և սուբյեկտի, որոնք չեն կարող լինել ո'չ
մարդու ծնունդից առաջ, ո'չ էլ նրա մահվանից հետո, որով
հետև իմացության, ճանաչողության իրականացումը հնա
րավոր է այդ երկուսի առկայության դեպքում միայն և
նրանց` շփման մեջ մտնելու անհրաժեշտ պայմաններում:
Միայն ընկալող զգայարանի առկայությունը դեռ բավա
կան չէ զգայություն առաջացնելու համար, ինչպես և ուղե
ղի առկայությունը բավական չէ բանական ճանաչողության
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համար: Օրինակ` մոր արգանդում գտնվող երեխան օժտված
լինելով զգայարաններով` «չգիտի ո'չ երկրի գեղեցկությու
նը, ո'չ արևի լուսավորությունը, ո'չ լուսնի, աստղերի, օրե
րի և ամիսների շարժումը, ո'չ բույսերի պտղաբերությունը»
[Հաճախ., 220] և այլն: Այս աշխարհը նրա համար ծածկված է
արգանդով, այն չի ազդում նրա զգայարանների վրա, և դրա
պատճառով նա ոչինչ չգիտի աշխարհի մասին: Նույն ձևով
էլ մարդու հոգին այն աշխարհում ոչինչ չի ճանաչում, բայց
արդեն մի այլ պատճառով. այն աշխարհը, որը, ըստ Մաշտո
ցի, իրական գոյություն ունի, ազդում է մարդկային հոգու
վրա, բայց այն ի վիճակի չէ ճանաչել, քանի որ չեն գործում
նրա զգայարանները: Նախապես անդրշիրիմյան աշխարհի
մասին մարդ անկարող է որևէ բան իմանալ, որովհետև «այն
ո'չաչքն է տեսել, ո'չականջն է լսել»:
Այսպիսով` առանց զգայարանների և ճանաչողության
օբյեկտի շփման անհնար է ինքնին ճանաչումը որպես այդ
պիսին: Զգայարաններն ընկալում են արտաքին աշխարհը
միայն այն ժամանակ, երբ դրանց և ընկալելի իրերի միջև
չկա անջատող պատնեշ, ու եթե զգայարանները առողջ են և
գործուն: Առանց դրա մարդկային հոգին անկարող է ճանա
չել որևէ բան:
Յուրաքանչյուր զգայարան, ըստ Մաշտոցի, կատարում
է իր գործառույթը: Աչքն ընկալում է տեսանելի կերպարնե
րը, ականջը` ձայնը, քիթը` հոտը և այլն: Սակայն զգայա
րանները հավասար չեն` ըստ ճանաչողական ուժի և խաղա
ցած դերի: «Բոլոր զգայարաններից, – ասում է Մաշտոցը,
– ամենամաքուրը, բարձրը և անաղարտը տեսողությունն է,
ինչպես այդ սահմանված է Աստծուց» [Հաճախ., 222]: Այն
ուղեղին է հասցնում ճանաչվող իրի վերաբերյալ ամենակա
րևոր տեղեկությունները: Սակայն նա չի կարող տալ այն տե
ղեկությունները, որ գալիս են այլ զգայարաններից: «Ամեն
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մի զգայարան հոգու համար կատարում է [միայն] իր համար
սահմանված պաշտոնը, անկարող լինելով կատարել իր ընկե
րոջ (իմա` այլ զգայարանի – Ս. Ա.) գործը: Այսպես` աչքը չի
կարող լսել, ականջը` տեսնել, իսկ լեզուն` հոտոտել ... ամեն
մեկը կապված լինելով որոշակի գոյի հետ» [Հաճախ., 186187]:
Զգայական իմացության արդյունքները բանական իմա
ցության հիմքն են: Թեև զզայարաններից եկող տեղեկու
թյունները չափազանց կարևոր են աշխարհի ճանաչման հա
մար, բայց դրանց լրիվ վստահել չի կարելի, որովհետև դրանք
կարող են տալ նաև աղավաղված տեղեկություններ, իսկ
երբեմն էլ երևութականն իրականի տեղ ընդունել: Այդ իսկ
պատճառով` զգայարանների ցուցումները պետք է ստուգվեն
մտքի կողմից, որը ճանաչողության վերին աստիճանն է:
Մարդկային միտքը, բանականությունը, ըստ Մաշտո
ցի, վճռական դեր է խաղում աշխարհի ճանաչման գործում:
Բանականությունը հավաքում է իր մեջ զգայարաններից
եկող տեղեկությունները, ստուգում և ուղղում է դրանց ցու
ցումները: Միայն բանականությունն է ճանաչում ճշմար
տությունն իր ամբողջության մեջ: Բանականության գոր
ծունեությունը մտածողը կապում է մարդու ուղեղի հետ:
«Բանականության իմաստությունը բնակվում է ուղեղում,
– գրում է Մաշտոցը, – այն գտնվում է գլխում. նա բոլոր ան
դամների պսակն է, զգայարանների գործարանը, շարժում
ների առաջնորդը և բոլոր անդամների հսկիչը, ուսուցիչը
և հրամանատարը, որը ուղղում է սխալվող անդամներին,
հաստատուն է դարձնում վրիպողներին, իմաստուն է դարձ
նում անգետներին, լիացնում է կարիք ունեցողներին, բոլոր
հնարքներով իր և ուրիշների փրկության ճարն է գտնում և
հանդես գալիս հոգու իմաստության գանձարան» [Հաճախ.,
225]:
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Մաշտոցը գերադասում է բանական ճանաչողությունը`
համարելով, որ այն տալիս է ճշմարիտ գիտելիք, որն իր հա
վաստիությամբ գերազանցում է զգայարաններով ձեռք բեր
վող առարկայական գիտելիքը: Զգայարանները բանակա
նության օգնականներն ու սպասավորներն են, բայց դրանց
վրա չի կարելի անվարան հույս դնել, որովհետև դրանք
հաճախ սխալվում են և կարող են թվացող բանն իրականի
տեղ ընդունել: Ահա այստեղ է, որ հանդես է գալիս բանա
կանությունը, որն ուղղում է զգայարանների սխալ ցուցում
ները: Բանականությունն այն կենտրոնն է, որն ապահովում
է զգայարանների աշխատանքը, նա գործողության մեջ է
դնում դրանց: Բանականությունն իմանում է, թե դրանք երբ
են ճիշտ տեղեկություններ տալիս և երբ` սխալ, և ուղղում
է դրանք: Եվ պարտադիր չէ, որ բանականությունը ղեկա
վարվի անմիջական զգայական տվյալներով: Նա կարող է
ճանաչել իրերն ու դրանց որակական հատկանիշները նաև
անուններով, որոնք տրված են արարման ժամանակ Աստծու
կողմից: Բացահայտելով դրանց իմաստը` «մենք անուններից
ճանաչում ենք իրերը» [Հաճախ., 71]: Բաղդատելով անուն
ներն իրերի կամ հատկությունների հետ, միտքը որոշում է`
համընկնու՞մեն դրանք, թե ոչ: Որպես կանոն` բանականու
թյունը հաստատում է իրերի և նրանց անվանումների հա
մապատասխանությունը, օգնում զգայարաններին, ինչպես
օրինակ` «քաղցրը և դառը, որոնք քիմքով հավասարապես
ընկալվում են որպես համեր, և անվանումով է որ միմյանցից
տարբերվում են քաղցր և դառը [համերը]: Եվ սա հաստատ
ված է Արարչի տեսչությամբ» [Հաճախ., 69-70]:
Ճանաչողության խնդիրն այն է, որ մարդն իմանա,
ըմբռնի իրերի բուն էությունը` համեմատելով զգայարան
ների տեղեկություններն այն բովանդակության հետ, որ ու
նեն հասկացությունները` այդ նույն իրերի անվանումները:
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Այդ անունները կամ իրերի գաղափարները, ըստ Մաշտոցի,
գոյություն ունեին Աստծու մտքում մինչև այդ իրերի ստեղ
ծումը: Արարման գործողությամբ իրի ամեն մի գաղափարին
տրվում էր համապատասխան բնություն: Նախապես գո
յություն ունեցող «անուններին պետք էին բնություններ,
որոնք [զորությամբ] հատուկ էին անուններին, որովհետև,
օրինակ, երկիրը, ասում է [Սուրբ Գիրքը], բոլորովին ան
տեսանելի և անպատրաստ էր: Եվ սկսելով խոսքով ստեղծել
արարածներին` նա անվանեց լույսը ցերեկ, որը արարածների
կազմության բացահայտողն է, որովհետև այն, ինչ խոսքով
պետք է ստեղծվի, լույսը այդ ստեղծվածը պետք է ցույց տա»
[Հաճախ., 69]:
Այսպիսով` իրի գաղափարը գոյություն ունի Աստծու
մտքում մինչև իրի գոյացումը, և այդ պատճառով` իրերի
հասկացությունները նրա համար իրական հոգևոր էություն
ներ են, որոնք հետո ձեռք են բերում մարմնական գոյություն:
Ուստի` իմացության ընթացքում կարևոր դեր է խաղում
մարմնապես գոյություն ունեցող իրերի անուն–հասկացու
թյունների ճանաչումը, որը և լրացվում է զգայարաններից
եկող տեղեկություններով:
Հետևաբար` մարդու բանական–ճանաչողական հնարա
վորությունների իրականացման գործընթացը պայմանա
վորված է թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգեմտավոր գործոններով,
քանզի դրա համար անհրաժեշտ են և՛ մարմնական աճ, և՛
դրան համապատասխան դաստիարակություն ու կրթու
թյուն: Հակառակ պարագայում, այսինքն` գործոններից մե
կի ուժեղացման դեպքում տեղի է ունենում մյուսի թուլա
ցում և կործանում, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է ամբողջ
բնական գործընթացի խախտման: Ուստի` մարդ–անհատի
նորմալ զարգացման համար անհրաժեշտ է երկու գործոնի
համաչափ, ներդաշնակ համակցում:
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Մաշտոցի մեջբերված հատվածներում և դատողություն
ներում առկա են մի շարք սկզբունքներ, որոնք կարևոր նշա
նակություն ունեն նրա իմացաբանական հայացքների և
ողջ աշխարհայացքի բնութագրման համար: Առաջին` նյու
թականի և ոչ–նյութականի, ուղեղի ու բանականության,
զգայարանների և զգայությունների կապը. մարմնականը
անմարմնականի կրողն է, զետեղարանը: Այլ կերպ ասած`
ինչպես անդրանցական, աննյութական Աստված ուղղոր
դում է բնական, տիեզերական բոլոր գործընթացները, նույն
պես աննյութական բանականությունն ուղղորդում է բոլոր
զգայարանների և մարմնի մասերի գործողությունները:
Անտիկ բնափիլիսոփայության ավանդույթի ոգով Մաշտո
ցը համանմանություն է տեսնում մակրո– և միկրոտիեզերքի
գործառնությունների միջև:
Իմացության նպատակը, ըստ Մաշտոցի, Աստծու ճանա
չումն է, բայց այն կատարում է խնդրի միայն կեսը, այն մո
տենում է Աստծու ճանաչմանը նրա արարածների իմացման
միջոցով [Հաճախ., 150]: Աստծուն իմանալ և ճանաչել կարե
լի է միայն հավատի շնորհիվ, որն էլ հանդես է գալիս որպես
իմացության բարձրագույն ձև: «Անսխալ իմաստությունը և
Աստծու ճանաչումը ձեռք են բերվում հավատով», – հաստա
տում է Մաշտոցը [Հաճախ., 68]:
Այսպիսին է հայկական հայրաբանության հիմնադրի
դատողությունների օրինաչափ արդյունքը: Ճանաչողու
թյունը խաղում է ենթակայական դեր, այն միայն օգնում
է մոտենալ գերագույն, աստվածային էության ճանաչմա
նը` նրա ստեղծած բնության ճանաչման միջոցով: Աստված
գտնվում է բնությունից վեր, նա բացարձակ, գերբնական
էություն է, որը հավերժ ու անսպառ իր բարությունից ել
նելով` ստեղծում է ամեն ինչ, յուրաքանչյուր գոյ, ողջ տիե
զերքը:
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Հասկանալի է, որ գերբնականապաշտությունը և արար
չականությունը պետք է Մաշտոցին հանգեցնեին հայտնու
թյան գաղափարին, գիտության հանդեպ հավատի գերա
զանցության հաստատման: Այդպիսին էր քրիստոնեական
փիլիսոփայության կարևորագույն պահանջներից մեկը, որը
հետևողականորեն, եկեղեցու ուղղափառ հայրերի, համոզ
ված քրիստոնյայի դիրքերից զարգացնում էր Մաշտոցը:
Այդ պատճառով էլ հասկանալի է, որ բուն իմաստով իմա
ցաբանություն Մաշտոցի մոտ չկա: Ճանաչողության աստի
ճանների և ձևերի մասին նրա ասույթներն արտահայտված
են դեպքից դեպք` հայրաբանության գոյաբանական և տիե
զերաբանական խնդիրներն արծարծելիս, այսինքն` այն չա
փով, որքանով դա անհրաժեշտ է աշխարհում մարդու տեղը
ցուցադրելու համար, մի աշխարհ, որը ստեղծված է աստվա
ծային անիմանալի–անմատչելի էության կողմից, և բացատ
րելու մարդու, բնության և Աստծու միջև սահմանված հա
րաբերությունը, նրանց կապն ու առնչակցությունը, ցույց
տալու մարդու` որպես Աստծու բարձրագույն արարածի
հատկանիշները և առանձնահատկությունները, ում համար
բարձրյալը ստեղծել է ողջ տիեզերքը, բուսական ու կենդա
նական աշխարհը:
Այսպիսով` Մաշտոցի ուսմունքում իմացությունը վե
րածվում է աստվածաճանաչման, իսկ բնության բանական
հետազոտությունը դառնում է լոկ օժանդակ մի օղակ` նրա
ստեղծողին իմանալու, նրա բարության և արդարության,
նրա ստեղծածի գեղեցկության ու տիեզերական ներդաշնա
կության ճանաչման համար: Այդ համապարփակ ներդաշ
նակության, տիեզերքի խիստ տրամաբանական և աստիճա
նակարգված համակարգի ճանաչումը պետք է ամրապնդեր
հավատով անառարկելիորեն ընդունվող արարչի անսահման
իմաստությունը:
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Այդ կապակցությամբ Մաշտոցը շոշափում է նաև գե
ղագիտական (էսթետիկական) հիմնահարց, որը նրա մոտ,
ինչպես և առհասարակ հայրաբանական, ջատագովական
գրականության մեջ, ենթարկված է տիեզերաբանական հիմ
նախնդրին: Ստեղծված աշխարհը, ըստ Մաշտոցի, գեղեցիկ է,
և նրա գեղեցկության աղբյուրն Աստված է, որովհետև ինքը
գեղեցիկի գերագույն կրողն ու ստեղծագործողն է: Նա «անն
կարագրելի և զարմանալի գեղեցկություն է, որն անմատ
չելի է մտքի և բանականության համար, անարտահայտելի
է խոսքով, անընդգրկելի է մտքով ... Ողջ երկինքը, ամբողջ
աշխարհը և ողջ տիեզերքը չեն կարող գերազանցել նրան»]:
Աշխարհի գեղեցկությունը ստեղծված է Աստծու կողմից,
բայց այն անհամեմատ նվազ է այն գեղեցկությունից, որն իր
մեջ կրում և անվերջ արձակում է ինքը` Արարիչը: Աշխար
հի գեղագիտական արդարացումը Մաշտոցի մոտ միաժամա
նակ ենթարկված է ջատագովության նպատակներին, հեթա
նոսական դուալիզմից քրիստոնեական միաստվածության
պաշտպանությանը: Միակ Աստված` գեղեցկության կրողն
ու աղբյուրը անբաժանելի է բարու գաղափարից, որովհետև
գեղեցիկը սոսկ բարի է, այն անհամատեղելի է չարի և այ
լանդակության հետ: Արարիչն ամեն ինչ ստեղծել է գեղեցիկ
և բարի, որպեսզի մարդը բնության գեղեցկության միջոցով
ճանաչի աստվածային գեղեցկությունը և բարությունը:
2.5. Բնափիլիսոփայական հայացքները

Մաշտոցի բնագիտական հայացքների միջուկն են կազ
մում տիեզերագրության և բնախոսության հարցերը, որոնց
լուծումը խարսխված է Սուրբ Գրքի դրույթների մեկնու
թյան և ուշ հեթանոսական շրջանի առաջին քրիստոնեական
գրողների տիեզերաբանական պատկերացումների վրա: Նրա
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երկերում հանդիպում ենք բնափիլիսոփայական և տիեզե
րաբանական առաջին մոդելը` ստեղծված ազգային հայրա
բանական գրականության շրջանակներում:
Մաշտոցի ուսմունքում տիեզերքը սահմանափակված
է երկնքով և երկրով` տիեզերքի սահմանագծային կառուց
վածքային մասերով, որոնց միջև տեղադրված են տիեզերա
կան տարբեր ուժեր, երևույթներ և մարմիններ: Երկինքն ու
երկիրը և այն ամենը, ինչ գտնվում է դրանց միջև, ստեղծվել
է միակ Արարչի ամենակարող ուժով: Երկինքը նա ըմբռնում
է իբրև խիտ և գմբեթաձև` վրանի նման, որը շրջափակում
է (պարփակում է) խորանիստ խիտ երկիրը: Երկրի ներսում
ամենուրեք գոյություն ունեն դատարկություններ: Երկին
քը կախված չէ որևէ բանից, իսկ երկիրը տեղադրված չէ ինչ–
որ բանի վրա: Ամբողջ տիեզերքը կախված է մնում` առանց
սլանալու համար անհրաժեշտ թևերի և կարծես ճախրում է
Աստծու խոսքի ուժի շնորհիվ: Այսինքն` տիեզերքը դիտվում
է իբրև ինչ–որ ինքնապարփակ կառույց` սահմանափակված
գմբեթաձև երկնքով ու տափակ երկրով և պատկերվում է կի
սագնդի տեսքով: Մաշտոցի լեզվի այլաբանական ոճը դժվա
րացնում է խոսել այն մասին, թե ինչ է գտնվում տիեզերքի
սահմաններից դուրս` դատարկություն, «ոչինչ» կամ «օդ»,
որում «ճախրում է» տիեզերքը:
Երկնքից ստորև տեղադրված է ջրով ծածկված պինդ
հիմք, ապա գնդաձև լուսատուները, որոնք լուսավորում են
տիեզերքը և չափում ժամանակը:
Տիեզերական յուրաքանչյուր երևույթ կամ մարմին որո
շակի տեղ է զբաղեցնում աշխարհի աստիճանակարգում,
ունի գործառնության նախագծված շրջանակներ: Այսպես,
արեգակը երբեք կանգ չի առնում իր շարժման ընթացքում,
լուսինն էլ չի դադարում նվազել և աճել, իսկ աստղերը չեն
անցնում իրենց հաստատված կարգը: Օդում շարժվող երկ
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երբեք չեն շեղվում իրենց ուղիներից: Ընդ
որում` երկնային լուսատուների մի մասը երկնքում իշխում
է ցերեկը, մյուսը` գիշերը, փոխարինելով ու չխանգարելով
միմյանց և հաստատված ժամանակին անարգել վերադառ
նալով իրենց տեղը: Երկնային լուսատուները գտնվում են
կարգավորված շարժման մեջ, որպեսզի անընդատ չբախվեն
շարժման ընթացքում:
Նշված և տիեզերական ու բնական այլ երևույթների
ու մարմինների շարժման պատճառն ու ուղղվածությունը
Մաշտոցը կապում է Աստծու կամքի և հրամանի հետ: Առ
հասարակ, ամբողջ «երկինքն ու երկիրը, արեգակը և լուսի
նը և աստղերի բազմությունը, ծովերը, գետերը, գազաններն
ու կենդանիները, սողուններն ու թռչունները, ձկները, այն
ամենը, ինչ գոյություն ունի և այն ամենը, ինչ գոյություն
պիտի ստանա` դրանցից յուրաքանչյուրը կարգին համապա
տասխան ենթարկվեց Արարչի հրամանին»:
Այսպիսով` կենդանի և անկենդան ողջ բնությունը, բա
ցառությամբ ազատ կամքով օժտված մարդու, ենթարկվում
է նպատակահարմարության սկզբունքին և գործառնության
նախագծված ծրագրին: Բնության մեջ տեղի ունեցող բոլոր
փոփոխությունները, գործընթացներն անմիջապես պայմա
նավորված են աստվածային հրահանգով: Աստված ոչ միայն
հաստատել է իր արարածների կարգն ու գործառնության
շրջանակները, այլև անմիջականորեն դրսևորում է իր կամքն
ու ուժը յուրաքանչյուր բնական գործընթացում, երևույ
թում` անմիջապես ուղղորդելով դրանց ընթացքը:
Մաշտոցը բնական կապ է տեսնում չորս նյութերի` ջրի,
հողի, օդի և կրակի ու դրանց որակական վիճակների միջև,
ինչպես և չորս հակադիր սկզբնական որակների` ցրտի և ջեր
մության, խոնավության և չորության միջև, որոնց փոխազ
դեցությունը և ներդաշնակ միացումը ծնում է «գեղեցիկ
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խառնուրդ» և պայմանավորում բնության մեջ կատարվող
գործընթացներն ու երևույթները: Այս գործոնները ապահո
վում են աշխարհի կառուցվածքային մասերի փոխկապվա
ծությունն ու ամբողջականությունը, բնական երևույթների
շրջապտույտն ու փուլային բնույթը:
Բնական աշխարհը Մաշտոցը բաժանում է անկենդան,
կենդանական ու բուսական աշխարհների, որոնք, իրենց
հերթին, բաժանվում են տեսակների ու անհատների: Սեռի,
տեսակի և անհատի փոխհարաբերությունը առավել մանրա
մասն նա քննում է բուսական աշխարհի օրինակով: Բույսերի
յուրաքանչյուր տեսակ օժտված է յուրահատուկ բնությամբ
և ձևով, որի շնորհիվ բուսական աշխարհի տվյալ տեսակը
տարբերվում է մյուսներից: Բույսերը «երբեք չեն փոխում»
իրենց ծաղիկների գույնը, «համը, հոտը և տերևները»: «Քա
նի որ արմավենին ունի բնական իր տեսքը (ձևը), գույնը, հա
մը և պտուղը, ինչպեսև իրեն հատուկ արմատներն ու բույսի
աճը: Նմանապես թզենին [օժտված է] իրեն բնորոշ տերևների
ձևով և կեղևի կազմությամբ, պտուղներով, որոնք տարբեր
վում են արմավենուց: Իսկ մյուս բույսերը տարբերվում են
թզենուց: Դրանք բոլորը, անկախ գույնի տարբերությունից,
օժտված են միևնույն բնությամբ: Դրանցից յուրաքանչյու
րը նույնիսկ արձակում է իրեն հատուկ հոտը» [Ագաթ., 358.
տե՛ս նաև Հաճախ., 29]:
Այսպիսով` բուսական աշխարհը իբրև սեռ ունի ընդհա
նուր բնություն: Միաժամանակ գոյություն ունեն տեսակա
յին տարբերություններ, որոնց թվին են դասվում բույսերի
ծաղիկների ձևն ու գույնը, հոտը, համը, տերևների և պտուղ
ների ձևը, արմատների, կեղևի կազմությունն ու ձևը, աճի
առանձնահատկությունները: Նույնիսկ միևնույն տեսա
կի շրջանակներում յուրաքանչյուր բույս իր որոշ հատկու
թյուններով տարբերվում է մյուս բույսերից: Իսկ հիմնական
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հատկություններով` ձևով և ծաղիկների գույնով նման են
միմյանց: Դա հավասարապես տարածվում է բոլոր պտղաբեր
ծառերի և ծաղիկների վրա: Մաշտոցը հիշատակում է ավե
լի քան երեսուն տեսակ ծառեր և շուրջ քսան տեսակ ծաղիկ
ներ: Ավ. Տեր-Պողոսյանը իրավացիորեն նշում է, որ V դարում
բույսերի այդքան քանակի միայն հիշատակումը հայերեն
լեզվով մեծ արժեք է ներկայացնում մեր բուսաբանական
գրականության մեջ ազգային տերմինաբանության մշակ
ման առումով և վկայում է ժամանակի բուսաբանական գի
տության հետ հեղինակի հիմնարար ծանոթության մասին1:
Մաշտոցը հանդես է գալիս որպես բուսական աշխարհի
փորձառու դիտող և համակարգող` օժտված պատմամշա
կութային տվյալ ժամանակաշրջանի համար լուրջ բուսա
բանական գիտելիքներով: Բազմաթիվ ծառատեսակների,
ծաղիկների և խոտերի խմբավորումը տարբեր հատկանիշ
ներով` ազգային գրերի գյուտից հետո բուսական աշխարհի
դասակարգման առաջին փորձն է հայ կենսաբանական մտքի
պատմության մեջ: Այդտեղ դրսևորվում է ինչպես բուսա
կան աշխարհի, այնպես էլ Թեոփրաստի, Պլինիոսի, կենսա
բանության բնագավառում անտիկ գիտության ավանդույթ
ները շարունակող քրիստոնեական առաջին գիտնականների
համակարգման սկզբունքների լավ իմացությունը:
Բույսերի տեսակների տարբերակման հիմնարար
սկզբունքն ու չափանիշը Մաշտոցը համարում է ձևի անփո
փոխությունը, որն արտահայտում է բուսական կյանքի որոշ
օրինաչափություններ: Ուստի` բուսական աշխարհի ոչ մի
տեսակ չի կարող փոխարինել մյուսին կամ փոխանցել նրան
իր ձևը:

1

Տե՛ս Ավ. Տեր-Պողոսյան, Բիոլոգիական մտքի զարգացումը Հայաստանում
հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարը, Եր., 1960, էջ 89:
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Բուսական աշխարհի կյանքում ձևի նշանակության մա
սին գաղափարը հանդիպում է նաև հետագա հայ գիտնա
կանների, մասնավորապես` Հովհաննես Սարկավագ Իմաս
տասերի (XI–XII դդ.) երկերում: Տեղին է նշել նաև, որ XVI
դարի գերմանացի բուսաբան Հ. Բոքը «բուսական ձևերը
խմբավորում էր դրանց ընդհանուր նմանությամբ», Լ. Ֆու
կեն «ուշադրությունը դարձնում էր գլխավորապես բույսերի
արտաքին ձևի և չափերի վրա», իսկ ֆլամանդացի Մ. Լոբելին
(XVI դ.) «փորձում էր բույսերը դասակարգել գլխավորապես
տերևների ձևի հիման վրա»1.
Բոլոր բույսերը կյանքի ընթացքում կրում են ամենամյա
կրկնվող փոփոխություններ, որոնք կախված են տարվա ժա
մանակից, տարիքից և այլն: Դա մշտապես կրկնվող փուլա
յին օրինաչափություն է, քանի դեռ բույսը գոյություն ու
նի: Կարևոր է, որ փոփոխությունները Մաշտոցը բացատրում
է բնական գործոններով` նշելով դրանց բնական անհրաժեշ
տությունը, դիտելով իբրև բնական միասնական գործընթա
ցի տարբեր օղակներ` ամփոփված տարեկան փուլով:
Նշված գործընթացներն էական ազդեցություն չեն ունե
նում բույսերի բնության (էության) վրա, քանզի բուսական
աշխարհի յուրաքանչյուր տեսակի «բնության համաձայն»`
դրանց ձևը մնում է անփոփոխ, չի փոխակերպվում «այլ
ձևի», իսկ մյուս տեսակն իր ձևով չի նմանվում իրեն: Յուրա
քանչյուր տեսակ օժտված է նախապես տրված «ձևով», որը
մնում է հաստատուն տվյալ տեսակի շրջանակներում, քանի
դեռ այն գոյություն ունի:
Բուսական և կենդանական աշխարհները Մաշտոցը դա
սակարգում է նաև դրանց` մարդու օրգանիզմի համար օգ
տակարության և վնասակարության առումով: Օգտակար
1

Èñòîðèÿ áèîëîãèè. Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íà÷àëà XX âåêà. Ì., 1972.
Ñ. 57-58.
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ների շարքում նա առանձնացնում է դեղաբույսերը և այն
կենդանիներին, որոնցից ստանում են դեղամիջոցներ: Այս
պես, վնասակար համարվող օձերից են ստանում հռչակա
վոր «տերիակը», որն օժտված է բուժիչ հատկություններով:
Միաժամանակ նա նշում է, որ ոչ բոլոր բույսերն ու կենդա
նիները և նրանց հատկություններն են հայտնի մարդուն:
Աշխարհի առաջացումը Մաշտոցը դիտում է իբրև ակն
թարթային գործողության արդյունք: Այն առաջացել է
միանգամից և ողջ բազմազանությամբ ու առատությամբ,
պտուղներով և սերմերով, որոնց շնորհիվ ապահովվում
է տեսակների շարունակականությունը: Այս պատճառով
բույսերի (և կենդանիների) առաջացած բոլոր տեսակները
գոյություն ունեն ցայժմ: Այս միտքը ներունակաբար բո
վանդակում է բույսերի տեսակների անփոփոխության և հա
վերժության գաղափարը:
Մաշտոցը բնության մեջ կարևորում է չափ հասկացու
թյունը, որը նա հարաբերակցում է քանակական գործոնի
հետ: Այսպես, «չափավոր ոռոգումը օգտակար է բոլոր բույ
սերի սերմերի համար, իսկ առատ և անչափ [ջուրը] նեխում,
ապականում և ոչնչացնում է, իսկ երբ [ջուրը] շատ է բարձ
րանում, ապա ողողում և անհետ կործանում է: Նմանապես
լույսը հաճելի է մեր աչքերի համար, սակայն, եթե հասնում
է մեծ ջերմության, վնասում է» [Ագաթ., 316]: Հետևաբար`
բնական երևույթի նորմալ ընթացքը և գործառնությունը
պահանջում են համապատասխան չափի, որոշակի քանակա
կան սահմանների առկայություն, որոնց խախտումը կարող
է հանգեցնել բացասական և վնասակար հետևանքների: Չա
փի սկզբունքը նա տարածում է նաև կենդանական աշխարհի,
այդ թվում` մարդու վրա, որի դրսևորումներից է ուտելիքի
չափավոր օգտագործումը:
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Ասվածը նկատելի է նաև դեղամիջոցների ազդեցության
ժամանակ: Օրինակ` «յուղը, մեղրը և գինին և այդ կար
գի շատ բաներ», երբ օգտագործվում են չափավոր «բուժիչ
ազդեցություն են ունենում [մարդու վրա], իսկ երբ օգտա
գործվում են չափից ավելի` տանջանքներ և մահ են պատ
ճառում» [Հաճախ., 32]: Նշելով գինու չափից ավելի օգտա
գործման վնասակարությունը մարդու օրգանիզմի բոլոր
մասերի, զգայարանների, բանականության և այլնի համար`
Մաշտոցը նշում է, որ դա «չի արգելում գինու չափավոր
օգտագործումը հիվանդների և տկարների կողմից … ստա
մոքսի հիվանդության բուժման և սուր ցավերի [վերացման]
համար տկարների և ծերերի մոտ»: Ավելի զգույշ պետք է լի
նել տղայական տարիքում, քանզի «միսը և գինին դժվար են
մարսվում» մատաղ օրգանիզմի կողմից [Հաճախ.,101]:
Մաշտոցի աշխարհայացքը վառ կերպով արտացոլել է
410–440–ական թվականների գաղափարական հոսանքների
միտվածությունը և գերիշխող մտայնությունը, երբ հայ գոր
ծիչների ուշադրությունը կենտրոնացած էր ազգային մշա
կույթի ստեղծման ու հարաճուն մազդեական վտանգի դեմ
պայքարելու վրա: Այդ ժամանակ ծրագրված աշխատանք
էր տարվում քրիստոնեության գաղափարական հիմքերի
ամրապնդման ուղղությամբ` Սասանյանների կրոնաքաղա
քական ծավալապաշտական նկրտումներին դիմակայելու
համար: Այդ ժամանակ է, որ ավարտվում է Աստվածաշնչի,
հեղինակավոր եկեղեցական հայրերի (Բարսեղ Կեսարացի,
Գրիգոր Նազիանզացի, Հովհան Ոսկեբերան, Եվսեբիոս Կեսա
րացի, Եփրեմ Ասորի ևն) մի շարք երկերի թարգմանությունը:
Եվ այդ ժամանակ է, որ ստեղծվում են առաջին ինքնուրույն
հայալեզու երկերը` «Հաճախապատում ճառերը» և «Վար
դապետությունը»: Այդ իրադրությամբ և գաղափարական
մթնոլորտով պետք է բացատրել այն փաստը, որ Մաշտոցն
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առանձնահատուկ սրությամբ է ծավալում հեթանոսության,
բազմաստվածության և մանավանդ դուալիստական կրոնի
քննադատությունը, իր առջև ունենալով իրական թշնամու`
պարսից մազդեականներին և մեծ վտանգներով հղի նրանց
կրոնական ոտնձգությունները: Այդ առումով ավելի հատ
կանշական են «Հաճախապատում ճառերը», որոնք գրված
են երկրի տարբեր նահանգներն ուղարկելու նպատակով, և
որոնց մեջ Սասանյան Պարսկաստանի դուալիստական կրոնի
քննադատությունն ու հերքումն առավել շեշտված են:
Իր երկերում Մաշտոցը երկու կարևոր նպատակ է հե
տապնդում: Առաջինը` քրիստոնեության կարևորագույն
դրույթների հիմնավորումն է և դրանց փիլիսոփայական
մեկնաբանությունը: Այս հարցում դրսևորվել է Մաշտոցի`
որպես քրիստոնյա մտածողի ձգտումը. լուծել հայրաբանու
թյան գլխավոր խնդիրը, այն է` փիլիսոփայորեն իմաստա
վորել կրոնական դրույթները, բանական ապացույցներով
ամրապնդել դրանք և բանականության համար ընդունելի
դարձնել: Երկրորդ նպատակը քրիստոնեական ուսմունքի
պաշտպանությունն է` հեթանոսական տարբեր պատկերա
ցումների դեմ մղած պայքարում, քրիստոնեական միաստ
վածության դիրքերից պարսից կրոնի դուալիզմի հերքումը:
Ջատագովությունը Մաշտոցի հայրաբանական փիլիսոփայության
բաղկացուցիչ մասն է: Նա է առաջ քաշել հայ ջատագովության

հիմնական ելակետային դրույթները, որոնք հետագայում
զարգացրել են Եզնիկ Կողբացին, Եղիշեն և քրիստոնեական
փիլիսոփայության հայ հետևորդները:
Հայրաբանությունը Հայաստանում իր ծնունդով պար
տական է Մաշտոցին և նրա օրոք ու մասնակցությամբ կա
տարված մի շարք թարգմանական հուշարձաններին: Հայոց
փիլիսոփայության սկզբնական շրջանի համար Մաշտոցը
կատարել է բացառիկ կարևոր դեր: Հայ փիլիսոփայական
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միտքն իր` սկզբնական շրջանի համար բավական բարձր
գրական և գիտական մակարդակով նույնպես պարտական
է Մաշտոցին: Արևելքի և Արևմուտքի բարձր զարգացած
դպրությունների հիմքի վրա ստեղծված ու ձևավորված Մաշ
տոցի փիլիսոփայական ժառանգությունը պարունակում էր
ստեղծագործական մեծ հնարավորություններ, որոնք բա
ցահայտվեցին նրա հետևորդների և աշակերտների ստեղծա
գործություններում:

3. Եզնիկ Կողբացու փիլիսոփայությունը
3.1. Գրավոր ժառանգությունը

Հայ փիլիսոփայության և դասական գրականության
մեջ ուրույն տեղ է գրավում Մաշտոցի աշակերտ և հավա
տարիմ հետևորդ Եզնիկ Կողբացին (մոտ. 380–450 թթ.): Նրա
միակ պահպանված փիլիսոփայական–աստվածաբանական
երկը, որը պայմանականորեն անվանվել է «Գիրք ընդդիմու
թեանց» և «Եղծ աղանդոց», հասել է մեզ միակ ձեռագրով:
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագիրը` թիվ 1097`
ընդօրինակված 1280 թվականին, չունի վերնագիր, ինչպես
և բաժանումներ` գրքերի, բաժինների և գլուխների: Դա կա
տարել են հետագա հրատարակիչները և թարգմանիչները
(Հակոբ Նալյան, 1762 թ., Կ. Պոլիս, Գարեգին Տրապիզոնցի,
1951 թ., Բուենոս–Այրես և ուրիշներ):
1992 թ. Ժնևում Մարտիրոս Մինասյանի աշխատասիրու
թյամբ լույս տեսավ Եզնիկի երկի գիտաքննական բնագիրը,
որն անաչառ կերպով հաշվի է առել Եզնիկով զբաղված նա
խորդ բանասերների (Ն. Բյուզանդացի, Գ. Գալեմքերյան,
Լուի Մարիես, Ե. Դուրյան, Վ. Առաքելյան, Ա. Ա. Աբրահամ
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յան ևն) առաջարկությունները: Մ. Մինասյանը, հետևելով
Ն. Բյուզանդացուն, որպես վերնագիր անկյունավոր փա
կագծերում առաջարկել է «Ճառք ընդդէմ աղանդոց» անվա
նումը, որը բխում է բնագրից և առավել հարազատ է Եզնի
կի մտահղացմանը, անշուշտ, աղանդ բառը հասկանալով ոչ
միայն կրոնական–եկեղեցական առումով, այլև որպես փիլի
սոփայական–աստվածաբանական անընդունելի ուսմունք,
դպրոց կամ ուղղություն: Ահա այդ մերժելի, Հայոց եկեղե
ցու տեսակետից անընդունելի ուսմունքների հերքմանն են
նվիրված Եզնիկի ճառերը, որոնք իր ուսուցչի` Մաշտոցի
գրչին պատկանող «Հաճախապատում ճառերի» տրամաբա
նական շարունակությունն են:
Չափազանց մեծ է Եզնիկի երկի պատմական արժեքը հայ
դասական գրականության և առավել ևս փիլիսոփայության,
Հին Հայաստանի տեսական մտքի ուսումնասիրման համար:
Այն շարադրվել է 440–ական թվականների ընթացքում և
ավարտվել, ամենայն հավանականությամբ, մինչև 450–451
թվականների Վարդանանց պատերազմը: «Եղծ աղանդոցը»
իր բովանդակությամբ և գաղափարական միտվածությամբ
Մաշտոցի նախաձեռնած` քրիստոնեության համար վտան
գավոր կրոնափիլիսոփայական ուսմունքների դեմ պայքա
րի շարունակությունն է, բայց գրական և գիտական ավելի
բարձր մակարդակով: Եզնիկի նպատակն է հին հեթանոսա
կան փիլիսոփայական ուսմունքների քննադատությունը և
հերքումը: Եթե դրան ավելացնենք պարսից մազդեական կրո
նափիլիսոփայության` որպես հեթանոսության տարատեսա
կի դեմ ուղղված հակաճառությունը, այդ խիստ այժմեական,
Հայաստանում քրիստոնեությանն անմիջականորեն սպառ
նացող ուսմունքի տեսական հերքումը, ապա պարզ կդառնա
Եզնիկի աշխատության հիմնական նպատակակետը, այն է`
քրիստոնեական միաստվածության արդարացումը և մազ
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դեական դուալիզմի (երկարմատականության) հերքումը`
հեթանոսության ընդհանուր քննադատության հիմքի վրա:
Բայց դա հարցի տեսական–փիլիսոփայական կողմն է: Ոչ
պակաս կարևորություն ունի Եզնիկի երկի ազգային–քաղա
քական միտվածությունը: Խոսելով աշխատության այդ կող
մի մասին` անհրաժեշտ է հատուկ շեշտել, որ այն հրապարակ
իջավ որպես այն պայքարի գաղափարական հիմնավորում,
որը հայերը մղում էին պարսից գերիշխանության դեմ, այն
համառ պայքարի, որը 451 թ. սպարապետ Վարդան Մամի
կոնյանի գլխավորությամբ վերաճեց համաժողովրդական
ապստամբության: Հայերի պայքարը Սասանյանների քա
ղաքական գերիշխանության և հավատափոխության հար
կադրանքի դեմ ուներ կրոնական գունավորում, իսկ 451 թ.
ապստամբությունը ստացավ կրոնական պատերազմի բնույթ:
Եվ դա միանգամայն հասկանալի էր. միջին դարերում շատ
ախոյանների քաղաքական և ազգային շահերը հաճախ ստա
նում էին կրոնական զգեստավորում և դրսևորվում տարբեր
կրոնների բախման ձևով:
Եզնիկի «Եղծ աղանդոցը» ներառել է V դարի առաջին
կեսի գաղափարական կյանքի առավել բնորոշ գծերը: Նրա
մյուս կարևոր հատկանիշն այն է, որ Հայաստանից բացի,
այն արտացոլում է նաև Մերձավոր և Միջին Արևելքի գա
ղափարական մթնոլորտը: Բացի մազդեականության և առ
հասարակ հեթանոսության քննադատությունից, Եզնիկը
քննում և մերժում է այնպիսի տարածված, ուղղափառ քրիս
տոնեության համար վտանգավոր աղանդներ, ինչպիսիք են
մանիքեությունը և մծղնեությունը (մեսսալականությու
նը), գնոստիկյան ուսմունքը, մասնավորապես` Մարկիոնի
աղանդը: Եվ այդ ամենը նա հերքում է քրիստոնեական ուս
մունքին անհամատեղելի հին հունական փիլիսոփայական
դպրոցների` ստոյիկյան, պյութագորյան, էպիկուրյան և

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

137

նույնիսկ պլատոնական ու պերիպաթետիկյան (արիստոտել
յան) ուսմունքների հետ մեկտեղ:
Քրիստոնեության փիլիսոփայական հիմնավորման և
հակառակորդ ուսմունքների քննադատության համար Եզ
նիկն օգտագործում է տասնյակից ավելի սկզբնաղբյուրներ,
որոնք պատկանում են II–V դարերի հայրաբանության ներ
կայացուցիչներին: Դրանցից առավել հիշատակելի են Արիս
տիդես Աթենացու (II դ.) «Ջատագովությունը», Մեթոդիոս
Ոլիմպիացու (III–IV դդ.) «Կամքի ազատության մասին»,
Բարսեղ Կեսարացու (IV դ.) «Վեցօրյա արարչության մա
սին», Եպիփան Կիպրացու (IV դ.) «Ընդդեմ աղանդների»,
Թեոդորոս Մոպսուեստացու (IV–V դդ.) «Պարսից մոգերի
ուսմունքի դեմ», Իրենեոսի (II դ.), Եփրեմ Ասորու (IV դ.),
Որոգինեսի (II–III դդ.), Հիպպոլիտեսի (II–III դդ.) և այլոց
երկերը: Բացի դրանից, Եզնիկն օգտագործել է իր ուսուցչի`
Մաշտոցի գրությունները, «Հաճախապատում ճառերը» և
այլն:
Վերոհիշյալ բոլոր երկերին միավորում է գաղափարական
ընդհանուր ուղղվածությունը: Դրանց մեջ հայրաբանու
թյան դիրքերից հերքվում են հեթանոսական հավատալիքնե
րը և քրիստոնեական տարբեր աղանդները: Այդ սկզբունքով
է ղեկավարվել Եզնիկ Կողբացին իր աղբյուրներն ընտրելիս և
դրանց մեծ մասը հայերեն թարգմանելու համար: Չշեղվելով
հայրաբանական փիլիսոփայության հիմնական խնդիրներից,
ըստ էության շարունակելով Մաշտոցի գիծը` Եզնիկը խորաց
նում է նրա փիլիսոփայական կողմը: Ի տարբերություն իր
ուսուցչի` նա չի սահմանափակվում գաղափարապես թշնա
մական ուսմունքների ժխտումով և քրիստոնեական փիլի
սոփայության հիմնական դրույթների ազդարարումով, այլ
տալիս է անընդունելի ուսմունքների հիմնավոր քննադա
տությունը` դրանց հիմնական բովանդակության շարադրու
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մով և միայն դրանից հետո բացահայտում է սեփական հա
յացքը:
Եզնիկի երկում հայ գրականության մեջ առաջին ան
գամ փիլիսոփայական մտահայեցությունը հանդես է գա
լիս իր քրիստոնեական հանդերձներով, օգտագործվում են
ձևական տրամաբանության հնարները` հակառակորդների
դրույթների հերքման համար և փորձ է արվում առաջադրել,
մշակել փիլիսոփայական տերմինաբանություն, մի բան, որ
Մաշտոցի գործերում դեռևս բացակայում է: Եզնիկի նպա
տակն է փիլիսոփայորեն զինել իր հայրենակիցներին` ընդ
դեմ հեթանոսության ու աղանդավորության, տեսականորեն
հիմնավորել քրիստոնեության ելակետային դրույթները և
փիլիսոփայորեն իմաստավորել նրա հիմնական գաղափար
ները: Այդ խնդիրները Եզնիկը լուծում է վարպետորեն` իրեն
դրսևորելով որպես հայրաբանական–ջատագովական գրա
կանության մեծ գիտակ:
Եզնիկը հայ տեսական մտքի պատմության մեջ առաջին
անգամ սահմանազատեց կրոնական և գիտափիլիսոփայա
կան մտածողությունների ոլորտները, դրանց մեթոդներն ու
ճշմարտության հիմնավորման եղանակները:
Եզնիկի երկը հետազոտողներն արդարացիորեն դասում
են համաշխարհային հայրաբանական գրականության բա
ցառիկ հուշարձանների շարքին: Աստվածաբանության և
հայրաբանության նշանավոր մասնագետ, գերմանացի հա
յագետ Պ. Ֆետտերը Եզնիկի մասին գրում է. «նրա գիրքը
հառնում է մեր առջև որպես մի բացառիկ երևույթ հայրաբա
նական գրականության մեջ: Դա տաղանդաշատ ժողովրդի
առաջին փորձն է, որն արթնացել էր հեթանոսությունից և
անգիտությունից` դեպի քրիստոնեական մտածողությունը,
ելել էր հեթանոսական աշխարհայեցողության, նրա գլխա
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վոր դրույթների և հիմնական գաղափարների դեմ»1: Այդ
գնահատականը պետք է ընդունել ամբողջությամբ, սակայն
անելով մեկ վերապահում: Եզնիկի երկը ոչ թե առաջին, այլ
երկրորդ փորձն է հեթանոսական աշխարհայացքին ընդդի
մակայելու ուղղությամբ: Եզնիկից առաջ այդպիսի փորձ
արդեն կատարել էր Մաշտոցը. դրա մասին ասում է ինքը`
Պ.  Ֆետտերը: Եզնիկը քրիստոնեական փիլիսոփայության
այն ուղղության գաղափարակիցն ու շարունակողն է, որի
հիմնադիրը և առաջին անգամ Հայաստանում ճանապարհ
հարթողը եղավ Մաշտոցը:
Եզնիկի երկին բարձր գնահատական է տալիս նաև հայ
րաբանական գրականության մեկ այլ ականավոր հետազո
տող, ֆրանսիացի հայագետ Լուի Մարիեսը. Եզնիկի աշխա
տությունը «ոչ միայն մնում է որպես հայ գրականության
գանձերից մեկը, այլև մտքի խորության, նրանում ամբար
ված գիտելիքի և փայլուն ոճի շնորհիվ այն կարող է պատ
վավոր տեղ գրավել դասական շրջանի հայրաբանության
մտավոր արտադրանքի մեջ»: Լ. Մարիեսը տալիս է իր հեղի
նակավոր վճիռը. «Այս ոչ ծավալուն երկի պարզությունը և
կառուցվածքի ամբողջականությունը այն դնում են տվյալ
ժամանակաշրջանի ինչպես հունական, այնպես և հայկական
ջատագովական կարևորագույն երկերի շարքը»:
Եվ, իրոք, Եզնիկի «Եղծ աղանդոցը» խնդիրների ընդգրկ
ման լայնության, հակադիր ուսմունքների վերլուծության
խորության և քրիստոնեական ուսմունքի հիմքերի հետևո
ղական պաշտպանության շնորհիվ, որն իրագործված է փի
լիսոփայորեն մտածող աստվածաբանի դիրքերից, լիովին
հնարավորություն են տալիս նրա երկը գնահատել որպես
միջազգային չափանիշով հայրաբանական գրականության
1

Պ. Ֆետտեր, Հայագիտական աշխատասիրութիւնք /թարգմ. Յ. Տաշեան,
Վիեննա, 1895, էջ 87:
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և ջատագովության նշանավոր հուշարձան: Իսկ օգտագործ
ված սկզբնաղբյուրների առատության շնորհիվ, որոնց մի
մասը չի պահպանվել բնագրով, այդ երկը դարձնում է մի
հուշարձան, որը տեղեկություններ է մատուցում տվյալ ժա
մանակաշրջանի ողջ քրիստոնյա Արևելքի փիլիսոփայական
մտքի և կրոնական հոսանքների բովանդակությունը լուսա
բանելու համար:

3.2. Մեթոդաբանական դիրքորոշումը

«Եղծ աղանդոցը», ըստ քննարկվող խնդիրների, բաղ
կացած է չորս մասից, որոնք հրատարակիչների կողմից
պայմանականորեն վերնագրված են. ա) Հեթանոսական հա
վատալիքների հերքումը, բ) Պարսից մոգերի ուսմունքի`
մազդեականության հերքումը, գ) Հունական փիլիսոփաների
ուսմունքների հերքումը, դ) Մարկիոնի աղանդի հերքումը:
Շարադրման ընթացքում աստիճանաբար փոխվում են
ժխտվող հակառակորդները, որոնք հեռու են իրարից գաղա
փարական և կրոնական սկզբունքներով ու հասարակական
պատկանելությամբ: Սակայն նրանց միավորում է հակադ
րությունը քրիստոնեական փիլիսոփայությանը և հեղինակի
ընդհանուր քննադատական կեցվածքը` հակառակորդների
հայացքների ստահոտության բացահայտումը և սեփական
համոզմունքների ապացուցումն ու հաստատումը: Հեղինա
կին չի մտահոգում իր գաղափարական հակառակորդների
տարատեսակությունն ու տարաբնույթ ուսմունքների հե
տևորդ լինելը: Դրանց մեջ կան հեթանոսներ և քրիստոնյա
ներ, մոնիստներ և դուալիստներ, մատերիալիստներ և իդեա
լիստներ:
Եզնիկը նրանց հակադրում է իր քննադատական մեթոդը,
որն ինքը հստակորեն ձևակերպում է հետևյալ կերպ. «Արդ,
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Աստծու եկեղեցու գործն է` արտաքին [հակառակորդներին]
հերքել ճշմարտության փաստարկումներով, առանց [Սուրբ]
Գրքի [օգնության], իսկ կարծեցյալ և մոլորված ներքին [հա
կառակորդներին]` մերկացնել Սուրբ Գրքի միջոցով»1:
Մեթոդաբանական նման դիրքորոշումը, մի կողմից,
հիմնավորում էր քրիստոնեական եկեղեցու շահերին հա
մապատասխան անտիկ շրջանի գիտափիլիսոփայական ժա
ռանգության, փաստարկման անտիկ միջոցների և մեթոդնե
րի յուրացման անհրաժեշտությունը, հնարավորություն էր
ընձեռում հավասարապես օգտվել ինչպես քրիստոնեական,
այնպես էլ հեթանոսական աղբյուրներից, մյուս կողմից հա
մապարփակ քրիստոնեական գաղափարախոսության հա
մակարգում քաղաքացիության իրավունք էր տրամադրում
«արտաքին»` անտիկ գիտությանը: Դրա շնորհիվ փիլիսո
փայական խնդրակարգը ձեռք բերեց հարաբերական ինք
նուրույնության կարգավիճակ: Ճիշտ է, Եզնիկը ձգտում է
այդ սկզբունքը կիրառել իր շարադրության ողջ ընթացքում,
սակայն նա երբեմն նահանջում է դրանից, կիրառելով տրա
մաբանական փաստարկներ` աղանդավորական դրույթներ
հերքելու համար, և հղելով Աստվածաշունչը` հեթանոսա
կան ոլորտի փիլիսոփայական և կրոնական ուսմունքները
քննադատելու համար:
3.3. Գոյաբանական խնդրակարգը

Որպես հայրաբանության ներկայացուցիչ և քրիստո
նեական եկեղեցու ջատագով` Եզնիկը, ինչպես իր ուսուցիչ
Մաշտոցը, գոյաբանական հիմնահարցը դիտում է հիմնա
կան և կարևորագույն հիմնախնդիր: Այն կարմիր թելի պես
անցնում է նրա երկի ողջ բովանդակության միջով` անկախ
1

Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 78: Այսուհետ տեքստում`
Եղծ:
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հերքվող հակառակորդներից, լինեն նրանք հեթանոս փիլի
սոփաներ, պարսից կրոնափիլիսոփայության հետևորդներ,
թե հերձվածող քրիստոնյաներ` ստանալով միանշանակ լու
ծումներ:
Աստված, ըստ Եզնիկի, միակ գոյն է, անստեղծ և արարող
էություն, որն ստեղծել է ողջ տիեզերքը, նյութական աշխար
հը և կենդանի էակներին: Իր գրքի հենց սկզբում նա ազդա
րարում է հայրաբանական գոյաբանության (օնտոլոգիայի)
ելակետային դրույթը` ընդգծելով նրա գերբնապաշտու
թյունը և ստեղծապաշտությունը (սուպրանատուրալիզմը և
կրեացիոնիզմը): «Գոյը անհրաժեշտաբար մշտնջենական և
անսկիզբ է, նա իր լինելիության համար որևէ մեկից սկիզբ
չի առնում, և չունի իրենից վեր որևէ մեկին, որին պետք լի
ներ նրա պատճառը կարծել կամ իմանալ, թե նրանից է առել
իր գոյության սկիզբը: Որովհետև չկա ոչ ոք, որ նրանից
առաջ լիներ, և ոչ ոք, որ նման լիներ նրան, և ոչ ընկեր` նրան
հավասար, և ոչ նրան հակառակ էություն, և ոչ գոյություն
ընդիմակայող, և ոչ գոյություն, որը նա օգտագործեր որ
պես հումք իր կարիքների համար, և ոչ մի նյութ, որից նա
պետք է ստեղծեր այն, ինչ որ ստեղծելու էր, որովհետև նա
է ամեն ինչի պատճառը, որ կանչվեց լինելիության և գոյու
թյան ոչ–գոյից և [իր իսկ ստեղծած] գոյից» [Եղծ, 6]: Այսպի
սով` Աստված նաև միակ էությունն է: Այն գերբնական է և
նրա կարևորագույն հատկությունը արարող զորությունն է:
Նա ստեղծել է ողջ տիեզերքը, ընդ որում` ստեղծել է ոչնչից`
արարելով նաև այն հումքը, նյութը և հոգևոր գոյը, որոնցից
նրա կամքով առաջացել են և՛ նյութական աշխարհը` իր իրե
րով, առարկայական գոյերով, և՛ կենդանի էակները` բանա
կան արարածները, և՛ ոչ–բանական կենդանիները, և՛ բույ
սերը: Այդ միակ ու գերագույն աստվածային գոյն իր մեջ
պարունակում է ողջ աշխարհի և նրա էակների գաղափարը,
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որը նրա անսպառ բարության շնորհիվ դրսևորվում է նրա
արարչական զորությամբ:
Մարդն ինչպե՞ս կարող է իմանալ այդ գոյի գոյության
մասին: Կա միակ հնարավոր պատասխան: Եզնիկը, հետևե
լով հայկական հայրաբանության հիմնադիր Մաշտոցին,
հանգում է հայտնության գաղափարին. Աստծուն հնարավոր
չէ ճանաչել բանականությամբ, որովհետև նա իր էությամբ
և ոչ մարդու մտքի սահմանափակության պատճառով ան
մատչելի է նրան: «Քանի որ միակ [աստվածային] էությու
նը անճանաչելի է և նրա բնությունն անիմանալի է, այդ իսկ
պատճառով նրա ըմբռնմանը մոտենալու անհնարությունը
պետք է տեսնել նրա անճանաչելիության մեջ, իսկ այդ էու
թյան մասին գիտությունը ձեռք է բերվում ոչ թե հետազո
տությամբ, այլ հավատով» [Եղծ, 5-6]:
Այս դրույթը, սակայն, հիմք չի տալիս Եզնիկին դասել
ֆիդեիստների, գիտությունը հավատով փոխարինողների
շարքը, որովհետև նա ի հաշիվ հավատի չի նսեմացնում գի
տությունը, ընդհակառակը, նա բազմիցս իրենից վանում է
նման մեղադրանքը` գովաբանելով մարդկային բանակա
նությունը` որպես ճանաչողության հուսալի միջոց: Միա
ժամանակ նա իմացությանը իրավունք չի տալիս թափանցել
անդրանցական աշխարհի ոլորտ և զբաղվել Աստծու էության
հետազոտությամբ, որովհետև դա, ըստ նրա մտածելակերպի,
կարող է նսեմացնել Աստծուն և հավասարեցնել նրան իր իսկ
արարածներին, իր իսկ ստեղծած բնությանը:
Բացի այդ, Եզնիկն անհրաժեշտ է համարում ցուցաբերել
իր վերաբերմունքը գնոստիկների նկատմամբ, բացահայտել
Աստծուն ճանաչողական առկա հնարավորություններով,
ըմբռնել մարդու ձգտման սնանկությունն ու վնասակարու
թյունը: Հետագայում նա հատուկ անդրադառնում է գնոս
տիկ Վալենտինոսի և նրա հետևորդ Մարկիոնի հայացքնե
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րի քննադատությանը, մերժում գնոստիկությունը` որպես
սնանկ մի ուղղություն: Իսկ այստեղ, իր գրքի հենց սկզբում
նա հռչակում է հայրաբանության ելակետային այն դրույթը,
որը հաստատում է աստվածային գոյի գերբնականությունը
և նրա հանդեպ հավատ ունենալու անհրաժեշտությունը`
որպես նրա մասին գիտելիք ունենալու միակ միջոց: Բանա
կանությունը տրված է մարդուն Աստծու կողմից` ողջ բնու
թյունը ճանաչելու համար, իսկ բուն Արարչին իմանալ մարդ
ի զորու է միայն հավատով: Ամեն մի հավատացյալ Աստծու
մասին կարող է իմանալ այնքան, ինչքան նրան կհայտնի ին
քը` Աստված, որովհետև միայն նա կարող է հենց իր ստեղծ
ած մարդուն «մոտեցնել իր անստեղծ էության իմացմանը և
հասցնել իր արարածների ըմբռնմանը, նրանցից ամեն մեկի
բնությանը համապատասխան» [Եղծ, 6]: Այսպիսով` Եզնի
կը որևէ սահմանափակում չի դնում բնության ճանաչման
հարցում, իսկ Աստծու իմացության ոլորտում ընդունելի և
հնարավոր է համարում միայն հավատը:
Հայտնության գաղափարը Եզնիկը առաջադրում է
Աստծու մասին եղած հեթանոսական, հերետիկոսական ու
աղանդավորական ուսմունքների դեմ պայքարելու համար,
որովհետև դրանք աղավաղում են քրիստոնեական միաստ
վածության (մոնոթեիզմի) դրույթները:
Աստվածության քրիստոնեական հայեցակարգը, աստ
վածային միակ սուբստանցի մասին ուսմունքը Եզնիկը
հակադրում է հին աշխարհի պոլիթեիստական և պանթեիս
տական տարբեր ուսմունքներին, ընդ որում` տեսական–փի
լիսոփայական հիմնավորումներով և անհաշտ կրքոտու
թյամբ, ինչն առանձնապես բնորոշ էր հայրաբանության ու
ջատագովության դասական շրջանի ներկայացուցիչներին:
Հենց այդ առանձնահատկություններն են, որոնց շնորհիվ
Եզնիկը դասվում է վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի
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հայրաբանության առավել վառ ներկայացուցիչների շարքը`
իրավունք տալով ասելու, որ «Եզնիկն ավելի անտիկ հայ է,
քան քրիստոնեական դոկտոր» [311, 150], որովհետև նա չի
ամփոփվում եկեղեցական ուսմունքի նեղ շրջանակներում և
անտիկ փիլիսոփաների հետ բանավիճելիս օգտագործում է
նրանց իսկ փիլիսոփայական զինանոցը, որը շուտով անմատ
չելի դարձավ եկեղեցական վարդապետների համար:
Հավերժական և գերբնական աստվածային սուբստանցի
արարչական զորությունը, ըստ Եզնիկի, աշխարհի առաջաց
ման պատճառն է: Այդ սուբստանցը հոգևոր է, նա զուրկ է
նյութականությունից և անտեսանելի է, մինչդեռ աշխարհը,
ի տարբերություն իր արարչի, նյութական ու մարմնային
է: Աշխարհը ստեղծելու համար Աստված անգոյությունից
արարեց, գոյացրեց չորս տարրերը` հողը, օդը, ջուրը, հու
րը, և այնուհետև դրանցից արարեց ողջ տիեզերքը, «վերին
երկինքը և այն ամենը, ինչ կա երկնքում, և՛ երևելի երկին
քը, որը ջրերից է [բաղկացած], և՛ երկիրը, և՛ այն ամենը,
ինչ նրանից է [բաղկացած] և գտնվում է նրանում: Իրենից
է ամեն ինչ, և Ինքը` ոչ մեկից» [Եղծ, 6]: Ստեղծելով նյու
թը` Աստված սկզբնատարրերին հաղորդեց դրանց հիմնա
կան հատկանիշները, հողին` ցրտություն, կրակին` ջերմու
թյուն, ջրին` խոնավություն, օդին` չորություն: Նրանցից
արարված տեսանելի ողջ նյութական աշխարհը գտնվում է
շարժման և փոփոխության մեջ, մինչդեռ նրա Արարիչը ան
փոփոխ է, անշարժ ու հավերժ:
Ըստ Եզնիկի` նյութը սուբստանց չէ, քանի որ արարված
է, Աստծու ստեղծագործությունն է, և այդ իսկ պատճառով`
որպես ստեղծված, փոփոխական ու ոչ–մշտնջենավոր մի բան`
նա չի կարող պաշտվել, չի կարող երկրպագության առարկա
լինել, «ինչպես, օրինակ, արևը, լուսինը, աստղերը, կրակը,
ջուրը և հողը, որոնք պաշտվում են մոգերի և հեթանոսնե
10 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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րի կողմից» [Եղծ, 10]: Երկրպագել պետք է մշտնջենավորին
և անփոփոխ հավերժ գոյին, որը ստեղծել է բոլոր գոյացու
թյունները, և ոչ արարածներին. սա է հեթանոսական կրոնի
Եզնիկի քննադատության ելակետային դրույթը: Հայրաբա
նության գոյաբանական խնդիրը Եզնիկը ենթարկում է այդ
քննադատության նպատակներին և մոնիզմի դիրքերից քայլ
առ քայլ քանդում հեթանոսական հավատքի և բազմաստվա
ծապաշտության հիմքերը: Նա ցույց է տալիս, որ անիմաստ
ու անհեթեթ է իբրև աստվածների պաշտել այն, ինչ ստեղծ
ված է և դրված իր որոշակի տեղում` մարդուն ծառայելու
համար: Աշխարհը նմանեցնելով մարտակառքի, որին լծված
են չորս տարբեր և հակամարտ նժույգներ–տարրեր, Եզնիկը
պնդում է, թե նրանց ընթացքը վարում է Աստված, «այն ու
ժը` գաղտնի կառավարը, որն այդ իրար հակառակ չորս [ձիե
րին] ենթարկում է իրեն` հաշտ ու հնազանդ պահելով» [Եղծ,
13]:
Մերժելով նյութի ինքնակա գոյ լինելը` Եզնիկը փորձում
է տալ նյութի փիլիսոփայական սահմանումը և առանձնաց
նել այն կարևորագույն հատկանիշները, որոնք տարբերում
են այն ոչ–նյութականից: Քննելով ոգու և նյութի, ոգեկանի
և մարմնականի տարբեր դրսևորումները` Եզնիկը եզրակաց
նում է. «Մի խոսքով, այն` ինչ մեր զգայարաններով շոշափ
վում, կամ զննվում է, կամ էլ ընկալվում է, այն մարմնական
է, իսկ այն` ինչ չի ներգործում` անմարմին է: Նուրբ է լույսի
տարրը, բայց քանի որ աչքով ընկալվում է, մարմնական է:
Նուրբ է օդի տարրը, բայց քանի որ իր ցրտությամբ ազդում
է մարմնի վրա, մարմնական է: Նուրբ է կրակի տարրը, բայց
որովհետև իր ջերմությամբ ազդում է մարմնի վրա, մարմնա
կան է: Նույնպես և ջրի [տարրը], որը ծանր բաներից ավելի
նուրբ է, և թեթև բաներից ավելի թանձր է» [Եղծ, 68]:
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Նյութի, այսինքն` մարմնականի սահմանումը վկայում
է, որ Եզնիկն ընդունում է նյութը որպես իրական գոյ, վկա
յում է նրա ձգտումը` բնապաշտության դիրքերից տալ մար
դուց անկախ գոյություն ունեցող, նրա զգայարաններով
աներկբայորեն ընկալվող և օբյեկտիվորեն գոյություն ունե
ցող իրականության սահմանումը: Այդ սահմանումը, իհար
կե, ոչ մի դեպքում չի կարող հիմք լինել Եզնիկին մատերիա
լիստ, նույնիսկ միայն այս հարցում նյութապաշտության
կողմնակից հայտարարելու համար, ինչպես դա արել են
որոշ հետազոտողներ: Նյութը, աշխարհը, մարմնական իրե
րի ամբողջությունը Եզնիկի, ինչպես յուրաքանչյուր աստ
վածաբան–փիլիսոփայի համար մարդու գիտակցությունից
անկախ գոյություն ունեցող օբյեկտիվ իրականություն է:
Փաստորեն` այստեղ շոշափվում է փիիսոփայության հիմնա
կան հարցը` միջնադարյան դրվածքով: Այո', աշխարհն իրա
պես գոյություն ունի, նշում է Եզնիկը, բայց այն ստեղծված
է Աստծու կողմից և չունի նրանից անկախ, հավերժ, ինքնա
կաց, սուբստանցիոնալ գոյություն: Եզնիկն այս հիմնական
հարցում չի շեղվում իդեալիզմից: Հռչակելով գերագույն,
աստվածային միակ գոյի բացարձակ առաջնայնությունը`
նա անտարակույս պետք է նաև ընդուներ Աստծու ստեղծա
գործության օբյեկտիվ գոյությունը, արարչագործության
արգասիքը և որպես հայրաբանության հետևողական ներ
կայացուցիչ` հաստատեր այդ ստեղծագործության, բնու
թյան առաջնայնությունը մարդու գիտակցության հանդեպ:
Հաստատելով աստվածային սուբստանցի առաջնայնու
թյունը և նյութական աշխարհի` որպես Աստծու ստեղծագոր
ծության արդյունքի երկրորդային լինելը, Եզնիկը հատուկ
շարադրում ու մերժում է իր համար անընդունելի գոյաբա
նական հիմնախնդրի լուծումները: Մերժվողների թվում են
Պլատոնը, Արիստոտելը (ճեմականների հետ միասին), Պյու

148

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

թագորասը, ստոյիկները, էպիկուրյանները: Վերջիններին նա
քննադատում է մատերիալիզմի համար, որ «Նրանք աշխար
հը համարում են լիովին ինքնակաց» [Եղծ, 159], այսինքն`
նյութին վերագրում են սուբստանցիոնալ գոյի կարգավի
ճակ, անարար և հավերժ գոյություն: Համառոտակի հաղոր
դելով էպիկուրյան ատոմիստական ուսմունքի բովանդակու
թյունը` Եզնիկը էպիկուրյաններին անվանում է անաստված
և հերքելու համար խոստացված «ճշմարտության փաստար
կումների» փոխարեն բերում է Պողոս առաքյալի խոսքը,
խախտելով իր իսկ առաջադրած մեթոդը` «արտաքիններին
հերքել ճշմարտության փաստարկներով», և այդ ոչ պատա
հականորեն, քանի որ նա, ըստ էության, ասելիք չունի, երբ
ընդդիմախոսը ելնում է տրամագծորեն հակառակ դիրքերից:
Այդպես է վարվում Եզնիկը նաև ստոյիկների և Դեմոկրիտե
սի հետևորդների հետ: Առաջիններին նա մերժում է նրանց
նյութապաշտական պանթեիզմի համար, որովհետև նրանք,
«ստոիկյանները, ընդունելով միայն տեսանելի աշխարհը,
ուսումնասիրում են միայն նյութը, և ամբողջ գոյություն
ունեցողը անվանում են մարմնական, և տեսանելի աշխար
հը կոչում են աստված»: Եզնիկը միայն հայտարարում է, որ
նրանք մոլորված են, որ նրանք չեն ճանաչել այն ուժը, «որը
շարժում է ողջ տեսանելի աշխարհը», և որ այդ շարժող ուժն
էլ Աստված է, և ոչ թե այն` ինչ նրանից շարժում է ստանում:
Ըստ էության քննադատություն և «ճշմարտության փաս
տարկներ» չկան ո'չ այստեղ, ո'չ էլ այն դեպքում, երբ նա
մերժում է նրանց, ովքեր ընդունում են, «որ աշխարհի բնու
թյունը բաղկացած է կրակի էությունից» [Եղծ, 158–159]:
Այլ է վիճակը, երբ Եզնիկը ձեռնամուխ է լինում «հեթա
նոս» իդեալիստ փիլիսոփաների` Պյութագորասի, Պլատոնի
և ճեմականների հայացքների քննադատությանը: Մի կող
մից նա գովում է նրանց այն բանի համար, որ նրանք ընդու
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նում են ոգու, Աստծու աննյութ առաջնամիակի առաջնայ
նությունը, բայց քննադատում է նրանց այն ուսմունքները,
որոնք տարբերվում են քրիստոնեական մոնիզմից և մոնո
թեիզմից:
Ավելի հանգամանորեն Եզնիկը քննարկում է Պլատո
նի գոյաբանությունը, մի մտածողի, ում ուսմունքը մոտ է
իդեալիզմի քրիստոնեական ձևին, բայց այս դեպքում ևս
պլատոնական ուսմունքը ենթարկվում է քննադատության`
որպես ոչ ամբողջովին համատեղելի քրիստոնեական փիլի
սոփայության պահանջների հետ: Ըստ Եզնիկի` Պլատոնն
ընդունում է «աստծուն, նյութը և գաղափարը» հավասա
րապես, ընդ որում` «աստված արարիչ է ոչ թե բնության,
այլ տեսակների», այսինքն` ձևերի: Այստեղից էլ Պլատոնի
հետևորդների մոտ գայթակղություն առաջացավ` պնդե
լու, որ «աստված կարողացավ տալ չկարգավորված նյութին
միայն ձև, բայց ոչ այնպես, որ ինչպես ամենազոր բոլոր գո
յություն ունեցողներին չգոյությունից բերի գոյության»:
Եթե ընդունել այդ դրույթը, տրամաբանում է Եզնիկը, Աստ
ված կնմանվի արհեստավորի կամ վարպետ նկարչի, ովքեր ի
վիճակի չեն նյութն արարել և որևէ առարկա կամ արվեստի
գործ ստեղծելու համար վերցնում են առկա ու իրենց նպա
տակին հարմար նյութը և հաղորդում դրանց ցանկացած կամ
մտահղված ձևը: Ստացվում է, որ Պլատոնը «Աստծուն վերա
գրում է թուլություն, իբր նա հարկադրված էր մեկ ուրիշից
մուրալ նյութը, որով նա հանդես է գալիս որպես արվեստա
գետներին ոչնչով չգերազանցող, նրանց նման նյութի կա
րոտ մեկը» [Եղծ, 156–157]: Եզնիկի խոսքերում զգացվում
է մեղադրանք Պլատոնի հասցեին` այն բանի համար, որ նա
իբր ընդունում է աշխարհի «Աստծուն հավերժակից» գոյու
թյունը, թեև նշում է, որ այլ դեպքերում Պլատոնը պնդում է
աշխարհի ստեղծված և ոչնչացման ենթակա լինելը:
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Այդ հակասությունը վերագրելով Պլատոնին` Եզնիկը
քննադատում է նրան հետևյալ կերպ. եթե աշխարհը հավեր
ժակից է Աստծուն և գոյություն ունի որպես նրա ստվեր,
ապա «ինչպես ստվերը երբեք չի հեռանում նույն իրից, [որի
ստվերն է], այնպես և աշխարհը երբեք չի հեռանում Աստ
ծուց» [Եղծ, 157]: Եթե դա այդպես է, ապա աշխարհը ևս չի
կարող ավերվել և կործանվել, որովհետև նա որպես ստվեր
կապված է Աստծուն: Սակայն հերետիկոսները, ըստ Եզնի
կի, կառչելով Պլատոնի այդ մտքերից` հասան այն բանին, որ
Աստծուն էլ համարեցին ժխտման առարկա: Իսկ եթե դա հնա
րավոր չէ, ապա նրա ստվերը պետք է հավերժ գոյություն ու
նենա: Այդ տեսակետը, իհարկե, Պլատոնին չի վերաբերում.
հայտնի է նրա գաղափարն աստվածային լոգոսի և աշխար
հի առաջացման` որպես նրա ստորին և ժամանակավոր այ
լակեցության վերաբերյալ, որտեղից մարդկային հոգիները`
որպես համաշխարհային աստվածային հոգու մասնիկներ
պետք է վերջապես ազատվեն, արտազեղվեն: Իրականում
Պլատոնն առաջադրել էր օբյեկտիվ իդեալիզմի մի ուսմունք,
որտեղ նյութական աշխարհին հատկացված էր ածանցյալ,
ստորադաս դեր` ոչ–գոյի կարգավիճակով: Ըստ երևույթին`
Եզնիկը նկատի ունի աղանդավորական ինչ–որ ուսմունք
ներ, որոնք շահարկում էին Պլատոնի անունը, որովհետև
դրանք ոչ էլ նորապլատոնականության այն հետևորդների
տեսակետներն էին, ովքեր, ինչպես հայտնի է, ոչ միայն չէին
վերաքննել Պլատոնի իդեալիստական ուսմունքը, այլև խո
րացրել էին դրա միստիկական կողմը, ինչպես օրինակ` Պլո
տինոսը, Յամբլիքոսը, Պորփյուրը և ուրիշներ:
Հին հունական փիլիսոփայության դեմ ուղղված Եզնի
կի քննադատությունը հետապնդում է մեկ նպատակ` մեր
ժել ամեն մի տեսակետ, որն այս կամ այն ձևով ընդունում
է կամ ենթադրաբար կարող է ընդունել աշխարհի, նյութի
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սուբստանցիոնալ գոյությունը: «Չկա որևէ նյութ, որը կա
րող է առկա լինել Աստծու հետ հավասարապես» [Եղծ, 164],
– սա է Եզնիկի կարևորագույն հետևությունը, որն անհրա
ժեշտ է նրան` ժամանակակից կրոնական և փիլիսոփայական
ուսմունքների այն տարատեսակների քննադատության հա
մար, որոնք իրենց հիմքում ունեն երկարմատական, դուա
լիստական ելակետ կամ էլ աներկբայելի մատերիալիստական
բովանդակություն: Նյութապաշտների հետ (Էպիկուր, Դե
մոկրիտես, ստոյիկյաններ) Եզնիկը չի բանավիճում, նա ան
միջապես մերժում է նրանց` որպես «անաստվածների»` չբե
րելով խոստացված «ճշմարտության փաստարկները»: Ինչ
վերաբերում է «հեթանոսական» դուալիզմի և պոլիթեիզմի
հերքմանը, ապա նա իրոք մեծ տեղ է հատկացնում դրան և ոչ
անհիմն: Չէ որ V դարում Հայաստանում իրական վտանգ էին
ներկայացնում ոչ թե ստոյիկյանների կամ էպիկուրյանների
ուսմունքները, առավել ևս պլատոնականների և պյութագո
րականների հոգեհարազատ իդեալիստական գաղափարները,
թեև նրանց տեսակետների տարածումը Հայաստանում հա
զիվ թե կարելի է արհամարհել, այլ մազդեական կրոնի դուա
լիստական փիլիսոփայությունը, ինչպես և մանիքեական
ու մարկիոնական աղանդները, ընդ որում` վերջին երկուսը
«պրեվենտիվ», նախապաշտպանական առումով, մինչդեռ
առաջինը` մազդեականությունը, իր գաղափարական և քա
ղաքական հակադրության ողջ հրատապությամբ:
Եզնիկի երկում կարևորագույն խնդիրներից էր փիլիսո
փայական դուալիզմի հերքումը, այսինքն` այն տեսական
հիմքի մերժումը, որի վրա կառուցված էր մազդեականու
թյունը` որպես կրոն և որպես փիլիսոփայություն: Այսպես,
եթե մենք ընդունենք նյութի սուբստանցային գոյությունը,
ապա կստացվի, որ Աստված աշխարհը ստեղծելիս վերցրել է
արդեն առկա, բայց «որակ չունեցող և անձև նյութը» արար

152

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

չագործելու նպատակով: Եթե դա ընդունենք, ապա իսկական
արարում, ինչպես պահանջում է քրիստոնեական ուսմուն
քը, չենք ունենա: Հռչակելով Աստծուն հավերժակից նյութի
գոյությունը` հեթանոս փիլիսոփաները ասում են, թե Աստ
ված նյութին հաղորդելով որակ և ձև` ստեղծեց բոլոր գոյե
րը, իսկ ողջ անպետք մնացորդը, «արարման համար ոչ պի
տանի մրուրը դեն նետեց: Եվ ահա այդ մրուրից է [ծնվում]
չարը մարդկանց համար» [Եղծ, 16]: Սակայն դրան Եզնիկն
անշուշտ համաձայն չէ: Նյութը չի կարող չարի աղբյուր լի
նել, որովհետև նա էլ ստեղծված է Աստծու կողմից, իսկ նրա
ամեն ստեղծածը բարի է: Ըստ Եզնիկի` չի կարելի միասնա
կան նյութը բաժանել երկու մասի և ասել, թե մի մասից նա
ստեղծեց այն, ինչ պետք է ստեղծեր, իսկ մյուս մասը` «մրու
րը», թողեց որպես անպետքություն, և որ հենց դրանից էլ
աշխարհում առաջացել է չարիքը:
«Ճշմարտության թշնամիների» մոլորության պատճառն
այն է, որ նրանք ընդունում են երկու սուբստանց` Աստծուն
ու նյութը, և դրան համապատասխան` երկու սուբստանցա
յին սկզբունք` բարին և չարը, նույնացնելով բարին Աստծու
հետ, իսկ չարը` նյութի: Բայց այդ ուսմունքը, ըստ Եզնիկի,
ամբողջովին սնանկ է և մերժելի, որովհետև կա միայն մեկ
էություն, մեկ սուբստանց` Աստված, իսկ նյութը և դրան
նույնացվող չարիքը սուբստանցային, էութենական չեն:
Ուրեմն` չարը հավերժական չէ, որպես այդպիսին` այն չու
նի էութենական գոյություն, ստեղծված չէ Աստծու կողմից,
ինչպես մյուս գոյացությունները: Նույնիսկ այդ ուսմունքի
կողմնակիցները, ովքեր պնդում են, թե «նյութն է չարի աղբ
յուրը», ընդունում են, որ Աստված բարության ակունք է և
բարի արարածների արարիչ: Սակայն դա չի փոխում վիճակը,
քանի որ, ըստ Եզնիկի, աստվածային բարի սուբստանցի հետ
մեկտեղ չար նյութական սուբստանցի ընդունումը խոսում է
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Աստծու տկարության մասին, որը չի կարողացել խափանել
չարը և հանդուրժել է չարի գոյությունը բարու հետ միասին:
Իսկ դա քրիստոնյա փիլիսոփայի տեսակետից անթույլատրե
լի է և սկզբունքորեն անընդունելի:
Մերժելով հին հունական մտածողների դուալիստական
դրույթները` Եզնիկն իր քննադատությունը դարձնում է տե
սական հիմք` պարսից կրոնի, քաղդեական աստղագուշակու
թյան, մանիքեության և մարկիոնական աղանդի դուալիզմի
հերքման համար: Այդ ուսմունքների հերքումը զբաղեցնում
է Եզնիկի երկի կեսից ավելին: Պետք է նշել, որ Եզնիկի մոտ
գոյաբանական հիմնահարցը` հայրաբանությանը բնորոշ
աստվածաբանական կտրվածքով, սերտորեն կապված է բա
րոյահոգեբանական հիմնահարցի, այն է` կամքի ազատու
թյան, Աստծու և մարդու` որպես կամքի սուբյեկտների հիմ
նահարցի հետ: Բազմաթիվ էջեր և ամբողջական հատվածներ
նվիրելով հեթանոսական փիլիսոփայության, պարսից կրոնի
և աղանդավորական ուսմունքների հերքմանը` Եզնիկը բո
լոր դեպքերում սուբստանցի խնդրի լուծումը կապում է չա
րիքի առաջացման խնդրի, չարի և բարու առնչակցության,
դրանց բնության հարցի լուծման հետ: Այդ հիմնախնդիր
ները նրա համար գոյություն ունեն որպես միևնույն հարցի
տարբեր կողմեր:
Պարսից կրոնի, մազդեականության գաղափարական
սնանկությունն ապացուցելու համար Եզնիկը քննում է դրա
դուալիստական հիմնադրույթը և այն մերժում քրիստոնեա
կան մոնիզմի դիրքերից: Այսպես, մազդեականները պնդում
են, թե տիեզերքը ստեղծված է Զրվանի երկու որդիների` Որ
միզդի և Ահրիմանի կողմից: Որմիզդը ողջ գեղեցիկի և բա
րի էակների արարիչն է, Ահրիմանը` չարիքի, արատավորի,
տանջանքի պատճառն ու ստեղծիչը: Եզնիկը հարց է տալիս,
թե ինչպե՞ս մի հորից, որը բարության մարմնացումն է, կա
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րող է ծնվել Ահրիմանը: Չէ՞ որ բարին չի կարող ծնել չարիք:
Իսկ եթե նա ծնվել է, ապա ինչո՞ւ հայրը չի խափանել այն,
մի՞թե նա ի վիճակի չէր անել այդ: Եվ վերջապես ինչո՞ւ ին
քը` Զրվանը, չի ստեղծել աշխարհը` իր բարի էությանը հա
մապատասխան, այլ պետք է հազարամյա հաշտ` պաշտա
մունք կատարեր, որպեսզի ծնվեր նրա Որմիզդ որդին, բայց
երկմտելու, կասկածելու հետևանքով նրա հետ միասին ծնվեց
նաև չար Ահրիմանը:
Ըստ Եզնիկի` պարսից կրոնափիլիսոփայությունը չի դի
մանում քննադատության, զուրկ է տարրական տրամաբա
նությունից: Այդ կրոնը հորինել են մարդիկ և իրենց բարքե
րի համաձայն` իրենց հնարած աստվածներին վերագրել են
իրենց իսկ հատկությունները և սկսել երկրպագել սեփական
հնարանքներին: Եզնիկը բացահայտում է մազդեականու
թյան ներքին հակասությունները և պարզունակ, միամիտ
մոլորությունների էությունը: Մազդեականության նրա
քննադատությունը վերաճում է հեթանոսության համընդ
հանուր քննադատության: Զուգընթացաբար Եզնիկը պսա
կազերծ է անում նաև քաղդեական աստղաբաշխությունը,
որը լուսատուներին վերագրում է արարչական ունակու
թյուն և մարդկանց ճակատագիրը որոշելու հատկություն,
ցույց է տալիս հեթանոսական հավատալիքների սնանկու
թյունը, որոնք աստվածացնում են կենդանիներին, ծառերը,
աղբյուրները և մարդկանց ձեռակերտ առարկաները՝ կուռ
քերը: Մի խոսքով` մերժում է հեթանոսության, այդ թվում`
նաև մազդեականության համար որևէ իրավունք` հավակ
նելու ճշմարտության, որովհետև դրանք հիմնված են ստի,
կեղծ գաղափարի վրա: Այդ կրոնները մարդկանց մոլորու
թյունների, անհեթեթ պատկերացումների արդյունք են,
մարդկանց կողմից հերյուրված հեքիաթներ ու ավանդու
թյուններ, ովքեր հավատացել են իրենց իսկ հերյուրանքնե
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րին, իրենց հնարված աստվածներին և բնության` իրենց իսկ
կողմից աստվածացված երևույթներին:
Հեթանոսական կրոնի և դրա փիլիսոփայության քննա
դատությունը Եզնիկը կատարում է ռացիոնալիստական
դիրքերից, որը, չնայած իր հետապնդած քրիստոնեական–ջա
տագովական նպատակներին, ունի պատմաճանաչողական
մեծ նշանակություն` գիտության պատմության ուսումնա
սիրման տեսակետից: Հեթանոսության քննադատությունը
Եզնիկի մոտ իր սուր ծայրով ուղղված է սնապաշտության,
հմայության և հրաշագործության, աստղագուշակության
ու աշխարհի բացատրության հետամնաց, միամիտ փորձե
րի դեմ: Ճիշտ է, Եզնիկը դրա փոխարեն առաջ է քաշում աշ
խարհի մասին քրիստոնեական պատկերացումը և շարադ
րում եկեղեցու հայրերի ընդունած աշխարհի առաջացման,
սուբստանցի, Աստծու և բնության առնընչակցության հիմ
նախնդիրների ըմբռնումները: Սակայն դա այլ խնդիր է: Իր
ժամանակի համար դա, անշուշտ, աշխարհի ընկալման ու փի
լիսոփայական իմաստավորման ավելի բարձր մակարդակ էր,
քան իրենց դարն ապրած հեթանոսական միամիտ պատկերա
ցումները և սնահավատությունը:
Հեթանոսության քննադատությանը նվիրված եզնիկյան
հատվածները` ուղղված սնահավատության, դիվապաշտու
թյան և հմայության դեմ, հայ միջնադարյան ողջ գրակա
նության մեջ եղած ամենափայլուն, չգերազանցված էջերն
են: Հեթանոսական մի շարք աստվածների ծագումը Եզնիկը
բացատրում է հին ժողովուրդների մոտ տարածված` իրենց
հերոսներին աստվածացնելու սովորությամբ` այս հարցում
իրենց դրսևորելով որպես Էվգեմերի տեսակետի հետևորդ:
Այս կապակցությամբ Եզնիկը գրում է. «Զրվանը նույնպես
մարդ է եղել, մի քաջ այր` հսկաների ժամանակ: Բայց քանի
որ հույները, հայերը և բոլոր հեթանոս ժողովուրդները սո
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վորություն ունեն իրենց քաջերին աստծո ծնունդ համարել,
պարսից կրոնի հորինողը տեսնելով, որ այդ երկրի մարդիկ
Զրվանին աստծո տեղ են ընդունում, որոշեց` ե՛կ նրան վերա
գրեմ երկնքի, երկրի և բոլոր մյուս արարածների ստեղծումը»
[Եղծ, 85]:
Հեթանոսական կրոնի քննադատությունը Եզնիկը ծա
վալում է ռացիոնալիզմի դիրքերից, և այստեղ է, որ բացա
հայտվում են նրա խոստացած բանական փաստարկները,
որոնք դառնում են անկասելի ու անժխտելի: Այսպես, պար
սիկներն ասում են, թե Զրվանից ծնված Որմիզդը աստված է,
բայց այդ աստվածը որոշ ժամանակ անց, իր դերը կատարե
լով, մեռնում է` մահից առաջ իր սերմը գցելով ջրի մեջ, որ
պեսզի այդ սերմից ծնված որդիները հետագայում սպանեն
իրենց չար հորեղբոր` Ահրիմանի զինվորներին: Նախ, ասում
է Եզնիկը, բացահայտ անհեթեթություն է, որ աստված կա
րող է մեռնել, որովհետև աստվածայինը և մահկանացու լի
նելը անհամատեղելի և իրարամերժ հասկացություններ են:
Հետևաբար` Որմիզդը, ինչպես և նրա հակոտնյա Ահրիմանը
աստվածներ չեն: Եվ երկրորդ, ինչպե՞ս սերմը կարող է պահ
պանվել ջրում. չէ՞ որ բոլորին հայտնի է, որ ջուրը քայքայիչ
ու սպանիչ է սերմի համար: Այսպիսով` չի կարելի հավատալ
պարսիկների նաև այդ առասպելին. այն հակասում է և՛ Աստ
ծու էությանը, և՛ ջրին ու սերմին հատուկ բնությանը:
Այնուհետև` մերկացնելով քաղդեական աստղագուշակ
ների փուչ և ունայն արվեստը, որոնք մարդկանց և աշխար
հի ճակատագրերը կապում են աստղերի հետ, Եզնիկն գրում
է. «Նրանց [արվեստի] հերքման համար բավական է արդեն
այն, ինչ կատարվում է պատերազմների ժամանակ, որով
հետև այդ ժամանակ մեկ օրում տասնյակ հազարներով կո
տորվում են տարբեր տարիքի մարդիկ» [Եղծ, 107]: Չէ՞ որ
նրանք ծնվել են տարբեր ժամանակ ու տարբեր աստղերի
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տակ և, հետևաբար, պետք է մեռնեին տարբեր ժամանակ, ու
նենային տարբեր ճակատագրեր` քաղդեական տարբեր բախ
տացույցներին համապատասխան: Կամ էլ, եթե այս կամ այն
աստղը որոշում է մարդու դիրքը հասարակության մեջ կամ
նրա կարողությունը և բնավորությունը, «ապա և թագավո
րի որդին չէր կարող թագավոր դառնալ, քանի որ թագավոր
կարող է լինել նա, ում ծնունդը [այդ պահին] համընկնում է
Առյուծի` [համապատասխան] աստեղատուն մտնելու հետ:
Սակայն մենք տեսնում ենք, որ թագավոր են դառնում թա
գավորների որդիները. այսպես, Սողոմոնը, Դավթի որդին,
բազմեց իր հոր գահին, և այդպես ժառանգաբար շարունա
կում էր Հուդայի [տոհմի] թագավորությունը մինչև Մակա
բայեցիները: Նույնը ասորեստանցիների և բաբելացիների
մոտ` որդին ժառանգաբար հորից է ստանում թագավորու
թյունը, ինչպես և Սասանից ստանում էին թագավորությու
նը [բոլոր] սասանյանները մինչև մեր օրերը` որդին հորից»
[Եղծ, 111]: Այստեղից Եզնիկը հետևեցնում է, որ աստղերը
ամենևին պատճառ չեն կարող լինել ո՛չ թագավորություն
ստանալու, ո՛չ էլ մարդու կարողության կամ ունեցվածքի,
նրա ուժի և բնավորության որոշիչը: Այստեղից էլ Եզնիկն
անում է իր վճռական հետևությունն այն մասին, որ առհա
սարակ չկան ճակատագիր և բախտ, չկա բացարձակ նախա
սահմանություն, որը կարող լիներ ազդել մարդկանց կյանքի
վրա, և որին հնարավոր լիներ մեղադրել աշխարհում կա
տարվող դժբախտությունների ու չարիքի համար:
Եզնիկը շատ որոշակի և խոր համոզվածությամբ հանդես
է գալիս ճակատագրապաշտության դեմ: Եթե մեկ վայրկյան
ընդունելու լինենք կատարվող դեպքերի ճակատագրական
անխուսափելիությունը, ապա, ըստ Եզնիկի, մարդը ոչ մի
պատասխանատվություն չէր կրի իր գործողությունների,
վարքի և մտահղացումների համար: Սակայն կյանքը, մարդ
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կային ողջ փորձն ապացուցում են, որ ճակատագիրը` որպես
այդպիսին գոյություն չունի, և որ գործերն ու դեպքերը
մարդկանց կամքից են կախված: «Ինչքան տկար պետք է լի
նի ճակատագիրը և անուժ` նախասահմանությունը, եթե գո
ղերն ու ավազակները կարող են խախտել այն, երբ հարձակ
վելով զրկում են [անմեղներին] ունեցվածքից և կյանքից»,
– բացականչում է Եզնիկը [Եղծ, 112]: Մերժելով ճակատագի
րը` աշխարհում պատահող չարիքը, արհավիրքներն ու ան
կարգությունները նա բացատրում է կամքի ազատության,
անձնիշխանության սխալ օգտագործումով: «Եթե իրադար
ձությունները կատարվեին ըստ նախասահմանության, ապա
պետք չէր լինի, որ թագավորները մահվան դատավճիռ կա
յացներին, իսկ դատավորները տանջեին և մահապատժի են
թարկեին մարդասպանին: Մինչդեռ պատժելով նրանք հաս
տատում են, որ մեղավորները մեղք են գործում ոչ թե ըստ
նախասահմանության, այլ [իրենց] չար կամքի դրդումով»
[Եղծ, 112]:
Ճակատագրապաշտության դեմ ուղղված Եզնիկի հե
տևությունները ստանում են հստակ արտահայտված հասա
րակական և քաղաքական հնչեղություն` արտացոլելով V
դարի կեսերի Հայաստանի դրությունը: Այդ ժամանակ, ինչ
պես հայտնի է, Սասանյանները հարկային լուծը հասցնելով
ծայրահեղ ձևերի` սաստկացրին քրիստոնյաների դեմ ուղղ
ված կրոնական հալածանքները, ձգտելով ստիպել նրանց
հրաժարվել իրենց հավատից և ընդունել մազդեականությու
նը: Հայաստանը գտնվում էր զավթիչների դեմ հասունացող
վճռական մենամարտի նախօրեին, իսկ Եզնիկը, որպես համա
ժողովրդական այդ բարձրացող զայրույթի ալիքի գաղափա
րախոս, ցույց տվեց ճակատագրապաշտության փիլիսոփա
յական սնանկությունը, որպեսզի գաղափարապես զինի իր
հայրենակիցներին, համոզի, որ նրանք իրավացի ու արդար
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են և նախապատրաստի անզիջում պայքարի. «Եթե զավթիչը
հարձակվում է երկրի վրա,– ասում է Եզնիկը,– որպեսզի կո
ղոպտի և սպանի մարդկանց, ի՞նչ է, չպե՞տք է նրանք զորք
հավաքեն և գնդեր կազմեն` զավթիչին երկրից վտարելու հա
մար: Ի՞նչէ, պետք է թու՞յլ տան նրան, ասելով` եթե այդպես
է նախասահմանել ճակատագիը, որ զավթիչը ամայացնի եր
կիրը, ինչի՞ համար մենք ընդդիմանանք ճակատագրին: Սա
կայն մարդիկ զորք կազմելով և թշնամուն երկրից վռնդելով
ցույց են տալիս, որ սպանությունները կատարվում են ոչ թե
ճակատագրի նախասահմանումով, այլ զավթիչի չար կամքի
դրդումով, որը ներս խուժելով ագահորեն ավերում է երկիրը,
թալանելով նրա ունեցվածքը և հարստությունը» [Եղծ, 112]:
Այսպիսով` հասարակական արհավիրքների և դժբախ
տությունների պատճառը զավթիչների չար կամքն է, և առ
հասարակ չարիքի աղբյուրը մարդու չար կամքն է, չարի
քի, որն այդքան լայն տարածված է աշխարհում: Աստված
այդ չարիքի հետ ոչ մի առնչություն չունի և առհասարակ
Աստված կապ չունի չարի որևէ դրսևորման հետ, որովհետև
նա բարի է իր էությամբ, նա միայն բարության աղբյուր է և
ստեղծիչն է ամեն մի բարի բանի և բարի արարածների: Իր
արարածներից ոմանց, այն է` մարդկանց և հրեշտակներին
Աստված պարգևել է բանականություն և կամք: Այդ կամքը
ստեղծված է ի սկզբանե ազատ, այսինքն` նա հնարավորու
թյուն ունի ընտրելու, ընտրություն կատարելու, ընդունելու
կամ մերժելու, նա «անձնիշխան» է, ինքնիշխան է, որպեսզի
մարդը ոչ թե հարկադրանքով և անգիտակցորեն, այլ կամա
վոր, սեփական ցանկությամբ ձգտի դեպի բարին, դեպի այն
«էութենական» բարին, որն Աստծու մեջ է, որպեսզի նա գի
տակցաբար, իր գործողություններով ու մտքով նախընտրի
և ընտրի բարին: «Ամեն ինչ, ինչ որ Աստված ստեղծել է, նա
գեղեցիկ է ստեղծել: Նա տվել է [մարդուն] անձնիշխանու
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թյուն, ազատ կամք` բարին կամ չարն ընտրելու համար, որ
պեսզի նա կարողանա դիմել ցանկացած կողմը և, որպեսզի
նրան հասնի իր գործածին համապատասխան հատուցումը»
[Եղծ, 120]: Դա է մարդու և կենդանու էական տարբերու
թյունը, որովհետև «կենդանին չունի ո՛չ առաքինություն,
ո՛չ էլ սպասվող հատուցում, քանի որ կենդանին չունի բա
րու և չարի միջև ընտրություն կատարելու մասին մտածելու
կարողություն: Կենդանիներն այդ անում են իրենց բնորոշ
բնական հատկությունների շնորհիվ, որոնցով նրանք հիշո
ղությամբ մղվում են դեպի օգտակարը և խուսափում են վնա
սակարից: Նրանք ունեն նաև բնածին զգացողություն, որը
նախազգուշացնում է առաջիկայի մասին» [Եղծ, 120–121]:
Իսկ մարդն իր քայլերն ու գործերը կատարելիս ղեկավար
վում է բանականությամբ և կամքով, այդ իսկ պատճառով
ինքն է կրում ողջ պատասխանատվությունն իր գործերի, իր
վարքագծի համար: Չարն առաջանում է մարդու ազատ կամ
քից, որը չարաշահելով Աստծու կողմից տրված այդ ազատու
թյունը` գործում է արատավոր, ոչ–աստվածահաճո բաներ,
դիմադրում աստվածային շնորհի «փրկող» գործողությանը:
Եզնիկը, հետևելով իր գաղափարական նախորդ և ուսու
ցիչ Մեսրոպ Մաշտոցին, տալիս է չարի առաջացման հիմնա
հարցի հստակ լուծումը, որն ունի կարևոր նշանակություն
քրիստոնեական փիլիսոփայության համար: Նյութը և չարի
քը ծագումնաբանական որևէ կապ չունեն, որովհետև նյու
թը, լինելով Աստծու ստեղծագործություն, երբեք չի կարող
լինել չարիքի աղբյուր կամ չարի մարմնացում: Սակայն չա
րիքն աշխարհում ունի իրական գոյություն, այն մարդու
ազատ կամքի ծնունդ է, այսինքն` ունի սուբյեկտիվ–հոգե
կան ծագում: Առաջանալով մարդու հոգու ազատ կամքի
գործողությունից` այն դառնում է օբյեկտիվ իրականու
թյուն` դրսևորվելով բռնության, սպանության, արատավո
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րության, տանջանքի և նման այլ երևույթների մեջ, մի բան,
որն Աստծու` որպես բարության սկզբունքի և ակունքի հետ
ոչ մի առնչություն չունի և ունենալ չի կարող` նրանց բևե
ռային հակադրության պատճառով: Բացի այդ, Եզնիկը կամ
քի ազատության հիմնահարցին, ինչպես արդեն նշել ենք,
տվեց վառ արտահայտված սոցիալ–քաղաքական հնչեղու
թյուն` կապելով այն Հայաստանի դրության և բռնության
այն մթնոլորտի հետ, որն ավելի ու ավելի սաստկացնում էին
պարսիկները` իրենց կրոնական նկրտումներով, հարկային
կեղեքումով և հայ նախարարների, եկեղեցու ու ժողովրդի
նկատմամբ վարած հալածանքի քաղաքականությամբ:
Կամքի ազատության հարցը լուծելիս` Եզնիկը, ինչպես
և Մաշտոցը, չէր բաժանում Օգոստինոսի և Պելագիոսի ուս
մունքների ծայրահեղությունները և հավատարիմ մնաց ուղ
ղափառ տեսակետին, որը ժխտելով և՛ բացարձակ նախասահ
մանությունը, և՛ կամքի անսահմանափակ ազատությունը,
«փրկության» հիմնախնդիրը հանգեցնում է մարդու ներքին
ու գործուն հաղորդակցմանը, «մասնակցությանը» այն էու
թենական բարությանը, որն ամբողջությամբ պարունակվում
է Աստծու մեջ: Այդ դիրքորոշումը հնարավորություն էր տա
լիս խուսափել` քրիստոնեական ուսմունքի համար վտանգա
վոր հետևողական ճակատագրապաշտության (Օգոստինոս
Երանելի) և հումանիզմի (Պելագիոս) հետևություններից:
Մեղմացված ձևով ընդունելով և՛ նախասահմանության,
և՛ մարդու «անձնիշխանության» ուսմունքները, քրիստո
նեական ուղղափառ փիլիսոփաները հնարավորություն էին
ստանում, ըստ փոփոխվող իրադրության, տեղաշարժել ծան
րության կենտրոնը և շեշտել այդ էկլեկտիկ ուսմունքի այս
կամ այն կողմը:
Չարի առաջացման և դրա նկատմամբ վերաբերմունք
մշակելու խնդիրը, ինչպես նշել ենք, արդեն 420–430–ական
11 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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թվականներին հայ հասարակության համար ուներ գաղա
փարական և կենսական հրատապ նշանակություն: Մաշտո
ցը «Հաճախապատում ճառերում» ամուր կանգնած մնալով
ուղղափառ դիրքերում, Հայոց եկեղեցու և հոգևորականու
թյան դիրքորոշմանը համապատասխան ու իր երկրի շահերն
արտահայտելով` սկսեց հատուկ շեշտել կամքի ազատության
նշանակությունը, չարին ակտիվորեն դիմադրելու անհրա
ժեշտությունը [133]: Այդ ուղղությամբ ավելի արմատապես
գործեց Եզնիկ Կողբացին:
Այս հարցում պետք է նկատի ունենալ այն հանգաման
քը, որ Արշակունյաց հարստության անկումից հետո (428
թ.) Հայ եկեղեցին պատմական ասպարեզում սկսեց ավելի
ու ավելի ակտիվ հանդես գալ Հայաստանի կյանքում` որ
պես հոգևոր–քաղաքական գործոն: Եկեղեցին դառնում էր
ազգային համախմբման յուրատեսակ կենտրոն, և նրանում
ուժեղանում էին պարսից զավթիչների դեմ դիմադրություն
կազմակերպելու հակումները: Պատահական չէր, որ զավթիչ
ները գահընկեց արեցին հայրենասիրությամբ հայտնի կա
թողիկոս Սահակ Պարթևին և նրա տեղը նշանակեցին ասորի
հոգևորականության շարքերից ելած հլու դրածոների: Այդ
պայմաններում էր, որ V դարի 20–40–ական թվականներին
ծավալվեց թարգմանչաց շարժումը և հայկական հայրաբա
նության, ջատագովության և դավանաբանության ձևավո
րումը: Ստեղծված քաղաքական իրավիճակն ուժեղացնում
էր եկեղեցու կատարյալ ինքնուրույնության հասնելու հա
յերի ձգտումը, համահայկական մի կազմակերպության, որը
քաղաքական անկախության կորստից հետո, պարսիկների և
բյուզանդացիների միջև բաժանված երկրում դարձել էր ազ
գային կյանքի կարևորագույն հոգևոր–քաղաքական գործո
նը:
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Այդ ժամանակաշրջանի պայմանների լույսի ներքո`
կամքի ազատության վերաբերյալ Եզնիկի տեսակետը ոչ մի
դեպքում չի կարելի նույնացնել պելագիոսական հայացք
ներին և գնահատել իբրև շեղում Տիեզերական ժողովների
որոշումներից, քանի որ Եզնիկը շեշտում է կամքի ազատու
թյունը լիովին ուղղափառ ուսմունքի շրջանակներում: Նա
ամենևին չի մերժում Աստծու նախախնամությունն ու նա
խագիտությունը, կանխատեսությունը. նա հանդես է գալիս
ընդդեմ հեթանոսական ճակատագրապաշտության և սնա
հավատության, որոնք մարդկանց և աշխարհում կատար
վող իրադարձությունների ճակատագիրն ու ընթացքը կա
պում էին աստղերի շարժման, կույր ճակատագրի, իբր չարի
մարմնացում հանդիսացող նյութի և այլնի հետ: Աստված,
ըստ Եզնիկի, կանխատեսում է ամեն ինչ, նա կարող է երկա
րացնել և կարճացնել իր իսկ նախասահմանած ծնունդներն
ու մահերը, «ինչպես այդ տեղի ունեցավ, օրինակ, ջրհեղեղի
ժամանակ», կամ էլ ինչպես «Եզեկիա թագավորի արտասուք
ների համար երկարացրեց նրա կյանքը տասնհինգ տարով»
[Եղծ, 107]: Եզնիկն անշեղորեն հետևում է Աստվածաշնչին
այս կարևոր հարցում և պնդում է, որ «Աստված ամեն ինչ
գիտե նախապես և նրա այդ կանխագիտությունը պատճառը
չէ չարիքի» [Եղծ, 113–114]: Չարի աղբյուրը մարդու կողմից
կամքի ազատության սխալ օգտագործումն է, ազատության,
որը շնորհված է նրան որպես բանական էակի` բարի գործեր
կատարելու, «աստվածային շնորհին» կամավոր ձգտելու և
արժանանալու համար:
Կամքի ազատության հիմնախնդիրը Եզնիկի համար
յուրատեսակ մի բանալի է` փիլիսոփայական այլ խնդիրնե
րի, այն է` անկենդան բնության բնույթի, նյութի էության,
չարի առաջացման խնդրի լուծման համար: Կամքի ազատու
թյան խնդիրը լուծելիս է Եզնիկը իրականացնում մազդեա
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կան կրոնի դուալիզմի և քաղդեական աստղաբանության
քննադատությունը, որը դուրս եկավ իր առաջ քաշած խնդրի
շրջանակներից, այն է` կրոնական անընդունելի, թշնամա
կան ուսմունքների հերքման նպատակներից և ձեռք բերեց
առհասարակ քրիստոնեության դիրքերից դիցաբանական
պատկերացումների ու կեղծ–գիտական տեսությունների
սկզբունքային քննադատության բնույթ: Այս հարցում ևս
Եզնիկը հանդես եկավ Մաշտոցի գծի շարունակողը, գաղա
փարական պայքարի մի գիծ, որն ուղղված էր հեթանոսու
թյան մնացուկների և իրենց դարն ապրած կեղծ–գիտական
հայացքների իսպառ վերացմանը:
Որպես իր դարի զավակ` Եզնիկ Կողբացին զարգացրեց
փիլիսոփայական–աստվածաբանական հայացքների համա
կարգ, որը ծառայում էր քրիստոնեական մոնոթեիզմի հիմ
նավորմանը` ընդդեմ հեթանոսական տարբեր ուսմունքների
և հավատալիքների: Հայացքների այդ համակարգը հին հայ
կական հասարակության համար հեթանոսության դեմ պայ
քարի պայմաններում և հայ գիտության ձևավորման շրջա
նում, անշուշտ, գաղափարական առումով ուներ դրական
նշանակություն: Պետք չէ մոռանալ Եզնիկի ստեղծագործու
թյան մի այլ, ոչ պակաս կարևոր յուրահատկությունը, այն
է` նրա սոցիալ–քաղաքական ուղղվածությունը, պայքարը
մազդեական փիլիսոփայության դեմ, որը պարսից զավթիչ
ների հիմնական գաղափարական զենքն էր:
Հասկանալի է, որ հայրաբանության ներկայացուցիչ և
քրիստոնեության ջատագով լինելով` Եզնիկը, ինչպես նույն
ժամանակաշրջանի այլ երկրների իր գաղափարակից եղ
բայրները, պետք է «հերքեր» անտիկ փիլիսոփայությունը
ու մերժեր նրա գիտական ձեռքբերումները: Այդպիսին էր
դարաշրջանի ոգին և ժամանակի թելադրանքը: Սակայն որ
քան էլ նա մերժեր և հերքեր «հեթանոս» հին հույների ուս
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մունքները, կամա–ակամա հարկադրված էր օգտվել մտավոր
այն նյութից, որը ստեղծվել էր անտիկ շրջանում, և քննադա
տական մատուցմամբ, այնուամենայնիվ, տարածել հին մա
տերիալիստների և իդեալիստների գաղափարները: Անտիկ
աշխարհին նման առնչությունը` հարկադրական պայքարը
Հելլադայի ուսմունքների դեմ յուրատեսակ կնիք էին դնում
Եզնիկի հայացքների վրա, ով թեև կանգնած էր քրիստոնեա
կան փիլիսոփայական հենահարթակի վրա, այնուհանդերձ,
անտիկ գիտության ներկայացուցիչներին ընդդիմանալիս
հարկադրված էր նրանց դեմ առաջադրել նաև գիտական
փաստարկումներ:
Այս առանձնահատկությամբ Եզնիկը շահեկանորեն
տարբերվում է քրիստոնեական փիլիսոփայության հաջորդ
ներկայացուցիչներից, ովքեր իրենց գիտելիքները մեծ մա
սամբ սահմանափակում էին ավետարանական դոգմաներով
և Աստվածաշնչից քաղված վկայակոչումներով: Ի տարբե
րություն հաջորդ դարերի քրիստոնեական գաղափարախոս
ների` Եզնիկը հակառակորդների հետ վիճելիս ցուցաբերում
է մտքի որոշակի ազատություն, դիմում տրամաբանական
փաստարկների, բացահայտում է հակառակորդի հայացքնե
րում եղած հակասությունները` դրանց հերքման և սեփա
կան ճշմարտության ապացուցման համար: Նման մեթոդը
նպաստում էր փիլիսոփայական մտքի արթնացմանը և նոր`
քրիստոնեական գիտության ձևավորմանը:
Եզնիկը, ինչպես և Մաշտոցը, կանգնած էին հեթանոսա
կան և քրիստոնեական աշխարհների սահմանագծում: Լի
նելով քրիստոնեական համոզված և հետևողական գաղա
փարախոսներ` նրանք, այնուհանդերձ, կրում էին անտիկ
մշակույթի ազդեցության հետքեր, մի մշակույթի, որը նրանց
աստվածաբանական հայացքներին և ջատագովությանը
հաղորդում էր փիլիսոփայական ուղղվածություն: Այստեղ
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պետք է նշել արևելյան քրիստոնեության յուրահատուկ
հելլենականացման երևույթը, արևելյան հայրաբանության
ներկայացուցիչների` անտիկ փիլիսոփայական ժառանգու
թյան օգտագործումը: Այդ առումով Եզնիկը, չնայած իր`
«հեթանոսական» փիլիսոփայության հանդեպ ունեցած բա
ցասական վերաբերմունքին, հանդես եկավ որպես առավել
տեսաբանող հայ աստվածաբան, ով քննելով և մերժելով հին
աշխարհից եկող ուսմունքները` կարողացավ իր ջատագո
վությանը, ճշմարիտ Աստծու արդարացման իր տեսությանը
հաղորդել փիլիսոփայական երանգավորում:

3.4. Բնափիլիսոփայական ուսմունքը

Եզնիկ Կողբացու տիեզերաբանական հայացքները շա
րադրված են քրիստոնեական տիեզերագրության ոգով:
Միաժամանակ, նա ձգտում է տալ դրանց բանական իմաս
տավորում ու փիլիսոփայական հիմնավորում: Այդ նպա
տակով նա օգտագործում է անտիկ գիտության ու փիլիսո
փայության և առօրյա փորձի ու անմիջական դիտումների
տվյալները:
Տիեզերքի կառուցվածքի և ձևի հարցերում Կողբացին
հիմնականում հետևում է իր ուսուցչին: Նա ընդունում է
երկու՝ անտեսանելի (վերին) և տեսանելի (ստորին) երկինք
ների գոյությունը: Նա մերժում է վերին երկնքի շարժումը`
պաշտպանելով դրա անշարժության դրույթը: Նա հղում է
հին փիլիսոփաների հետևյալ դատողությունը. «Լուսինը …
արեգակից ավելի արագ երեսուն օրում անցնելով բոլոր աստ
ղատներով, այսինքն` ամբողջ երկնքով, հասնում է նույն
տեղը, իսկ արեգակը [այդ տարածությունն անցնում է] մեկ
տարում: Երկինքն էլ մեկ ցերեկ ու մեկ գիշեր պտտվելով իր
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շուրջը, վերադառնում է նույն տեղը: Եվ միայն յոթ աստ
ղեր կան շարժուն, իսկ մյուս բոլորը բևեռված են երկնքում:
Նրանք, որոնք շարժուն աստղեր են – արեգակը, լուսինը ու
մյուս հինգ աստղերը –ոչ թե արևելքից դեպի արևմուտք են
գնում, այլ` արևմուտքից դեպի արևելք» [Եղծ, 139]: Իբրև
ապացույց` նրանք բերում էին անիվի օրինակը, որի արագ
շարժումը տպավորություն է ստեղծում, որ այն պտտվում է
հակառակ ուղղությամբ:
Կողբացին հերքում է այս ուսմունքը` պնդելով, որ ոչ
միայն Սուրբ Գրքի տեքստերը, այլև երկնքի դիտումը ապա
ցուցում են հակառակը: Միաժամանակ նա նշում է, որ հենց
վերին երկնքի շարժման ընդունումը տրամաբանորեն հան
գեցրել է «երկնային հաստատությանը» ամրացված երկնա
յին լուսատուների անշարժության ընդունման: Այդ պատ
ճառով լուսատուների տեսանելի շարժումը նրանք ստիպված
բացատրում են երկնքի շարժումով:
Նշված ուսմունքը Կողբացին հերքում է տրամաբանա
կան հակասությունների բացահայտման ճանապարհով`
օգտագործելով նաև անմիջական դիտումների տվյալները,
տրամաբանական մտածողության եղանակները, ընդդի
մախոսների կողմից օգտագործվող տեղեկություններն ու
փաստերը: Այսպես, եթե երկինքը գտնվում է մշտնջենական
շրջապտույտի վիճակում, ապա ինչպես բացատրել այն իրո
ղությունը, որ այն «արևնամեն օր նույն արևելքի մեջ է բե
րում, իսկ լուսինը` հազիվ ամիսը մեկ, նույն տեղերը: Ուրիշ
աստղեր էլ կան, որ տարվա մեջ մի անգամ հազիվ են հաս
նում նույն տեղը. [այնպիսիներն] էլ կան, որ, ինչպես ասում
են, տասներկու տարում [են հասնում] նույն տեղը, կա, որ`
մեկ ու կես, կա, որ` երեսուն տարում»: Մինչդեռ երկնքի
շրջապտույտի և աստղերի անշարժության դեպքում դիտար
կելի երկնային բոլոր մարմինները պետք է տեսանելի լինեն

168

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

որոշակի և հավերժ հավասար ժամանակի ընդմիջումով: Սա
կայն, շարունակում է Կողբացին, փորձը և երկնքի դիտումնե
րը վկայում են հակառակը: «Աստղերը, որ գիշերը երկնքում
են, ցերեկն էլ են այնտեղ գտնվում: Եթե երկինքը պտտվեր,
[աստղերը] ցերեկը նույն ուղիներում չէին գտնվի, որտեղ
գիշերն էինք տեսնում նրանց: Բայց քանի որ նույն ուղինե
րով են ընթանում, ինչպես հենց նույն ուղիներում ենք տես
նում և՛ լուսինը, և՛ աստղերը, պարզ է, որ նրանք շարժվում
են, իսկ երկինքը մնում է անշարժ, հաստատուն» [Եղծ, 130]:
Ուստի` Կողբացին գտնում է, որ բոլոր երկնային մար
մինները գտնվում են երկնակամարում` անկախ նրանից, թե
ժամանակի տվյալ հատվածում տեսանելի են, թե ոչ: Մյուս
կողմից` տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց «ելակե
տային» դիրքին երկնային լուսատուների վերադարձը երկն
քի անշարժությունն ու երկնային լուսատուների շարժումն
ընդունելու տեսողական հնարավորություն է ստեղծում:
Վերոհիշյալ անտիկ ուսմունքի քննադատության կա
պակցությամբ Կողբացին քննում է (թեև չի հերքում) «ար
տաքին» փիլիսոփաների այն միտքը, թե աստղերը հերթա
կանությամբ «մտնում են» համաստեղությունների մեջ:
Սակայն դա հնարավոր է միայն աստղերի շարժումն ընդու
նելու դեպքում: Այստեղ նա նկատի ունի Արեգակը, Լուսինը
և հինգ մոլորակները:
Իր դատողություններն ու եզրակացությունները Կող
բացին ամրապնդում է նաև Ս. Գրքի միջոցով, որտեղ երկին
քը համարվում է հաստատություն: Իսկ այն, ինչ այդպիսին
է, կարող է միայն անշարժ լինել, եզրակացնում է Կողբացին:
Նրան, իհարկե, հայտնի է, որ Ս. Գրքի միջոցով քրիստոնեա
կան որոշ հեղինակներ պնդում են, որ երկնային լուսատու
ները ամրացված են «երկնային հաստատությանը»: Այդ
պատճառով իր եզրակացությունը հիմնավորելու համար
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Կողբացին ազատ է մեկնաբանում Սուրբ Գրքի տեքստերը`
փորձելով դրանց մեջ անուղղակի վկայություններ գտնել իր
տեսակետի օգտին:
Այս դեպքում տրամաբանորեն հարց է ծագում լուսա
տուների շարժման պատճառի ու աղբյուրի մասին: Որոշ
քրիստոնյա մտածողների կարծիքով` լուսատուներին շարժ
ման մեջ են դնում հրեշտակները` հոգևոր էակները: Ստաց
վում է, որ աստվածային մի արարածը` թեկուզև բանական,
շարժման մեջ է դնում մյուսին` անբան արարածին: Նման
բացատրությունն անընդունելի է Կողբացու համար, քանի
որ անմարմինը չի կարող ներգործել մարմնավորի վրա, առա
վել ևս ուղղորդել նրան:
Ընդհանրացնելով այդ հարցի վերաբերյալ իր հայացք
ները` նա պնդում է, որ «լուսատուներում որևէ շնչավոր ու
բանական սկիզբ չկա, այլ միայն բնական և ընթացական
շարժումներ» [Եղծ, 147]:
Սակայն այդ «բնականությունն» ու «առաջընթացու
թյունը» նա փնտրում է ոչ տիեզերքի բնության մեջ, քանի
որ ինչպես բոլոր բնական գործընթացները, «լուսատունե
րի շարժումը ևս նրա (Աստծու) խոսքի գործն է» [Եղծ, 148]:
Քրիստոնյա գիտնականի համար հենց դա էլ ինքնին հաս
կանալի, որևէ ռացիոնալ ապացույց չպահանջող բնական
սկիզբն է:

Բացի այդ, շարժվող են ոչ միայն յոթ աստղերը, ինչպես
ոմանք են ենթադրում, այլ երկնային բոլոր լուսատուները:
Միայն թե դրանց մի մասը շարժվում է դանդաղ, մյուսնե
րը` արագ: Լուսատուների շարժման անհավասարաչափու
թյամբ էլ բացատրվում է համաստեղության մեջ աստղերի
«մտնելու հերթականությունը»: Երկնային լուսատուների
«բնական ու առաջընթաց» շարժումը նա նմանեցնում է հո
լի պտույտի ժամանակ երևացող շրջաններին: Լուսատունե
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րի շրջանաձև, օղակաձև շարժմամբ էլ պայմանավորված են
երկնքում դրանց հայտվնելն ու անհետանալը [Եղծ, 149]:
Լուսատուների շարժման նման բացատրությունը հիշեց
նում է Հիպպարքոս–Պտղոմեոսի էքսցենտրիկ շրջանների և
էպիցիկլի տեսությունը: Կողբացուն անհրաժեշտ է հերքել
այն ուսմունքը, որի համաձայն` լուսատուների հայտնվելն
ու անհետացումը պայմանավորված են երկնքի շրջագայու
թյամբ:
Այսպիսով` երկնային լուսատուների շարժումը բնու
թագրվում է որպես անհավասարաչափ ու ոչ ուղղագիծ:
Նման բացատրությունը բխում է երկնակամարում լուսա
տուների շարժման կարգավորվածության պատճառական
բացատրության անհրաժեշտությունից, մանավանդ, որ
Կողբացու մոտ դեռևս բացակայում է երկնային ոլորտների
մասին ուսմունքը: Բացի այդ, հերքելով երկնքի շրջանաձև
պտույտը և տիեզերքի ու Երկրի գնդաձևությունը և ընդու
նելով տեսանելի երկնակամարում լուսատուների շուրջօր
յա գտնվելու հանգամանքը` նրա առջև հառնում է դրանց
երևալն ու անհետանալը բացատրելու դժվարին խնդիրը:
Կողբացու հիշյալ դատողությունները, որոնք ուղղված
են տիեզերքի գնդաձևության գաղափարի հերքմանը, տեսա
կան հիմք են ծառայում նաև այնպիսի կարևորագույն տիե
զերագիտական հիմնախնդրի (ինչպես անտիկ, այնպես էլ
քրիստոնեական) լուծման համար, ինչպիսին տիեզերքի հա
մակարգում Երկրի դիրքն ու ձևն են: Այդ կապակցությամբ
նա քննադատում է անտիկ պատկերացումները, մասնավո
րապես` տիեզերքում Երկրի կենտրոնական դիրքի վերաբեր
յալ գաղափարը, որն առնչվում է տիեզերքի գնդաձևության
մասին ուսմունքին:
Իրենց ուսմունքի լուսաբանման համար անտիկ հեղի
նակները բերում էին պղպջակի օրինակը. եթե այն ուռեց
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վում և մեջը գցվում է կորեկի հատիկ, ապա ներփակված
ու խտացված օդը հատիկը կպահի պղպջակի կենտրոնում`
չթողնելով, որ այն ո'չ վերև բարձրանա, ո'չ ներքև ընկնի:
Ասում են, գրում է Կողբացին, որ նույն ձևով երկնային գնդի
ներսում փակված օդը երկիրը պահում է մեջտեղում` հնա
րավորություն չտալով վերև բարձրանալ կամ ներքև ընկ
նել: Այդ ուսմունքը մերժելու համար և իր մեթոդաբանա
կան սկզբունքներին համապատասխան` Կողբացին դիմում
է անտիկ մեկ այլ ուսմունքի, ըստ որի` թեթևը վերև է բարձ
րանում, ծանրը ներքև է իջնում, այսինքն` յուրաքանչյուր
մարմին, իր բնույթին համապատասխան, ձգտում է դեպի
իր «բնական տեղը»: Այդ ուսմունքի ճշմարտացիությունը
ապացուցվում է փորձով ու դիտարկմամբ: Ծխի, գոլորշաց
ման և վերև նետված ծանր իրերի (քարի, փայտի, երկաթի)
օրինակների հիման վրա նա եզրակացնում է, որ եթե օդը չի
կարող պահել այդքան փոքր ծավալով ու թեթև մարմինները,
ինչպե՞ս կարող է պահել երկրի հսկայական ծանրությունը,
քանի որ դա հակասում է փորձին ու առողջ դատողությանը
[18, 133]:
Երկրի և երկնքի անշարժությունն ու կախված դիրքը
Կողբացին կապում է Ամենաբարձրյալի կամքի հետ: Ընդ
որում` նա փորձում է համաձայնեցնել երկրի դիրքի վերա
բերյալ Սուրբ Գրքի երկու դրույթ` երկիրը հենվում է ջրերի
վրա, իսկ վերջիններս հաստատված են ոչնչի վրա: Կողբացու
կարծիքով` Սուրբ Գրքի տեքստերում հակասություն չկա,
ուղղակի մեկ միտքը լրացնում է մյուսին: Այդ դրույթները
մեկնաբանելիս նա օգտագործում է նաև անտիկ բնափիլիսո
փայության տվյալները, մասնավորապես` տարրերի և որակ
ների մասին ուսմունքը: Այն միտքը, թե երկիրը հաստատված
է ջրերի վրա, նա բացատրում է նրանով, որ երկիրն իր մեջ
ջուր է պարունակում և ջրերի տակ է գտնվում, մյուս կող
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մից` երկիրն իր մեջ պարունակվող ջրային գոյացություն
ների հետ միասին հենվում է ոչնչի վրա, քանի որ նրա տակ
դատարկությունն է իշխում:
Երկնքի ու երկրի վերաբերյալ պատկերացումների հետ է
կապված նաև երկու «մեծ լուսատուների»` Արեգակի և Լուսնի
շարժման ու դրանց բնույթով պայմանավորված երևույթնե
րի մասին Կողբացու բացատրությունը: Այդ հարցերի լուսա
բանումը պարզություն է մտցնում տիեզերքի և դրա կառուց
վածքային մասերի` երկնքի ու երկրի ձևի վերաբերյալ նրա
հայացքներում: Ըստ Կողբացու` արևը ծագում և ուղղվում
է դեպի հարավ ու վերադառնում հյուսիս: Ցերեկը հարավա
յին կողմով գնում է դեպի արևմուտք, իսկ գիշերը` հյուսի
սային կողմով արևելքի կողմը` լեռների ստորոտներով, և ոչ
ծովով կամ երկրի տակով, որից ներքև ոչինչ չկա: Ոչնչի մեջ
անհնար է նյութական մարմնի շարժումը, ինչպես ցամաքա
յին էակը ջրի վրայով չի կարող շարժվել: Հայ մտածողը, ըստ
էության, առաջադրում է տարածություն և շարժում հիմնա
րար հասկացությունների խնդիրը, որի լուծումը առնչվում
է տիեզերքի կազմության իր ըմբռնման հետ: Տարածության
սահմաններն են երկու «մեծ անոթները»` երկինքն ու երկի
րը: Շարժումը հնարավոր է միայն տարածության մեջ (տարա
ծական շարժում), որտեղ դատարկություն չկա: Դատարկու
թյունը գտնվում է տիեզերքի սահմաններից դուրս, ուստի`
այնտեղ շարժում հնարավոր չէ:
Այն պնդումը, որ տեսողական դիտարկումը վկայում
է, թե արևը բարձրանում է ծովից, Կողբացին հերքում է`
հիմնվելով հեռապատկերի երևույթի վրա. «Եթե որևէ մեկը
գտնվում է անծայրածիր տարածության մեջ, նրան թվում է,
որ արևը ելնում է մոտիկից: Նմանապես ծովի մոտ գտնվող
[մարդիկ] ի վիճակի չլինելով հայացքով ընդգրկել [մյուս]
ափը, գտնում են, որ արևը բարձրանում է ծովից, մինչդեռ
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[այն բարձրանում է] ոչ թե ծովից, այլ երկնքի ծայրերից»
[18, 132]: Կողբացին կրկնում է քրիստոնեական գիտնական
ների այն կարծիքը, որ երկնային լուսատուները շարժման
ընթացքում չեն իջնում հորիզոնից ներքև: Միաժամանակ,
ինչպես նշվել է, նա չի ընդունում նրանց այն միտքը, թե լու
սատուները շարժման մեջ են դրվում հատուկ հրեշտակների
միջոցով, որով և բացատրում էին դրանց շարժման մեջ դի
տարկվող առանձնահատկությունները:
Վերոշարադրյալից կարելի է բխեցնել տիեզերքի ձևի եզ
նիկյան ըմբռնումը.
1. Երկինքը պատկերացվում է կիսաշրջանի տեսքով:
2. Արևը բարձրանում է երկնքի (կիսաշրջանի) մի ծայ
րից և իջնում է մյուսի մոտ:
3. Երկիրը տափակ սկավառակի ձև ունի:
4. Տիեզերքը կիսագնդի (կիսաշրջանի) ձև ունի:
Կողբացու համար անընդունելի է հին հեղինակների այն
պնդումը, թե արևը երբեք մայր չի մտնում, այլ տեղավոր
վում է երկնքի մյուս կողմը, և նրա լույսն արտացոլվում է
լուսնի անոթում, իսկ խավարի պատճառը երկրի ստվերն է:
Եթե ամեն ինչ այդպես է, հարցնում է Կողբացին, ապա որտե
ղի՞ց է հայտնվում վերևում (երկնքում) իշխող խավարը: Եվ
մի՞թե հասկանալի չէ, եզրակացնում է նա, որ գիշերը արևն
ինչ–որ տեղ թաքնվում է: Նա գիտակցում է, որ տիեզերքի
գնդաձևության գաղափարը տեսական նախադրյալ է ստեղ
ծում լուսնի սեփական լույսն ունենալու փաստը ժխտելու
համար: Այդ գաղափարի կողմնակիցները լուսնային լույսը
արեգակնայինի արտացոլումն էին համարում, իսկ նրա պայ
ծառության աստիճանը բացատրում էին երկու լուսատունե
րի միջև եղած հեռավորությամբ, ինչը հակասում էր Կողբա
ցու աշխարհայացքային սկզբունքներին: Այդ պատճառով
նա պնդում է, որ և՛ Արեգակը , և՛ Լուսինը իրենց սեփական
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լույսն ունեն, քանի որ ակնհայտ փաստ է, որ մայրամուտից
հետո Լուսնի լույսն ավելի վառ է երևում: Ի տարբերություն
Մաշտոցի, ով սեփական լույսով օժտում է միայն Արեգակին
և գրեթե չի անդրադառնում լուսնային լույսի բնույթին,
Կողբացին համարում է, որ երկու լուսատուներն էլ օժտված
են սեփական լույսով, ինչը վաղ միջնադարում ուներ աշ
խարհայացքային հնչեղություն:
Այնուհետև Կողբացին տրամաբանորեն դիմում է Արե
գակի և Լուսնի խավարումների իր ըմբռնման շարադրմա
նը: Արդեն հասկանալի պատճառով նրան չի բավարարում
խնդրի անտիկ ըմբռնումը, քանի որ եթե «Արեգակի խավար
ման պատճառը լուսնին հանդիպելն է, [ապա] երբ լուսինն
է խավարում, նրան ի՞նչ է հանդիպում»: Չի կարելի որպես
պատճառ ընդունել նաև աստղի հետ նրա համատեղումը,
քանի որ «երկնքում չենք տեսնում այնքան մեծ աստղ, որ
լուսնին հանդիպելիս կարողանա ծածկել այն»: Բացի այդ,
եթե Արեգակի խավարման պատճառը Լուսինն է, ապա այն
սեփական լույս ունենալով` «իր լույսը կսփռեր երկրի վրա»
[Եղծ, 151]:
Այս եզրակացությունը պայմանավորված է նաև տիեզեր
քի կիսագնդաձևության մասին ուսմունքով, ուստիև` տրա
մաբանորեն բացառվում է Լուսնի և Արեգակի միջև Երկրի
գտնվելու գաղափարը: Լուսնի սեփական լույս ունենալն ըն
դունելը խարխլում է Լուսնի և Արեգակի խավարման վերա
բերյալ անտիկ ուսմունքի կառույցի տրամաբանությունը և
հանգեցնում դրա հերքմանը: Շարադրանքի ընթացքում նա
մասամբ շոշափում է երկնային լուսատուների տեղաբաշխ
ման ու դրանց հարաբերական մեծության հարցերը. Լուսի
նը տեղավորվում է Արեգակից և աստղերից (մոլորակներից)
ներքև ու իր չափերով գերազանցում աստղերին, սակայն
զիջում է Արեգակին: Չհերքելով Լուսնի և Արեգակի խավա
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րումների գոյության փաստը` Կողբացին, ըստ էության, չի
քննում դրանց առաջացման պատճառները:
Մտածողը նշում է երկնային լուսատուների շարժման և
երկրի վրա տեղի ունեցող երևույթների միջև որոշակի կա
պի առկայությունը, քանի որ լուսատուները ստեղծվել են
ոչ միայն «լույս տալու և ժամանակները, օրերը, ամիսներն
ու տարիները նշանակելու», այլև «անձրևների ու եղանակ
ների փոփոխությունների նշանները ցույց տալու համար»,
այսինքն` ծառայում են բնական երևույթների կանխատես
մանը: Օրինակ` «արևը ծագելիս` օդը վերցնում է ջրերի խո
նավությունն ու արևի ճառագայթների վրա է թափում և
[նույն] օդը, դեռևս խտացած ու ամրացած չլինելով, փոքր–
ինչ աղոտացնում է ճառագայթները ու միայն կարմրեցնում
է արևը և ոչ թե մթնեցնում: Դրանից երևում է, որ անձրև
է լինելու»: Այսպես էլ լուսինը, օդի խոնավությունից սեղմ
վելով, ձգտում է խոնավությունն իրենից հեռացնել, ուստի`
«խոնավությունը, մոտենալով, բայց նրան չհասնելով, բակ է
կազմում նրա շուրջ. դրանով անձրևի նշան է ցույց տրվում»
[Եղծ, 129]:
Արևի ջերմության և ջրերի խոնավության փոխազդեցու
թյունը ծնում է ոչ միայն ամպեր, այլև շաղ: Այսպես, արևա
ծագին «Արեգակի ճառագայթների ջերմությունը հասնելով`
դուրս է ցայտեցնում գիշերը ջրերի խոնավությամբ հագեցած
օդի թացությունը, այդ պատճառով էլ ոչ միայն այնտեղ, այ
լև ամբողջ երկրի վրա արևածագին ցող է նստում» [Եղծ, 132]:
Կողբացուն հայտնի է նաև Լուսնի և նրա փոփոխու
թյունների հետ կապված մակընթացությունների և տեղատ
վությունների երևույթը. «Եվրոպայում ծովերի ինչ–որ տե
ղեր կան, որոնց ջուրը Լուսնի աճելու հետ` աճում է, լիալուս
նի հետ լցվում է, իսկ [Լուսնի] պակասելու հոտ` պակասում
է» [Եղծ, 150]:
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Կողբացու տիեզերագիտական հայացքների հետ է կապ
ված նրա ուսմունքը տարերքների մասին: Տարերքները նա
դիտարկում է հիմնականում երկու մակարդակում` տիեզե
րական և «տարրական»: Շարադրելով տիեզերքի կառուց
վածքի անտիկ մոդելը, որի համաձայն` հողը շրջապատված
է ջրով, ջուրը` օդով, օդը` կրակով, իսկ այդ ամենը պարփակ
ված է երկնքով, Կողբացին հասկանում է, որ այդ ուսմունքը
տրամաբանորեն ենթադրում է երկնքի միաչափ հեռավորու
թյունը երկրից, որը, վերջին հաշվով, նշանակում է ինչպես
երկնքի, այնպես էլ երկրի գնդաձևության ընդունում: Բայց
այս հայեցակարգը հակասում է երկրի ու երկնքի դիրքի և
ձևի վերաբերյալ Կողբացու հայացքներին:
Նրա բազմաթիվ այն պնդումներում, թե ջուրը երկրի մեջ
է ու երկրի վրա, իսկ երկրի տակ գերիշխում է ոչինչը, դրս
ևորվում է նաև տարերքների տիեզերագիտական ըմբռնու
մը` հողն ու ջուրը փոխազդեցության ու միախառնված վի
ճակում են: Այնուհետև օդը խառնված է ջրի, հողի ու կրակի
հետ: «Որ օդը խառնված է ջրերի հետ, – գրում է Կողբացին,
– երևում է ջրային կենդանիներից, որոնք ջրերի մեջ ներշն
չում են օդի կենսունակությունը: Իսկ որ նույն օդը խառն
ված է հողի հետ, ակնհայտորեն երևում է այն գոլորշինե
րում, որոնք բարձրանում են երկրի կրծքից անձրևից հետո
արևի ջերմություն ազդեցությամբ: Եվ որ օդի հետ խառն
ված է կրակը, ակնհայտորեն ցույց են տալիս կայծակները,
որոնք առաջանում են քամու և ամպերի` միմյանց հետ շփվե
լուց» [Եղծ, 153]: Դրա օգտին են խոսում ոչ միայն կենդանի և
անկենդան բնության դիտարկումների արդյունքները, այլև
պարզագույն փորձի տվյալները: Այսպես, «եթե թափանցիկ
ապակու վրա մի քիչ ջուր թափել և պահել արևի առաջ, ապա
արևի լույսը (ճառագայթները), մտնելով թափանցիկ ապա
կու մեջ և անցնելով ջրի և օդի միջով, կրակ կառաջացնի: Եվ
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որ կրակը խառնված է ջրերի հետ, պարզորոշ երևում է ջրից
դուրս բերած քարերից, որոնք միմյանց շփելով` կրակ են հա
նում. և եթե գիշերը կանգնես ծովափին, ջուրը ցայտեցնես,
լույսի նշույլներ կբեկվեն» [Եղծ, 153]: Հետևաբար` բնության
տարերքները ոչ միայն փոխկապվածության ու միախառն
ված վիճակում են, այլև միմյանց են առաջացնում:
Աստծու հետ միասին նախանյութի (մատերիայի) հա
վերժությունն ընդունող անտիկ ուսմունքների քննադա
տության ընթացքում Կողբացին տարերքների քննարկումը
տիեզերագիտական հարթությունից տեղափոխում է տարրե
րի հարթություն: Ընդ որում` նա մատնանշում է այն հան
գամանքը, որ իրական իրերի աշխարհում կատարվող փոփո
խությունների, արտաքին աշխարհի տարբեր առարկաների
ֆիզիկական կազմության դիտարկումներն անխուսափելիո
րեն դնում են փոփոխվող իրերի ներքին կառուցվածքի հար
ցը. դրանք բաղկացած են մեկ, թե մի քանի նախանյութից:
Եթե մատերիան (նախանյութը) պարզ մարմին է և միատարր,
ապա սխալ է այն պնդումը, թե դրանից է կազմված բազ
մազան աշխարհը, քանի որ վերջինս բաղկացած է անվերջ
բազմությամբ մարմիններից ու խառնուրդներից: Սակայն
անհնար է, որ բարդ մարմինները կազմված լինեն մեկ պարզ
տարրից, քանի որ տարբեր ու բարդ մարմինների կազմու
թյան համար անհրաժեշտ են շատ պարզ տարրեր: Կողբացին
եզրակացնում է, որ եթե մատերիան բաղկացած է պարզ տար
րերից, հետևաբար` եղել է ժամանակ, որ այն չի եղել: Այստե
ղից հետևում է, որ մատերիան նույնպես ստեղծված է և ոչ
հավերժ իր գոյության մեջ ու անստեղծ:
Առաջադրված հարցերին պատասխանելու համար Կող
բացին դիմում է չորս տարրերի անտիկ ուսմունքին: Հայ
մտածողի կարծիքով` ողջ կենդանի ու անկենդան բնությու
նը, ողջ մարմնականը բաղկացած է իրենց բնույթով հակադիր
12 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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չորս նյութական տարրից: Աստված «Նախ չորս սկզբնանյու
թերը բաժան–բաժան ստեղծեց, ապա նրանցով բաղադրեց
ամեն բան»: Ստեղծված տարրերը օժտված են «նուրբ», բայ
ցև «ընկալելի» բնությամբ և որպես այդպիսին` նյութական
մարմինների հատկանիշներ ունեն: Դրանք մասնավորապես
տարբերվում են «խտությամբ», «նոսրությամբ», կշռի և այլ
հատկանիշներով: Սակայն դրանց միացման մեխանիզմը, որի
միջոցով էլ ստեղծվել է նյութական աշխարհը, Կողբացին չի
քննարկում: Նա բավարարվում է փաստի արձանագրմամբ և
աստվածային գործունեությունը վկայակոչելով:
Այսպիսով` աշխարհի առաջացման հարցում Կողբա
ցու մոտ նշմարվում է երկու փոխկապված մոտեցում: Մեկն
ուղղակի բխում է Ս. Գրքի տեքստերից և հանգում նրան,
որ աշխարհն Աստծու կողմից ստեղծվել է ոչնչից, ոչ–կեցու
թյունից է վերածվել կեցության, և արարչության այդ ակ
տը փաստորեն դիտվում է որպես ակնթարթային: Մյուսը,
որը պայմանավորված է Սուրբ Գրքի դրույթների բանական
փաստարկներով հիմնավորելու նրա ձգտումով և հենվում
է տարրերի մասին անտիկ ուսմունքի վրա, այն է` Աստված
աշխարհը ստեղծել է ոչ թե նրա ներկա տեսքով` միանգամից
ու ողջ բազմազանությամբ, այլ նախապես ստեղծել է չորս
տարրերը, որից հետո դրանց միախառնման միջոցով ձևավո
րել է առկա բազմադեմ աշխարհը:
Թեև երկու դեպքում էլ ընդունվում է արարչագործու
թյան փաստը, սակայն նման հարցադրումը որոշակի փոփո
խություն և ճշգրտում է մտցնում ուղղափառ կրոնա–եկեղե
ցական տեսակետի մեջ: Մասնավորապես այն շրջանցում է
ակնթարթային արարչագործության մասին դրույթը և տրա
մաբանորեն հանգեցնում ժամանակի մեջ աշխարհի կազմա
վորման աստիճանականության գաղափարի ընդունմանը:
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Հետագայում աշխարհը գոյատևում է իր բնական ըն
թացքի մեջ` առանց արտաքին միջամտության: Շրջապա
տող բնության մեջ նյութական մարմինների առաջացման ու
ոչնչացման դիտարկվող գործընթացների հիմքում ընկած է
դրանց ֆիզիկական բաղադրիչների միացման ու անջատման
սկզբունքը: Յուրաքանչյուր բնական գոյացություն, Կող
բացու կարծիքով, «կազմված է չորս տարրերից, դրանց խառ
նուրդներից և միացումներից, որոնք քայքայվում են այդ
չորս սկզբնանյութերի բաժանման ժամանակ» [Եղծ, 146]:
Աշխարհի առաջացման ու գոյության հենց այդ հայե
ցակարգն առավել տարածվեց ու զարգացավ միջնադարյան
հայ ականավոր բնափիլիսոփաներ` «բնաբաններ» Ան ան իա
Շիր
 ակ աց ու (VII դ.), Հովհ անն ես Սարկ ավ ագ ի (XI–XII դ.), Հովհ ան
նես Երզնկ
 աց ու (XIII դ.), Գրիգ որ Տաթ
 ևաց ու (XIV–XV դդ.) և այլոց
աշխատություններում:
Կողբացին, չորս հակադիր տարրերից բացի, ընդունում
է նաև չորս հակադիր որակների գոյությունը: Ինչպես նշվել
է, շրջապատող աշխարհը նա պատկերացնում է մարտակառ
քի տեսքով, որը կառավարվում է անտեսանելի կառապանի
կողմից: Այս աշխարհը, ինչպես մի կառք, լծված է չորս երի
վարներով` տաքությամբ, ցրտությամբ, չորությամբ ու խո
նավությամբ: Եվ կա կառավարող գաղտնի մի զորություն,
որն այդ չորս հակառակորդներին հաշտ ու խաղաղ պահելով`
ենթարկում է իրեն: Ի տարբերություն նույն ձիերով լծված
այլ մարտակառքերի, որոնք մի ուղղությամբ են (առաջ) ըն
թանում, այդ մարտակառքը սլանում է տիեզերքի բոլոր կող
մերը:
Թվարկված որակները Կողբացին դիտում է իբրև ինք
նուրույն էութենական ուժեր, պատճառներ, որոնք օժտված
են դինամիկ բնույթով և թափանցում են ողջ տիեզերակա
ռույցը: Փաստորեն` դրանք տիեզերական դինամիկ պատ
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ճառների ու սկզբունքների դեր են խաղում, որոնց շնորհիվ
աշխարհը գոյություն ունի և ընկալվում է որպես ամբողջա
կան` իր որակական բազմազանության մեջ: Այսպիսով` որոշ
անտիկ փիլիսոփաների, օրինակ` Անաքսիմանդրոսի նման,
Կողբացին պատկերում է տիեզերքը ոչ իբրև ստատիկ վիճակ,
այլ իբրև դինամիկ գործընթաց, որի հիմնական գործոնն է
հակադիր տիեզերական ուժերի (որակների) մշտնջենական
պայքարը, դրանց հավասարակշռությունը և «համաձայնու
թյունը»: Սակայն հայ մտածողը, ի տարբերություն Անաքսի
մանդրոսի, այդ ուժերը (որակները) դիտում է իբրև ինքնու
րույն էություններ1:
Տվյալ դեպքում որակները չեն դիտվում տարրերի հետ
կապի մեջ, այսինքն` արիստոտելյան բնափիլիսոփայության
ոգով տեղի է ունենում որակների և տարրերի նույնացում:
Այդ է վկայում նաև «Եղծ աղանդոցի» մեկ այլ հատված.
«Տարրերը ներհակ են միմյանց, որովհետև կրակին հակառակ
է ջուրը, լույսին` խավարը, ցրտին` տաքությունը, չորությա
նը` խոնավությունը: Եվ ոչ մի բան ինքն իրեն հակառակ ու
վնասակար չէ, իսկ ուրիշին [հակառակ ու վնասակար է]: Այս
տեղից էլ պարզ է, թե մեկ նյութից [առաջացած] չեն, և ոչ էլ
մեկ նյութը չորս [ներհակ տարրերից է]» [Եղծ, 24–25]:
Տարրերն ու որակներն իրենց մակրոդրսևորման մեջ
կարող են գործել միայն փոխկապակցության ու խառնուր
դի մեջ, այսինքն` ինքնին հակադիր լինելով տարրական
մակարդակում, դրանք մակրովիճակում զրկվում են այդ
հատկանիշներից: Այսպես` «արեգակը թեև [ինքնին] բարի
է, սակայն առանց օդի զուգակցության այրող ու չորացնող
է: Նմանապես և խոնավ բնույթի լուսինը` առանց արեգա
կի ջերմության խառնուրդի` վնասակար ու ապականիչ է:
1

И. Д. Рожанский, История естествознания в эпоху античности. М., 1979.
С. 143, 148.
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Եվ օդը` առանց ցողի խոնավության ու [արեգակի] ջերմու
թյան` վնասակար և փչացնող է: Ջրերը ևսողողում ու փչաց
նում են երկրի հողը, բայց հողն առանց ջրերի պատռվում ու
ճաքճքում է: Եվ այսպես չորս տարրերը, որոնցից կազմված
է այս աշխարհը, առանձնակի միմյանց խաթարող են, բայց
զուգակցի հետ համադրված` օգտակար ու շահավետ են դառ
նում» [Եղծ, 8–9]: Այսպիսով` մակրոմակարդակում որակնե
րը հանդես են գալիս բնական տարերքների հետ միասին և
կախված են տարերքների ու որակների միավորման, միա
խառնման, զուգակցման բնույթից: Բացի այդ, խառնուրդի
բաղադրիչների բնութագրման մեջ նշմարվում է տարերքնե
րի միախառնման երկու մակարդակի առանձնացում` որպես
որոշակի որակական նյութական գոյացություններ և որպես
աշխարհակառույցի տարրեր: Այստեղ կարևոր է ընդգծել
որակների կախվածությունն իրենց նյութական կրողներից`
ֆիզիկական բաղադրիչներից: Միաժամանակ նոր որակների
առաջացումը վկայում է ֆիզիկական բաղադրիչների փոփո
խության մասին:
Կողբացու զանազան դրույթների վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ չորս տարրերից յուրաքանչյուրը մի հիմնական
որակ ունի. հողը` սառնություն, ջուրը` խոնավություն, օդը`
չորություն, կրակը` ջերմություն: Փոխազդեցության ըն
թացքում տարրերից յուրաքանչյուրը ձեռք է բերում այլ
տարերքի որակ, որը, սակայն, լրացուցիչ է, երկրորդական`
տվյալ տարերքի համար ոչ հիմնական: Սակայն թե՛ տարերք
ների, թե՛ դրանց որակների փոխազդեցությունը, փոխպայ
մանավորվածությունը և միախառնումը ակնհայտորեն դրս
ևորվում են միայն մակրոմակարդակում: Հենց այդ օրինա
չափությունն է ընկած բնական գործընթացների` կենդանի
ու անկենդան բնության գործառնության հիմքում: Հասկա
նալի է, որ նման փոխազդեցությունն ու միախառնումը հնա
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րավոր են սոսկ այն դեպքում, եթե դրանք առկա են տարրերի
մակարդակում` գոնե որպես հնարավորություն. այսինքն`
մակրոմակարդակի հատկությունները «տարրական» մակար
դակի ներունակ հնարավորությունների ակտուալացումն
են:
Ասվածից ուրվագծվում է անտիկ բնափիլիսոփայության
կարևորագույն հասկացության` «միկսիսի» (խառնուրդի) եզ
նիկյան ըմբռնումը, որը հանգում է նրան, որ տարբեր նյու
թերի միավորումը, միախառնումը բերում է որակապես նոր
նյութի առաջացման, որի հատկությունները չեն հանգում
նրա բաղադրիչների հատկություններին: «Խառնուրդի» մեջ
բաղադրիչները զրկվում են իրենց նախնական որակներից,
իսկ ինքը` «խառնուրդը», իր բաղադրամասերի մեխանիկա
կան միավորումը չէ: Այսինքն` «միկսիսի» գործընթացը հան
գեցնում է նոր որակների առաջացման` նախնական նյութա
կան բաղադրության միաժամանակյա փոփոխության հետ:
Խնդրի նման մեկնաբանությունը պայմանավորված է ոչ
միայն, հավանաբար, ոչ այնքան տեսական նկատառումնե
րով, որքան գործնական, գաղափարախոսական, քաղաքա
կան և կրոնաեկեղեցական հրատապ հարցերի լուծման անհ
րաժեշտությամբ: Մասնավորապես` տարերքների ու որակ
ների բնույթի վերաբերյալ Կողբացու հայացքները տեսական
հիմք են ծառայել այն միտքը հիմնավորելու համար, որ Աստ
ված բարու արարիչն է, որ չկան բացարձակ բարի կամ չար
արարածներ, որ չարը սուբստանցային չէ: Տարբեր բնական
երևույթներ կամ մարմնավոր գոյացություններ, ինքնին
վնասակար լինելով, բնական կյանքի ընդհանուր հոսանքի
մեջ ոչ միայն անհրաժեշտ են, այլև օգտակար:
«Միկսիսի» ուսմունքը առավել խոր ու ամբողջական դրս
ևորվել է Կողբացու բժշկակենսաբանական հայացքներում,
որոնք հիմնվում են կենսափորձի, անմիջական փորձնական
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դիտարկումների ու ժողովրդական բժշկության տվյալների
խորազնին վերլուծության վրա: Օրինակ` ցուլի մսի օգտա
գործումը մարդկային օրգանիզմի համար բուժիչ նշանա
կություն ունի, իսկ արյան օգտագործումը մահացու ելք է
ունենում: Բույսերի մեջ կան այնպիսիները, որոնք առան
ձին վերցրած մահաբեր են, «բայց այլ բույսերի հետ համակց
ված բուժում են մարդկանց զանազան հիվանդություններից
և արատներից»: Այսպես` «մանրագորը» ինքնին մահաբեր
է, «սակայն այլ [բույսերի] արմատների հետ խառնված վե
րածվում է քնաբեր միջոցի», ինչը բժիշկներն օգտագործում
են անքնությունից տառապող մարդկանց բուժելու համար:
Կողբացին նկարագրում է նաև մի շարք այլ բույսերի երկակի
ազդեցությունը մարդու վրա:
Ըստ Կողբացու` նույնը կարելի է դիտարկել նաև կենդա
նական աշխարհում: Այսպես, պարզվում է, որ նույնիսկ թու
նավոր օձերը օգտակար են և մարդկանց փրկում են մահից,
քանզի դրանց թույնից են ստանում հայտնի «տերիակը», որը
բուժում է զանազան վերքեր: Հակառակ դեպքում, եթե օձերն
իրենց բնույթով չար լինեին կամ չար սկզբի ծնունդ, ապա
դրանց մեջ ոչ մի օգտակար բան չէր գտնվի, և դրանց հնարա
վոր չէր լինի վարժեցնել ու ընտելացնել:
Կողբացու դատողություններում, «միկսիսի» բովանդա
կության բացահայտման հետ միասին, առկա է նաև այն գա
ղափարը, թե «նմանը բուժվում է նմանով»: Այդ հանգաման
քը նույնպես կարելի է դիտել որպես «միկսիսի» մասնավոր
ձևերից մեկը: Այդպիսով` ընդհանրացնելով այդ հարցի վե
րաբերյալ հայ մտածողի հայացքները` կարելի է եզրակաց
նել, որ «միկսիսի» երևույթն առկա է կենդանի և անկենդան
ողջ բնության մեջ, այդ թվում` մարդկային օրգանիզմի գոր
ծառնության բոլոր ոլորտներում: Դա արտաքին աշխարհի և
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մարդու գոյության հիմնական սկզբունքներից, օրենքներից
մեկն է:
Կողբացին տալիս է համաշխարհային ստորակարգու
թյան պատկերը` ելնելով նյութական և ոչ նյութական հաս
կացություններից: Ընդ որում` «ինչ որ երևում է` մարմնա
վոր է, իսկ ինչ որ չի երևում` անմարմին, և մարմնավորների
մեջ կան, որ թանձրակազմ են, կան, որ նոսրակազմ են…»: Ան
տեսանելի, այսինքն` անմարմին գոյերի շարքին են պատկա
նում հրեշտակներն ու դևերը: Ըստ մյուս ստորաբաժանման`
մարմինները բաժանվում են երկնայինների և երկրայինների:
«Երկրայիններն են` մարդիկ ու անասունները, թռչուններն
ու սողունները, իսկ երկնայիններն են` արեգակը, լուսինն ու
աստղերը»: Եվ քանի որ երկնային մարմինները նյութական
են, իսկ բոլոր մարմնավորները բաղկացած են չորս տարերք
ներից, հետևաբար` երկնային լուսատուները նույնպես բաղ
կացած են չորս տարրերից:
Մարմնականի (կենդանի բնության) հիմնական հատ
կություններից մեկը Կողբացին համարում է տեսակի, սերն
դի պահպանման ընդունակությունը: Եվ քանի որ հրեշտակ
ներն ու դևերը անմարմին գոյեր են, ուստի` նրանք չեն բազ
մանում և հետնորդ չունեն:
Այդ դիրքերից Կողբացին վերլուծում և քննադատու
թյան է ենթարկում ժողովրդական գիտակցության մեջ գո
յություն ունեցող դիցաբանական մի շարք պատկերացում
ներ ու հեթանոսությունից մնացած սնոտի գաղափարներ`
առասպելական կենդանիների մասին: Ընդ որում` նա նկա
տում է, որ առասպելական կենդանիների մասին հիշատա
կություն կա նաև Սուրբ Գրքում: Այդ կապակցությամբ նա
գրում է, որ թեև «[Սուրբ] Գրքում հիշատակվում են հուշկա
պարիկների, համբարուների կամ պարիկների ինչ–որ անուն
ներ, բայց [դրանք] ասվում են ոչ թե [նրանց] բնության գո

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

185

յության առումով, այլ ըստ մարդկանց երևակայության:
Քանի որ դևերին հատուկ է զանազան կերպարանքներ ցույց
տալ, ուստի մարդիկ ըստ այդ կերպարանքների անուններ
են դնում»: Բայց քանի որ մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել այդ
և մյուս առասպելական կենդանիներին, ուստի` դրանք «ոչ
թե ինչ որ [իրական մարմնավոր] էակներ են, այլ` ստահոդ
անուններ ու դևերից մոլորված մտքերի ցնդաբանություն
ներ: Որովհետև ինչպես մարմնավորից երբեք չի սերվում ոչ–
մարմնավորը, այնպես էլ ոչ–մարմնավորից` մարմնավորը»:
Բացի այդ, «հնարավոր չէ, որ ցամաքային կենդանին ջրում
ապրի, ինչպես և ջրայինը` ցամաքում»: Վերջում նա եզրա
կացնում է, որ «այս բոլորն առասպելներ են ու պառավական
բարբաջանքներ» [Եղծ, 68–70]:
Այսպիսով` Սուրբ Գրքում հիշատակվող և ժողովրդա
կան հավատալիքներում տեղ գտած պատկերացումները
որոշ կենդանիների մասին Կողբացին դիտում է որպես մարդ
կային երևակայության արդյունք: Դրանք օբյեկտիվ նյու
թական կեցություն չունեն, ուստի` բնութագրվում են որ
պես առասպելական և բնության մեջ իրական գոյություն
ունեցող կենդանիների շարքին չեն դասվում: Ընդ որում`
Կողբացին սուրբ տեքստերի համապատասխան տեղերը որոշ
չափով ազատ մեկնաբանելու կողմնակից է` պնդելով, որ
դրանք հարմարեցված են մարդկանց ենթադրություններին
ու երևակայությանը:
Իր սկզբունքն անցկացնելու նպատակով նա այս կամ այն
կերպ շեղվում է ուղղափառ կրոնաեկեղեցական դիրքերից:
Դիցաբանական պատկերացումների վերաբերյալ Կողբացու
դատողությունների հիմքում ընկած է նաև փորձը, առօրյա
կյանքի պրակտիկան, որը հերքում է նման կենդանիների
իրական գոյությունը: Ավելին` այդ կենդանիները չեն կարող
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գոյություն ունենալ նաև որպես անմարմին գոյեր, քանի որ
անմարմինը չի կարող մարմնավորից առաջանալ:
Ինչ վերաբերում է վիշապի մասին ժողովրդի հեթանո
սական հավատալիքներում չափազանց տարածված պատկե
րացմանը, ապա դա նույնպես Կողբացին խոշոր օձերի կամ
ջրային ինչ–որ խոշոր կենդանու, ձկների` կետերի ու դելֆին
ների (որոնց համար որպես սնունդ ծառայում են մանր ձկնե
րը ճիշտ այնպես, ինչպես հսկա օձերի համար սնունդ են ծա
ռայում մանր կենդանիներն ու որդերը) մասին մարդկային
երևակայության, աղավաղված պատկերացման արդյունք է
համարում:
Կենդանի էակների մոտ սերնդի շարունակությունն ապա
հովվում է նրանցում առկա սերմի միջոցով, ինչից զուրկ են
անմարմին գոյերը: Եվ քանի որ անմարմինները սերմ չունեն,
ուրեմն` դրանք բազմանալու անընդունակ են: «Անմարմինը
միաժամանակ անսերմ է, որովհետև սերմը հատուկ է մարմ
նավոր [էակներին] և ոչ անմարմիններին: Կնոջից առանց
սերմի ծնվելը հնարավոր եղավ միայն մեկին` մարմնավոր
էության արարչին» [Եղծ, 71]: Իսկ այն, ինչ սերունդ չունի,
չի բազմանում, մահվան ենթակա չէ: Ու թեև միայն Աստված
է անմահ էություն, որը հավերժ է և ոչ մեկից չի առաջացել,
սակայն նա օժտել է անմահությամբ բանական արարածնե
րին` հրեշտակներին, դևերին, մարդկային հոգիներին: Բայց
քանի որ մարդիկ օժտված են երկակի բնությամբ` մարմնա
կան և ոչ–մարմնական, ապա իրենց մարմնական սկզբի շնոր
հիվ նրանք իրենց ցեղը շարունակում են մանկածնությամբ
և բազմանում ամուսնության միջոցով: Մեղսագործության
պատճառով նրանք մահանում են մարմնով, բայց ոչ հոգով:
Իսկ մյուս բանական արարածները` հրեշտակներն ու դևե
րը, լինելով անմարմին, մանկածնությամբ չեն բազմանում և
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արարչությունից հետո մնում են անփոփոխ և նույն քանա
կով:
Ընդ որում` կենդանի աշխարհում բազմացման միջո
ցով սեռի շարունակությունը կարող է տեղի ունենալ միայն
որոշակի տեսակի շրջանակներում` հանդես գալով որպես
բնության օրենք: Ու թեև կենդանի աշխարհում կա մեկ բա
ցառություն` ջորին, որը ծնվում է երկու տարբեր կենդանի
ների` ձիու և էշի խաչասերումից, սակայն դա մարդու ձեռքի
գործն է և չի համապատասխանում բնության օրենքներին:
Հենց այդ անհամապատասխանության պատճառով էլ այդ
հիբրիդը սերունդ չունի: Բազմացման ընդունակ են միայն
Աստծու արարածները, ինչը Եզնիկը կենդանի բնության
օրենք է համարում, իսկ բնության գործերին մարդու միջամ
տության արդյունքը թեև առկա է, բայց բազմացման համար
անընդունակ է: Այդ կապակցությամբ նա, հիմնվելով կեն
սափորձի և դիտարկումների վրա, գրում է. «Երբեք չտեսանք,
որ կովերը էշեր ծնեին, էշերը` եզներ, ոչ էլ գայլերը` մաքիներ,
մաքիները` աղվեսներ, առյուծները` ձիեր, ձիերը` օձեր, սա
կայն մի ծնունդ կա միայն, որը մարդիկ բնության օրենքնե
րից դուրս հնարեցին` ձիերից ու էշերից ջորիներ ծնեցնելը:
Նրանք էլ անսերմ ու անծնունդ են, քանի որ ոչ թե Աստծուց
են ստեղծվել, այլ մարդկանց հնարամտությունից [են առաջ
գալիս]» [Եղծ, 85,19]:
Այդ օրենքի էությունը կարելի է արտահայտել հետևյալ
բանաձևով` նմանը նմանին է ծնում: Այստեղ կարևոր է նշել
այն, որ Կողբացին շեշտում է մարդու ակտիվ դերղը բնու
թյան մեջ, բնության գործերին նրա ակտիվ միջամտությու
նը:
Կենդանի բնության այդ օրինաչափությունը նա բխեց
նում է անկենդան բնության, մասնավորապես` բուսական
աշխարհի օրինաչափություններից, քանի որ «մեկ աղբյու
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րից երբեք երկու տեսակ ջուր չի բխում` մեկն անուշ, մյուսը
դառը, ոչ էլ մեկ ծառից երկու տեսակ պտուղներ [են լինում]`
մեկը` քաղցր, մյուսը` դառը»: Այսինքն` նշված օրինաչափու
թյունը հատուկ է ողջ բնությանը, այն շրջապատող նյութա
կան աշխարհի գոյության օրենքն է (արարումից հետո):
Կողբացին տրամաբանական և փիլիսոփայական քննա
դատության է ենթարկում զրադաշտական կրոնի հիմնադ
րույթները` ընդգրկելով նաև այն ժամանակ կուտակված կեն
սաբանական գիտելիքները և կենսափորձի ու անմիջական
դիտումների տվյալները: Վերլուծելով պարսկական կրոնի
այն դրույթը, որ հայր–աստված Զրվանից ծնվել են երկու որ
դի, որոնցից մեկը բարության սկզբի կրողն է (Որմիզդը), իսկ
մյուսը` չարության (Ահրիմանը), Կողբացին նշում է, որ դա
ռացիոնալ քննադատության չի դիմանում: «Հնարավոր չէր,–
գրում է նա,– որ մեկ արգանդը [միաժամանակ] ընդուներ և՛
չար գործերի, և՛ բարի գործերի արարիչներին: Եթե [այն] չար
էր [բնությամբ]` միայն չարին պիտի ընդուներ, իսկ եթե բարի
էր` [միայն] բարուն, որովհետև բարին ու չարը չէին կարող
համատեղվել, ինչպես որ գայլերն ու գառները մեկ արգան
դից չեն ծնվում: Եվ չգիտեն [այդ կրոնի պաշպանները], որ
ինչպես վնասակարը անվնասակարի հետ չի կարող բնակ
վել, այնպես էլ բարին չարի հետ մեկ արգանդում չէր կարող
սաղմնավորվել» [Եղծ, 92]:
Թեև Կողբացին կոնկրետացնում է վերոհիշյալ բնական
օրինաչափությունը` ընդհանուր կենսաբանական բնույթի
սկզբունքը տեղափոխելով սաղմնային մակարդակ, սակայն
այս դեպքում էլ նա շարունակում է օգտագործել բնափի
լիսոփայական հասկացություններ: Մեջբերված հատվածի
էությունն այն է, որ մայրական արգանդը չի կարող միա
ժամանակ լինել երկու հակադիր սկզբունքի զետեղարան ու
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սնուցող, քանի որ կախված իր բնությունից` այն ընդունում
և աճեցնում է նրանցից միայն մեկին:
Կողբացին խորացնում ու զարգացնում է իր մտքերը`
դրանք կոնկրետացնելով «սաղմաբանության» տվյալների
հիման վրա: Այսպես` ոչ միայն միևնույն մարդը չի կարող
«ցանել» տարբեր սերմեր, այլև միևնույն արգանդը չի կա
րող միաժամանակ «ընդունել», բեղմնավորել տարբեր սեր
մեր: Քանի որ «թեկուզև շատ տղամարդիկ կարող են մի կնոջ
հետ մերձենալ, սակայն ոչ բոլորի սերմերն են հաստատվում,
որովհետև առաջին ընկած սերմը դուրս է մղում մյուսները`
իբրև ավելորդություններ» [Եղծ, 93]:
Սաղմնաբանական այդ օրինաչափությունը Կողբացին
հիմնավորում է նաև առավել ընդհանուր բնափիլիսոփայա
կան սկզբունքներով` հակադիր բնական տարերքների փո
խազդեցության բնույթով. «Ինչպես որ չի կարելի կրակն ու
ջուրը մի տեղում պահել, որովհետև գերակշռող կողմը կոչն
չացնի իր զուգակցին, այնպես էլ հնարավոր չէ, որ բարին ու
չարը միևնույն տեղ թափանցեն: Իսկ եթե դա այնուամենայ
նիվ տեղի ունենա, կա՛մ նա սրան կոչնչացնի, կա՛մ սա` նրան»
[Եղծ, 92–93]: Այս միտքը համահունչ է Գրիգոր Նյուսացու
համապատասխան ուսմունքին:
Այսպիսով` քննադատական խորհրդածությունների ըն
թացքում Կողբացին բխեցնում է ավելի ընդհանուր օրինա
չափություն, որը հատուկ է ինչպես կենդանի, այնպես էլ ան
կենդան բնությանը` հակադիր սկիզբների համագոյակցու
թյան անհնարին լինելը, քանի որ դրանցից մեկը, որպես կա
նոն, պայքարի միջոցով հաղթում և ոչնչացնում է մյուսին:
Վերջապես` եթե Զրվանի կողքին, ինչպես պնդում են, ոչ
ոք չկար, իսկ նրա սերունդները երևան եկան մանկածնու
թյամբ, այդ դեպքում ո՞վ էր նրանց մայրը: Չէ՞ որ անմտու
թյուն կլինի, եթե նա միաժամանակ և՛ հայր լիներ, և՛ մայր:
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Իսկ այն պնդմանը, թե մահվանից առաջ բարի Որմիզդը սեր
մը ջուրն է գցել, որպեսզի նրանից ծնվեն որդիներ և ջախջա
խեն Ահրիմանին, Կողբացին պատասխանում է, որ «ջուրը ոչ
թե պահում, այլ կործանում է սերմը» [Եղծ, 99]:
Կողբացին հանգամանորեն քննարկում ու քննադատում
է նաև հեթանոսական այն ուսմունքները, որոնք ողջ գոյու
թյուն ունեցողը համարում էին կենդանի ու շնչավոր: Նա
իր քննադատության սլաքն ուղղում է առաջին հերթին ան
տիկ շրջանի իմաստության կրողների` հույն իմաստունների
դեմ, ովքեր «խորանալով գիտության մեջ, այդուհանդերձ,
չկարողացան գիտությամբ ճանաչել Արարչին» [Եղծ, 141]:
Ընդունելով ինչ–որ հավերժի գոյությունը` որպես «ամբողջ
գոյի սկզբնապատճառ, նրանք երկրորդ աստված ու արարիչ
համարեցին բանականությունը, իսկ երրորդ` շունչը, որը կո
չում են ամբողջ գոյի հոգի»: Նախապատճառից բխեցնելով
միտքն ու հոգին, իսկ դրանցից` «ուրիշ անթիվ իմանալի ու
տեսանելի աստվածներ», նրանք դրանց պատկերացնում էին
արևի և դրա ճառագայթների նմանությամբ, իսկ ողջ աշ
խարհը` աստվածներին հավերժակից: Նրանք աստվածային
հոգին համարում են նաև «ամեն ինչի շունչը` երկնքի, երկ
նային լուսատուների, կրակի, օդի, ջրի, հողի, մինչև անգամ
քարերի, ծառերի, բույսերի արմատների: Եվ այդ շնչավորվա
ծությամբ, ասում են, բոլոր արարածները նրա էությունից են
կախված, ինչպես որ արևի ճառագայթները կախված են իր
գնդից: Եվ ինքը մեկ է ու բազում և բազում է ու մեկ, ինչպես
արեգակն է մեկ ու բազում, որովհետև մի գունդ է և բազում
ճառագայթները» [Եղծ,141–142]:
Սակայն, շարունակում է Կողբացին, բոլորը չէ, որ այդ
պես են մտածում, քանի որ կան փիլիսոփայական բազմաթիվ
ուսմունքներ: Եվ նա անցնում է անտիկ փիլիսոփայության
հիմնական ուսմունքների (պյութագորական, պլատոնական,

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

191

պերիպաթետիկյան, ստոյիկյան, էպիկուրյան) համառոտ
բնութագրմանը: Անտիկ հեթանոսական, դուալիստական և
պանթեիստական գաղափարների քննադատությանբ Կող
բացին ձգտում է տեսականորեն հիմնավորել քրիստոնեա
կան միաստվածությունը: Սա է նրա հիմնական խնդիրը:
Կողբացին գիտակցում է, որ անտիկ մտածողների գաղափար
ները, որոնց համաձայն` ողջ տիեզերքը շնչավոր է, որ երկ
նային ու երկրային բոլոր մարմինները իրենց մեջ կրում են
աստվածային հոգու մասնիկը և կենդանի են, հանգեցնում
են բազմաստվածության` երկնային լուսատուները, չորս
տարերքները ու մյուս անշունչ արարածներին իբրև աստ
վածներ ճանաչելուն: Սակայն ո՛չ երկնային լուսատուները`
Արեգակը, Լուսինն ու աստղերը, ո՛չ չորս տարերքները` «ո՛չ
ջուրը, ո՛չ կրակը, ո՛չ հողը, ո՛չ օդը», ո՛չ այլ անշունչ արա
րածներ չգիտեն` գոյություն ունեն իրենք, թե ոչ, այլ սոսկ
կատարում են իրենց գործառույթները` հաստատված իրենց
արարողի կողմից:
Այդ կապակցությամբ նա հերքում է անտիկ մտածողնե
րի այն միտքը, ըստ որի` Լուսնից վերև գտնվող ամեն ինչ
անմահ է, ուստի` պետք է համարվեն աստվածներ, իսկ Լուս
նից «վար գտնվողները մահկանացու են»: Դրանով ցույց է
տրվում, որ չորս տարերքները ևս ինչ–որ կենդանիներ են ու
ենթակա են մահվան: Սակայն, նկատում է Կողբացին, դրանք
ո՛չ կենդանություն ունեն, և ո՛չէլ ենթակա են մահվան ներ
գործության, քանզի դա բնորոշ է շնչավոր և ոչ անշունչ
մարմիններին:
Այսպիսով` օրգանիստական պատկերացումների դեմ
տրամաբանորեն զարգացնելով փաստարկների ամբողջ հա
մակարգ` Կողբացին որոշ չափով խորացնում և ընդարձա
կում է տարրերի մասին իր ուսմունքը: Դա մասնավորապես
դրսևորվում է այն բանում, որ դրանց մոտ բացառելով կեն
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սականությունն ու շնչավորվածությունը` Կողբացին փաս
տորեն ընդունում է արարչագործությունից հետո դրանց
հավերժությունն ու անոչնչանալիությունը, քանի որ շնչա
վորության ընդունակությունը ենթադրում է մահվան դա
տապարտվածություն:
Կողբացին հերքում է այն պնդումը, թե շնչավոր ու ան
շունչ բոլոր մարմինների առաջացման հիմքն ու պատճառը
հենց Աստծու միտքն ու շունչն է, եթե նրան կարելի է շնչա
ռություն վերագրել: Քանզի անթույլատրելի չարախոսու
թյուն է Աստծուն, Նրա էության կենդանությունը ներկա
յացնել հոգևոր, շնչավոր և անշունչ գոյերի կենդանությանը
հավասար և ոչ բարձր, քան հրեշտակների, դևերի ու մարդ
կանց կենդանությունը, որոնք ավելի բանական և խոհեմ են,
քան մյուս շնչավոր գոյերը, բայց ոչ բարձր այն բնական գո
յացությունից, որը կազմված է չորս տարրերից, դրանց խառ
նուրդից և միավորումից, որոնք քայքայվում են այդ չորս
տարրերի անջատման ժամանակ: Ու թեև հրեշտակներն ու
դևերը օժտված են հոգով, իսկ մարդիկ` շնչով (հոգով), բայց
դա չի նշանակում, որ Աստծու էությունը բաժանվում է մա
սերի` բազմաթիվ հոգիների, կամ որ նրա էության մի մասը
բռնանում է մյուս մասին և այլն:
Որպես տիեզերակառույցի շնչավորվածության կարևոր
փաստարկ` այդ ուսմունքի կողմնակիցները մատնանշում
էին շրջապատող աշխարհում առկա համատարած շարժու
մը` նույնացնելով կենսականությունն ու շարժումը: Նրանք
ասում են. եթե ամեն ինչի մեջ կյանք չկա, ապա ինչո՞ւամեն
ինչ շարժվում է. սերմերն ու տնկիները, ընկնելով հողի մեջ,
աճում են, կնոջ և էգի արգանդն ընկած սերմը հանգեցնում է
սերունդի առաջացման ու հետագա աճին:
Իր սկզբունքին հավատարիմ մնալով` Կողբացին նշում
է, որ ինքը բնավ չի ժխտում շարժումն ու փոփոխությունը
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բնության մեջ, քանի որ այդ են վկայում փորձն ու առօրյա
կենս
 ական պրակտիկան: Սակայն, շարունակում է նա, տրա
մաբանորեն անցկացնելով վերևում շարադրված մյուս մե
թոդը, այդ շնչավորվածությունը նույնական չէ աստվածա
յին էության շնչավորվածությանը: Լինելով արարված` այդ
շնչավորվածությունը տարբեր կերպ է դրսևորվում բանա
կան ու բանավոր էակների, կենդանիների և շնչավոր մյուս
մարմինների մեջ, ինչպես և բնական իրերի` թե՛ բուսական,
թե՛ կենդանական ու մարդկային սերմերի մեջ: Դրանց մեջ
առավելություն ունի մարդկային սերմը, որը պարունակում
է և՛ բնական շնչավորվածություն, և՛ բանական` հոգու շնոր
հիվ: Քանի որ մարդկային մարմինը նույնպես բաղկացած է
չորս տարրից, իսկ հոգին բաղկացած չէ չորս տարրից, այն
պարզ ու նրբագույն բնություն է: Սակայն նույնիսկ կեն
դանիների կենսականությունն այդպիսին չէ և որոշվում է
բնական էությամբ ու բնազդով, դրանց սերմի կենսականու
թյունն էլ այն չէ և պայմանավորված է բնական գործընթա
ցով, որը զուրկ է շնչավորվածությունից, այսինքն` բանակա
նից, ոգեկանից:
Այսպիսով` շնչավորվածություն հասկացությունը տա
րածվում է բուսական ու կենդանական աշխարհի և մարդկա
յին ցեղի վրա, որոնք իրենց գոյությունն ու պահպանվածու
թյունն ապահովում են իրենց մեջ առկա սերմի շնորհիվ, որն
ի սկզբանե ներունակաբար բովանդակում է հիմնական տե
սակային հատկանիշները: Ամենակատարյալը մարդկային
սերմն է, ինչը պայմանավորված է նրա մեջ առկա ներունակ
բանականությամբ` հոգու հատկանիշի առկայությամբ, որը
բնորոշ չէ ո՛չ բնական մարմիններին, ո՛չ բույսերին, ո՛չ կեն
դանիներին: Ինքնին սերմերի բոլոր տեսակները Կողբացին
համարում է բնական մարմիններ: Նրանց մեջ ներմուծված
հնարավորությունների իրականացումը տեղի է ունենում
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միայն համապատասխան պայմաններում, երբ բույսի սերմն
ընկնում է հողի, որձինը` էգի, տղամարդու սերմը` կնոջ մեջ:
Ի պատասխան անտիկ հեղինակների պնդումների, որ
ինչ «շարժվում է` կենդանի է», Կողբացին պատասխանում
է, որ եթե յուրաքանչյուր շարժվող մարմին կենդանի լիներ,
ապա այդպիսին պետք է համարվեին և՛ հոսող ջրերը, և՛ վերև
ձգտող կրակը, օդն ու քամին, քանի որ դրանք բոլորն էլ օժտ
ված են շարժմամբ: Այդպիսին պիտի համարվեն նաև ծառերն
ու բույսերը, որոնք իրենց աճով` թեկուզև դանդաղ, շարժվող
են թվում:
Այսպիսով` ընդհանրացնում է Կողբացին, ինչպես որ
«ամեն շարժվող [մարմին] մտավոր ու հոգևոր կենսակա
նություն չունի, նույնպես էլ ո՛չ արեգակը, ո՛չ լուսինը, ո՛չ
աստղերը և ո՛չիսկ երկինքը, որով նրանք շրջում են, մտավոր
ու հոգևոր կենսականություն չունեն… Դրանք հարկավոր
բնական գոյացություններ են` [հաստատված] Արարչի կող
մից բոլոր կենդանիների կարիքների [բավարարման] համար:
Դրանք [գոյություն ունեն] ոչ իրենց համար, որովհետև չգի
տեն` իրենք գոյություն ունե՞ն, թե ոչ», քանզի բանական ու
բանավոր չեն [Եղծ, 110–111]:
Անտիկ շրջանի անիմիստական, վիտալիստական, օրգա
նիստական պատկերացումների և ուսմունքների ռացիոնա
լիստական քննադատության ընթացքում Կողբացին արտա
հայտում ու կոնկրետացնում է շնչավորության և ոչ–շնչավո
րության, կենդանության ու անկենդանության էության իր
ըմբռնումը: Ելնելով իր առջև դրված խնդիրներից` նա տար
բերակում է աստվածային և բնական շնչավորվածությունը:
Երկրորդ հասկացությունը նա օգտագործում է երկու` լայն ու
նեղ իմաստով: Լայն իմաստով` բնական շնչավորությունը,
դրսևորման աստիճանին համապատասխան, հատուկ է բույ
սերին, կենդանիներին ու մարդուն: Նեղ իմաստով` միայն
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մարդուն, ով ի տարբերություն մնացած ողջ գոյից` օժտված
է նաև բանական հոգով, ոգեկանությամբ, բանավոր խոսքով,
իր գործողությունների գիտակցմամբ: Այսինքն` մարդու
առնչությամբ «շնչավոր» հասկացությունը կիրառելիս նա
այն նույնացնում է «կենդանի» հասկացությանը, որն ընկալ
վում է իբրև շնչավորության բարձրագույն ձև, ինչը պայմա
նավորված է բանական սկզբի առկայությամբ: Ուստի` բնավ
պատահական չէ, որ Կողբացին «շնչավորություն» հասկա
ցության հետ մեկտեղ օգտագործում է «մտավոր ու հոգևոր
կենսականություն», «բնական շնչավորություն», «բանական
շնչավորություն» և այլ հասկացություններ:
Կողբացու քննարկած հարցերի շրջանակում կարևոր
տեղ է զբաղեցնում մարդ
 ու հիմն
 ախնդ
 իր
 ը: Հետազոտու
թյունները ցույց են տալիս, որ «Եզնիկի հայեցակարգը վառ
ընդգծված մարդակենտրոն բնույթ ունի»1: Այն ամենը, ինչ
գոյություն ունի, ողջ անշունչ և շնչավոր բնությունը` «եր
կինքն ու երկիրը, ջուրն ու կրակը, օդը, բույսերը, ծառերը,
գազանները, անասուններն ու թռչունները», ստեղծված են
մարդու` որպես բարձրագույն ստեղծագործության, բնա
կան աշխարհի «պսակի» կարիքների ու բարօրության համար
[Եղծ, 122]:
Ի տարբերություն մյուս էակների` մարդն ունի մարմին
ու հոգի: Որպես մարմնավոր էակ` նա ծնվում, զարգանում ու
մահանում է, սակայն նրա հոգին անմարմին հրեշտակների
ու դևերի նման անմահ է: Մարմնավոր բնությամբ մարդը
կապված է կենդանական աշխարհի, հոգով` հրեշտակների ու
դևերի հետ` կապող օղակի դեր խաղալով մարմնավոր ու ան
մարմին, նյութական և ոչ–նյութական գոյերի միջև:

1

Аревшатян С. С. Формирование философской науки в древней Армении (V
– VI вв.). С. 103.
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Կողբացին քննում է մարդու և՛ հոգու, և՛ մարմնի բնույ
թի ու գործառնության մասին հարցը: Չորս տարրից կազմ
ված մարմինը ենթակա է արտաքին ազդեցություններին և
մահվան: Խոսելով զանազան մարմնական ցավերի, հիվան
դությունների և մահվան մասին` նա դրանց պատճառ հա
մարում է ոչ միայն մեղսագործությունը, այլև բնական զա
նազան գործոններ: Օրինակ` կան հիվանդություններ, որոնք
առաջանում են «ո՛չ մեղքի պատճառով, ո՛չէլ Աստծու փառ
քի համար, այլ [մարմնի] բաղադրիչ նյութերի անհամամաս
նությունից: Որովհետև մարդու մարմինը բաղկացած է չորս
տարրերից` խոնավությունից, չորությունից, ցրտությունից
ու տաքությունից: Եվ երբ [դրանցից] որևէ մեկը պակասում
կամ ավելանում է, մարմնի մեջ ցավ է առաջացնում: Իսկ դա
կա՛մ շատ ուտելուց ու խմելուց է լինում, կա՛մ չափազանց
քչակերությունից, կա՛մ կերակուրների մեջ խտրություն
չդնելուց, կա՛մ սաստիկ շոգին կամ ցրտին աշխատելուց»,
կամ [մարդու օրգանիզմի բնությանը] հակառակ այլ նմանա
տիպ բաներից, որի հետևանքով «մարմնում խանգարումներ
են առաջ գալիս»:
Հետևաբար` իբրև մարմնական հիվանդություննե
րի առաջացման կարևորագույն գործոն հանդես են գալիս
բնական պատճառները: Դրանց բնական բացատրության
հիմքում ընկած է տարրերի և որակների մասին ուսմունքը:
Մարդկային օրգանիզմի կանոնավոր գործառնության հա
մար անհրաժեշտ է տարրեր–որակների որոշակի քանակական
հարաբերակցություն, դրանց հավասարակշռություն: Քա
նակական համամասնության, ներդաշնակցության (դիսկ
րազիա) փոփոխությունը խախտում է տարրերի բնական փո
խազդեցության գործընթացը, ինչի հետևանքով օրգանիզմի
գործառնության մեջ առաջանում են շեղումներ (անկանո
նություն), այսինքն` հիվանդություն: Տարրերի ներդաշնակ
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համակցման, զուգորդման ծայրահեղ խախտումը կարող է
նաև մահվան հանգեցնել: Համամասնության թե՛ խախտու
մը, թե՛ պահպանումը նա բացատրում է բնական գործոննե
րով: Այդ առումով Կողբացին մեծ տեղ է հատկացնում չափի
պահպանմանը:
Պետք է նաև նշել, որ Կողբացու բերված դատողություն
ները որոշ չափով պարզաբանում են տարրերի միացման և
հատկապես տարանջատման մեխանիզմի նրա ըմբռնումը,
որոնց շնորհիվ տեղի են ունենում նյութական մարմինների
առաջացումը, գոյությունը և ոչնչացումը:
Մարմնական էակների շարքում միայն մարդն է օժտված
ազատակամությամբ` դեպի բարին կամ չարը ինքնակամ
հակվելու համար, որպեսզի ըստ իր գործերի` համապատաս
խան հատուցում ստանա, չապրի անասունի նման, որը չու
նի ո՛չ առաքինություն, ո՛չ էլ հատուցման ակնկալություն,
որովհետև անասունը չի կարող մտածել չարի և բարու մի
ջև ընտրության մասին, զանազանել դրանք: Կենդանիները
դա կատարում են իրենց բնորոշ բնական հատկությունների,
բարքերի շնորհիվ, նրանք միայն հիշողությամբ են առաջ
նորդվում դեպի օգտակարը և խորշում վնասակարից: Դժվար
չէ նկատել, որ Կողբացին կենդանիների բնական հատկու
թյուն և բնածին զգացմունք ասելով` հասկանում է բնական
բնազդները, որոնք դրսևորվում են բոլոր բնագավառներում,
կենդանական աշխարհի բոլոր տեսակների` անասունների,
թռչունների, սողունների, միջատների և այլնի մոտ: Այսպես,
«ձին [ունի] սմբակով [գետինը] փորելու, եզը` ձմռանը [գոմի]
խորքում նստելու և գարնան դեմ դռների կողմը դառնալու,
ծիծեռնակը` աշնան գալուց առաջ դեպի տաք տեղեր ձմեռա
նոց ուղևորվելու [բնազդ ունեն] … Այսպես էլ մյուս բոլոր
անասուններին ու թռչուններին [հատուկ են բնազդներ]:
Օրինակ` մրջյունը նախապատրաստում է ուտելիքը ամառ
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վանից և հատիկը բաժանում է երկու մասի, որ չբուսնի, իսկ
տաք ժամանակ բնից հանում է բաժանած հատիկները ու չո
րացնում: Մեղուները, ցրտերն սկսվելուց առաջ, ակնամոմով
փակում են փեթակների մուտքը… Եվ այս ամենը անասուն
ների մոտ ոչ թե գիտակցության, այլ բնական մղումների,
բնազդների արդյունք են, որ Արարչի կողմից հաստատված
են նրանց մեջ` օգտակարին ձգտելու և վնասակարից խուսա
փելու համար» [Եղծ, 121–122]:
Այդպիսով` Կողբացին առաջադրում է կենդանական աշ
խարհի և մարդ–արարածի կենսաբանական առանձնահատ
կությունների հարցը: Ի տարբերություն մարդու` կենդանին
ներն իրենց առօրյա կյանքում առաջնորդվում են բնական
բնազդներով, «հիշողությամբ» (բնազդային): Նույնիսկ որոշ
կենդանիների մոտ նկատվող «գիտակցված», առավել կամ
պակաս բարդ գործողությունների տարրերը համարվում են
զուտ բնազդային` զուրկ իր ֆիզիկական գոյության ապա
հովման համար գործողության գիտակցվածությունից: Եվ
թեև մտածողն իր դատողություններով ձգտում է ապացու
ցել տիեզերքի կարգավորվածությունը, բանական ու ստո
րակարգված լինելը` իբրև Ամենաբարձրյալի ստեղծագործա
կան կամքի դրսևորման արդյունք, այստեղ նա հիմնվում է
առողջ դատողականության վրա` առաջնորդվելով փորձ
իև
դիտ
 արկ ումն
 եր
 ի տվյալներով, իր ժամանակ առկա կենսաբա
նական գիտելիքներով:
Սակայն, շարունակում է Կողբացին, բնազդով օժտված
են ոչ միայն կենդանիները, այլև մարդիկ: Ասվածը պարզա
բանելու համար նա վկայակոչում է ժողովրդական որոշ հա
վատալիքներ, ինչպես օրինակ` «կոպերի շարժումը», «ազդ
րի կամ մարմնի մյուս մասերի մկանների խաղը», «երբ քոր
է գալիս ոտքը կամ ձեռքը», կամ «փռշտալը», «հորանջելը»,
«ականջներում հնչելը» և այլն: Բոլոր այդ և մյուս երևույթ
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ները նա համարում է բնական` «բնազդային», մարդու մարմ
նի բնույթին ոչ հակադիր: Քանի որ, երբ մարդը կորցնում է
մտային զգուշավորությունը, նա պաշտպանվում է բնական
բնազդներով:
Հետևաբար` և՛ կենդանիներին, և՛ մարդուն հավասա
րապես հատուկ են բնածին բնազդներ, որոնք որոշակի դեր
են խաղում` կոչված խուսափելու վտանգից և պահպանելու
կյանքը: Սակայն, եթե կենդանիների համար բնազդները`
բնազդային «հիշողության» հետ միասին ինքնապաշտպա
նական միակ միջոցներն են, ապա բանականությամբ օժտ
ված մարդկանց մոտ դրանք երկրորդական են, ենթակա,
բայց, այնուամենայնիվ, չափազանց կարևոր դեր են խաղում
նրանց կենսագործունեության մեջ և, փաստորեն, կենսաբա
նական մակարդակում «ապահովագրման» գործառույթ են
կատարում:
Կողբացին բնական բացատրություն է տալիս մարդու
օրգանիզմում տեղի ունեցող այդ և այլ երևույթներին ու
գործընթացներին` ժխտելով չար ոգիների և արտաբնական
ուժերի հետ որևէ կապի առկայությունը: Այսպես, «հորան
ջելն ու ճապկտալը ոչ թե, ինչպես ոմանք կարծեցին, դևից է
լինում, այլ` մարմնի մեղկությունից ու թուլությունից: Այդ
պատճառով հմուտ բժիշկները կարծում են, թե հաճախակի
հորանջելն ու ճապկտալը լորձանյութի հավաքվելուց է, որը
հենց փորձն էլ է ցույց տալիս, որովհետև երբ մեկը հաճախ
հորանջում է, ոսկրերի վրա դող է գալիս, և մարմնի մասե
րով սարսուռ է անցնում: Ոչ էլ փռշտալն է դևից, այլ կա՛մ
ցրտից է, կա՛մ ինչ-որ այլ բնական ներգործությունից… Եվ
որ [դրանք] բնազդներ են ու դևերից չեն, պարզ է նրանով,
որ անասունների էության մեջ էլ կան նույն բաները» [Եղծ,
22-123]:
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Ինչպես կարելի է համոզվել` նշված երևույթները բա
ցատրելով բնական պատճառներով, Կողբացին հետևողա
կանորեն անցկացնում է իր հռչակած բնափիլիսոփայական
սկզբունքը, ըստ որի` ոչ–նյութականը, ոչ–մարմնավորը կա
րող է ներգործել միայն ոչ–նյութականի, ոչ–մարմնավորի
վրա: Եվ քանի որ տվյալ դեպքում խոսքը մարդկային մարմ
նի և ոչ ընդհանրապես մարդու` որպես հոգու և մարմնի
միասնության մասին է, ուստի` անմարմին դևերը չեն կա
րող մարդկային օրգանիզմի կանոնավոր գործառնությու
նից ինչ–որ շեղումների պատճառ դառնալ: Թվարկված բոլոր
փաստերը դիտվում են որպես արտաքին բնական գործոննե
րի ազդեցությամբ բնածին բնազդների դրսևորում:
Ճիշտ նույն կերպ էլ «մարդկանց թուլացումն ու ցնորվե
լը դևից չի լինում, այլ կամ մաղձից է լինում, կամ լորձան
յութից, կամ` ուղեղի դատարկվելուց, կամ` ստամոքսի խան
գարումից, կամ` փորկապությունից: [Դրանք հասցնում են]
մինչև անգամ փրփրելու և աչքերը շուռումուռ տալու [վի
ճակի]: Ուղեղի դատարկվելուց մարդը ցնորվում է և սկսում
է խոսել պատերի հետ, կռվում հողմերի հետ»: Քանի որ հո
գեկան երևույթները վերջին հաշվով բնական պատճառների
ներգործության արդյունք են, «ուստի բժիշկները պնդում են,
թե դրանք հիվանդություններ են, և իրենք դեղերով կարող
են բուժել [այդ հիվանդությունները]» [Եղծ, 125]: «Որոշակի
միջոցներ» ասելով` նա հասկանում է հիմնականում բուժման
բնական միջոցները, այդ թվում` բուսական դեղերի միջոցով
բուժումը:
Հումորալ տեսության չորս հիմնական նյութերից, որոնք
համապատասխանում են չորս տարրական որակներին, Կող
բացին հիշատակում է միայն երկուսը` մաղձը և լորձանյու
թը: Այս հանգամանքը ակադեմիկոս Լ. Ա. Հովհաննիսյանը
բացատրում է նրանով, որ հայ մտածողը կամ առիթ չի ունե
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ցել ավելի հանգամանորեն շարադրել իր հումորալ հայացք
ները, կամ հիմնական նյութերից ընդունում է միայն մաղձն
ու լորձանյութը` բժշկության մեջ դոգմատիկ ուղղության
որոշ ներկայացուցիչների նման (օրինակ` Ֆեսալի), կամ
գլխավորապես մաղձն ու լորձանյութը` հիպոկրատականնե
րի նման1:
Նյարդային և հոգեկան հիվանդությունները ևս Կող
բացին բացատրում է հումորալ տեսությամբ: Լ. Հովհան
նիսյանի կարծիքով` Եզնիկը հոգեկան հիվանդություննե
րի հարցում ցուցաբերում է քաջածանոթություն դասական
հելլենական բժշկության լավագույն ներկայացուցիչների
հայացքների հետ: Մինչդեռ, շարունակում է գիտնականը,
հոգեկան հիվանդությունների առաջացման առումով Եզնի
կի դարաշրջանը կտրուկ հետադիմության և հունահռոմեա
կան բժշկությունից շեղման շրջան էր, որը սկսվել էր III դա
րից, երբ առաջին պլան մղվեցին կրոնախորհրդապաշտական
պատկերացումները2:
Հայ մտածողը կանգ է առնում նաև հոգեֆիզիկական
այնպիսի բարդ երևույթի քննության վրա, ինչպիսին է երա
զը` ենթադրելով, որ այն նույնպես ունի տարբեր պատճառ
ներ: Այդ հարցին ևս նա փորձում է տալ ռացիոնալիստական
և փորձնական բացատրություն: Այդ պատճառով էլ նա որ
պես հիմնական պատճառ նշում է մարդկային բանականու
թյան ընդունակությունը մարմնի հանգստի (այսինքն` քնի
մեջ) ժամանակ զբաղվել նրանով, ինչի մասին նա մտածել է
ցերեկը:
Սակայն, ընդունում է Կողբացին, լինում է այնպես, որ
մարդ երազում տեսնում է այն, ինչի մասին չի մտածել: Այդ
հանգամանքը ունի երկու պատճառ. 1) այն կատարվում է
1
2

Оганесян Л. А. История медицины в Армении. Т. 1. С. 94.
Նույն տեղում, էջ 103-104:

202

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

կամ Աստծու շնորհի ազդեցությամբ, երբ ինչ-որ բան տես
նում են, ինչպես հայելու մեջ` որպես օրինակ, ոչ թե ճշմար
տացի, իրականում: Դա տեղի է ունենում, որպեսզի մարդուն
մղի դեպի բարի գործերը. 2) այն տեղի է ունենում դևերի
դրդումով, որոնք տարբեր կերպարանքներ են ընդունում.
երբեմն կանացի կերպարանք` կրքեր ու ցանկություններ
բորբոքելու, իսկ երբեմն` հրեշավոր գազանների կամ սողուն
ների` սարսափ առաջացնելու համար: Կանանց կերպարանք
ընդունելով` դևերը մոլորեցնում են տղամարդկանց, իսկ
տղամարդկանց կերպարանքով` կանանց: Նրանք չունեն ո՛չ
կանացի, ո՛չ տղամարդու սեռական օրգաններ, բայց ցանկու
թյան օրգանները գրգռելով` ստիպում են սերմ արտադրել:
Այսինքն` սերմի արտադրությունը կատարվում է ոչ միայն
սեռական հարաբերության ընթացքում, այլև քնի մեջ:
Կողբացու այդ դատողությունները չեն հակասում վե
րոնշյալ սկզբունքին, այլ, ընդհակառակը, հաստատում ու
լրացնում են այն: Տվյալ դեպքում խոսքը ոչ–մարմնականի
(մարդու բանականություն, միտք) վրա ոչ–մարմնականի
(դևերի) ազդեցության մասին է, ինչը, իր հերթին, անմարմին
կերպարներ է ծնում: Սակայն անմարմին պատկերը մարդու
մտքում, մարմնի «անգործության» պարագայում կարող է
հանգեցնել ֆիզիոլոգիական բնույթի որոշակի գործընթաց
ների: Դա նաև նշանակում է, որ մարդկային մարմնի «ան
գործությունը» քնի մեջ դիտվում է որպես հարաբերական, և
որ հոգեկան ու մարմնական երևույթների միջև գոյություն
ունի որոշակի կապ:
Վերոշարադրյալից կարելի է որոշ եզրակացություններ
անել: Մարդկային օրգանիզմում տեղի ունեցող թե՛ ֆիզիոլո
գիական, թե՛  հոգեկան շեղումները արտաքին պատճառների
ու գործոնների ազդեցության արդյունք են: Ինչպես մարմ
նականի վրա մարմնականի ներգործությունը կարող է հան
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գեցնել հոգեկան հետևանքների, այդպես էլ անմարմինի վրա
անմարմինի ներգործությունը կարող է ֆիզիոլոգիական հե
տևանքներ ունենալ: Այսպիսով` Կողբացին արտահայտում
է ֆիզիոլոգիական (մարմնական) և հոգեկան (անմարմին)
գործընթացների միջև միջնորդավորված կապի գոյության,
նրանց փոխկապվածության և փոխպայմանավորվածության
մասին կարևոր միտքը:
Սակայն, թեև նրա դատողությունների ընթացքը հիմն
վում է դիտարկումների ու փորձի, հիվանդությունների բնա
կան պատճառների բացահայտման և դրանց բուժման բնա
կան միջոցները ցույց տալու վրա, Կողբացին վերջում հայ
տարարում է, որ «մենք դա չենք ընտրում, որովհետև մեզ
համար Ճշմարիտ է Ավետարանի խոսքը» [Եղծ, 125]:
Այստեղ ոչ միայն դրսևորվում է մտածողի անհետևողա
կանությունն այն իմաստով, որ բնական երևույթների բնա
կան մեկնաբանությունը ավարտվում է Սուրբ գիրքը վկայա
կոչելով, այլև ակնհայտ հակասություն է առաջանում հենց
իր մեթոդաբանական սկզբունքի հետ, ըստ որի` անմարմինը
չի կարող մարմնականի մեջ թափանցել և անմիջականորեն
ազդել նրա վրա:
Կողբացու, ինչպես և ողջ միջնադարյան քրիստոնեա
կան մարդաբանության բաղկացուցիչ մասը հոգու մասին
ուսմունքն է: Նրա կարծիքով` հենց այն պատճառով, որ
հրեշտակները, դևերը և մարդկային հոգիները ընդունակ են
արագ տեղաշարժվել տարածության մեջ, նրանք կոչվում են
հոգուց (ոգեղեն) կամ որ նույնն է` քամուց (օդեղեն) բաղկա
ցած: Ճիշտ նույն կերպ էլ հրեշտակները իրենց ուժի շնորհիվ
կոչվում են հրեղեն: Բայց նրանց էությունը բարձր է քամու
և կրակի էությունից, մտքից նուրբ է և նրանից արագ: Քան
զի հրեշտակները հոգի են կոչվում իրենց մեծ արագության
պատճառով` ցույց տալու համար, որ նրանք քամուց (օդից)
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թեթև են, քանի որ եբրայերենում, հունարենում, ասորերե
նում և հայերենում հոգին (շունչը) և քամին (օդը) մի ան
վանում ունեն: Սակայն հոգին ո՛չ քամու էությունից է բաղ
կացած, ո՛չ էլ կրակի, քանի որ այդ դեպքում ինքն էլ նյու
թական կլիներ, որովհետև ողջ նյութականը չորս տարրերից
է բաղկացած, իսկ ոչ–նյութականը, այսինքն` հոգին, պարզ
բնություն ունի:
Մարդը բանական հոգու շնորհիվ վեր է բարձրանում
շրջապատող աշխարհից: Հոգին, այդ թվում` մարդկային,
ստեղծված է Աստծու կողմից և չի բխում աստվածային էու
թյունից: Կողբացին գրում է. «Եթե հոգիները Աստծու էու
թյունից առաջանային` անստեղծ ու անմահ, [ապա] նրանց
մեջ որտեղից են երեք մասերը` բանականը, ցասումնականն
ու ցանկականը: Ու թեև Աստծու մեջ [այդ մասերից] կա ըն
դամենը մեկը (բանականը) և միայն դա է ցանկացած բանա
կանի աղբյուրը, բայց Աստված վեր է և զերծ է [ցանկացած]
ցասումից ու ցանկությունից, քանզի աստվածային էությու
նը չունի ո՛չ կարիքներ, և ո՛չ մասնատվություն մասերի»
[Եղծ, 157]:
Թեև Եզնիկը չի հերքում հոգու պլատոնական սահ
մանումը (հոգին ունի «պարզ ու անմարմին բնություն») և
հոգու պլատոնական բաժանումը երեք մասի, սակայն այդ
ամենը նա ենթարկում է հոգու մասին քրիստոնեական ուս
մունքի հիմնավորման և պլատոնական ուսմունքի հերքման
գործին: Պլատոնի ուսմունքը Կողբացուն չէր բավարարում
այն պատճառով, որ պլատոնականները Աստծու հետ միասին
ընդունում էին նյութը (մատերիան) ու գաղափարը` համարե
լով, որ աշխարհը արարված է, ոչնչացման ենթակա, իսկ հո
գին արարված չէ, այն անմահ է և աստվածային բնույթ ունի,
ինչը հանգեցնում է հոգիների վերաբնակեցման ընդունման
ու բազմաստվածության:

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

205

Հոգու անմահության պլատոնական ըմբռնումը չի հա
մապատասխանում քրիստոնեական ըմբռնմանը, ըստ որի`
հոգին անմահ է միայն իր ստեղծումից հետո: Կողբացու հա
մար անընդունելի է նաև հոգու աստվածայնության մասին
Պլատոնի պնդումը, քանի որ «պլատոնականները անպատ
վում են Աստծուն, երբ «Աստծու էությունը բաժանում են
մասերի, տրոհելով բազում հոգիների այնպես, որ [Աստծու]
բնության մի մասը տանջում է իր իսկ բնության մյուս մասը»
[Եղծ, 146-147]:
Այդ քննադատության հետ է կապված նաև հոգիների
վերաբնակեցման` մետամպսիխոզի մասին ուսմունքի եզնիկ
յան քննադատությունը: Ըստ Կողբացու` Պլատոնը, հետևե
լով նախորդ մտածողներին, առաջին հերթին` Պյութագորա
սին, համարում է, որ հոգիները տեղափոխվում են մարմնից
մարմին, այդ թվում` կենդանիների, սողունների ու որդերի:
Այդ «չարագործությունը» տարածում են նաև Աստծու վրա,
իբր նա մի մասն իր մեջ է պահում, իսկ մյուս մասին տանջում
է սողունների ու որդերի մեջ: Սակայն դա հատուկ չէ նրան,
ով անբաժանելի է, միասնական և մասեր չունի: Հայ մտածո
ղի համոզմամբ` այդ դատողությունները ոմանց դատարկա
բանության պատճառն են, թե իբր մի Աստծուց առաջացել են
բազմաթիվ աստվածներ: Բայց այդ դեպքում, շարունակում
է նա, ինչու «ո՛չ բազմաթիվ աշխարհներ կան, ո՛չ բազմաթիվ
երկինքներ, ո՛չ բազմաթիվ արեգակներ, ո՛չ բազմաթիվ երկր
ներ» [Եղծ, 158]:
Հետևաբար` հոգու էության վերաբերյալ Պյութագորա
սի և Պլատոնի պատկերացումների քննադատությունը, վեր
ջին հաշվով, հետապնդում է հեթանոսական բազմաստվա
ծությունը հերքելու նպատակ:
Բնության օրգանիստական հայեցակարգի բաղկացուցիչ
մասն է երկնային լուսատուների` որպես կենդանի էակնե

206

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

րի ըմբռնումը: Այդ ուսմունքն անմիջականորեն առնչվում
է մարդու էության ըմբռնմանը, քանի որ մարդկանց ծնուն
դի ու մահվան պատճառը կապում է աստղերի հետ: Այդ կա
պակցությամբ նա խիստ քննադատության է ենթարկում
քաղդեացի աստղաբաշխներին, ըստ որոնց` մարդու ծննդյան
ժամանակ ճշտորեն որոշվում է նաև նրա մահվան ժամանա
կը, և անհնար է, որ մեկը ուշ կամ շուտ մեռնի: Հիմնվելով
առողջ դատողականության ու կենսափորձի վրա` Կողբա
ցին պնդում է, որ նման հորինվածքները հերքվում են պա
տերազմներով, երբ մեկ օրում տարբեր տարիքի հազարավոր
մարդիկ են զոհվում: Ու թեև նրանց ծնունդը միաժամանակ
չի եղել, բայց մահը միաժամանակ է վրա հասնում: Նույն
ոգով աստղաբաշխները պնդում են, որ աստղերը որոշում են
մարդկանց մաշկի գույնը: Այդ դեպքում «ինչո՞ւ հնդիկնե
րի մեջ ոչ ոք երբևէ սպիտակամորթ չծնվեց: Մի՞թե միայն
Հնդկաստան չի հասնում այն աստղը, որն արարում է սպի
տակամորթ մարդկանց, իսկ մյուս երկրներ չի հասնում սևա
մորթ մարդիկ ծնող աստղը: Եվ հնդիկի ատամները որտեղի՞ց
են այնքան սպիտակ» [Եղծ, 107-108]:
Այնուհետև պնդում են, թե աստղերը նաև մարդկանց
երջանկության ու զրկանքների պատճառ են` կախված այն
բանից, թե համաստեղություններին ո՛ր աստղն է հանդի
պում, այդ ժամանակ էլ տեղի է ունենում համապատասխան
ծնունդ: Ասում են, շարունակում է Կողբացին, երբ Առյուծը
մտնում է համաստեղություն, այդ ժամանակ ծնված մարդը
թագավոր է դառնում, երբ Ցուլն է մտնում, ապա մարդը կլի
նի երջանիկ ու հզոր, երբ Խոյն է մտնում, մարդը հարուստ
կլինի, իսկ երբ Կարիճը` մարդ կլինի չար ու մեղսագործ և
այլն:
Սակայն, ասում է Կողբացին, եթե թագավորների ծննդյան
պատճառը իսկապես Առյուծը լիներ, ապա «թագավոր կդառ
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նար ոչ թե թագավորի որդին, այլ նա, ում ծնունդը կզուգա
դիպեր Առյուծի` [համապատասխան] աստղատուն մտնե
լուն: Բայց մենք տեսնում ենք, որ հենց թագավորի որդին է
թագավոր դառնում»: Բացի այդ, այդ ժամանակ ոչ թե մի հո
գի է ծնվում, այլ բազմաթիվ մարդիկ, իսկ բոլորը թագավոր
դառնալ չեն կարող: Այստեղից նա հետևեցնում է, որ ինչ
պես թագավորելու, այնպես էլ հզորության ու հարստության
պատճառը աստղը չէ, մանավանդ, երբ տեսնում ենք, որ «հա
րուստը աղքատանում է, իսկ աղքատը` հարստանում»: Չէ՞
որ չի կարելի ընդունել, որ միևնույն աստղը կարող է դառ
նալ և՛ հարստության, և՛ աղքատության, և՛ հզորության, և՛
թուլության պատճառ, քանի որ և՛ հզորներին ենք տեսնում
թուլացած, և թույլերին` հզորացած, ինչպես չարագործնե
րին` խելոքացած, այնպես էլ խելոքներին` չարացած:
Կողբացին հարցնում է, թե ով է երկինք բարձրացրել
այդ գիշատիչներին ու խոտակերներին, որպեսզի նրանք էլ
մարդկանց ծննդյան պատճառ դառնան, քանի որ որևէ մեկի
ծննդյան պատճառ կարող է դառնալ միայն նա, ով իր իմաս
տությամբ, կատարելությամբ բարձր է նրանից: Այժմ, շարու
նակում է նա, տեսնենք, թե ով է բարձր` «մա՞րդ, որ տիրում
է անասունին, թե՞ անասունը, որ ծառայում է մարդուն, և ոչ
միայն ծառայում է, այլև նրա կերակուրն է»: Եվ եթե կենդա
նիները ստեղծված են մարդուն ծառայելու համար, ինչպես
կարող է պատահել, որ նրանք երկինք բարձրանան ու մարդ
կանց ծննդյան պատճառ դառնան: Քանի որ աստղերը «կեն
դանությունից այնքան են հեռու, որքան ճրագը, որ մարդ
կանց կողմից պատրաստված է` գիշերը տանը լույս տալու
համար: Եվ ոչ կենդանիները ինչպե՞ս կարող են կենդանինե
րի ծննդյան պատճառը լինել» :
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Ինչպես կարելի է նկատել, աստղաբաշխության քննա
դատությունը կատարվում է աստվածաբանական, նպատա
կաբանական և ռացիոնալիստական դիրքերից:
***
Այսպիսով` Կողբացու մոտ բնագիտական խնդրակարգը
հարաբերական ինքնուրույնություն է ձեռք բերում` ընդգր
կելով ժամանակի բնագիտական գիտելիքի մի շարք կարևոր
բնագավառներ: Միջնադարյան գիտնականի հայացքների
վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել որոշ եզրակացու
թյուններ.
1. Տիեզերագիտական հարցերում Կողբացին հետևում
է ձևավորվող պաշտոնական քրիստոնեական տիեզերա
գրության սկզբունքներին: Նա զարգացնում է տիեզերքի
կիսագնդաձևության և երկրի սկավառակաձևության մա
սին ուսմունքը: Երկնային բոլոր մարմինները գտնվում են
անընդհատ, անհավասարաչափ և բնական շարժման վի
ճակում, իսկ երկինքը մնում է անշարժ: Նրա ուսմունքում
արդեն նշմարվում է յոթ գոտիների գաղափարը, որոնցով
շարժվում են Արեգակը, Լուսինը և հինգ մոլորակները: Լու
սատուներն իրենց շարժման ընթացքում հերթականությամբ
մտնում են համապատասխան համաստեղություններ: «Եղծ
աղանդոցի» տարբեր հատվածների համեմատությունը ցույց
է տալիս, որ համաստեղությունները համարվում են անշարժ
երկնքին ամրացված:
2. Բազմազան աշխարհի առաջացման ու գոյության
հիմքում ընկած են չորս տարրերը, որոնցից յուրաքանչյուրն
օժտված է մեկ որակով: Տարրերի զանազան համակցություն
ներով է բացատրվում նյութական իրերի կազմավորումը, իսկ
դրանց տարանջատմամբ, որը տեղի է ունենում համամասնու
թյան խախտման հետևանքով, ոչնչացումը: Փոխազդեցու
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թյան և միախառնման ընթացում տարրերը ձեռք են բերում
լրացուցիչ որակ: Տարրերը ներունակաբար առկա են մեկը
մյուսի մեջ և ակտուալացվում են փոխազդեցության ընթաց
քում: Դրանք դիտվում են որոշակի վիճակներ, ինչի շնորհիվ
հանդես են գալիս և՛ որպես նյութական մարմինների ներքին
կառուցվածքի նյութական բաղադրիչներ, և՛ որպես որակա
կան մակրոգոյացություններ: Ի տարբերություն Մաշտոցի և
արիստոտելյան բնափիլիսոփայական ավանդույթի` Կողբա
ցու մոտ ուրվագծվում է երկնային ու երկրային մարմիննե
րի նյութական բաղադրության նույնացման, երկնայինի ու
երկրայինի հակադրության վերացման միտում:
3. Տիեզերքի` որպես ամբողջության դիտարկումը, դրա
կառուցվածքային տարրերի գործառնության մեջ օրինա
չափությունների բացահայտման ձգտումը տրամաբանորեն
հանգեցրել են նաև բնական ստորակարգության կառուցման
անհրաժեշտության: Անկախ Կողբացու հետապնդած աշխար
հայացքային, գաղափարախոսական և այլ նպատակներից`
այդպիսի փորձը կարևոր նշանակություն է ունեցել ձևավոր
վող ազգային գիտության ու փիլիսոփայության, մասնավո
րապես` կենսաբանական մտքի զարգացման համար: Դա, իր
հերթին, պահանջում էր ոչ միայն ժամանակի բնագիտական
մտքի տարբեր բնագավառների ընդարձակ իմացություն, այ
լև տեսական–մեթոդաբանական ծանրակշիռ հիմք: Նրա կա
ռուցած բնության ստորակարգության սխեման հիմնված է
արիստոտելյան «բնության սանդուղքի» (կամ «գոյերի սան
դուղքի») վրա, թեև չի կրկնում այն: Սակայն արիստոտելյան
հայեցակարգի վերածննդի փաստը ինքնին նշանակալի է
միջնադարյան կենսաբանական մտքի, նույնիսկ Նոր ժամա
նակի կենսաբանության զարգացման առումով:
Բնական գոյերի հաջորդական տեղաբաշխման մասին
արիստոտելյան հայեցակարգը ձևափոխված տեսքով որոշա
14 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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կի տեղ է գտել վաղ քրիստոնեական մի շարք մտածողների,
մասնավորապես, Գրիգոր Նյուսացու (IV դ.), Նեմեսիոս Եմեսա
ցու (IV–V դդ.) երկերում: Նեմեսիոսից հետո այն մոռացության
մատնվեց: Արևմտաեվրոպական գիտական միտքը կրկին
անդրադարձավ արիստոտելյան հայեցակարգին միայն XVII
–XVIII դարերում: «Գոյերի սանդուղքի» գաղափարը չափա
զանց կարևոր դեր է խաղացել հատկապես XVIII դարի կենսա
բանական ուսմունքներում: Արիստոտելի հիշյալ ուսմունքը
լայն տարածում է ստացել միջնադարյան հայ բնափիլիսո
փայության մեջ` Եզնիկ Կողբացու, Դավիթ Անհաղթի, Նեմե
սիոսի երկի հայերեն թարգմանության (712 թ.), Հովհաննես
Սարկավագի և այլոց երկերի շնորհիվ:
4) Կողբացին իր «բնության սանդուղքի» կառուցման
ընթացքում ելնում է հետևյալ հիմնական հասկացություն
ներից` մարմն
 ավ
 որ և ոչ–մարմն
 ավ
 որ, շնչավ
 որ և անշ ունչ,
կենդ
 ան
 ի և անկ ենդ
 ան: «Մարմնավոր» հասկացությունը
նույնական չէ «նյութական» հասկացությանը և ընդգրկում
է միայն այն էակներին, որոնք իրենց տեսակը պահպանում
են բազմացման ճանապարհով ու սերմերի առկայության
շնորհիվ, այսինքն` բույսերին, կենդանիներին և մարդկանց:
Հենց այդ իմաստով էլ «մարմնավոր» հասկացությունը հա
մընկնում է «շնչավոր» հասկացության հետ, քանի որ վերջի
նիս տարբերիչ հատկանիշը նույնպես սերմերով բազմանալն
է: Շնչավորության բարձրագույն դրսևորումը համընկնում
է «կենդանի» հասկացության հետ և ենթադրում բանական
հոգու առկայություն, ինչը հատուկ է միայն մարդուն:
«Բնական սանդուղքի» առաջին աստիճանը զբաղեցնում
են անշունչ բնական առարկաները (հողը, քարը, ծառը, լու
սատուները և այլն), որոնց բնորոշ հատկանիշներն են` ծա
գումը (տարրերի միացությունը), գոյությունը (տարրերի
հավասարակշռությունը, ներդաշնակությունը) և ոչնչացու
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մը (տարրերի տարանջատումը): Երկրորդ աստիճանը կազ
մում են բույսերն ու ծառերը, որոնք նշված հատկանիշներից
բացի, օժտված են նաև սնուցման ու աճի` շնչավորության
ցածրագույն ձևի կարողությամբ: Երրորդ աստիճանը կազ
մում են կենդանիները, որոնք թվարկված հատկություննե
րից բացի, տեղաշարժման և բնական բնազդների ընդունա
կություն ունեն: Վերջին` չորրորդ աստիճանը զբաղեցնում
է մարդը` բնության «պսակը», ով իր մարմնավոր բնությամբ
առնչվում է մարմնավոր մյուս էակներին` օժտված լինելով
նրանց բոլոր հատկություններով, բայց որպես նաև հոգևոր
էակ, ի տարբերություն նրանց, բանական սկզբի կրող է: Հենց
բանականության շնորհիվ է մարդը բարձրանում բնության
աշխարհի վրա:
Թեև Կողբացին չի հիշատակում կեցության միջանկյալ
ձևերի մասին, սակայն «բնական սանդուղքի» աստիճաննե
րը կամ կեցության հիմնական սեռերը չեն դիտվում մյուս
ների հետ ունեցած կապից դուրս: Հասկանալի է, որ այստեղ,
ինչպես Արիստոտելի դեպքում, մենք հիմք չունենք խոսելու
բնության էվոլյուցիոն ըմբռնման մասին: Երկու դեպքում էլ
խոսքը վերաբերում է բնության արդեն իսկ գոյություն ու
նեցող բազմազանության դասակարգման ու կարգավորման
մասին:
5) Անտիկ գիտափիլիսոփայական մտքի առավել կամ
պակաս ազատ գործածությունը վերջին հաշվով մի նպատակ
էր հետապնդում. մատչելի բոլոր միջոցներով հիմնավորել
քրիստոնեական ուսմունքի ճշմարտացիությունն ու անսա
սանությունը և դրա առավելությունը անցյալի ու ներկայի
հեթանոսական ուսմունքների նկատմամբ:
Դրանով է բացատրվում Կողբացու հայացքներում որոշ
հակասությունների ու անհետևողականության առկայու
թյունը: Այսպես, մի կողմից առօրյա կյանքի պրակտիկայից,
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փորձից ու դիտարկումներից կամ անտիկ գիտության զինա
նոցից բերելով տվյալներ` որպես փաստարկ, նա վերջում հա
ճախ դիմում է Սուրբ Գրքի տեքստերին, մյուս կողմից` տա
լիս է բնական երևույթների ու գործընթացների ռացիոնալ
բացատրությունն ու նկարագրությունը, որոնք այս կամ այն
կերպ հակասում են կրոնաեկեղեցական դրույթներին: Ընդ
հանուր առմամբ` Կողբացու ուսմունքը բնության վերաբեր
յալ հայացքների կառուցիկ համակարգ է: Այն նշանակալի
դեր է խաղացել հայ բնափիլիսոփայական ու բնագիտական
մտքի ձևավորման գործում:

4. Հովհան Մանդակունու սոցիալ–փիլիսոփայական
և էսթետիկական հայացքները
Հովհան Մանդակունին (V դարի երկրորդ կես)` կրոնա–եկե
ղեցական խոշոր գործիչներից է, մտածող, թարգմանիչ, Սահակ
Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի դպրոցի վերջին ներկայացու
ցիչներից մեկը: Նա ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Վահան
Մամիկոնյանի ղեկավարությամբ հայ ժողովրդի ազգային–
ազատագրական շարժմանը` ընդդեմ պարսկական տիրապե
տության: Իր կաթողիկոսության օրոք (478–490 թթ.) կարգավո
րել է Հայ եկեղեցու ծիսակարգը («Մաշտոց»), էապես ընդլայնել
և հարստացրել է «ժամասացությունը», թարգմանություններ
կատարել հունարենից:
Մանդակունին հեղինակել է բազմաթիվ ճառեր, մեկնու
թյուններ և կանոններ, որոնցում արտացոլված են ժամանա
կաշրջանի բազում հրատապ խնդիրներ: Սակայն նրա երկերի
իմաստասիրական համարժեք ուսումնասրությունը ցայժմ
սպասում է իր հետազոտողին:
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Մանդակունին հիմնականում անդրադառնում է սոցիալ–
փիլիսոփայական խնդրակարգին, ինչը թերևս պայմանավոր
ված էր ազգի ծանր կացությամբ. ժողովուրդը սփոփվելու,
իրավիճակը մատչելի լեզվով բացատրելու և իմաստավորե
լու, ուղորդելու կարիք ուներ: Նրա սոցիալ–փիլիսոփայական
մտածողության ելակետն է քրիստոնեական արժեհամակար
գը և հատկապես քրիստոնեական համապարփակ բարոյակա
նությունը: Այս դիրքերից նա մեկնաբանում ու արժևորում է
սոցիալական կյանքի տարբեր դրսևորումները: Ընդսմին, նա
գրեթե չի անդրադառնում սոցիալական հարաբերություն
ների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտմանը:
Ուսումնասիրության օբյեկտը գոյություն ունեցող սոցիա
լական իրավիճակն է` իբրև այդպիսին:
Ուստի` պատահական չէ, որ հայ մտածողն անդրադառ
նում է ժամանակաշրջանի հայ իրականության մեջ առկա
սոցիալական հարաբերությունների բարոյական հիմքերի
բազմակողմանի քննարկմանը: Նա հատուկ ուշադրություն
է դարձնում տիրող անհավասարության, սոցիալական հա
կասությունների, սոցիալական տարբեր խավերի հասարա
կական դիրքի և դրանց գործառույթների պարզաբանմանը:
Նա փորձում է հարթեցնել սոցիալական հակասություննե
րը քրիստոնեական բարոյականության և արդարության
սկզբունքների հիման վրա: Նա համարում է, որ մեծահա
րուստները հազարապետներ ու մատակարարներ են հաս
տատված ի վերուստ, որպեսզի արդարաբար բաշխեն բարիք
ները մարդկանց միջև` ըստ անհրաժեշտության մեկին տալով
ավելին, իսկ մյուսին` պակաս: Այս առումով նա օրինակելի է
համարում առաքյալների շրջանի վաղ քրիստոնեական հա
մայնքի կազմակերպումը, երբ ունեցվածքը ընդհանուր էր,
և հավատացյալները Քրիստոսի մեկ մարմնի հավ
 աս
 ար ան
դամն
 եր էին. համայնքի յուրաքանչյուր անդամին տրվում

214

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

էր այն, ինչի կարիքը նա ուներ1: Ուստի` իշխանությունների
գերագույն առաքելությունը ժողովրդի (համայնքի) կազ
մակերպումն է` արդարության սկզբունքի հիման վրա, ինչն
ապահովում է նաև նրա անդամների հավասարությունը:
Ելնելով արդարության նման ընկալումից և նկատի ու
նենալով ժողովրդի մեջ տիրող թշվառությունն ու աղքա
տությունը` Մանդակունին ունևոր խավերին կոչ է անում
հոգ տանել աղքատների, ընչազուրկների, իսկ առավել ևս`
խեղանդամների ու հիվանդների, որբերի և այրիների, վշտա
հարների և օտարների, հյուրերի ու ծերերի և բոլոր կարի
քավորների մասին, որպեսզի նրանց օգնել բավարարել անհ
րաժեշտ կենսական կարիքները, ապահովել «օրապահիկը»
[Ճառեր, 49]: Միայն բարեգործության ճանապարհով մարդը
կարող է քավել իր մեղքերը: Ավելին` նա անհրաժեշտ է հա
մարում ստորին, աղքատ խավի առկայությունը, որպեսզի
ունևորները ողորմություն հատկացնելով` կարողանան թե
թևացնել իրենց մեղքերը, դուրս գան անօրենության շրջա
նակներից: Ուստի` նա հորդորում է հարուստներին` չտխրել
ունեցվածքի նվազելու համար, որովհետև դրան համապա
տասխան` նվազելու են նաև իրենց մեղքերը: Նա համոզում
է, որ երբ դրամը վանում ես քեզանից` միաժամանակ վանում
ես նաև մեղքերդ և մաքրում պիղծ գործերիդ անօրենությու
նը: Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ողորմություն չեն գործում`
նրանք մարդ չեն, այլ միայն ուտող ու լափող անասուն: Այդ
պիսի մարդիկ միայն անուն ունեն և ոչ մի օգտակարություն:
Եվ հակառակը, այն մարդը, ով կերակրում է աղքատներին
և կարիքավորներին, հյուրընկալում է օտարներին ու հօգա
տարություն դրսևորում հիվանդներին, նա, ըստ էության,
1

Հովհան Մանդակունի, Ճառեր / Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանեց`
Եզնիկ վարդապետ Բալայեան, Անթիլիաս, 1966, էջ 45: Այսուհետ տեքս
տում` Ճառեր:
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ընդունում, կերակրում, սփոփում է ոչ թե կոնկրետ մարդուն,
այլ հենց Քրիստոսին:
Մանդակունին պաշտպանում է վաղ քրիստոնեական
այն տեսակետը, որի համաձայն` նյութական բարիքները
ստեղծվում են աշխատանքի միջոցով, ուստի` սոցիալական
մեծ չարիք է համարում վաշխառությունը, ինչը հակասում
է նաև Աստվածաշնչի պատվիրանին: Նրա պատկերավոր
բնութագրմամբ` վաշխառուները «ուտում են աղքատների
մարմինը և անողորմաբար ըմպում նրանց արյունը» [Ճառեր,
58]: Վաշխառուի հոգեբանությունը և առհասարակ ընչասի
րությունը նա բնութագրում է պատկերավոր կերպով. «մին
չև իսկ ամուլ արգանդից բռնությամբ զավակ է պահանջում,
ապառաժնյա քարերից ակնկալում է պտուղ, առանց սերմա
նելու ուզում է հնձել, արուներից ծնունդ է պահանջում, քա
րից ուզում է [կաթ] կթել և ժայռից` ազնիվ բուրդ ստանալ.
տված դրամը ամբողջովին ընդունում է և առանց սերմնա
ցանի հանդգնում բերք հավաքել և անօրեն ստացվածքով
իր տունը լցնել: Հետո նստի` խորհելու իր ունեցվածքը բազ
մացնելու մասին, ապա իր անօրենություններով ծածկված,
աղքատներին ողորմություն է անում և հաշտության պա
տարագ մատուցում»: Մինչդեռ չպետք է հափշտակությամբ
հարստություն կուտակել և հետո մեղքերի թողության հա
մար ողորմություն գործել, քանզի երբեք հնարավոր չէ
«կրակը կրակով մարել, վերքը վերքով բուժել, մեղքը մեղքով
մաքրել և անօրինությունը անօրենությամբ քավել» [Ճառեր,
58-59]: Ընդ որում` ընչասիրությունը նա ավելի մեծ չարիք է
համարում, քան տոկոսներով դրամ տալը:
Նրանց, ովքեր «վարձկանների վարձատրությունը կզլա
նան», Մանդակունին դասում է արյունահեղների դասին,
իսկ սատանան դա թեթև բան է կարծել տալիս, որպեսզի
նրանք չապաշխարեն: Ուրիշները արհամարհելով վաճառ
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քի արդար գները` բարձր սակեր են հաստատում և ջանում
սակավը մեծագին ներկայացնել և հակառակը: Ոմանք ճիշտ
չափ ու կշիռ չեն օգտագործում` մեծ ու փոքր չափ հաստա
տելով, մարդկանց խաբելու և ընչազրկելու նպատակով: Իսկ
ոմանք վրեժխնդրությամբ լցված ավերում են ընկերոջ ամ
բարներն ու անդաստանները, հրդեհում նրա բնակարանը:
Եվ այս ամենը «սատանան թեթև մեղք կարծել կտա, որպես
զի չապաշխարեն» [Ճառեր, 149]: Ավելին` եթե երկրագործը
աշխարհի լիության և սերմերի բարգավաճության համար
Աստծուց անձրև է աղաչում, ապա վաշխառուն տենչում է
սով, տագնապ, որպեսզի իր փոխ տված դրամի տոկոսի փո
խարեն գրավի մարդկանց ծանր աշխատանքով վաստակած
ունեցվածքը:
Մանդակունին եզրակացնում է, որ աղքատանալու դեպ
քում ավելի լավ է ողորմությամբ հաց մուրալ, քան թե օգտ
վել անօրեն վաշխից: Մարդն իր ապրուստը պետք է վաս
տակի աշխատանքով: Նա ունի ձեռք, ոտք և արհեստի ու
նակություն, որոնց միջոցով պետք է աշխատի ու ապահովի
իր ապրուստը: Դրա համար գոյություն ունեն տարբեր ու
ղիներ: Եթե մրջյունը, մեղուն և այլն, որոնք, զուրկ լինելով
ձեռքերից և արհեստից, ինքնուրույնաբար լուծում են սննդի
հարցը, ապա մարդը միանգամայն կարող է լուծել կենսական
միջոցների հարցը: Չէ՞ որ նա օժտված է ձեռքով, գործիքնե
րով և «ամենահնար մտքով» [Ճառեր, 64]:
Սոցիալական ծանր պայմանները, տիրող սոցիալական
անարդարությունը, որպես կանոն, առաջացնում են ժո
ղովրդի դժկամությունը, ձևավորում այն մտայնությունը,
որ Աստված հովանավորում է հարուստներին և անտեսում
ընչազուրկներին: Ըստ հայ մտածողի` սոցիալական չարիք
ների և անհավասարության մեջ չպետք է որոնել Աստծու
անիրավությունը. չէ որ նա բոլոր մարդկանց անխտիր (հա
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րուստին և աղքատին) հավասարապես օժտել է նույն աչքով,
ձեռքով և ոտքով, չէ որ բոլորը հավասարապես օգտվում են
արևից, օդից, բոլորն էլ միևնույն հողից և Ադամից են, միև
նույն մկրտությունն է բոլորի համար, միևնույն Քրիստոսի
մարմինն ու արյունը, բոլորին մեկ երկիր, մեկ երկինք և մեկ
նյութ: Սրանք են Աստծու շնորհները, որոնք նա հավասարա
պես բաշխեց աղքատների և հարուստների միջև: Ըստ նրա`
հարստությունը Աստծու պարգևը չէ, տրված չէ ի վերուստ,
այն սոսկ երկրային, սոցիալական ծագում ունի: Նա մատ
նանշում է դասական դարձած հարստացման երեք աղբյուր.
ոմանք այն ձեռք բերեցին ագահությամբ և հափշտակու
թյամբ, ոմանք տքնաջան աշխատանքով, իսկ ոմանք` ժա
ռանգաբար:
Կաթողիկոս–մտածողի համար առավել անընդունելի է
հարստացման առաջին եղանակը: Միաժամանակ նա փոր
ձում է բարոյա–հոգեբանական սփոփանքի հիմքեր և խոս
քեր գտնել ընչազուրկների համար: Այսպես, նա մխիթարում
է աղքատներին, համոզելով նրանց, որ լինելով ընչազուրկ`
նրանք միաժամանակ անհոգ են, քանզի հարստությունը
մղձավանջների պատճառ է, այն երկյուղով է պարուրում
հարուստների մտքերը: Աղքատը ծաղրում է «խռովահար և
աղմկոտ մեծահարուստներին», իսկ ամբարտավան իշխաննե
րը` զայրանում են: Երկիրը լի է գողերով և ավազակներով,
զրպարտողներով ու բռնավորներով, բայց աղքատը վախ
չունի և անհոգ է նրանցից: Դատավորները գազանացած են,
բայց աղքատը հանգիստ է նրանց նկատմամբ, քանզի ստաց
վածք չունենալու պատճառով նրա կյանքը խաղաղ է. ազատ
է ամեն ինչից և բոլորովին զերծ կասկածից` աննախանձ,
անվրեժխնդիր և ազատ զանազան ախտերից: Նա կարիք չու
նի բազում շինությունների և ոչ էլ դռների համար երկաթե
փականքների: Աղքատի հիվանդության դեպքում տրտմու
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թյուն չի տիրում և ոչ էլ աղմուկ ու խռովք բարձրանում նրա
մահվան պահին. նրա օրերը չափազանց անհոգ են ու նրա
կյանքը` հանգիստ: «Այս բոլոր ազատությունները ունի աղ
քատը երկրի վրա» [Ճառեր, 67], – եզրակացնում է մտածողը:
Այսպիսով` աղք ատ
 ը ազ
 ատ է ու հավ
 աս
 ար ընչ ազրկ ության
մեջ: Այլ կերպ ասած` անկախ ամեն ինչից, նա բարձր է դա
սում մարդու ազատությունը:
Մանդակունին իր Ճառերում անդրադառնում է նաև
քրիստոնեական խրատի մեթոդներին ու եղանակներին,
վարդապետի և ժողովրդի փոխհարաբերություններին, վար
դապետի բարոյական կերպարին, սոցիալական գործառույթ
ներին և այլն, որոնք բացահայտում են միջնադարյան ու
սուցման ու դաստիարակության կարևոր կողմերից մեկը:
Հասարակության մեջ հոգևոր և բարոյական արժեքների
կրողը, ժողովրդի մեջ դրանք սերմանողն ու ամրապնդողը
քրիստոնեական եկեղեցին է, հոգևորականությունը: Ուստի`
ընկերային դաստիարակության գործում գլխավոր դերակա
տարությունը պատկանում է եկեղեցուն:
Քահանան մարդկային հոգիների բժիշկն է և այս առու
մով` Աստծու գործակիցը: Աստված ստեղծել է մարդուն
ազատ կամքով, ուստի` մարդը կարող է ցանկանալ և՛ բա
րին, և՛ չարը: Քահանայի խնդիրն է` մարդու ազատ կամքն
ուղղել դեպի առաքինի գործեր: Մանդակունին տարբեր տե
սանկյուններից վերլուծելով հասարակության մեջ հոգևո
րականների գործունեությունը` ցույց է տալիս, որ նրանց
մեծամասնությունը իրականում չի զբաղվում ի վերուստ
սահմանված անմիջական գործերով ու առաքելությամբ, չի
կատարում իր սոցիալական ու ազգանվեր գործառույթները:
Այսպես` քահանաները չեն քննում գողերի հանցանքները,
անտեսում, անուշադրության են մատնում հարբեցողներին,
չեն պատժում դյութողներին և հմայողներին, չեն քննադա
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տում ու չեն անարգում դիվական թատրոնները, չեն խա
փանում դեռևս տարածված հեթանոսական լացն ու կոծը,
չեն հանդիմանում նախանձոտին, չեն սաստում չարագոր
ծությունը և չեն պատժում ծուլության համար, չեն հորդո
րում ունևորներին ողորմություն անել ու չեն քաջալերում
աղոթել, բնավ չեն ցանկանում մեկին տխրեցնել` նրան կար
գուկանոնի հրավիրելով և այլն: Իրականում, սաստկումով
նշում է նա, քահանաները ավելի մեծ կարևորություն են
տալիս մարմնավոր, իրեղեն բաներին: Քահանայական դա
սը խանդավառված անմնացորդ տրվում է աշխարհիկ կյան
քի վայելքներին` մարմնի հեշտության, ուտելուն և խմելուն,
նյութական հարստություն դիզելուն: Քահանաները հիմ
նականում զբաղված են պատիժներ սահմանելով` ստանալու
եկամուտ և զանազան պատիժների միջոցով անօրինաբար
ինչք են հավաքում եկեղեցու անունից: Նրանք գործում են
բռնությամբ, հրամայում իշխանաբար և երբեք հանդես չեն
գալիս իբրև քահանա [Ճառեր, 78]:
Մանդակունին համարում է, որ հասարակ մարդը կարող
է հազար անգամ սայթաքել, սխալվել և, այդուհանդերձ, նե
րողություն ակնկալել ու մեղքի թողություն ստանալ, սա
կայն եթե նման «հիվանդությամբ» տառապում է հոգևոր ու
սուցիչը` վարդապետը, ապա նրա «ինքնարդարացման» բոլոր
ջանքերն ու փաստարկները միանգամայն անհիմն են, և նա
պիտի արժանանա գերագույն պատժի, քանզի «շատ դժվար
է մեղավոր առաջնորդներին հասնել փրկության»: Ընդհան
րացնելով իր միտքը հոգևորականների մասին` նա նշում է, որ
նրանք «հովվի անուն ունեն միայն և գայլերից հափշտ
 ակ ում
են հափշտ
 ակ ած ը, ինչի համար չարաչար հաշիվ պիտի տան,
որովհետև չսովորեցրին և չխրատեցին Աստծու կամքին հա
մաձայն» (ընդգծումը մերն է. –Կ. Մ.) [Ճառեր, 78]: Այս առու
մով հոգևորականները ոչնչով չեն տարբերվում աշխարհիկ
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տերերից, ինչն ավելի է ծանրացնում հասարակ ժողովրդի
առանց այդ էլ թշվառ վիճակը:
Ըստ Մանդակունու` ունեցվածքը, սեփականությունը
պաշտպանության և պահպանման կարիք ունեն, հակառակ
պարագայում` պատիժն անխուսափելի է: Այսպես` նրանք,
ովքեր թագավորից ավանդ են ստանում (վերցնում) և դրա
նից ինչ-որ մաս կորցնում, ապա նրանք խստագույնս պատժ
վում են: Նույնը վերաբերում է արքունիքին վնաս հասցնող
ծառաներին: Որպես օրինակ` նա մատնանշում է հոտերի պա
հապաններին, ովքեր փոսեր են փորում, ցանկապատ շինում,
լապտերներ դնում և շներով հոտը պատում, որպեսզի գա
զանները չկարողանան հարձակվել: Եթե նրանք ծուլանան,
ապա դարան մտած գայլերը և գողերը կհափշտակեն հոտը:
Ուստի, եզրակացնում է մտածողը, եթե անբան ոչխարները
այսքան զգուշության կարիք ունեն, որքա՞ն ավելի պահ
պանության կարիք ունեն մարդկային հոգիները սատանա
յի աներևույթ նետերի դեմ, որոնք մարդկանց խորհուրդնե
րի մեջ ներմուծում են այլազան չարիքներ` ագահություն,
այլազրկություն, պոռնկություն, շնություն, գողություն,
ատելություն, սպանություն, նախանձ, ոխակալություն,
բամբասանք, բարկություն, նենգություն, չարաբանություն,
թունավոր դեղ, զրկողություն, վաշխաժողովություն, չափե
րի և կշիռների նենգություն, թատերասիրություն, պճնողու
թյուն, անհնազանդություն, անժուժկալություն, անհավա
տություն, սնափառություն, ձանձրություն, մոռացություն,
ստություն, հայհոյություն, քինահանություն, երդմնակե
րություն, ստախոսություն, շատակերություն, արբեցողու
թյուն, ամբարտավանություն, պղծություն և այլ տեսակի
ախտերի բազմություն [31, 79-80]:
Ըստ Մանդակունու` սատանայական ախտերի ամենագլ
խավորը անձն
 աս
 իր
 ությունն է, քանզի այն բովանդակում է
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ախտերի ողջ բազմությունը: Բացի այդ, անձնասերը երբեք
չի կարող ընկերասեր դառնալ: Դրան առնչվում է նաև նա
խանձը, որն արտահայտվում է այլ մարդկանց հանդեպ և սո
ցիալական լուրջ չարիք հանդիսանում: Ներկայումս, գրում է
նա, մեծ է այն մարդկանց թիվը, որոնք այրվում են նախան
ձով, երբ տեսնում են իրենց եղբոր հաջողությունը նյութա
կան և արվեստի բնագավառում: Ընդսմին` մեղքի բոլոր դրս
ևորումները և ախտերի անօրինությունները չարագործները
ջանում են թաքցնել մարդկանցից, ծածկել իրենց անիրա
վությունները [Ճառեր,95]: Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում
է թաքցնել կատարած հանցանքը և իր անձն արդարացնե
լու նպատակով զանազան ստահոտ պատմություններ է հո
րինում` ցանկանալով սեփական հանցանքը բարդել ուրիշի
վրա:
Մանդակունին նշված և այլ ախտերի հաղթահարման
համար անհրաժեշտ է համարում ժողովրդի գիտակցության
մեջ ներմուծել ու ամրապնդել քրիստոնեական առաքինու
թյունները, որոնցից կարևորագույնը սերն է: Այս առա
քինությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր քրիստոնյա
մարդու հոգու բաղկացուցիչը: Նա սերը համարում է «բոլոր
առաքինությունների համեմիչ աղը» [Ճառեր, 92]: Սրտով սեր
ունեցող անձը սիրում է աղքատությունը և ողորմությու
նը, որովհետև սիր
 ող
 ը պետք է աղք ատ
 ան
 ա: Ուստի` սերն ու
հարստ
 ություն
 ը մեկ անձ
 ի մեջ չեն կար
 ող համ
 ատ
 եղվ
 ել. սե
րը իր ունեցածը ցրում է կարիքավորներին: Սա է իսկական
քրիստոնյայի էությունը, նրա սոցիալական առաքելությու
նը:
Յուրաքանչյուր սոցիալական հանրույթի առաջնահերթ
խնդիրներից է վրեժխնդրության սուբյեկտի, դրա իրակա
նացման և դրան անմիջականորեն առնչվող արդարադատու
թյան հարցը: Ըստ հայ մտածողի` վրեժխնդրություն իրակա
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նացնողը, արդարադատություն հաստատողը դատավորն է,
ում իրավասությունն ու հեղինակությունը անվիճելի են:
Ուստի, նշում է նա, տուժածներից ոչ ոք չպետք է անվստա
հություն հայտնի դատավորի վրեժխնդրության իրավա
սության նկատմամբ և արհամարհելով նրա իշխանությու
նը` փորձի վրեժը լուծել անձամբ: Նա մերժում է անձնական
վրեժխնդրության գաղափարը առհասարակ, որովհետև դա
կհանգեցնի կարգուկանոնի վերացման: Անկախ այն բանից,
թե ինչպիսին կլինի դատավորի վճիռը` տուժածը պետք է ըն
դունի դա` հավատալով վերին դատավորին, որովհետև Տերն
է գերագույն և միակ վրեժխնդիրը, ինչպեսև զրկողների ու
զրկվածների հատուցիչը [Ճառեր, 104-105]: Հետևաբար` գե
րագույն վրեժխնդիրը, պատժի գերագույն աղբյուրը Աստ
վածն է, ուստի` տուժածներից ոչ ոք չպետք է արհամարհի
նրան: Ինչպես կարելի է ենթադրել, տվյալ դեպքում խոսքը
հոգևոր դատավորների (եկեղեցականների) մասին է, ովքեր,
նրա կարծիքով, կոչված են իրականացնել գերագույն դատա
վորի (Աստծու) կամքը:
Մանդակունին փորձում է գտնել զանազան երևույթնե
րի և հասկացությունների ընդհանուր հիմքը: Այսպես` նա
պնդում է, որ սպանությունը նույնն է թե՛ թագավորի, թե՛
աղքատի պարագայում: Նմանապես` շնանալը թագուհու
հետ նույնն է, ինչ աղքատի հետ:
Մանդակունին առավել դատապարտելի է համարում չա
րագործությունը ընտանիքի և մտերիմների հանդեպ: Նմա
նապես` ավելի մեծ չարիք է համարում «անձնասպանությու
նը», քան օտարի սպանությունը: Այստեղից նա հետևեցնում
է, որ սխալ է այն կարծիքը, թե իբր ընտանիքից գողանալը
չպետք է որակել իբրև գողություն: Մտածողը պնդում է, որ
դա ևս գողություն է և ավելի մեղանչական, քան օտարից
կատարած գողությունը [Ճառեր, 108]:
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Այս կապակցությամբ Մանդակունին անդրադառնում
է նաև ժողովրդական արվեստի, մասնավորապես` գուսան
ների և միմոսի թատրոնի սոցիալական դերակատարությա
նը: Արվեստի այս տեսակները լայն ժողովրդականացում էին
վայելում, ինչը նշված ժամանակաշրջանում պայմանավոր
ված էր ոչ այնքան արվեստի ազդեցության ներուժով, ինչ
պես կարծում են որոշ հետազոտողներ, որքան ժողովրդի սո
ցիալ–տնտեսական, կրոնագաղափարական և հոգեբանական
չափազանց ծանր կացությամբ: Միաժամանակ պետք է նկա
տի ունենալ այն հանգամանքը, որ քրիստոնեական արժեհա
մակարգի ոչ բոլոր ենթահամակարգներն էին ձևավորված:
Դա վերաբերում է նաև քննարկվող հարցին: Պաշտոնական
եկեղեցին դեռ չէր մշակել սեփական դիրքորոշումը արվես
տի վերաբերյալ, թեև Եկեղեցու առանձին հայրեր իրենց վե
րաբերմունքն են արտահայտել արվեստի որոշ տեսակների,
հատկապես` երաժշտության և թատրոնի նկատմամբ: Պատա
հական չէ, որ եկեղեցի–արվեստ հարաբերությունը գտնվում
էր դասական հայրաբանության ուշադրության կենտրո
նում` հաշվի առնելով հարցի աշխարհայացքային մեծ նշա
նակությունը:
Մանդակունին վրդովմունքով է խոսում ազգի բարոյա
կան վիճակի մասին, ինչը, նրա խորին համոզմամբ, կարող է
կործանարար նշանակություն ունենալ ազգի ճակատագրի
համար. «Մեր աչքերը վիրավորված են իրենց անպատկառ
նայվածքների համար, մեր ականջները ցավի մեջ են իրենց
անպատշաճ ունկնդրությունների համար, լեզուները` իրենց
բամբասանքների և սուտ երդումների համար, սրտերը` չար
ցանկությունների և պիղծ խորհուրդների համար, ձեռքերը`
հափշտակությունների և զրկումների համար, ոտքերը` թա
տերական խաղերի գնալու և անպարկեշտ քայլեր անելու
համար» [Ճառեր, 23]:
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Որպես հայոց կաթողիկոս և հոգևոր հովիվ` Մանդակու
նին չափազանց մտահոգված էր ազգի բարոյական առկա
նկարագրով ու հոգևոր վիճակով, նրա հակվածությամբ դեպի
աշխարհիկ զվարճանքները և թատերասիրությունը` համա
րելով դա անօրինություն, ինչի հետևանքով` «սատանայա
կան թատրոնները միշտ կցնծան խայտալով, իսկ Քրիստոսի
եկեղեցին դառնապես կողբա: Քանզի գրավելով Ս. Եկեղեցու
զավակներին` սատանան նրանց իրեն կապեց պիղծ, աղտոտ
և անառակ թատրոնների տեսարաններով» վրեժխնդրության
[Ճառեր, 122]:
Մարդկանց բազմությունը, սրտի կսկիծով նշում է Ման
դակունին, «խորապես ընկղմված է» դիվական մոլության մեջ
և գերեվարված սատանայի խորհուրդներով` «ներկա գտնվե
լով ապականիչ թատրերգություններին», որպեսզի լսի գու
սանների զազիր և պիղծ ձայները, ովքեր սատանայի մահա
բեր խորհուրդը սերմանում են մարդկանց սրտերում և մտքե
րում, որից առկայծելով` վառվում է ձեր մեջ ցանկության
կրակը և զանազան ախտերի բոցով բորբոքելով տոչորում են
ձեր մարմինները: Մարդիկ դուրս են գալիս թատրոններից
խոցված գաղտնի նետերով, որոնք խոր վերքեր են թողնում
նրանց հոգիներում և ինչպես մյուս դեպքերում «մեծամեծ
անօրինությունը [սատանան] չնչին բան է կարծել տալիս»:
Որովհետև «սովորությունը չար է և չար են հորդորիչները`
ինչպես գինին, գուսանը և սատանան, և մտքերը մոլորվում
են` ցոփագնացությամբ և լիրբ վավաշոտությամբ բոլոր
նրանք` ովքեր հոժարակամ են և դյուրահավան ընդունելու
սատանայի չար սերմերը»: Նա դատապարտում է հատկապես
թեթևամիտ և շվայտաբարո լկտի կանանց, ովքեր առավել
դյուրահավան են և դյուրախաբ ու շտապում են թատրոն,
որպեսզի տեսնեն անօրեն խաղերը: «Սատանայական հրա
պարակում նրանք զբաղեցնում են բարձր տեղ և խորհում և
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դիտում չարության մեջ գտնվող իրենց նմաններին: Թեպետ
նրանք անմիջականորեն չեն մասնակցում անօրեն գործո
ղություններին, սակայն իրենց սրտերում տանում են սատա
նայի մահաբեր նետը, ինչպես որսորդի նետից վիրավորված
գազանը թեև այդ պահին փրկվում է, սակայն նետը իր հետ
տանելով վաղ թե ուշ պիտի մահանա» [Ճառեր, 122]:
Մանդակունին մտահոգված է այն հարցով, թե ինչպես
բուժել մարդկանց «աներևույթ վերքերից», «փրկել», անա
րատ պահել նրանց հոգիները: Նրա կարծիքով` պետք է դիմել
վճռական քայլերի և իսպառ վերացնել թատերատեղիները`
դրանք անվանելով «մահաբեր որոգայթ», «բազմաչար ժողով»
և այլազան ախտերի «արվեստանոց»: Թատրոնները կույսե
րին մղում են պոռնկության, ամուսնացածներին` շնության,
օրինական կանայք ատելի են դառնում տղամարդկանց հա
մար, իսկ տղամարդիկ` արհամարհելի սեփական կանանց հա
մար: Թատրոններն են պատճառը, որ որդիները հակառակ
վում են հայրերին, իսկ ծառաները` իրենց տերերին: Դրանք
են ծնում «տղամարդկանց լկտիությունը և կանանց կատա
ղությունը…, կնահանությունը, մանկասպանությունը և այլ
զրկանքներ»: Թատրոնը միաժամանակ սովորեցնում է մարդ
անհատին «լպիրշություն, հոգու մեղկություն, մտքի քայ
քայում, աչքերի հայրատություն, դատարկախոսություն,
գործերի հեզզություն», որոնք այլասերելով` մարդկանց հե
ռացնում են Աստծու սիրուց և մերժում քրիստոնեական կար
գը [Ճառեր, 124]:
Այս ամենի հետևանքով կանայք պոռնկանում են, իսկ
տղամարդիկ «մատակամոլ» դառնում ձիերի նման և անօ
րեն «զազրաբանությամբ» ստորանում անասունների նման
և «աղտոտ տաղտկալի խոսքերի գարշություն են դուրս տա
լիս»: Որովհետև «որտեղ գուսաններ և միմոսներ կան, այն
տեղ տեղի է ունենում լկտի խաղ և ծաղր, այնտեղ դևերը
15 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

226

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

իրենց հետ կպարեն և զեխ մարդկանց մտքի մեջ աղտոտու
թյուն կսերմանեն, և առավել կբորբոքի գուսանների մոլեգ
նությունը, որոնք սրբության շնորհքի պիղծ հալածողներն
են»: Այդ իսկ պատճառով` գուսաններին պետք է «քարերով
քարկոծել և աշխարհից հալածել, քանի որ գրավելով շվայտա
սերներին` շարժում են խաղարանները, ուր մարդիկ մտնում
են ողջանդամ և դուրս գալիս վիրավոր», լցվում պիղծ հոգով:
Իսկ նրանք, ովքեր հավատով մոտենում են Քրիստոսին, լու
սավորվում են Սուրբ Հոգով և օրեցօր առաքինի գործերով
բարձրանում և հեռանում են սատանայի խաբեությունից:
Նրանք, ովքեր թատրոնների պղծությամբ մշտապես հպվում
են դևերին, խավարային բարքով մշտապես լցվում են սատա
նայի պիղծ հոգով և օրեցօր ծանրանալով անօրինությամբ`
գլորվում են վար, մինչև որ վերջնականապես հեռանում են
Աստծուց: Այդ իսկ պատճառով նրանք առավել հաճույքով
հաճախում են դևերի «բանակատեղի»` փութալով կոչում են
սատանային, քան Քրիստոսի Ս. Եկեղեցուն: «Քանզի թատե
րախաղերը դևերի համախմբում են և անառակ ու գուսա
նամոլ գինարբուներ, ուր զեխանում են և պագշոտում անա
ռակ կերպով, անաստվածորեն և արձակելով լեզվի սանձերն
ու բերնի կապերը» [Ճառեր, 125]: Սատանան հարվածում է
գաղտնագողի, նա երբեք ուղիղ ճանապարհով չի գործում և
անմեղ բան կարծեցնել կտա` վախենալով, որ մարդիկ կզգու
շանան:
Մանդակունին կրոնաեկեղեցական դիրքերից սուր
քննադատության է ենթարկել ժողովրդական թատրոնը և
գուսանների երաժշտական–բանաստեղծական արվեստը` որ
պես մարդկանց բարոյալքման աղբյուրի: Նրա ճառերից կա
րելի է պատկերացում կազմել ժամանակաշրջանի ժողովրդա
կան գիտակցության և բարոյական կերպարի վրա թատրոնի
ու գուսանական արվեստի ունեցած ազդեցության մասին:
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Նա հատկապես սուր քննադատում է այդ զվարճալի տեսա
րաններին զուգակցող հարբեցողությունը և սանձարձակու
թյունը, որոնք որակում է իբրև մեծագույն սոցիալական չա
րիք, որը վտանգում է ազգի, հասարակության հիմքերը: Նա
պահանջում է ամեն ինչում պահպանել չափի զգացումը, ին
չը համարում է մարդկային կեցության հիմնական սկզբունք:
Մանդակունին հատկապես դատապարտում է կանանց,
ովքեր տարվում են թատերական ներկայացումներով, ինչը
զանազան մեղսագործությունների պատճառ է դառնում:
Բոլոր մարդկանց, ով հաճախում է թատրոն, նա սպառնում
է ահեղ դատաստանով, կոչ է անում խելքի գալ և հայացքն
ուղղել դեպի Հայ եկեղեցի: Նա կոչ է անում ավերել թատե
րական ապականության տեղը, իսկ գուսաններին և միմոսնե
րին քարկոծել ու վերացնել:
Մանդակունին տալիս է արվեստի (գուսանական և թա
տերական) ընկալման և մարդկանց վրա նրա ունեցած ներ
գործության մեխանիզմի բնութագիրը: Նա նշում է արվեստի
ստեղծագործությունների ընկալման ընթացքում, հատկա
պես` ժողովրդական թատրոնում, ապրումակցության առա
ջացման մասին, ինչն անջնջելի հետք է թողնում մարդու հո
գեկանի վրա:
Սակայն այս ամենը հիմք չի տալիս Մանդակունու
երաժշտական–էսթետիկական հայացքներն արժևորել իբ
րև արվեստի անհիմն մերժում, քանի որ նա քննադատում է
թատրոնը ոչ իբրև արվեստի տեսակ առհասարակ, այլ իրա
պես գոյություն ունեցող միմոսների թատրոնը:
Մանդակունին ի պաշտոնե մեծ ուշադրություն է դարձ
նում ընտանիքի հետ կապված հարցերին, ամուսնական հա
րաբերություններին` որպես սոցիալական կյանքի կարևո
րագուն ինստիտուտի: Ամուսնական հարաբերությունների
մաքրության դիրքերից նա ոչ միայն արձանագրում, այլև
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սուր քննադատության է ենթարկում այն հակաբնական, հե
տևաբար` անօրինական հարաբերությունները, որ տեղի են
ունենում սեռերի միջև: Նա անբարիշտություն և անուղղելի
պղծություն է համարում «երբ արուները իրար հետ գործում
են զազրելի անօրինություններ և դիվային մոլություններ,
էգերը` իրար հետ կատարում են անառակ ցանկություններ
և սատանայական կատաղություններ, և հոռեգույնը այն է`
երբ մեկը պղծում է անբան անասունին» [Ճառեր, 132]: Սո
ցիալական այս երևույթը Մանդակունին համարում է մարդ
անհատի` որպես Աստծու արարածի արժանապատվության
ստորացում, սոցիալական ավելի մեծ չարիք, քան նույնիսկ
գողությունը, ամուսինների դավաճանությունը, կույսերի
պոռնկությունը: Այս երևույթի վրա ապշեցին նույնիսկ վե
րին զորությունները:
Նման գործողությունների մասնակիցների անձերը դառ
նում են «անզգայական … վավաշոտ արուները իգացնում են
արուների արվական բնությունը, իսկ լիրբ ու անամոթ էգե
րը` արվական են դարձնում էգերի իգական բնությունը»:
Այս ամենը մարդկանց շեղում է բնական օրենքից, ինչի հե
տևանքով շփոթվում, փոփոխվում է մարդկանց բնությունը,
«տղամարդը դառնում է կին, իսկ կինը` տղամարդ» [Ճառեր,
133-134]: Քրիստոնյա կաթողիկոսը այս երևույթը համա
րում է ավելի մեծ ամբարիշտություն, քան հեթանոսությու
նը, քանզի այն խալխլում է մարդկային կեցության բնական
հիմքերը:
Ըստ Մանդակունու` այսպիսի մոլեգնածները չեն կա
րող մարդ կոչվել: Նրանց նույնիսկ չի կարելի անասուն կո
չել, որովհետև բնական աշխարհում չկա գեթ մի անասուն,
որը մարդու բնությունը ցանկանա: Նրանց չի կարելի նաև
կատաղած շուն անվանել, որովհետև շները ցանկանում և
մերձենում են իրենց նմաններին, իրենց «օրինավոր բնու
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թյան համաձայն, իսկ իգամոլները, արվամոլները ու անօրեն
անասնամոլները շնից ավելի կկատաղեն և իրենց չարու
թյանբ գերազանցում են դևերի չարությունները» [Ճառեր,
135]:
Աստծու հրահանգները թույլ չեն տալիս բարեկամու
թյուն անել ագահների և հարբեցողների հետ, իսկ մենք «բա
րեկամություն և խնամություն ենք հաստատում հրեաների,
հեթանոսների և հերձվածողների հետ»` փոխարեն ատելու
նրանց և թշնամի համարելու: Յուրաքանչյուր որդի իր հոր
անարգիչներին չի հարգում և թշնամանում է նրանց հետ,
իսկ մենք մեր Հայր Աստծու թշնամիներին պատվում ենք ու
սիրում և բարեկամություն հաստատում նրանց հետ» [Ճա
ռեր, 140-141]: Ըստ հայոց կաթողիկոսի` «այն քրիստոնյա
ները, ովքեր մշտապես մեղանչում են և վավաշոտում են
անօրենների հետ, պետք է դատապարտվեն ավելի, քան հե
թանոսները»: Ուստի` նա կոչ է անում` հեռու մնալ հրեա
ներից, հեթանոսներից, հեղձվածներից, գողերից, մարդաս
պաններից, պոռնիկներից, բամբասողներից, հարբեցողներից
և այլոց բարեկամությունից, որովհետև «արդարությունը
թշնամի է անօրինության» [Ճառեր, 143-144]: Նշված անօ
րինություններից ազատագրվելու գործում Մանդակունին
մեծ տեղ է հատկացնում մարդ–անհատին, անձին: Ըստ նրա`
«յուրաքանչյուր ոք իր սիրտը քննելով պետք է ճանաչի իր
ընթացքի անօրինությունը, պիտի հեռանա իր մեղքի չար սո
վորությունից» [Ճառեր, 145]:
Բացի այդ, մարդը կարող է ազատվել վերոհիշյալ ախ
տերից և մեղքերից միայն այն դեպքում, երբ նա անձամբ
ցանկանում և ձգտում է դրան, հակառակ պարագայում ո՛չ
հոգու, ո՛չ մարմնի վերքերը ենթակա չեն բուժման: «Ի՞նչ
կօգնի պատվական դեղի ճաշակելը, երբ ցավերդ ներսում ես
պահում, ի՞նչ նշանակություն ունի բժշկի գնալը, եթե վեր
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քերդ չես ցանկանալու բանալ: Նմանապես չես կարող օգուտ
գտնել հաղորդվելուց, եթե չես ցանկանում հեռանալ մեղքե
րիցդ» [Ճառեր, 160]:
Մանդակունին սուր քննադատության է ենթարկում հե
թանոսական մնացուկները` հանուն լուսավոր քրիստոնեա
կան ներկայի ու ապագայի: Նա հիմարություն է համարում
հեթանոսական լացն ու ողբը: Այն մարդիկ, ովքեր սուգի, կո
ծի և ողբի մեջ են մտնում, արժանանալու են ծանր պատիժ
ների, ոովհետև քրիստոնյաներին արգելվում է այդ բոլորը:
Քրիստոնյաներին վայել չէ նաև գլխի մազերը փետել, վրան
մոխիր ցանել, այտերը ճանկռտել, մերկ մարմինը ծածկոցով
գոցել, ուսերը մերկացնել, ճակատը հարվածել, որովհետև
այս ամենը սատանայական են և հեթանոսական: Այս ամենը
անմիտ կանայք բարբառում են «կեղծավոր ցուցադրությամբ
և կռապաշտների սովորությունը տարածում են քրիստոնյա
ների վրա» [Ճառեր, 163]: Միաժամանակ նա մատնանշում
է, որ չպետք է նույնացնել հրեաներին ու հեթանոսներին,
ինչպեսև քրիստոնյաներին ու հերձվածողներին, որովհետև
նրանք հակառակ են միմյանց և թշնամի:
Մանդակունին նշում է, որ իր ժամանակի աշխարհը, ինչ
պես նախկինում, լի է հմայություններով, և մարդիկ կամա
վոր խոնարհվում ու հնազանդվում են սատանային, քանզի
խոսքով ընդունում են Աստծուն, իսկ գործնականում կատա
րում հակառակը: Տարածված այն կարծիքին, թե հմայողները
բժշկում են մարդկանց, մտածողը պատասխանում է, որ բժշկի
գործն այրելն է, կտրելը, արյուն թափելը և ցավերին համա
պատասխան դեղամիջոցներ տրամադրելը, ոչ թե հմայելն ու
սատանայական բարբաջանքներ դուրս տալը: «Կամ տուփի
մեջ զետեղված գիր անձին կրել տալ կամ ձկների ու սողուն
ների ոսկորները և բժժանքի ծրարներ ձեռքին, աչքին և վզին
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կապել տալ» [Ճառեր, 170]: Եթե կախարդությունները նաև ի
ցույց դրվեն, ծաղր, կատակ և մանկական խաղ կթվային:
Այս կապակցությամբ նա դիմում է թե՛ ռացիոնալ
բժշկության, թե՛ չորս տարրերի մասին ավանդական ուս
մունքի փաստարկներին: Ըստ նրա` ոչ միայն աշխարհի, այլև
բնության գործառույթների հիմքում ընկած են չորս տար
րերը: Աստծու հրամանով բնության չորս տարրերը` հու
րը և ջուրը, հողն ու օդը, խնամում են բոլոր արարածներին:
Դրանցից յուրաքանչյուրի բացակայության դեպքում երկի
րը չի կարող պտղաբերել: Հողը երկրից է, հուրը` արեգակից:
Հետևաբար` լուսինը չի կարող լինել ջնջելու (ոչնչացման) և
նորոգման (լինելիության) պատճառը, որովհետև այն չունի
նշված չորս նյութից և ոչ մեկը: Լուսինը ստեղծվել է սոսկ
մեզ գիշերը լուսավորելու համար, ապա ծածկվում է և ինքը
իրեն չի ճանաչում, որովհետև շունչ և կենդանություն չու
նի: Բայց լուսինը շարժվում է հրի ու ջրի նման և գտնվում
մեր ծառայության տակ Արարչի հրամանով: Ոչ ոք իշխանու
թյուն չունի խոտերի ու սերմերի վրա, քանզի լուսինը բոլո
րովին անշունչ է: Ուստի, երբ օրերի վրա կախարդության իշ
խանություն ես հաստատում և դրանք իբրև տեր ու արարիչ
ես կարծել տալիս, ապա նման գործերով կերկրպագես լուս
նին օրահմայության:
Ըստ Մանդակունու` Աստծու բոլոր արարածները, ողջ
բնական աշխարհը գտնվում է ապականության և փոփոխման
վիճակում, որովհետև միակ անեղծ ու անփոփոխ էությունը
Արարիչն է: Իսկ արարածները ախտ, ապականություն, եղ
ծում և կարգավորում ունեն: Իսկ եղծումն ու հարդարումը
առաջանում են անձրևներից և արեգակի ջերմության զու
գադիպումից: Ինչպես չորի և ցամաքի վրա վնասակար հոտ
չի բուրում, իսկ երբ արեգակը տաքացնում է հովի թացու
թյունը` հոտ և որդեր են ծնվում: Օրինակ` երբ հանդերձանքի
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մեջ թացություն, ջերմություն և փոշի չկա` չկա և որդ, իսկ
երբ մարմնի ջերմությունը, քրտինքի թացությունը և փոշին
միախառնվում են` բազում որդեր են առաջանում հանդեր
ձանքի մեջ [Ճառեր, 178]:
Բնափիլիսոփայական այս դիրքերից էլ Մանդակունին
դիմում է մարդկանց. ով հիմար և անմիտ մարդ, եթե ցան
կանում ես աշխատանքիդ համար հիմք ընտրել, հարկ է նա
խընտրել բնության տարրերի առանձնահատկությունները`
տաքությունը, ցրտությունը, խոնավությունը, չորությունը,
ինչպես նաև գարնանային ու աշնանային օրերը, և ոչ թե շա
բաթվա օրը` դրան վերագրելով գործերի հաջողությունն ու
ձախորդությունը: Ըստ նրա` օրերը միայն լույս են տալիս
մեզ, իսկ օրվա ընթացքում գործած չարիքը կամ բարիքը մեր
կամքից են: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերին հա
մաձայն և իշխան կարգել բոլոր արարածների վրա` հրաման
տալով հավատքով, շնորհքով և սուրբ խաչի նշանի պահպա
նությամբ գործել ամեն ինչ: Իսկ մարդը հրաժարվելով այս
ամենից` իր գործերի իշխան կարգեց կախարդական օրերը:
Հայոց հայրապետը անդրադառնում է նաև անտիկ շրջա
նում լայն տարածում ստացած ճակատագրի քննարկմանը:
Նա դիմում է հայ ժողովրդին` կոչ անելով հեթանոսների
նման չմոլորվել` հավատալով բախտին և ճակատագրին: Եթե
մարդը ապրի և գործի ճակատագրին համապատասխան, ապա
նա չպետք է դատվի իր հանցանքների ու մեղքերի համար,
որովհետև կստացվի, որ նա ընդամենը իրականացնում է ճա
կատագրի հրամանները: Ուստի` հանցագործը չի կարող պա
տասխանատվություն կրել իր գործողությունների համար:
Նույն կերպ ոչ ոք չպետք է փառաբանվի իր արդարության
համար, որովհետև իր կամքով չի գործել բարիք, այլ ճակա
տագրի բերումով, ակամայից: Նմանապես թագավորները
չպետք է ձերբակալեն և տանջեն գողերին, պոռնիկներին և
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մարդասպաններին, քանի որ նրանք գործել են ոչ իրենց կամ
քով, այլ ենթարկվելով անողորմ ճակատագրի հրամանին
[Ճառեր, 184]: Նմանապես` մենք իրավունք չունենք մեղադ
րել և պատժել ավազակներին, որովհետև, ինչպես պնդում են
ճակատագրապաշտները, նրանք շարժվում են ճակատագրի
թելադրանքով: Մանդակունին մերժում է այս բացատրու
թյունները. բոլոր արարածները ապրում են պարտադրանքի,
ծառայության և հրամանի տակ, սակայն մարդը ստեղծվեց
իբրև բոլոր արարածների տեր և իր կարգավիճակով բարձր է
ճակատագրից: Ինչպես Աստված չի ենթարկվում ճակատա
գրին, այլ ազատ է և ինքնակամ, նույնպես մարդուն ստեղ
ծեց իր նմանությամբ ազատ ու անձնիշխան և նրա կամքին
թողեց բարու և չարի ընտրությունը: Հետևաբար` մարդու
կատարած թե՛ հանցագործությունը, թե՛ բարեգործությունը
սոսկ նրա կամքի և ընտրության ազատության արդյունքն
են: Մարդն անձամբ է պատասխանատու իր բոլոր գործերի
համար: Այդ իսկ պատճառով` նա պատժվում է հանցանքնե
րի և պարգևատրվում բարի գործերի համար:
Այսպիսով` Մանդակունին անդրադառնում է իր ժամա
նակի սոցիալ–հոգեբանական և բարոյական բազմաթիվ հրա
տապ խնդիրներին` բացահայտելով դրանց կարևորությու
նը ազգի գոյատևման, հոգրևոր–բարոյական միասնակա
նությունը ապահովելու, սոցիալական ներդաշնակություն
հաստատելու տեսանկյունից: Նշված խնդիրների լուծումը
նա տեսնում է ազգային կյանքում խորացած սոցիալական
հակասությունների հաղթահարման, բարոյալքման գոր
ծընթացը կասեցնելու մեջ: Իսկ որպես միջոց առաջադրում է
քրիստոնեական հոգևոր–բարոյական արժեհամակարգի ներ
մուծումը սոցիալական բոլոր խավերի գիտակցության մեջ:
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Դրան են նվիրված մտածողի բարոյագիտական ուղղվածու
թյուն ունեցող Ճառերը:
Սովետահայ գիտնականները մեծ տեղ էին հատկացնում
Մանդակունու կրոնա–եկեղեցական դիրքերից ժողովրդա
կան թատրոնի և գուսանների երաժշտական–բանաստեղծա
կան արվեստի քննադատության հերքմանը: Արվեստագետ–
գիտնականները, ցուցաբերելով ձևական–դասակարգային
մոտեցում, իրենց հերթին քննադատել են Մանդակունուն`
արվեստի նշված տեսակների էսթետիկական արժեքի անտես
ման համար, որն իբր սոցիալական զանգվածների նկատմամբ
տածած վախի հետևանք է: Ընդսմին` հաշվի չէին առնվում
ոչ միայն արվեստի այդ տեսակների վիճակն ու մակարդակը
քննվող դարաշրջանում, այլև դրանց կատարած սոցիալա
կան ու բարոյահոգեբանական գործառույթներն ու ժողովր
դական գիտակցության վրա ազդեցության բացասական հե
տևանքները:

5. Եղիշեի փիլիսոփայական ուսմունքը
5.1. Գրավոր ժառանգությունը

V դարի 50–60–ական թվականներից սկսած հայ գաղա
փարական և գրական կյանքում նախանշվում է որոշակի
բեկում: Ջատագովության հիմնախնդիրները շարունակում
են իշխել հայ մտածողների աշխարհայացքում, օրակարգից
դեռ հանված չէր մազդեականությանը հակադրվելու և գա
ղափարական հերքումը հիմնավորելու խնդիրը: Սակայն
այդ ժամանակաշրջանի հայ գիտունների հայացքներում
սկսում են ծլարձակել նոր գաղափարներ և տեսություններ:
Եթե փիլիսոփայական մտքի մաշտոցյան ժամանակաշրջա
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նի գագաթնակետը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոցն» էր,
որում մարմնավորվեցին հայրաբանության և ջատագովու
թյան առավել բնութագրական հատկանիշները, ապա V դա
րի երկրորդ կեսին, երբ սկսվեց այսպես կոչված «հունաբան
դպրոցի» գործունեությունը, քրիստոնեական ուղղությունը
հետզհետե համադրվեց աշխարհիկ փիլիսոփայական գիտու
թյանը, մասնավորապես` նորապլատոնականությանը:
Հայաստանի գաղափարախոսական կյանքում կատար
վող փոփոխությունների և դեռևս քրիստոնեական ջատագո
վության տիրապետության պայմաններում նորապլատոնա
կան հայացքների ծավալման հարցում նշանավոր դեր ունի
անվանի պատմագիր և մտածող Եղիշեն, ում գործունեու
թյունը ընթացել է մոտավորապես 450–480–ական թվական
ներին:
Եղիշեն առավել հայտնի է որպես «Վասն Վարդանայ
և հայոց պատերազմին» գրական և պատմական երկի հեղի
նակ: Սակայն պատմաբանասիրական հետազոտությունների
շնորհիվ պարզվել է, որ նրա գրչին են պատկանում աստվա
ծաբանական և փիլիսոփայաբարոյագիտական բնույթի մի
շարք գրվածքներ, մասնավորապես` «Ճգնավորների մասին
խրատական խոսքը», «Թաբոր լեռան վրա տիրոջ հայտնու
թյան մասին», «Մարդկային հոգիների մասին», ինչպես և
մասամբ պահպանված ու վերջերս հրատարակված «Արա
րածոց գրքի մեկնությունը»: Վերջիններս Եղիշեի աշխար
հայացքի լուսաբանության համար մեծ մասամբ հաշվի չեն
առնվել: Մինչդեռ հենց այս աշխատություններն են հնարա
վորություն տալիս հետամուտ լինել նորապլատոնական հա
յացքների` հայկական միջավայր թափանցելու երևույթին:
Որպես հայ ազատագրական պայքարի գաղափարախոս`
Եղիշեն իր հիմնական երկում հանդես է գալիս ջատագովու
թյան դիրքերից` մերժելով պարսիկների կողմից բռնի ուժով
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պարտադրվող մազդեականությունը, ապացուցելով քրիս
տոնեական հավատի ճշմարտացիությունը և այլ կրոնների
համեմատությամբ` դրա գերազանցությունը: Հայտնի պատ
մաբան Վ. Տառնը հնարավոր է համարում զրադաշտականու
թյունը դիտել որպես «պարսկական ազգայնականության
կրոնական ուսմունք»: Ըստ նրա` պարսից կրոնի ազգային–
քաղաքական այդ միտվածությունը առավել շեշտված դրս
ևորվում է Սասանյանների օրոք, երբ այն հռչակվում է պե
տական կրոն: Այս առումով Եղիշեն Եզնիկ Կողբացու անմի
ջական ժառանգորդն ու շարունակողն է: Եթե Եզնիկի «Եղծ
աղանդոցը» կրում էր համապարփակ ջատագովական բնույթ
և մազդեական վտանգի դեմ պայքարելու գաղափարական
պատրաստության արտահայտություն էր, ապա Եղիշեն, որ
պես պարսիկների դեմ հայերի զինված պայքարի ժամանա
կակից ու ականատես, հիմնավորեց ոչ միայն այդ պայքա
րի անհրաժեշտությունը` քրիստոնեության և հայրենիքի
պաշտպանության դիրքերից (նա նույնացնում է այդ երկու
հասկացությունը), այլև արդարացրեց այդ պայքարը` որպես
ապստամբության և մազդեական հարձակողական քաղաքա
կանության դեմ հետագա ընդդիմակայման գաղափարախոս:
Ըստ Եղիշեի` քրիստոնեությունն այն պատվարն է, որը
պահպանում է հայերի ինքնությունը և անկախությունը:
Միայն նախնիների հավատին նվիրված մնալով Հայաստա
նը կարող էր պահպանել իր գոյությունը, մինչդեռ դավաճա
նությունը և հավատափոխությունը տանում են դեպի հոգու
և մարմնի կործանում: Թշնամիներից ստացած ունայն բա
րիքների պատճառով դավաճաններն իրենց դատապարտում
են մարդկային կերպարանքի կորստի և հավերժական տան
ջանքների` հանդերձյալ կյանքում:
Եղիշեն շարունակում է Եզնիկի հակաճակատագրապաշ
տական գիծը, բայց ի տարբերություն նրա` ճակատագրա

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

237

պաշտության դեմ ուղղված ընդհանուր տեսական դրույթ
ների, իր քննադատությունը դնում է իրական հողի վրա:
Որպես բռնադատիչներ, ավազակներ և կեղեքիչներ հանդես
են գալիս պարսիկները, սասանյան թագավորները, նրանց
զորքերը և կրոնավորները` մոգերն ու մոգպետները: Նրանց
պետք չէ ենթարկվել, այլ միահամուռ, ազգովի պայքար ծա
վալել` ընդդեմ պարսկական զավթողամոլության: Հավատա
փոխությունն այդ պայմաններում դառնում էր յուրատեսակ
մի արտոնագիր, որը փրկում էր բռնություններից և հարկա
յին թալանից, որից ազատ չէին ո՛չ իշխանները, ո՛չ գյուղա
ցիները, ո՛չ էլ եկեղեցու սպասավորները: Քրիստոնեական
հավատը, որը հետապնդվում էր սանձարձակ զավթիչների
կողմից, դարձավ այն դրոշը, որի շուրջ համախմբվեցին հա
սարակության բոլոր շերտերը և ծավալեցին համաժողովր
դական ապստամբություն պարսկական լծի դեմ: Ազգային–
ազատագրական պայքարը ստացավ կրոնական պատերազմի
գունավորում, քրիստոնեության և մազդեականության մի
ջև զինված պայքարի բնույթ:
Հանուն հայրենիքի, նրա ոտնահարված պատվի և ազա
տության պաշտպանության պայքարը Եղիշեն դիտում է
որպես պայքար` հանուն Հայ եկեղեցու, քրիստոնեություն
դավանելու և պարսից մոգերի «կործանարար ուսմունքը»
ետ մղելու աներկբայելի պահանջ: Նրա` որպես քաղաքա
կան մտածողի և խորամիտ իմաստասերի նպատակը եկեղե
ցական–քաղաքական, ազգային անկախության գաղափարի
իրականացումն է: Նույն նպատակին է ծառայում նաև մազ
դեականության փիլիսոփայության քննադատությունը,
դրան քրիստոնեության` որպես միակ ճշմարիտ և փրկարար
հավատի հակադրումը:
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5.2. Նորապլատոնական սաղմերի ձևավորումը

«Վարդանանց պատերազմի» շարադրման ավարտից հե
տո (465 թ.) Եղիշեի հայացքներում կատարվում է փոփոխու
թյուն, որը կյանքի վերջին տասնամյակներում ճգնավոր ու
մենակյաց դարձած Եղիշեին մոտեցնում է նորապլատոնա
կան փիլիսոփայությանը: Նրա մի շարք երկերի, հատկապես`
«Արարածոց մեկնության», «Ճգնավորների մասին խրատա
կան խոսքի», «Մարդկային հոգիների մասին» և այլն, քննու
թյունը ցույց է տալիս, որ նորապլատոնական փիլիսոփայու
թյունը սկսել է ճանապարհ հարթել հայ իրականության մեջ:
Եղիշեի երկերում առկա են ոչ միայն նորապլատոնա
կանության նախորդներից (Փիլոն Ալեքսանդրացի, Հեր
մես Եռամեծ) փոխառված գաղափարներ, այլև հայացքներ,
որոնք ակնհայտ վկայում են, որ նա ծանոթ էր նորապլատո
նականության հիմնադիր Պլոտինոսի փիլիսոփայական հա
մակարգին և նրա աշակերտներ Պորփյուրի, Յամբլիքոսի և
այլոց երկերին:
Այսպես, օրինակ, Եղիշեն, հետևելով Պլոտինոսին, ար
ծարծում է մի դրույթ, որի համաձայն` բացառվում է Աստծու
անձնական բնույթը, և այդ պատճառով Աստված հանդես է
գալիս որպես որևէ սահմանում չընդունող գերագույն էու
թյուն, որին չի կարելի վերագրել ոչ մի որակ: «Աստված, –
ասում է Եղիշեն,– հավերժ գտնվում է ինքն իր մեջ, ոչ թե տա
րածության մեջ, այլ ինքը հանդիսանում է տարածություն
ամեն ինչի համար, և ոչ` ժամանակի մեջ, որովհետև ժամա
նակը նրանից է բխում, և ոչ գոյության մեջ, որովհետև բոլոր
գոյություն ստացածները նրանից են առաջանում, այլ ամեն
ինչից վեր է` երկրից և երկնքից, և երկինքների շրջապատվող
բնությունից»1:
1

Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք, Վենետիկ,
1859, էջ 306: Այսուհետ տեքստում` Մատեն.:
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Աստծու սկզբունքային տարբերությունը մնացած ամեն
ինչից այն է, որ «աստվածայինը չունի որակ և քանակ,
[գտնվելով] ժամանակից և տարածությունից դուրս» [նույն
տեղում]: Նույն միտքը նա կրկնում է նաև «Արարածոց մեկ
նության» մեջ: Աստված` որպես գերագույն էություն, որ
պես միասնական և անբաժանելի առաջնագո, չունի որևէ
զուգահեռ զգայելի աշխարհի հետ, որովհետև նա չունի ո'չ
կերպար, ո'չ սահմանում, այլ անվերջ է և անսահման, ընկալ
մանն անմատչելի:
Աստվածայինի այդպիսի ըմբռնումը թեև ընդհանուր
գծեր ունի քրիստոնեական աստվածաբանության հետ, սա
կայն միաժամանակ էապես տարբերվում է նրա հիմնական
դրույթներից` նախ նրանով, որ մերժում է Աստծու անձնա
վորումը (պերսոնիֆիկացիան) և անանցանելի անջրպետ է
անցկացնում Աստծու և նրա ստեղծած աշխարհի միջև, որը
հանդես է գալիս որպես աստվածության ստեղծագործու
թյան ամենաստորին արարածը: Այդ երկու բևեռների միջև,
Պլոտինոսի ուսմունքի համաձայն, գտնվում է համաշխար
հային հոգին, որը թեև պատկանում է աստվածայինի աշ
խարհին, սակայն կարող է հաղորդակցվել նաև նյութական
աշխարհի հետ: Համաշխարհային հոգին կապվում է նյու
թական աշխարհի հետ այնպես, ինչպես մարդկային հոգին
մարմնի հետ: Սակայն դա չի վերացնում Աստծու և նյութա
կան աշխարհի միջև եղած անդունդը: Նյութը հանդես է գա
լիս որպես միայն այսրաշխարհի երկրային գոյացման աճի և
փոփոխության ընդհանուր սուբստրատ:
Եթե հին հունական իդեալիզմի հիմնադիր Պլատոնի,
ինչպես և նրա աշակերտ Արիստոտելի մոտ նյութն ընդա
մենը կեցության հնարավորություն է, որը չունի ձև և սահ
մանում, ապա նորապլատոնականների մոտ այն հանդես է
գալիս նաև որպես չարիք, որից առաջանում է աշխարհում
հանդիպող ամեն մի չարիք ու չարություն:
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Եղիշեի երկերում այդ դրույթը ենթարկվում է որոշ կեր
պարանափոխման: Նյութական աշխարհը Եղիշեի, ինչպես և
Պլոտինոսի համար հանդես է գալիս որպես չարի աղբյուր և
կրող: Աշխարհը լի է չարությամբ և տանջանքով, ամեն տե
սակի աղետներով ու տվայտանքով, որոնք հետապնդում են
մարդուն ողջ կյանքի ընթացքում: Այդ ամենի մեղքն ընկ
նում է այդ դժխեմ «սառը նյութի վրա, որի հետ կապված է
հոգին. այն ունի բարձր ու երկնային բնություն, որը հակա
դիր է և անհարիր ստորին գոյերին, բայց որոնց ենթարկված
է մարմնի կապանքներով»: Մարդն այդ երկու հակադրու
թյունների` ոգու և նյութի, աստվածայինի և երկրայինի զու
գադրություն է: Այդ դրույթը ելակետային է Եղիշեի մարդա
բանական և բարոյագիտական հայացքների համար: Մարդու
մարմինն ունի երկրային բնություն, մինչդեռ «հոգին մոտ է
աստվածային բնությանը, այն հրեշտականման է և գոյացած
է նույն էությունից» [Մատեն., 375]:
Հոգու աստվածության ապացուցման համար Եղիշեն
ասում է. «Այն, որ հոգին ունի երկնային բնություն, երևում
է այն բանից, որ մարմնից դուրս գալով նա չի իջնում երկիր,
այլ համբարձվում է իրեն ծնող հոգևոր երկրի վրա ... Հեռա
նալով նա միանում է այն լույսի հետ, որից առաջացել է,
որովհետև ազատվել է իրեն կաշկանդող մարմնից, որին միա
ցած էր» [Մատեն., 374]:
Աստվածայինը և երկրայինը, հոգին ու մարմինը, թեև
մարդու մեջ միանում են, բայց դրանից հակադրությունը չի
վերանում, որովհետև հոգին ձգտում է դեպի վեր` իր ծնողի
մոտ, սակայն նրան պահում է մարմինը, որն ամուր կերպով
կապված է իրեն ծնած երկրի հետ: Կա՞ արդյոք որևէ ելք այս
պիսի վիճակից: Ինչո՞վ մարդն ինքը կարող է թեթևացնել իր
դրությունը և հանգուցալուծել այս ողբերգական հակասու
թյունը:
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Միակ ելքը Եղիշեի համար աշխարհից և երկրային գայ
թակղություններից հրաժարվելու, հոգին կրքերից և ցանկու
թյուններից մաքրելու, մարմինը սանձահարելու` հոգին իր
մարմնական բանտից ազատելու մեջ է, որպեսզի այն քանդի
կաշկանդող երկրային կապանքները և միաձուլվի իր երկնա
յին Արարչի հետ: Ամենայն զգայականից և ունայնից հրա
ժարված ճգնավորի կյանքը և հոգևոր, բարձրասլաց, աստվա
ծայինի հայեցմանն ուղղված մշտական խորհրդածությունը.
ահա նորապլատոնականներին հետևող քրիստոնյա Եղիշեի
իդեալը: «Շտապիր երեսդ դարձնել աշխարհից, – կոչում է
Եղիշեն, – որպեսզի ավելի արագ ազատվես նրա չարիքնե
րից: Թոթափիր և վրայիցդ գցիր չարանյութ աշխարհի կե
ղևը: Մերկացիր որպես ըմբիշ, մարմինդ օծիր Քրիստոսի ձե
թով, որպեսզի քեզ չկարողանան բռնել թշնամու ձեռքերը»
[Մատեն., 164]:
Աշխարհից հրաժարվելու, ճգնավորական կյանք վարելու
իր կոչը Եղիշեն ձգտում է ավելի համոզիչ դարձնել հին աշ
խարհի փիլիսոփաների օրինակով, նրանց վարքով և բարոյա
կան սկզբունքներով: Այստեղ առաջին հերթին պետք է նկա
տի ունենալ նորապլատոնական փիլիսոփաներին ու նրանց
նախորդներին (Փիլոն Ալեքսանդրացուն, նորապյութագո
րականներին), որոնց մարդաբանական հայացքները և բարո
յական իդեալն այնքան մոտ էին Եղիշեի մտածելակերպին:
«Եթե նույնիսկ հեթանոսները, – գրում է նա, – որոնք նվիր
վել էին հայեցողական իմաստությանը, հրաժարվում էին ոչ
միայն ունեցվածքից, այլև ընդունելի կերակուրից, բավա
րարվելով սակավիկ ջրով, և կյանքի վերջում առաքինորեն
ընդունեցին մահը, ապա ինչքան ավելի շատ մենք պետք է
նմանվենք Քրիստոսի սիրեցյալներին, որոնք հրեշտակներին
նմանվելով խառնվեցին երկնային գնդերին» [Մատեն., 164165]:
16 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Հոգու նախապատրաստումն այլ աշխարհ անցնելու հա
մար Եղիշեն դարձնում է հանգուցային հիմնահարց, առանց
որի` հնարավոր չէ ըմբռնել նրա բարոյագիտության էությու
նը: Այդ ուսմունքի արմատները հասնում են նորապլատո
նականության փիլիսոփայության գաղափարներին, սակայն
դրանք, անշուշտ, համահունչ են նաև քրիստոնեական աշ
խարհայացքին: Այդ իսկ պատճառով, չվախենալով, որ կա
րող են իրեն հերետիկոսության մեջ մեղադրել, կոչ է անում.
«Եկեք և մենք, միահոգի եղբայրներ, թշնամիների պես ներ
խուժենք մեր ունեցվածքի սահմանները, ինչպես մի օտար
երկիր, արմատախիլ անենք և կտրատենք թշնամու ծառերը,
մեր ունեցվածքը ցրենք աղքատների մեջ` նվաճված ավարի
պես, բայց ոչ այն պատճառով, որ ատում ենք մեր ազգա
կաններին, այլ որովհետև սիրում ենք աղքատներին, որոնք
Քրիստոսի զինվորներ և ճշմարիտ բարեխոսներ են: Իսկ եթե
դու ունեցվածքով քեզ կապես այս աշխարհի հետ, ապա ինքդ
քեզ կքշես դեպի անդառնալի ստրկություն, որտեղ չկա որևէ
փրկագին» [Մատեն., 165]:
Որպեսզի աստվածային բնություն ունեցող հոգին չդառ
նա մարմնի ստրուկը և կարողանա չարատավորված դուրս
գալ իր զնդանից, մարդ պետք է սանձահարի իր մարմինը և
մարմնական ցանկությունները: Իր բնությամբ մարդկային
մարմինը չի տարբերվում կենդանու մարմինց: «Մեր մարմնի
ողջ երկրային բնությունը, – գրում է Եղիշեն, – պատկանում
է կենդանական մասին, որովհետև նույն երկրից ենք ստեղծ
ված և՛ մենք, և՛ կենդանիները, և միայն [հոգու] ստացական
անմահությամբ ենք գերազանցում նրանց» [Մատեն., 181]:
Հենց դրա շնորհիվ է, որ բանականությամբ օժտված «մար
դը հանդես է գալիս որպես անմահ Աստծու անմահ կերպար»
[Մատեն., 222]: Միայն մարմնի սանձահարման և հաղթա
հարելու միջոցով մարդ կարող է ազատագրվել նրան կաշ

ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

243

կանդող երկրային կապանքներից ու հպվել իր հոգուն հա
րազատ աստվածային լույսին: «Շտապիր, – հորդորում է
Եղիշեն, – ավելի արագ դուրս գալ տարրերի թանձր ստվերից,
և մի շարունակիր նստել նրա տակ. վայել չէ քեզ, որ այդպիսի
չքնաղ, անմահական լույսը բնակվի մթամած անտառում»
[Մատեն., 225]:
Մարդը դեպի աստվածայինը իր ձգտմամբ այնքան էլ
միայնակ ու անօգնական չէ, ինչպես թվում է: Նրան, ըստ
Եղիշեի, օգնում է Աստված, «որովհետև Նա իր բնությամբ
բարերար է. ամեն ինչ, ինչ որ կցանկա, կարող է անել, բայց
ոչ Իր ոչ մի բանի կարոտ բնության, այլ՝ Իր արարածների կա
րիքների բավարարման համար: Մարդուն Նա սիրում է բո
լոր այլ արարածներից ավելի և ցանկանում է, որ նշանների
միջոցով մարդիկ ճանաչեն Նրա անարատ էությունը, որով
հետև ճանաչման ընթացքում առաջ է գալիս բարեկամական
սեր: Բացի այդ նա մարդկանց քաշում է դեպի վեր, որպեսզի
նրանց դարձնի Իրեն գահակից» [Մատեն., 227]: Այսպիսով`
Աստված բարու և առաքինության աղբյուր է, որին մարդ
հաղորդ է դառնում մտահայելի Աստծուն «ճանաչելու» մի
ջոցով: Դրա համար անհրաժեշտ է ազատագրվել կրքերից,
մարմնականից, ձեռք բերել հնարավորինս կատարյալ ան
կախություն` նյութական աշխարհից և սեփական մարմնից:
Հոգին տանջվում է մարմնի հետ ունեցած կապից, որովհետև
այն երկրի, նյութական աշխարհի մաս լինելով, խանգարում
է մարդկային ոգու` աստվածայինի հետ ունեցած ազգակցու
թյան դրսևորմանը: Դրանով էլ պայմանավորված է Եղիշեի
պահանջը` մարմնական պահանջմունքների ծայրահեղ սահ
մանափակումը` գերագույն երանության հասնելու, Աստծու
հետ ձուլվելու նպատակով: Դժվար չէ այս դրույթներում
տեսնել նորապյութագորականների և նորապլատոնականնե
րի բարոյագիտության դրույթների ազդեցությունը:
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Նորապլատոնական փիլիսոփայության ոգով Եղիշեն
պաշտպանում է նաև աշխարհի աստիճանավորման, գերա
գույն աստվածային սկզբնապատճառից միջանկյալ օղակների
միջոցով մինչև նյութական աշխարհը վարընթացի դրույթը:
Որպես գերագույն Արարիչ Աստված գերիշխում է աշխարհի
վրա և գտնվում է բացարձականապես նրանից դուրս, բայց
միաժամանակ Նա առկա է բոլոր իրերի մեջ` որպես իր իսկ
ամենաստորին դրսևորում: Դա է Արարչի և արարածի նմա
նությունը, որը, սակայն, չի վերացնում նրանց հակադրու
թյունը: Միջանկյալ օղակներն են որոշ չափով մեղմում այդ
բևեռների հակադրությունը` աստվածային ոգու աստիճա
նական իջեցումը մինչև նյութական աշխարհ: Դրանք բանա
կան էակներն են, հրեշտակների և մարդկանց հոգիներն են,
որոնք ունեն աստվածային բնություն ու գտնվում են երկու
աշխարհի` աստվածայինի և նյութականի միջև:
Մարդը երկու աշխարհի խառնուրդ է: «Երկնքից առա
ջանում են երկնային արարածները, – գրում է Եղիշեն, – իսկ
երկրից` երկրայինները: Եվ ահա մարդը երկնայինի և երկրա
յինի խառնուրդ է. նոսրագույնը [նրա մեջ] երկնքից է, իսկ
ամենաթանձրը` երկրից»: Հրեշտակների և մարդկանց հոգի
ները, ըստ Եղիշեի, ունեն նույն բնությունը, թեև մի բանում
հրեշտակներինը գերազանցում է մարդկանց, որովհետև
կապված չեն մարմնի հետ: Նրանք ավելի մոտ են Աստծուն,
քան մարդկային հոգիները, բայց էությամբ չեն տարբեր
վում նրանցից: Մարմինն ապրում է հոգու շնորհիվ, որով
հետև այն կյանքի կրողն է, մարմնի աճի, շարժման, գործու
նեության աղբյուրը: Ինքը` հոգին անմահ է, մարմինը նրա
համար միայն գործիք է: Եղիշեն համեմատում է մարմինն
ու հոգին քնարի և երաժշտի հետ: «Մեր Արարիչը,– ասում
է նա,– մարմնի բնությունը ստեղծել է բաժանելի, իսկ հոգու
էությունը` որպես անբաժան գոյ, և միացրել է նրանց, ինչ
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պես երաժշտին քնարի հետ ... մարմնի մասերի ողջ բազմու
թյունը ապրում և գործում է այնքան ժամանակ, ինչքան դեռ
միացած են իրար շարժողն ու շարժվողը: Երբ վերջինս հյուծ
վում ու տրոհվում է... մարմինը վերադառնում է իր բնությա
նը, իսկ հոգին թռնում է դեպի իր հանգրվանը, հայելով ինքն
իրեն, ինքնաբավարարվելով, ինքն իրենով ուրախանալով և
տխրելով, ինքն իրեն և՛ շարժման մեջ դնելով, և՛ դադար առ
նելով, ինքնաբավ մտահայեցմամբ ճանաչելով ինքն իրեն,
լսելով և զննելով ինքն իրեն» [Մատեն., 370-371]:
Քանի դեռ հոգին գտնվում է մարմնի մեջ, մարդն աստ
վածայինի և նյութականի, երկնայինի ու երկրայինի միացու
թյուն է: Իսկ երբ այն ազատվում է մարմնական կապանքից,
մարմինը կազմող տարրերը անջատվելով իրարից` վերադառ
նում են նյութական բնությանը, իսկ հոգին` ձերբազատվե
լով իրեն պահող երկրային, մարմնական բեռից` վերադառ
նում է երկնային, աստվածային բնությանը: Ըստ Եղիշեի`
աշխարհն ամբողջությամբ, այդ թվում և մարդկային մար
մինը` բաղկացած չորս հակադիր տարրից, գոյություն ունի
աստվածության արարչական ու պահպանող զորության,
նրա անսպառ ուժի շնորհիվ, որն առանձին մարմինների և
իրերի ամբողջությունը պահում է որոշակի, նրանց համար
յուրահատուկ ժամանակով: Մահը հոգևոր և նյութական
բնությունների առանձնացումն է, որոնք ժամանակավորա
պես էին միացած մարմնի մեջ: Հոգին, որպես աննյութ, հո
գևոր էություն, օժտված է անմահությամբ, իսկ մարմինը վե
րանալի և մահկանացու է, թեև տարրերը` հուրը, օդը, ջուրը և
հողը, անոչնչանալի են ու հավերժ: Ոգին և նյութը հակադիր
են, նրանց զուգակցումը մեկ մարմնի մեջ հակադրություն
ների ժամանակավոր հաշտեցում է, որը կատարվում է միայն
Աստծու կամքով:
Օգտագործելով նորապլատոնականության նախորդնե
րից մեկի` Հերմես Եռամեծի դրույթը` Եղիշեն գրում է. «Գո
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յություն ունեն երեք աշխարհներ – Աստված, բնությունը
և մարդը: Աստված հոգևոր աշխարհն է, բնությունը` զգա
յական աշխարհ, մարդը` հոգևոր և զգայական աշխարհ»1:
Մարդը պետք է ձգտի ամեն կերպ ձուլվել առաջին` հոգևոր
աշխարհի հետ, բայց, անշուշտ, ո՛չ ինքնասպանության մի
ջոցով, այլ երկրային հաճույքներից, բոլոր կրքերից և գայ
թակղություններից հրաժարվելով, մարմինը սանձահարելով
ու խստագույն ինքնասահմանափակումների միջոցով հաս
նելով առավելագույն անկախության` նյութականից, երկ
րայինից, որպեսզի սկզբնական մաքրությամբ վերադառնա
և միաձուլվի աստվածային աշխարհի հետ: Կրկնելով Աստ
վածաշնչի խոսքերը` Եղիշեն այդ կապակցությամբ ասում
է. «Երկրի բնակիչներից ոչ ոք չի կարող ծառայել երկու տե
րերին»: Երկրային զվարճալիքները, կրքերը, հարստանալու
տենչը և այլն, քաշում են մարդուն դեպի վար, դեպի երկիր:
Այդ ամենը մարդուն զրկում է հոգևոր տեսողությունից և
աստվածային էությունները մտահայելու հնարավորությու
նից, խանգարում է հոգուն մերձենալ բարձրյալ ծնողին:
Այսպիսի հարցադրման պարագայում Եղիշեն հանգում է
միակ հնարավոր եզրակացության. «Մենք պետք է նման
վենք [երանելիների] այն ստվար գնդին, որոնք երես դարձ
րին աշխարհից և սլացան դեպի վերին մայրաքաղաքը, որն
ազատ է երկրային կրքերից» [Մատեն., 162]: Դրա համար
անհրաժեշտ է «թոթափել և իր վրայից դեն նետել այս չա
րածին աշխարհի կեղևը» և նվիրվելով «հոգևոր իմաստու
թյանը»` մաքրել հոգին ամեն մի երկրային բանից` այն նա
խապատրաստելով աստվածային աշխարհ անցնելու համար:
Իսկ դա շատ մոտ է մահվան վերաբերյալ այն «փիլիսոփայա
կան մտածմունքին», որը կարևոր տեղ է գրավում նորապլա
տոնականների բարոյագիտության մեջ: Դրա մասին ավելի
1

Լ. Խաչիկյան, Եղիշեի «Արարածոց մեկնությունը», Եր., 1992, էջ 240:
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հանգամանորեն խոսում է Եղիշեի կրտսեր ժամանակակից,
նորապլատոնականության անվանի հետևորդ Դավիթ Ան
հաղթն իր «Փիլիսոփայության սահմանումները» գրքում`
ավելի խորացնելով նորապլատոնական բարոյագիտության
քրիստոնեացման գործընթացը:
Ըստ Եղիշեի` նյութականի և առհասարակ երկրային իրո
ղությունների հետ կապի մեջ մտած հոգին կրում է դժոխքի
տանջանքների նման չարչարանքներ: «Շտապիր, շտապիր,
եղբայր, – ասում է նա երկրային գերության մասին, – փրկվել
այն գեհենից, որպեսզի կարողանաս հասնել [երկնային]
ամուր քաղաքը»: Միայն ամեն երկրայինից հրաժարվելով,
խիստ ճգնավորական կյանք վարելով հնարավոր է մոտենալ
աստվածային «ճշմարիտ և հավերժական» աշխարհին, որով
հետև «այն ժամանակ դու կկարողանաս, ազատված լինելով
տանջանքներից և չարչարանքներից, քո բանականության
աչքերն ուղղել դեպի վեր, մտահայել և տեսնել քեզ երկնքից
էլ վեր: Փառք կտաս դու քո հոգուն, որն արիաբար թողեց
վշտալից երկրային կյանքը և կձուլվես ... հրեշտակների զոր
քի, երկնային մեծ քաղաքի հետ ... և կարժանանաս երկնային
անմահ կերակուրի և ըմպելիքի: Այսուհետև դու մարգարե
ես, որը երկրային կյանքում ճանաչում չստանալով, թև առ
նելով թռավ դեպի աննյութական աշխարհը, հասնելով խա
ղաղության և անհատնում ուրախության» [Մատեն., 165]:
Այստեղ արդեն բացահայտորեն հանդես է գալիս «կա
տարսիսի», ներքին ինքնամաքրման միջոցով դեպի աստ
վածայինը հոգևոր խոյանքի պլոտինյան պահանջը, որը
մարմնական ամեն ինչից հրաժարվելու միջոցով տանում է
գերագույն երանության, ինչին կարելի է հասնել աստվա
ծանմանության միջոցով` մարդկային կարողության սահ
մաններում Աստծուն նմանվելով:
Բոլոր այս դրույթները հնարավորություն են տալիս եզ
րակացնել, որ Եղիշեն ակնհայտորեն գտնվել է նորապլա
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տոնական հայացքների ազդեցության տակ: Հաղորդելով
դրանց քրիստոնեական գունավորում` նա հայ մտածողների
մեջ եղավ առաջինը, ով հանդես եկավ որպես նորապլատոնա
կանների ուսմունքի տարածող: Հատուկ ուշադրություն ենք
հրավիրում այն փաստի վրա, որ Եղիշեի` հոգու մաքրման և
Աստծուն նմանվելու, փրկության արժանանալու դրույթը չի
համընկնում եկեղեցական դավանաբանության այն դրույ
թի հետ, որ մարդու և Աստծու միջև միջնորդ կարող է լինել
միայն եկեղեցին: Նրա մարդաբանության և ճգնավորական
կյանքի բարոյագիտության մեջ այդպիսի կապող օղակի հա
մար տեղ չի մնում: Ծայրահեղության հասցնելով ոգու և
նյութի հակադրությունը` Եղիշեն փաստորեն զարգացնում
է նորապլատոնական այն դրույթը, որ բարձրացումը դեպի
գերզգայական աշխարհ ու աստվածայինի հետ միաձուլումը
անհրաժեշտություն են և կատարվում են ոչ միջնորդավոր
ված ճանապարհով:
Հոգու շփումը նյութական աշխարհի հետ, ըստ Եղիշեի,
առաջացնում է չարիք և տանջանք: Այստեղից էլ բխում է հո
գու մաքրմանը նպաստող խստագույն ճգնավորության պա
հանջը: Ինչպես նորապլատոնականների մոտ, երանության
հասնելու պայմանն է հոգին աղտոտող և այն չարիքով լցնող
մարմնականից, նյութականից հրաժարումը: Այդ իսկ պատ
ճառով, Պլոտինոսի և նրա աշակերտների հետևողությամբ,
«տեսական իմաստության», փիլիսոփայության նպատակը
Եղիշեն տեսնում է հոգին մաքրելու և այն փրկելու մեջ: Երկ
րային կյանքի «կեղևի թոթափումը» և հոգու ազատագրումը
մարմնի բռնատիրությունից` միանալու Աստծու հետ. ահա
սրանք են նորապլատոնականության բարոյագիտության
հիմնական պահանջները, որոնք առաջ է քաշում Եղիշեն: Ո'չ
թե աղոթքներ տաճարներում, ո'չ թե պատարագներ խորա
նի առջև` մոմերով, բուրվառներով և այլ առարկաներով, այլ
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ներքին ծառայություն Աստծուն, պատարագ` հոգու խոր
քում, փիլիսոփայական մտահայեցողություն` գերաշխար
հային առաջնամիակին մոտենալու և նրա հետ ձուլվելու
նպատակով:
Եղիշեն մանրամասն չի անդրադառնում տիեզերքի կա
ռուցվածքի հարցերին: Այնուհանդերձ, նրա երկերում առկա
գաղափարներն ու դատողությունները հնարավորություն
են ընձեռում ոչ միայն վերակառուցել նրա տիեզերագիտա
կան հայացքները, այլև բացահայտել որոշակի հակումը դե
պի անտիկ շրջանի տիեզերագիտական ուսմունքները, որոնք
չեն արտացոլվել Մաշտոցի և Կողբացու երկերում կամ քննա
դատության են ենթարկվել:
Եղիշեն ելնում է քրիստոնեացված պյութագորական
ավանդույթից՝ միախառնված նորապլատոնականության
տարրերի հետ: Ըստ նրա՝ աշխարհը առաջացել է թվերից՝
«իբրև պատճառից, որը նմանություն ունի միակի հետ»: Նա
հատուկ ուշադրություն է դարձնում յոթ թվին, քանզի դա
«նմանություն ունի անպտուղի, իսկ անպտուղը՝ չարարվա
ծի, իսկ չարարվածը օժտված է արարող ուժով» [Մատեն.,
165]: Հիմնվելով տեսական այս նախադրյալների վրա` Եղի
շեն ընդունում է յոթ «մոլորյալ» և յոթ «անմոլոր» աստղե
րի գոյությունը: Առաջին խմբին պատկանում են Արեգակը,
Լուսինը և յոթ մոլորակները: Երկնային լուսատուները տե
ղադրված են երկնային յոթ գոտիների վրա, քանզի յոթ թվին
համապատասխան` երկինքն ունի յոթ շրջանակներ, որոնք
կոչվում են գոտիներ և յոթ օդային հարկեր (շերտեր), որոնք
գտնվում են միմյանցից մեծ տարածության վրա և Արարչի`
իբրև ստորարեգակնային աշխարհի գոյության պատճառի
հրամանով օժտված են բոլորապտույտ բնությամբ: «Բո
լորապտույտ բնությամբ» օժտված են ոչ միայն երկնային
գոտիները, այլև «երկինքների երկինքը» [Մատեն., 306]:
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Աստղերը տեղաբաշխված են համապատասխանաբար վերին,
ստորին և միջին գոտիներում:
Թեև թվերը վերաբերում են ամբողջ տիեզերակարգի
«բնությանը», սակայն իրենք բովանդակվում են Աստծու
բանականության մեջ: Տիեզերքի ձևն ու կառուցվածքը
նույնպես պատահական չեն, քանզի Աստծու գործն են, Ով
«ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և [դրանց միջև ընկած] տարա
ծությունը: Երկինքը ստեղծեց միակի [բնության] համաձայն,
ինչն Աստծու խոսքն է, երկիրը՝ մեր երկրային բնության, իսկ
տարածությունը թվային գոտիներով՝ յոթ զգայությունների
համապատասխան: Ի տարբերություն Կողբացու` նա վերա
կանգնում է երկրայինի ու երկնայինի հակադրության բնա
փիլիսոփայական սկզբունքը. երկրային բոլոր մարմինները
կազմված են հողից, իսկ «օդայիններն» ու հրայինները երկն
քից են: Այս դատողություններից հետևում է, որ երկինքն իր
բնությամբ հոգևոր գոյ է: Հավանաբար` հենց այս հանգա
մանքով է բացատրվում երկնքի բոլորապտույտ բնությունը:
Ըստ Եղիշեի՝ երկնային բոլոր մարմինները օժտված են
սեփական լույսով: Սակայն դրանք լուսավորում են տար
բեր ուժով և «փայլի» տարբեր աստիճանով են երևում երկն
քում: Թեև աստղերը հայտնվում են երկնքում գիշերը, դա չի
նշանակում, որ ցերեկը դրանք «անհետանում» են: Ցերեկը
աստղերը տեսանելի չեն, որովհետև ստվերվում են Արեգակի
լույսով, որն իր ուժի պատճառով «փակում է աստղերի լույսի
ճանապարհը»` կարծես դրանք ձուլելով իր մեջ:
Արեգակը կենտրոնական տեղ է գրավում Եղիշեի տիե
զերաբանական համակարգում: Այն երկնային լուսատունե
րի տեղաբաշխման հաշվանքի յուրահատուկ կետ է. երկնա
յին մարմինների մի մասը Արեգակից վեր է, մյուսը՝ ստորև:
Հետևաբար` Արեգակը գտնվում է միջին՝ չորրորդ գոտում:
«Ինքնին այն սրբազան և մաքուր լույս չունի, այլ Աստծու
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հրամանով օդի միջով տարածում է իր ճառագայթները և
հրային մասով տաքացնում իրենից ստորև գտնվող ամբողջ
գոյը: Իսկ նրանից վեր գտնվող մարմինները նրա ճառա
գայթները չեն ստանում առհասարակ, քանզի լույսը բովան
դակվում է նրա գնդի մեջ իբրև ինչ-որ անոթում, որը ստորին
կողմից բացվելով թափում է [ճառագայթները] ներքև» [Մա
տեն., 334]:
Այսպիսով` Եղիշեն Արեգակը պատկերացնում է իբրև
գունդ, որի ներսում էլ ընդգրկված են լույսն ու ջերմությու
նը: Այն օժտված է ինչպես հրային (գնդի բովանդակությու
նը), այնպես էլ սառը (գնդի արտաքին կաղապարը) մասով:
Երբ գնդի ստորին մասը «բացվում է», դրա ներսում առկա
ջերմությունն ու լույսը միտվում են ներքև՝ տաքացնելով
ստորարեգակնային աշխարհը: Վերարեգակնային մար
մինները չեն ստանում ո՛չ արևի ջերմությունը, ո՛չ լույսը,
քանզի վերջիններս գոյություն ունեն միայն մարդկանց հա
մար: Վերարեգակնային մարմինները գտնվում են հավերժ
մթության մեջ և իրենց բնությամբ սառն են: Արևի լույսն ու
ջերմությունը տարածվում են օդի միջով, հենց օդն է պայ
մանավորում արևի ճառագայթների ուժն ու թուլությունը:
Ասվածից հետևում է նաև, որ Արեգակի և Երկրի միջև ըն
կած տարածությունը, ընդգրկելով երեք ստորին գոտիները,
լցված է օդով: Արեգակը՝ «տիրելով ցերեկը», ոչ միայն լուսա
վորում է երկիրը, ցույց տալիս տեսանելին, այլև նպաստում
է մարմնավոր գոյերի կենսագործունեությանը:
Եղիշեի որոշ դատողություններ վկայում են, որ նա ծա
նոթ էր Արեգակի և Լուսնի (մասնավորապես` Արեգակի մաս
նակի) խավարումներին, դրանց պատճառներին և որոշ բա
ցատրությունների: Ըստ նրա` քանի որ «արեգակը երկնքի
մասն է կազմում», ապա երբ այն իր լույսը մասնակիորեն չի
ուղարկում արարածներին, երկնքի մյուս բոլոր մասերը վի
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րավորվում են նրանից և սգում: Հավանաբար` հայ մտածողը
ծանոթ էր Հերակլիտեսի ուսմունքին, որի համաձայն` Արե
գակը, Լուսինը և աստղերը «տաշտականման անոթներ են»:
Երբ Արեգակն ու Լուսինը (համապատասխան տաշտակները
կամ «շերեփները») լրիվ կամ մասամբ շրջվում են դեպի մեզ
իրենց մութ, կորնթարդ կողմով, տեղի են ունենում դրանց
խավարումները:
Ըստ Եղիշեի՝ Արեգակը գտնվում է մշտնջենական շարժ
ման վիճակում` օդի բնության նմանությամբ, այն հավերժ
պտտվում է և անընդհատ փոխում իր դիրքը երկնքում: Փո
խելով իր դիրքը երկնքում` Արեգակը բոլորաձև պտույտ է
կատարում մեկ տարվա ընթացքում: Լուսինը ևս գտնվում է
մշտնջենական շարժման մեջ՝ կրելով պարբերաբար կրկնվող
փոփոխություններ՝ «աճելով և նվազելով», և որոշակի ազ
դեցություն է ունենում երկրի վրա կատարվող բնական
բազնաթիվ երևույթների ու գործընթացների վրա: Այսպես,
լիալուսնի ժամանակ ծովերը լցվում են ջրով, կենդանինե
րը՝ ուղեղով, ծառերը պատվում են կեղևով, իսկ երբ Լուսինը
նվազում է, ամեն ինչ համապատասխանաբար պակասում է:
Այս հիման վրա Եղիշեն համարում է, որ Լուսինը չափերով
գերազանցում է Արեգակին:
Հետևելով Կողբացուն` Եղիշեն մերժում է կենսականու
թյան, բանական կամ կամային սկզբի առկայությունը ոչ
միայն երկրային անօրգանական մարմինների, այլև երկնա
յին լուսատուների մոտ: Մասնավորապես Արեգակի վերա
բերյալ նա պնդում է, որ այն երբեք չի ծնում մի այլ արեգակ,
որ Արեգակի ծնունդը սոսկ նրա լույսի ճառագայթներն են
[22, 350]: Իսկ եթե այն ի վիճակի չէ ծնել իր նմանների, այն
առավել ևս չի կարող դառնալ ոչ–նմանների ծննդի պատճառ:
Քանզի կենդանի բնության կարևորագույն հատկանիշներն
են՝ նմանների ծննդաբերության ունակությունը, զգայու
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թյուններն ու բանականությունը, որոնք բացակայում են
անկենդան բնության մեջ, այդ թվում՝ երկնային լուսատու
ներում:
Եղիշեն հետմաշտոցյան շրջանում առաջին անգամ ձեռ
նարկում է տիեզերքի մոդելի ստեղծումը` թվային սիմվոլի
կայի հիման վրա, ինչը բնորոշ էր պյութագորական և նո
րապլատոնական տիեզերաբանությանը: Թեև Կողբացու
ուսմունքում հանդիպում է այն միտքը, թե երկնային լուսա
տուները տեղադրված են տարբեր տարածության վրա վերին
երկնքից, սակայն «երկնային շրջանակ կամ գոտի» հասկա
ցությունը, ինչպես նաև գոտիների թվի (յոթ) մատնանշումը,
որոնցից յուրաքանչյուրի վրա գտնվում է համապատասխան
«մոլորյալ» աստղ, առաջին անգամ հանդիպում ենք Եղիշեի
երկերում: Ավելին՝ նա առաջին անգամ հստակ ձևակերպեց
Արեգակի և երկնային մյուս մարմինների գնդաձևության,
«բոլորաձև» շարժման, Արեգակի, երկնային գոտիների, հե
տևաբար՝ նաև դրանց վրա տեղադրված լուսատուների, «եր
կինքների երկնքի» շրջապտույտի մասին գաղափարները:
Նշված և մի շարք այլ դատողություններ հիմք են տա
լիս` պնդելու, որ Եղիշեն ընդհուպ մոտեցել է նաև երկրի
գնդաձևության գաղափարին: Սակայն ներունակաբար բո
վանդակվող այս գաղափարը դեռևս չի ձևավորվում որպես
տեսական սկզբունք:
Գոյի
աստիճանակարգի
կառուցման
հիմնական
սկզբունքներից է բանականության առկայության սկզբուն
քը: Այս առումով Եղիշեն բոլոր արարածներին բաժանում է
ոչ–բանականների և բանականների: Բանականների թվին են
պատկանում մարդիկ և հրեշտակները: Մարդիկ բնակվում
են երկրի վրա, հրեշտակները՝ երկնքում: Երկիրը տրված է ի
ծառայություն մարդկանց, երկինքը` հրեշտակներին: Ոչ–բա
նական արարածները հեզաբար կատարում են Ամենաբարձր
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յալի կամքը «բնական շարժումների միջոցով» ու «երբեք չեն
խախտում» հաստատված սահմանները: Իսկ մարդն ու հրեշ
տակները օժտված են բանականությամբ ու ազատ կամքով:
Ի տարբերություն անմարմին և զուտ հոգևոր հրեշտակ
ների` մարդը կազմված է մարմնից և հոգուց, միավորում է
երկրային ու երկնային սկիզբները, քանզի «մարդը երկնա
յինի և երկրայինի խառնուրդ է. նրբագույնը երկնքից է,
խտագույնը՝ երկրից» [Մատեն., 370]: Այս երկու հակադիր
սկիզբների համակցումն էլ որոշում է մարդու տեղը բնու
թյան համակարգում, նրա կարգավիճակը` իբրև կենսաբա
նական–հոգևոր էակի:
Մարդու բնության երկակիությունը միաժամանակ հան
դես է գալիս իբրև հատելիի և անհատելիի միասնություն,
քանզի «Արարիչը մեր մարմնի բնությունը արարել է հա
տելի, իսկ հոգու էությունը՝ իբրև անհատելի Գոյ և միա
վորել դրանք իբրև երաժշտին ու քնարին»: Մարմնականը,
այսինքն՝ հատելին միաժամանակ շարժվող է, իսկ հոգևորը՝
անհատելին շարժող է, քանզի մարդը «կազմված է երկու մա
սից՝ մեկը շարժում է, մյուսը՝ շարժվում է»: Ուստի` մարմնի
մասերի ողջ բազմությունը ապրում և շարժվում է այնքան
ժամանակ, քանի դեռ շարժողն ու շարժվողը միակցված են»:
Այն, ինչ շարժում է (հոգին), օժտված է բանական, «իմացա
կան բնությամբ, իսկ այն, ինչ շարժվում է, գոյություն ունի,
քանի սնվում է»: Կյանքը, մարդկային օրգանիզմի գործառ
նությունը պայմանավորված են հոգու առկայությամբ, որն
էլ «ամբողջ մարմնի կյանքն է հանդիսանում»: Այս միասնու
թյունը պահպանվում է, քանի դեռ մարմինը գոյություն ու
նի, բայց երբ այն «տկարանում է և քայքայվում … մարմինը
վերադառնում է իր բնության, իսկ հոգին հառնում է իր բնա
կատեղի» [Մատեն., 369-371]:
Մարդու հոգին «երկնային բնություն» ունի և հակադիր
է մարմնի բնությանը՝ այն «բնորոշ չէ ստորին [էակներին]»,
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բայց միաժամանակ ենթարկված է դրանց «մարմնի կապանք
ներով» [Մատեն., 375]: Սակայն նշված ենթակայությունը
ժամանակավոր է, որովհետև մարմինը ենթակա է քայքայ
ման, իսկ հոգին անմահ է: Այդ պատճառով` «ազատագրվե
լով մարմնից, այն չի իջնում երկիր, այլ համբառնում է իրեն
ծնած հոգևոր երկրին»` ազատվելով «իրեն կապող մարմնից,
որի հետ միավորված էր» [Մատեն., 374]:
Մարմնավոր բնությամբ մարդը կապված է այլ մարմնա
վոր էակների, այսինքն՝ կենդանիների հետ, քանզի «մեզա
նում ևս գոյություն ունի կենդանական մաս»: Եվ ահա «մեր
մարմնի ողջ երկրային բնությունը [պատկանում է] կենդա
նական մասին, որովհետև միևնույն հողից ենք մենք և կեն
դանիները, և միայն հոգու անմահությամբ մենք գերազան
ցում ենք նրանց» [Մատեն., 181]:
Մարդու մարմինը բաղկացած է բազում մասերից (գլուխ,
ձեռք, ոտք, կողեր և այլն), որոնք կազմում են մեկ միասնա
կան ամբողջ՝ մարմին: Մարմնի բոլոր մասերը տարբերվում
են միմյանցից, կատարում են որոշակի գործառույթ: Միա
ժամանակ «յուրաքանչյուր մասի միջոցով արտահայտվում
են բոլոր մյուս մասերը»՝ արտահայտելով մարմնի կարգա
վորվածությունը և դրա բոլոր մասերի ներքին միասնությու
նը [Մատեն., 308]: Մարդու մարմինը` իբրև ամբողջություն
«ըստ բնության կազմված է երկու մասից՝ կանացի, [այ
սինքն] մսի փափկությունից և մարսողության օրգաններից,
որը գործառնում է մարմնի սնուցման շնորհիվ, և արական՝
ջիլերից, նյարդերից, շնչառությունից, ոսկրից, որոնք կազ
մում են արական գոյացության ուժը» [Մատեն., 290]:
Մարդու մարմինը, կենդանիների և բնական մարմին
ների նման, «առաջացել է չորս [տարրերից]»: Ուստի` իբրև
մարմնական էակ` մարդը ենթարկվում է արտաքին բնական
ուժերի (ցուրտ և տապ, սով և ծարավ) ազդեցությունների:

256

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդու օրգանիզմի կանոնավոր գործառնության վրա ազ
դում են նաև սոցիալական և բարոյական բնույթի երևույթ
ները: Այսպես, մարմնական հիվանդությունները կարող են
առաջանալ մարդու կրած «անարդարության», «կողոպու
տի», «անառակ ոտնձգություններով պղծելու», ինչպես նաև
«տգիտության», «ուխտադրժության», «անազնվության» և
«ներքին» կարգի այլ պատճառներից: Քանի որ մարդու մար
մինը պատկանում է բնությանը և կազմված է չորս տարրից,
կարելի է պնդել, որ հիվանդությունների առաջացումը կապ
ված է տարրերի ներդաշնակ համակցության խախտման հետ:
Մարդու մարմինը բժշկական արվեստի օբյեկտ է: Սա
կայն ոչ բոլոր հիվանդություններն են ենթակա դրան, քանզի
ոչ բոլորի համար է գտնվել բուժամիջոցներ: Անկախ հիվան
դության բնույթից` բժիշկը առաջին հերթին ձեռքով զննում
է հիվանդին, հետազոտում նրա ամբողջ մարմինը, որպեսզի
պարզի «արդյոք ջե՞րմ է նրա բնությունը, և սիրտն արդյոք
հանգի՞ստէ իր տեղում, և կամ թե լյարդը փափո՞ւկէ, և կամ
թե երակների շարժումը կարգի՞նէ. դրա համեմատ էլ բուժե
լու դարման կանի` առողջություն շնորհելով նրան»1: Այս
պիսով` հիվանդությունների առաջացման հիմքում ընկած
են բնական պատճառները: Դրանց համապատասխան` բուժ
ման եղանակներն ընտրվում են կոնկրետ հիվանդության
բնույթից ելնելով, ինչը որոշվում է բնական ճանապարհով`
դրա արտահայտման բնական ձևի հիման վրա:
Ինչպես նշվել է, մարմնական հիվանդություններից բա
ցի, գոյություն ունեն նաև հոգեկան հիվանդություններ,
որոնք, ըստ Եղիշեի, ավելի վտանգավոր են ու վնասակար:
Նորապլատոնականության ոգով նա պնդում է, որ մարմնա
կան հիվանդության խորացումը կարող է նպաստել հոգե
1

Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին / Աշխարհաբար թարգմ. և
ծանոթ. Ե. Տեր-Մինասյանի, Եր., 1989, էջ 347: Այսուհետ տեքստում` Վարդան:
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կան առողջության ամրապնդմանը: Ավելին, ով մարմնավոր
կարիքները փոխարինում է հոգևոր բաներով, նա հնարավո
րություն է ստանում երկրից տեղափոխվել երկինք: Այս նե
րունակ հնարավորությունը բովանդակվում է հոգու մեջ և
հոգու նպատակասլաց գործունեության շնորհիվ վերածվում
իրականության:
Աստված անհասանելի է զգայական իմացությանը,
քանզի հայելով աշխարհը «մարմնավոր աչքերով»` մարդն
ընդամենը համոզվում է, որ աշխարհակարգի ներդաշնակ
այս կառույցը հաստատված է մեկի կողմից, և որ ամեն մի
գոյություն ունեցող ենթակա է քայքայման: Աստծու հզո
րությունը ճանաչվում է սոսկ բանականությամբ` «հոգու
աչքերով»: Դրան կարելի է հասու լինել մշտական հոգևոր
կատարելագործման ճանապարհով, ինչը, սակայն, ընտրյալ
ների մենաշնորհն է: Մարդու հոգևոր բարձրացումը Եղիշեն
դիտում է որպես բազմաստիճան, վերընթաց և երկարատև
գործընթաց, որպեսզի մարդը չսայթաքի և կրկին չընկնի
երկրի վրա տիրող արատների ու չարիքների անդունդը:
Այսպիսով` Եղիշեն տրամաբանորեն հանգում է երկրա
յին կյանքից հրաժարվելու, ճգնավորության, հոգևոր կա
տարելագործման` իբրև մարդ–անհատի ինքնահաստատման
միակ ճշմարիտ ուղու անհրաժեշտության գաղափարին: Այս
միտումը հատկապես նկատելի է նրա կյանքի ու գործունեու
թյան երկրորդ փուլում:
Զգայապես ընկալվող աշխարհը, ըստ Եղիշեի, մատչելի
է մարդկային իմացությանը: Արտաքին աշխարհի իմացու
թյունը, փաստորեն, դիտվում է իբրև մարդու հոգևոր կա
տարելագործման առաջին փուլ: Այսպիսի եզրակացության
բնական ու օրինաչափ լինելը պայմանավորված է այն բա
նով, որ ինչպես զգայականը, նյութականը հոգևոր սկզբի
դրսևորման ստորին ձևն է, ճիշտ այդպես էլ դեպի հոգևորը
17 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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բարձրանալու համար պետք է սկսել դրա ցածր ձևից և աստի
ճանաբար բարձրանալ դեպի գերագույն հոգևոր էություն
ներ: Այդ իսկ պատճառով` Աստված խրատում, սովորեցնում
է անտեսանելին տեսանելիի միջոցով, որպեսզի մարդը տե
սանելիի միջոցով ճանաչի անտեսանելին: Մարդկային իմա
ցության օբյեկտը տեսանելի, զգայապես ընկալելի աշխարհն
է: Բացի այդ, նյութեղեն առարկաների և երևույթների մեծ
մասը հասանելի է մարդու իմաստուն մտքին և միայն դրանց
չնչին մասն է, որ թաքնված է մարդու բանականությունից:
Մարդու ճանաչողական ունակությունը գտնվում է նրա
հոգու մեջ: Իմացության գործիքներն են զգայարաններն ու
բանականությունը: Զգայարանները բանականության դար
պասներն են, որոնց միջոցով տեղեկություններ են ստացվում
արտաքին զգայական աշխարհի մասին: Սակայն իմացու
թյան ընթացքում վճռական դերը պատկանում է բանակա
նությանը, քանզի ճշմարիտ գիտելիքները ձեռք են բերվում
առավելապես բանականությամբ, քան աչքերով, այսինքն`
զգայարանով: Բանականությունը մշակում ու կարգավո
րում է զգայական տվյալները և այդ հիման վրա` բացահայ
տում ճշմարտությունը:

5.3. Փիլիսոփայաքաղաքական ըմբռնումները

Եղիշեի գաղափարաքաղաքական ըմբռնումները հիմնա
կանում արտահայտված են «Վարդանի և հայոց պատերազ
մի մասին» հռչակավոր երկում: Հասարակական հարաբերու
թյունների, սոցիալական ինստիտուտների, իշխանության
և այլ հարցեր քննվում են նաև մյուս գործերում: Ի տարբե
րություն Եզնիկ Կողբացու ուսմունքի, որը բովանդակում է
ծավալվող հայ ազատագրական շարժման տեսական, բարո
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յական և գաղափարական հիմնավորումն ու արդարացումը,
Եղիշեի հայացքները տեղի ունեցած ռազմաքաղաքական
իրադարձությունների անդրադարձն են (ռեֆլեքսիա):
Եղիշեի քաղաքական հայացքների միջուկը ազգային–
ազատագրական պայքարի գաղափարաքաղաքական հա
յեցակարգն է, որը ստանում է իրավական, քաղաքական,
սոցիալ–փիլիսոփայական և բարոյահոգեբանական հիմնա
վորում: Բանն այն է, որ միջնադարում թագավորի իշխա
նությունն ընկալվում էր որպես սրբազան, աստվածատուր:
Հայաստանի արևելյան մասը գտնվում էր Սասանյան Պարս
կաստանի գերիշխանության ներքո, իսկ «Աստծու ճշմարիտ
ծառաներին օրենք չէ ընդդիմանալ երկրավոր իշխաններին»
[Վարդան, 343]: Ուստի` որպես քաղաքական մտածող և ազ
գի գաղափարախոս` նա հատուկ ուշադրություն է դարձնում
հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի, զինված ապստամ
բության օրինականության և արդարության հարցին: Եղի
շեն հարցը քննում է մի քանի տեսակետից:
Նախ՝ թագավորի (այս դեպքում՝ պարսից շահի) իշխա
նությունը ևս պետք է ենթարկվի իր իսկ կողմից ընդունած
օրենքներին, այսինքն՝ որոշ սահմանափակումներ ունենա:
Ուստի, եթե իշխանավորները խախտում են դրանք, օրինա
զանց են, ապա հպատակներն ու ծառաները կարող են չեն
թարկվել, ապստամբել նրանց դեմ:
Երկրորդ՝ գոյություն ունի երկու տեսակի իշխանություն՝
երկնային և երկրային կամ հոգևոր ու մարմնական (աշխար
հիկ): Աշխարհիկ իշխանությունը տարածվում է սոսկ սոցիա
լական, տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների
վրա, ուստի` իրավունք չունի տնօրինել մարդու հոգին, խիղ
ճը և հավատը, որոնք պատկանում են երկնային թագավո
րությանը և ենթարկվում հոգևոր իշխանությանը:
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Մեկնելով իշխանության ընկալման նման նախադրյալ
ներից` Եղիշեն հայերի ապստամբությունը բացատրում է ոչ
թե այն բանով, որ նրանք չէին ցանկանում ծառայել պարսից
գահին, այլ որովհետև Սասանյաց իշխանությունը չէր սահ
մանափակվում, չէր բավարարվում աշխարհիկ իշխանու
թյամբ (ազգի «մարմնին» տիրելով) և ձգտում էր տիրել նաև
ազգի հոգևոր աշխարհին: Եղիշեն նշում է, որ հայերը պատ
րաստ էին իրենց մարմինը ամբողջությամբ պարսից շահին
տրամադրել, բայց նա չի կարող, իրավունք չունի տիրանալ
նրանց հոգուն, խղճին և հավատին, իշխել իր կամեցողու
թյամբ: Այլ կերպ ասած՝ յուրաքանչյուր մարդ և ազգ ազատ
է` տնօրինելու այդ ոլորտները:
Երրորդ՝ իսկ որքանո՞վ են օրինական պարսից շահի
ոտնձգությունները, որքանո՞վէ նա օրինապահ և արդար իր
իսկ ժողովրդի հանդեպ, և ինչպե՞ս են իրենք՝ պարսիկները,
վերաբերում իրենց թագավորի գործողություններին: Վար
դանանց պատերազմի գաղափարախոս Ղևոնդ Երեցը հետև
յալ խոսքերով է դիմում Դենշապուհին. «Եթե դուք սովոր
եք զանց անել ձեր թագավորի հրամանը, այդ լավ եք անում,
որովհետև նա աշխարհ ավերող է և անմեղ մարդկանց սպա
նող, սատանայի բարեկամ և Աստծու թշնամի: Բայց մենք
չենք կարող մեր թագավորի (Աստծու. – Կ. Մ.) հրամանից
դուրս գալ, և ո՛չ էլ կարող ենք մեր անանց կյանքը փոխա
նակել այս աշխարհի ապականացու պատրանքների հետ»
[Վարդան, 345]:
Եղիշեն արդարացնում է պարսիկների դիմակայությունը
իրենց իսկ թագավորի անօրինականություններին, ինչը մի
անգամ ևս հաստատում է հայերի ազատագրական զինված
պայքարի օրինականությունն ու արդարացիությունը: Եվ,
առհասարակ, ով որ ինքն իր և իր ժողովրդի «համար չար է,
ուրիշի համար չի կարող բարի լինել. և ով որ ինքը խավարի
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մեջ է շրջում, նա ուրիշին չի կարող ճշմարտության լույսով
առաջնորդել: Ինչպես որ անիրավությունից արդարություն
չի լինի, այնպես էլ ստությունից ճշմարտություն չի լինի.
նմանապես և խռովասեր մտքից՝ խաղաղության ակնկալու
թյուն» [Վարդան, 173-175]: Այսպիսով` քաղաքական հար
ցերը ստանում են նաև բարոյական, իմացաբանական, իրա
վական մեկնաբանություն և իմաստավորում:
Ազգային–ազատագրական շարժման հաղթանակի կա
րևոր նախադրյալներից է ազգի (հասարակության) միա
բանությունը, որը միաժամանակ յուրաքանչյուր հա
սարակության և երկրի կայունության երաշխիքն է: Իսկ
անմիաբանությունը քայքայում է հասարակությունը, ջլա
տում ազգի ուժերը, անզոր դարձնում զավթիչների դեմ, ան
կախության և պետականության կորստի պատճառ դառնում:
Ինչպես Տերն է ասում` «Ամեն մի տուն և թագավորություն,
որ բաժանվում է ինքն իր մեջ, հաստատուն մնալ չի կարող»
[Վարդան, 17]: Այսպես, ոչ հեռավոր անցյալում հայ նախա
րարների անմիաբանության պատճառով հայ Արշակունի
ների գահը կործանվեց, և Հայաստանը բաժանվեց հարևան
տերությունների միջև: Բայց ազատագրական շարժման որոշ
փուլում հայ նախարարները համախմբվեցին, «թեպետև թա
գավոր չունեին իրենց առաջնորդ և ո՛չէլ դրսից որևէ օգնա
կան օտարներից» [Վարդան, 149]: Եվ առհասարակ «միաս
նությունը բարի գործերի մայրն է, անմիաբանությունը՝ չար
գործերի ծնողը»:
Ազգային–ազատագրական պայքարի կարևորագույն
նախադրյալներից է խաչի ու սրի, սիրո և պայքարի միասնու
թյան գաղափարը: Այս առումով հետաքրքրական է «սուր»
հասկացության մեկնաբանությունը, որը հիշեցնում է «եր
կու սրերի» մասին արևմտաեվրոպական քաղաքական դոկտ
րինը, որի ձևակերպումը կապում են Հռոմի պապ Գելասիոս
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անվան հետ: Վերջինս V դարում կայսր Անաստասիոսին
առաջարկեց սահմանափակվել կայսերական (աշխարհիկ) իշ
խանությամբ և սրբազան (հոգևոր) իշխանությունը թողնել
Հռոմի պապին: Այս դոկտրինի համաձայն` իշխանության
երկու ձևն էլ՝ եկեղեցականը և պետականը` ծագել են Հռոմի
պապից: Ըստ Եղիշեի` գոյություն ունի երկու տեսակ սուր՝
բնական (ոգեղեն) և ստացական (նյութեղեն): Բնական սու
րը գերագույն ճշմարտությունն է, արդարությունը, աստ
վածային իրավունքը, օրենքը, որոնք մարմնավորված են
քրիստոնեական ուսմունքում, և որի կրողը քրիստոնեական
եկեղեցին է, իսկ ստացականը սովորական զենքն է և մարմնա
վորվում է աշխարհիկ իշխանությունների մեջ: Սակայն չա
փազանց կարևոր է, թե ում ձեռքում է գտնվում ստացական
սուրը: Օրինազանցի, նախահարձակի դեմ պաշտպանվողի
ձեռքում այն ծառայում է բարի գործերին և նպատակներին,
իսկ «ագահների» ձեռքին դառնում է չարիքի գործիք: Զեն
քով՝ «ագահության պատճառով մարդիկ միմյանց զրկում են
կյանքից» [Մատեն., 169]:
Յուրաքանչյուր բռնակալ իր տիրապետությունը և իշ
խանության ծավալումը մյուս ժողովուրդների վրա իրագոր
ծում է վախ ու սարսափ տարածելով: Սակայն «վախը,– ասում
է Վարդան Մամիկոնյանը,– թերահավատության նշան է.
թերահավատությունը մենք վաղուց ենք մերժել մեզանից.
նրա հետ թող վախն էլ փախչի մեր մտքերից ու խորհուրդնե
րից» [Վարդան, 211]: Հավատով ու հույսով միաբանված ու
զինված` հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնում ընդդեմ Պարս
կաստանի զավթողական քաղաքականության: Պարսից մոգ
պետի բերանով Եղիշեն ցույց է տալիս հայ ազգի հոգևոր և
բարոյական տոկունությունը, ազատագրական պայքարում
դրսևորած խիզախությունն ու հայրենասիրությունը. «Մար
դիկ, որոնք ո՛չ շղթաներից են վախենում, ո՛չ տանջանքներից
Ա–ի
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երկյուղ կրում և ո՛չ էլ հարստությունը բանի տեղ դնում և,
վերջապես, որ բոլոր չարիքներից ամենից վատթարն է, մահը
գերադասում են կյանքից, ո՞վ է, որ կարող է նրանց դիմադ
րել» [Վարդան, 119]:
Այո՛, հայորդիները արհամարհեցին մահը, շատերը հերո
սաբար ընկան ռազմի դաշտում` իրենց կյանքը նվիրաբերե
լով ազգի և հայրենի հողի ազատությանն ու անկախությանը:
Այս պարագայում մահը կորցնում է իր ֆիզիկական–կեն
սաբանական իմաստը և ձեռք բերում ազգային–հոգևոր բո
վանդակություն: Ազգայինի միջոցով մահը վերածվում է
անմահության: Մահվան ընկալման փոխակերպումը պայ
մանավորված է այն բանով, թե որքանով են գիտակցվում այն
խնդիրներն ու նպատակները, հանուն որոնց մարդն ինքնա
կամ գնում է դեպի մահ, զոհաբերում իր կյանքը: Եղիշեն այս
միտքը բանաձևում է հետևյալ կերպ. «Ինչպես որ հնում մեկն
ասել է՝ չհասկացված մահը մահ է, հասկացված մահը՝ անմա
հություն: Ով որ չգիտե, թե ինչ է մահը, վախենում է մահից.
իսկ ով գիտե մահը՝ նրանից չի վախենում» [Վարդան, 29]:
Գիտակցված ինքնազոհողությունը ոչ միայն անմահացնում
է հերոսին, այլև օրինակ ծառայում հաջորդ սերունդների
համար: Նշված բանաձևը բարոյադաստիարակչական և գա
ղափարաքաղաքական մեծ լիցք է բովանդակում՝ դարեր շա
րունակ ներազդելով ազգային գիտակցության վրա: Հոգևոր՝
ազգային գիտակցության մակարդակում անմահությունը
հաստատում է ազգի ապրելու, գոյատևման իրավունքը:
Հանուն հայրենիքի ազատության մղվող պայքարում
բոլոր միջոցներն էլ արդարացված են: Այսպես, եթե պարսից
արքունիքում հայ նախարարների առերես ուրացումը գնա
հատելու լինենք վերացական բարոյականության և օրինա
պահության տեսանկյունից, ապա այն պետք է որակել որպես
ստախոսություն, վախկոտություն, բարոյական և գաղափա

264

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

րական զիջում, ավելին՝ օրինազանցություն ու դավաճանու
թյուն: Սակայն այդ արարքը թե՛ Եղիշեն, թե՛ մյուս հայ պատ
միչները չեն դատապարտում, որովհետև առաջնորդվում են
այն սկզբունքով, որ օրենքն է մարդու համար, և ոչ թե մար
դը՝ օրենքի: Բացի այդ, նախարարների գործելակերպը գնա
հատվում է կոնկրետ իրավիճակի և հետապնդած նպատակի
տեսանկյունից: Նպատակը ձևակերպված է Վարդանի խոս
քում. «Հնարներ էինք փնտրում ազատելու մեր սիրելիներին,
որոնք մեծ նեղության մեջ էին, որպեսզի նրանց հետ միասին
մարտի մեջ մտնելով՝ կռվենք անօրեն իշխանի դեմ՝ հայրենի
աստվածատուր օրենքների համար» [Վարդան, 207]: Հետևա
բար` այդպիսի «սուտը», «օրինազանցությունը» նպաստում
են արդարության և ազատության համար մղվող պայքարին,
դրանց հաստատմանը: Հանուն իրապես վեհ և ազգի համար
ռազմավարական նպատակի` կարելի է դիմել այսպես կոչ
ված «իրավիճակային օրինազանցության»:
Այսպիսով` Եղիշեն բազմակողմանիորեն հիմնավորում և
արդարացնում է 450–451 թթ. ծավալված ազգային–ազատա
գրական պայքարը: Նրա փաստարկները և դիտողություննե
րի տրամաբանությունն ունեն նաև տեսական բնույթ, ուս
տի` վերաբերում են ազգային–ազատագրական պայքարին
առհասարակ:
Ըստ Եղիշեի` իսկական թագավորը, գահակալը պարտա
դիր պետք է օրինապահ և արդարամիտ լինի, կարողանա իր
շուրջը համախմբել, միավորել երկրի սոցիալական բոլոր խա
վերին և առաջին հերթին` իշխանական տները, դառնա երկ
րի ու հասարակության միասնության երաշխիքը, խորհրդա
նիշը: Որովհետև թագավորը ոչ միայն իշխանություն և իրավունք,
այլև պատասխանատվություն ունի իր երկրի ու հպատակ ժողովր
դի հանդեպ: Ուստի` թագավորի գլխավոր արժանիքներից է

իմաստությունը. «Եթե թագավորը իմաստությունն իրեն
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աթոռակից չունի, չի կարող իր վիճակի մեջ վայելուչ լինել»
[Վարդան, 29-31]: Իմաստուն և արդար կառավարումը պա
հանջում է զերծ մնալ բռնություններից ու օրինազանցու
թյուններից, որոնք կարող են կործանարար լինել ոչ միայն
հպատակ ժողովուրդների, այլև հենց պետության և թագա
վորական իշխանության համար: Իմաստուն կառավարման
պարագայում ծառաներն ու հպատակ ժողովուրդները չեն
ընդդիմանա և չեն ապստամբի թագավորի գերագույն իշխա
նության դեմ: Այս կարևոր միտքը Եղիշեն արտահայտում է
պարսից մոգպետի բերանով. «Եթե մենք բռնությամբ կռվենք
այս երկրի (Հայաստանի. – Կ. Մ.) հետ, ապա երկիրը կքանդ
վի, մենք էլ պատուհասից չենք փրկվի, մեր անձերին վնաս
[կլինի] և պետությանն էլ մեծ կորուստ» [Վարդան, 127]:
Յուրաքանչյուր երկրի և ազգի քաղաքական անկախու
թյան, ինքնիշխանության ու անվտանգության աստիճա
նը պայմանավորված է համապատասխան ռազմական ուժի
առկայությամբ, բանակի մարտունակությամբ: Հասարա
կական կյանքի բոլոր ոլորտների բնականոն զարգացումը,
այդ թվում` Հայ եկեղեցու գործունեությունը էապես կախված
է ռազմական ուժի առկա վիճակից: Այսպես, երբ հայոց հե

ծելազորը երկրում էր, աստվածապաշտությունը տիրում էր
հայոց աշխարհում, և ազգի գոյությունն ապահով էր: Իսկ
երբ տարբեր պատրվակներով այրուձին երկրից դուրս էր բեր
վում, սոցիալական կյանքն ու հավատը դառնում էին անա
պահով: Ուստի` պատահական չէ, որ պարսիկներն էլ այդպես
վարվեցին մինչև բռնության դիմելը:
Հասարակության կայունության, պետության կառա
վարման գործում Եղիշեն կարևորում է արդարադատության
ինստիտուտի դերը: Ընդունելով երկու տեսակի իշխանու
թյուն և իրավունք (երկնային և երկրային, հոգևոր և մարմ
նական)` նա տարբերակում է նաև արդարադատության
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երկու տեսակ՝ աստվածային ու մարդկային: Երկուսն էլ կապ
ված են օրենսդրության, խրատի, դաստիարակության, ազատ
կամքի, վարձահատուցման, մարդու գործնական կյանքի և
օրինազանցության հետ: Դրանք նաև սկզբունքային տար
բերություններ ունեն: Այսպես` «թագավորների օրենքը
հանցավորներին է պատժում, իսկ Աստված՝ հանցավորին և
ազգը. հանցավորներին որպես օրենսդիր, իսկ ազգին՝ որպես
առաջագետ» [Մատեն., 336]:
Արդարադատության մարմինների բնականոն և լիարժեք
գործունեությունը ենթադրում է հաստատված օրենքների
(օրենսդրական համակարգի) առկայություն: Ինչպես իշխա
նությունը, օրենքները ևսերկու տեսակ են լինում՝ մարմնին
և հոգուն (մարդու գործունեության նյութական ու հոգևոր
ոլորտներին) համապատասխան: Նյութապաշտ հեթանոսնե
րի օրենքները վերաբերում են սոսկ մարմնին, նրանք չունեն
և չեն կարող ունենալ հոգևոր օրենքներ: Դա քրիստոնյանե
րի մենաշնորհն է: Սակայն հեթանոսական իրավական օրենք
ները նպաստեցին «քաղաքավարության» (պետական կառա
վարման) ձևավորման և զարգացման, ինչպես նաև մարդու
ֆիզիկական կյանքի ու նյութական ունեցվածքի պաշտպա
նության գործընթացին. «Թեև հեթանոսները գտնվում էին
կատաղի մոլորության և անարժան պոռնկության մեջ, սա
կայն ունեին քաղաքավարության օրենքներ, որոնք կարճում
(սանձահարում) էին գողությունը, հափշտակությունը և
անխտիր սպանությունը: Սահմանված օրենքները բավական
էին մարդկանց մարմնին իշխելու համար» [Մատեն., 346347]: Եղիշեն բարձր է գնահատում հատկապես պետական
օրենքի նկատմամբ հռոմեացիների հարգալից վերաբերմուն
քը, օրենքին հետևելու պահանջն ու ձգտումը: Այս առումով
նա միանգամայն ընդունելի է համարում Քրիստոսի դատա
վարության ընթացքում Պիղատոսի արտահայտած այն միտ
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քը, թե «ես վախենում եմ հռոմեական օրենքներից՝ առանց
հանցանքի դատել արդար որևէ մեկին» [Մատեն., 263-264]:
Հայտնի է, որ դատավճռի կայացումը Պիղատոսը թողնում է
հրեա ժողովրդին, ով Աստծու Որդուն մահվան է դատապար
տում: Որոշ վերապահումներով կարելի է պնդել, որ Քրիստո
սը դարձավ ժողովրդավարության (դեմոկրատիայի) զոհը:
Որպես մարդկանց մարմնին վերաբերող օրենքներ` հեթանո
սական օրենքներն ընդունելի են նաև քրիստոնեության հա
մար, սակայն դրանք անհրաժեշտ է լրացնել քրիստոնեական
սկզբունքներով և նորմերով՝ հոգևոր օրենքներով:
Արդարադատության իրագործումը ենթադրում է
պատժի ինստիտուտ, որի գործունեության կարևորագույն
սկզբունքներից է. յուրաքանչյուր օրինազանցության հա
մար օրենքը սահմանում է համապատասխան պատժամիջոց:
Այս կապակցությամբ Եղիշեն ուշադրություն է դարձնում
օրինազանցության և պատժելիության մի շարք կողմերի:
Նախ` նա կարևորում է հանցանքի գիտակցվածության
գործոնն ու աստիճանը` տարբերակելով ինքնակամ և հար
կադրաբար կատարած օրինազանցությունը: Առաջին կարգի
հանցանքն ավելի խիստ պատժի է ենթակա, քան երկրորդ:
Այս տեսանկյունից նա մեկնաբանում է հայ ազգային–ազա
տագրական շարժման առանձին դրվագներ: Այսպես` հայ
նախարարների առերես ուրացումը հարկադրված օրինա
զանցություն էր, իսկ Վասակ Սյունու հանցանքը՝ կամավոր:
Երկրորդ՝ պատժի չափը և աստիճանը կախված են հան
ցագործի օրենքի իմացությունից: Եղիշեն պաշտպանում է
անտիկ իրավունքում և Ավետարանում արձանագրված հե
տևյալ սկզբունքը. «Այն ծառան, որը չգիտե իր տիրոջ կամքը
և ծեծի արժանի մի գործ է կատարում, ծեծ ուտելն ուտում է,
բայց ավելի քիչ. իսկ ով լավ տեղյակ է թագավորի կամքին և
որևէ հանցանք է գործում նրա առաջ, բազմապատիկ տան
ջանքի է ենթարկվում՝ առանց բարեխոսի» [Վարդան, 73]:
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Երրորդ՝ ընդգծելով գիտակցական գործոնի դերն ու նշա
նակությունը իրավական հարաբերությունների կարգա
վորման և օրինազանցության պատժելիության հարցում`
Եղիշեն հանգում է այն եզրակացության, որ օրենքի կարգա
վորիչ ուժը, դերակատարությունը պայմանավորված են ոչ
միայն նրա արդարացիությամբ և ճշմարտացիությամբ, այլև
այն իրագործող մարդկանց իրավական գիտակցության մա
կարդակով, օրինապահությամբ. «Որովհետև ոչ թե օրենք
ներն են տկար, այլ դուք (մարդիկ) եք տկարացնում այն՝
չպահպանելով օրենքները» [Մատեն., 273]:
Չորրորդ՝ գիտակցական գործոնի կարևորմամբ է բա
ցատրվում Եղիշեի քաղաքական այն համոզմունքը, որ ար
դարության և պատժի պետական հաստատությունը «նախ
խրատում և կրթում է օրենքներով և Աստծու խոսքով, ուստի
ընտրության ազատություն ունեցող մարդն ինքն է իր վի
ճակի պատճառը»:
Արդարադատության իրականացման հարցում Եղիշեն
կարևորում է նաև վախի գործոնը: Եթե որպես թերահավա
տության և վճռականության բացակայության արտահայ
տություն` վախը դիտվում է իբրև բացասական երևույթ,
ապա որպես օրինազանցությունից հետ պահող հանգա
մանք` այն միանգամայն դրական է: Պատժվելու վախը կա
րող է հսկիչ դեր ունենալ և զերծ պահել հակահասարակա
կան արարքներից ու զանազան հանցագործություններից:
Արդարադատության և պատժի հիշյալ հայեցակետի հիմ
քում ընկած է վարձահատուցման մասին քրիստոնեական
ուսմունքը, ըստ որի՝ չարագործության հետևանքը պատիժն
է, իսկ բարեգործության հետևանքը՝ բարի անունը, հեղինա
կությունը հասարակության մեջ և հավիտենական կյանքն
ապագայում: Վարձահատուցման սկզբունքը հսկիչ դեր ու
նի մարդու և հասարակության կյանքում: Վարձահատուց
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ման ակնկալությունը «պահված է մեզանից ամեն մեկի հա
մար՝ իր սրտի հոժարության և կատարած գործի համեմատ»:
Հետևելով Եզնիկ Կողբացուն` Եղիշեն մատնանշում է
օրենքն իրագործող անձանց (դատավորների) և հսկողության
ու պատժի հաստատությունների գործունեության վերաբեր
յալ տարակարծության, տարբեր ընկալման և գնահատման
առկայությունը: Օրինազանցության համար պատիժ կրած
մարդիկ և նրանց հարազատները բացասաբար են ընկալում
օրենքի պատժիչ ուժը: Մարդկանց մյուս մասը դժգոհ է օրեն
քի հսկողության և սահմանափակման ուժից: Միաժամա
նակ, երբ նշված հաստատությունները նույն մարդկանց կամ
նրանց հարազատներին փրկում են անխուսափելի վտանգից,
համարվում են հասարակական բարօրության աղբյուր, ար
դարության և արդարադատության երաշխիք: Դատարանի
որոշման կատարածուները (զինվորները) նույնպես ենթակա
չեն մեղադրանքի, քանի որ «դատավորի սպասավորներն են և
պարտավոր են կատարել նրա հրամանները» [Մատեն., 296]:
Ըստ Եղիշեի` անկախ սուբյեկտիվ ընկալումներից ու հո
գեբանական ապրումներից, արդարադատության մարմին
ներն օբյեկտիվորեն ապահովում են հասարակության և օրի
նապահ մարդկանց անվտանգությունը: Նա չի ընդունում
վերացական մարդասիրության (հումանիզմի) և բարության
պացիֆիստական սկզբունքը: Ավելին, բռնություն կիրառե
լով օրինազանցների նկատմամբ՝ արդարադատության հաս
տատություններն իրականում բարի և արդար աշխատանք
են կատարում: «Ճշմարիտ դատավորները, որոնք դատում են
չարագործներին, ո՛չ թե չար ու չարչարող են կոչվում, այլ
շատ բարի և բարեգործ» [Վարդան, 77]:
Թեև դատավորը մեկին պատժում է, իսկ մյուսին՝ պաշտ
պանում, սակայն արդարադատության բնույթն ու ուղղվա
ծությունը մնում են անփոփոխ, իսկ հասարակական կարգի
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պաշտպանությունը և իրավաքաղաքական ու սոցիալական
հարաբերությունների կարգավորումը՝ օրենքի շրջանակնե
րում:
Այսպիսով` պատժի ինստիտուտը հասարակության կա
ռավարման, պետական իշխանության գործառութային անհ
րաժեշտ մարմիններից է: «[Դատավորը] թագավորից ստա
ցած իրավունքի համաձայն պատժի միջոցով կառավարում է
իր իշխանությունը»: Միաժամանակ, ինչպես նշվել է, Եղիշեն
չի բացառում նաև բարոյախրատական, հորդորանքի, հա
մոզման նշանակությունը: Ավելին` որոշ դեպքերում պատ
ժին պետք է դիմել միայն այն ժամանակ, երբ հորդորանքն
ապարդյուն է լինում:
Սակայն օրինազանցություն և օրինապահություն հաս
կացությունները բացարձակ չեն, քանզի մարդը ժամանակի
ընթացքում կարող է փոխվել, օրինազանցը կարող է դառ
նալ օրինապահ և հակառակը. «Շատ է պատահում, որ բարի
մարդկանցից չարություն է բխում, և հետո այն չարագույն
ներից էլ՝ կատարյալ բարություն» [Վարդան, 77]: Ոչ միայն
չարագործությունն ու հանցագործությունն են հարաբերա
կան: Այդպիսին են նաև իրավական, բարոյական և այլ ար
ժեհամակարգերը: Օրինակ` այն, ինչ հռոմեական օրենքով
արդար է համարվում, կարող է հրեականով անարդար լինել,
այն, ինչ պարսիկները ճշմարիտ են համարում, հայերի հա
մար անընդունելի է, այն, ինչ խաղաղության պայմաննե
րում արժեքավոր է թվում, պատերազմի ժամանակ արժեզրկ
վում է: Այսպես` Վարդանանց պատերազմի ժամանակ «վեր
ընկած էր մնում ոսկին, և ոչ ոք հատկապես իր համար ար
ծաթ չէր վերցնում, և առանց ագահության արհամարհված,
անարգված էին զարդարանքի ու մեծարանքի համար հատ
կացված պատվական հագուստները» [Վարդան, 135-137]:
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Այսպիսով` Եղիշեն ազգային–ազատագրական պայքա
րում ազգի ընդհանրական շահերը (քաղաքական անկախու
թյուն, ազատություն, սեփական պետականություն և այլն)
ավելի բարձր է դասում, քան անձի շահերը, նյութական բա
րիքները և այլն: Պետականության առկայության դեպքում
առաջնակարգ, գերակայող նշանակություն ունեն համապե
տական և սոցիալական շահերը: Բարոյականության ոլոր
տում ևսառաջնությունը տրվում է ոչ թե անհատական, այլ
սոցիալական բարոյականությանը:
Նորապլատոնականության դրույթները հարմարեցնելով
քրիստոնեական հավատքի պահանջներին` Եղիշեն նպաս
տում է անտիկ փիլիսոփայության ներթափանցմանը ձևա
վորվող հայ փիլիսոփայական գիտության մեջ և դրանով
իսկ իր ավանդն է մուծում հին հայկական փիլիսոփայական
մտքի զարգացման ասպարեզում: Հիմնականում Եղիշեն
չի առանձնանում քրիստոնեական փիլիսոփայության ներ
կայացուցիչներից, իր նախորդներ Մաշտոցից և Եզնիկից,
սակայն անտիկ աշխարհի վերջին փիլիսոփաների` նորապ
լատոնականների գաղափարական զինանոցին դիմելով` նա
ընդլայնում է հայ փիլիսոփայական մտքի շրջանակները և
սկզբնավորում հայրաբանության մենաշնորհային վիճակի
աստիճանական վերացումը:
Եղիշեի կյանքի վերջին շրջանում, երբ մազդեական
հարձակմանը համառորեն դիմակայելու հետևանքով քրիս
տոնեության դիրքերն ամրապնդվեցին, ջատագովության
խնդիրները, ամենայն հավանականությամբ, արդեն կա
տարված էին: Նորապլատոնականությունը, որպես սահ
մանակից հունական աշխարհում և Մերձավոր Արևելքում
առավել տարածված փիլիսոփայական ուսմունք, իր համա
հունչ դրույթներով ամենից շատ համապատասխանում էր
քրիստոնեական մտայնությանը և տրամադրություններին:
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Անտիկ աշխարհի մայրամուտին ծնված այդ սինկրետիկ ուս
մունքը, որը ներառել է Պլատոնի, Արիստոտելի, ստոյիկների
բազմաթիվ գաղափարներ, ոչ միայն չէր բախվում քրիստո
նեական փիլիսոփայության հետ, այլև իր գաղափարապաշ
տական էությամբ ու հետևողական նյութազանց բարոյագի
տությամբ հակասության մեջ չէր մտնում օրավուր աճող և
ընդլայնվող քրիստոնեական գաղափարախոսության հետ:
Այն հարմար կամուրջ էր անտիկ փիլիսոփայական ժառան
գության հետ կապվելու և ձևավորվող քրիստոնեական գրա
կանությունը համահունչ տեսություններով ու գաղափար
ներով հարստացնելու համար:
Եղիշեն գնահատեց նորապլատոնականության այդ
առաձնահատկությունները և իր կյանքի երկրորդ կեսին ճա
նապարհ բացեց նրա առջև: Ինչպես ցույց տվեց ապագան,
փիլիսոփայական մտքի այդ հոսանքն ուներ հեռանկար և
շուտով վաղ միջնադարյան Հայաստանում, ինչպես և Մեր
ձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում դարձավ անտիկ գիտու
թյան ու փիլիսոփայական գաղափարների կրողը: Հաղթա
նակած եկեղեցին օգտագործեց նորապլատոնականության
առանձին դրույթներ` քրիստոնեական միաստվածության
հիմնավորման համար: Սակայն քրիստոնեական վերաիմաս
տավորումն անգամ չխանգարեց նորապլատոնականության
բարերար ազդեցության տարածմանը, որը կրում էր անտիկ
ժառանգության հետ կապված փիլիսոփայական տեսություն
ներ և մեծապես նպաստում բուն փիլիսոփայական գիտու
թյան ձևավորմանը: Եղիշեն իր գաղափարներով ուղի հարթեց
նորապլատոնականության` որպես ինքնուրույն ուղղության
հաստատման համար, դրանով իսկ արագացնելով հայ փիլի
սոփայական գիտության ձևավորման ընթացքը:

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳԻՏԱ–ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Միաբնակության և երկաբնակության պայքարի
ազգային–քաղաքական միտումները և
Հայ եկեղեցու դիրքորոշումը

դարի կեսին դավանաբանական վեճերը, հատկապես`
միաբնակների (մոնոֆիզիտների) և երկաբնակների
(դիոֆիզիտների) հակամարտությունը հասան բարձրակե
տին: Քրիստոսաբանական վեճերն ալեկոծում էին ողջ քրիս
տոնեական աշխարհը, խարխլում Արևելահռոմեական կայս
րության հիմքերը և վտանգում պետության ամբողջակա
նությունը: Կրոնագաղափարական ընդհարումներին վերջ
տալու, հոգևոր համերաշխություն, ներպետական քաղաքա
կան կայունություն հաստատելու նպատակով Մարկիանոս
կայսեր նախաձեռնությամբ 451 թ. Քաղկեդոնում գումար
վեց IV «տիեզերաժողովը», որը բախտորոշ նշանակություն
ունեցավ քրիստոնեական եկեղեցու հետագա պատմության
համար: Ժողովը կոչված էր` հիմնավորելու համակայսերա
կան եկեղեցու գաղափարը և կարգավորելու համակայսերա
կան եկեղեցու ու արևելյան եկեղեցիների հարաբերություն
ները: Խնդիրը կարևորվում էր նաև, որ ալեքսանդրիական
և անտիոքյան եկեղեցիները ձգտում էին անկախության և
առաջնության քրիստոնեական աշխարհում: Իսկ Հռոմը և
Կոստանդնուպոլիսը ձգտում էին ամեն կերպ իրենց ենթար
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կել մյուս եկեղեցիները, չեզոքացնել նրանց կենտրոնախույս
միտումները:
Թեև քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները քաջ գիտակ
ցում էին ժողովի կարևորությունը, այդուհանդերձ, Հայ եկե
ղեցին չմասնակցեց Քաղկեդոնի ժողովին, ինչը բազում մեկ
նաբանությունների առիթ է տվել: Սակայն Հայ եկեղեցին
չէր կարող անտարբեր մնալ համաքրիստոնեական խնդիր
ների նկատմամբ, առավել ևս, որ գրաված դիրքից էապես
կախված էր նրա քաղաքական կողմնորոշումը, իսկ վերջին
հաշվով` նաև ազգային ու պետական անկախության և ինք
նուրույնության հարցերի լուծումը:
Հայ եկեղեցու գրաված դիրքը գիտական գրականու
թյան մեջ սովորաբար բացատրվում է.
1) Հայաստանում պատերազմական իրավիճակով (Ավա
րայրի ճակատամարտից հետո):
2) Հայ ազգային–ազատագրական պայքարին օժանդա
կելու Մարկիանոս կայսեր մերժմամբ:
3) Հայաստանը քաղաքականապես ենթարկելու կայս
րության քաղաքականությամբ և այլն, այսինքն՝ գերազան
ցապես արտաքին գործոններով:
Վերոնշյալ և մյուս փաստարկները որոշակի իրական
հիմք ունեն, սակայն չեն կարող գլխավոր գործոն համարվել:
Ընդսմին` հետազոտողները հաշվի չեն առնում կրոնագա
ղափարական խնդիրներն ու նպատակները, հատկապես Հայ
եկեղեցու՝ ազգային շահերի կրողի և ազգային քաղաքակա
նության ու միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտի
գաղափարաքաղաքական դիրքորոշումը: Մինչդեռ Քաղ
կեդոնի ժողովին չմասնակցելու, ինչպես նաև հետագայում
խուսանավելու քաղաքականությունը պայմանավորված էր
Հայ եկեղեցու գաղափարաքաղաքական հայեցակարգային և
հիմնավորված դիրքորոշմամբ:
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Կայսրությունում ստեղծված մթնոլորտում Մարկիա
նոսը պետք է պաշտպաներ այնպիսի դավանանք, որը տար
բերվեր և՛ եգիպտական, և՛ ասորական եկեղեցիների դավա
նած բանաձևից: Այդպիսին էր երկաբնակության բանաձևը
(«Լևոնի տոմար»), որի կողմնակիցն էին կայսրուհի Պուլքե
րիան և Հռոմի պապ Լևոն I: Բացի այդ, Մարկիանոսը հեն
վում էր պետական կառույցների և ռազմական ուժի վրա:
Ուստի` թե՛ մինչև ժողովը, թե՛ դրա ընթացքում կիրառվում
էին բոլոր միջոցները, որպեսզի ընդունվի երկաբնակության
բանաձևը: Ավելին, եթե չլինեին կայսեր միջամտությունը
և ճնշումը ժողովականների վրա, ինչպես նաև Հռոմի պապի
սպառնալիքը՝ նոր Տիեզերաժողով գումարել Իտալիայում,
երկաբնակության բանաձևը դժվար թե ընդունվեր: Հետևա
բար` ժողովի աշխատանքի ելքը սկզբունքորեն կանխորոշ
ված էր:
Իսկ որքանով էր ժողովի նման ընթացքը համապատաս
խանում Հայ եկեղեցու կողմնորոշմանն ու հայ ժողովրդի
ազգային–քաղաքական շահերին: Մասնակցելով ժողովին,
Հայ եկեղեցու ներկայացուցիչները ստիպված պետք է հա
րեին եկեղեցական կուսակցություններից որևէ մեկին: Ուս
տի` ավելի հավանական պետք է համարել այն, որ համարժեք
գնահատելով կայսրությունում տիրող հոգևոր–քաղաքական
իրավիճակը, եկեղեցական և քաղաքական ուժերի իրական
հարաբերակցությունը, ժողովի ելքի կանխորոշվածությունը,
հայերը ճիշտ կողմնորոշվեցին ու չմասնակցեցին Քաղկեդո
նի ժողովին՝ ժամանակ շահելով հետագա քայլերի մշակման
համար:
«Սպասողական քաղաքականության» սկզբունքը Հայ
եկեղեցին որդեգրել էր նախորդ երկու՝ Կոստանդնուպոլսի
(381 թ.) և Եփեսոսի (431 թ.) Տիեզերաժողովների ժամանակ:
Այս առումով սկզբունքային նշանակություն չունի այն
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հանգամանքը, որ Քաղկեդոնի ժողովի ժամանակ հայ գոր
ծիչների և նախարարների մեծ մասը գտնվում էր պարսկա
կան գերության մեջ, որ Հայ եկեղեցին շարունակում էր դա
վանել առաջին երեք Տիեզերաժողովների որոշումները: Չէ՞
որ հետագայում ևս, երբ գերեվարված հոգևոր առաջնորդնե
րից և նախարարներից շատերը վերադարձան հայրենիք, Հայ
եկեղեցին պաշտ
 ոն
 ապ
 ես չարտահայտեց իր վերաբերմուն
քը Քաղկեդոնի ժողովի նկատմամբ: Եվ միայն 506 թ. Դվի
նի առաջին ժողովը միջն
 որդ
 ավ
 որվ
 ած ձևով դատապարտեց
Քաղկեդոնի որոշումները: Սակայն դա դեռևս չէր նշանա
կում անջատում հունական եկեղեցուց, քանի որ այդ ժամա
նակ Անաստասիոս կայսրը ամեն կերպ փորձում էր սիրաշա
հել հակաքաղկեդոնական եկեղեցիներին:
Այդուհանդերձ, հակաքաղկեդոնական եկեղեցիները շա
րունակում էին մնալ կրոնագաղափարական և քաղաքական
հզոր ուժ: Ժողովի որոշումներն ընդունեցին հոգևոր ու աշ
խարհիկ իշխանությունները, որոնց հետևում կանգնած էին
կայսերական իշխանությունը և ռազմական ուժը: Սակայն
տեղերում և հատկապես կայսրության արևելյան մարզերում
դրանք հախուռն բողոք ու կրոնական բազմաթիվ խմորում
ներ առաջացրին:
Հակաքաղկեդոնական խմորումներն ու շարժումնե
րը պայմանավորված էին բազում պատճառներով: Առաջին՝
միանգամայն ակնհայտ էին ժողովի որոշումների քաղա
քական համատեքստը և միտումները. կայսրը ձգտում էր
մայրաքաղաքում կենտրոնացնել նաև կրոնաեկեղեցական
իշխանությունը, Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությանը
հանձնել եկեղեցական առաջնությունն ու գերակայությու
նը: Երկրորդ՝ ժողովն օրինականացնում էր արևելյան եկեղե
ցիների դեմ լայնածավալ արշավի կազմակերպումը` դրանց
կրոնագաղափարական ու քաղաքական ոտնձգությունները
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կասեցնելու և չեզոքացնելու, իսկ անուղղակիորեն նաև էթ
նոտարածքային գոյացումների ներքին ինքնավարության
տարրերի ոչնչացման նպատակով: Երրորդ՝ Քաղկեդոնի որո
շումներում ընդդիմադիր եկեղեցիները և քրիստոնեական
զանգվածները տեսնում էին նզովված նեստորական աղան
դի վերածնում: Չորրորդ՝ Քաղկեդոնի բանաձևի անորոշու
թյունը խոչընդոտում էր դրա ընկալումը նույնիսկ հոգևո
րականների շրջանում: Միայն Ղևոնդիոս Բյուզանդացուն VI
դարի կեսին հաջողվեց արիստոտելյան տրամաբանության և
Կյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոսաբանական բանաձևի մի
ջոցով մեկնաբանել ու հասկանալի դարձնել Քաղկեդոնի բա
նաձևը, որից հետո քաղկեդոնականությունն աստիճանաբար
ամրապնդեց իր դիրքերը:
Այս պայմաններում հակաքաղկեդոնականությունը
դարձավ գաղափարաքաղաքական հզոր միջոց, որի շնոր
հիվ արևելաքրիստոնեական եկեղեցիները պայքարում էին
հանուն անկախության՝ Կոստանդնուպոլսի համապարփակ
և համահարթեցնող քաղաքականության դեմ, որը, ըստ էու
թյան, իր հիմքում արևմտյան էր՝ հռոմեամետ: Այլ կերպ
ասած՝ Քաղկեդոնի ժողովը ոչ միայն չլուծեց կրոնագաղա
փարական համաձայնեցման խնդիրը, այլև զգալի չափով
սրեց այն:
Ուստի` բյուզանդական կայսրերը ամեն կերպ ջանում
էին հաշտության եզրեր գտնել հակամարտող կողմերի մի
ջև և չեզոքացնել ծայր առած պառակտման վտանգը: Այդ
նպատակով Զենոն կայսրը հրապարակում է իր «Հենոտիկո
նը»՝ «Միասնության մասին հրովարտակը» (482 թ.), որտեղ մի
շարք շեղումներ են կատարվում քաղկեդոնական բանաձևից՝
հօգուտ հակաքաղկեդոնականության, արգելվում են փոխա
դարձ քննադատությունը, մեղադրանքները: Շարունակելով
Զենոնի քաղաքականությունը՝ 506 թ. Անաստասիոս կայս
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րը նոր հրովարտակով ամրագրում է կայսերական իշխանու
թյան՝ հակաքաղկեդոնականներին հովանավորելու դիրքորո
շումը:
Սակայն այս փաստերը բնավ չեն վկայում հակաքաղկե
դոնական եկեղեցիների նկատմամբ կայսրերի տածած հա
մակրանքը: Խոսքը քաղաքական ծրագրի մասին է, որի նպա
տակն էր խուսանավել և փոխզիջողական հնարքների մի
ջոցով ամրապնդել քաղկեդոնակության դիրքերը, իսկ դրա
հիման վրա՝ կայսրության հոգևոր–գաղափարական միաս
նականությունը: «Հենոտիկոնի» հրապարակումը համընկավ
պարսից արքունիքի կողմից նեստորականության՝ որպես
յուրահատուկ պաշտոնական ուսմունքի հռչակման հետ
(484 թ.): Սասանյանները ձգտում էին միավորել կայսրերի
կրոնական քաղաքականությունից դժգոհ քրիստոնեական
զանգվածներին: Նման նուրբ քաղաքական քայլը միտված
էր ավելի սրել շիկացած մթնոլորտը Բյուզանդիայում:
Այսպիսով` Հայ Առաքելական եկեղեցին հայտնվել էր
ծանր կացության մեջ: Մի կողմից կայսրության պաշտոնա
կան դավանանքը մնում էր քաղկեդոնականությունը, որը
դատապարտում էր նեստորականությունը, մյուս կողմից՝
պարսից արքունիքը հովանավորում էր նեստորականությա
նը: Եվ, վերջապես, քանի որ Հայ եկեղեցին նույնացնում էր
նեստորականությունը և քաղկեդոնականությունը, ապա
ստացվում էր, որ Հայ եկեղեցու քաղաքականության տեսա
կետից և՛ արևելքից, և՛ արևմուտքից նրան, ըստ էության,
սպառնում էր միևնույն վտանգը: Դա, իհարկե, չի նշանա
կում, որ քաղկեդոնականությունը և նեստորականությունը
գործնականում չէին տարբերվում: Ավելին` դրանց նույնա
ցումը հեռու գնացող գաղափարաքաղաքական միտվածու
թյուն ուներ. խուսափելով ուղղակիորեն հերքել Քաղկեդոնի
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որոշումները` Հայ եկեղեցին դա կատարում էր նեստորակա
նությունը նզովելու ճանապարհով:
Հայ եկեղեցու կողմն
 որ
 ոշմ
 ան արտահայտություն կա
րելի է համարել Տիմոթեոս Կուզի (Ալեքսանդրացու) «Հակա
ճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդոնի» երկի
հայերեն թարգմանությունը (480–484 թթ.): Սույն թարգմա
նությունը կարևոր նշանակություն ունի Հայ եկեղեցու գա
ղափարաքաղաքական դիրքորոշման բյուրեղացման ընթաց
քը բնութագրելու առումով: Այն բնավ չի նշանակում Հայ
եկեղեցու հակվածություն դեպի միաբնակությունը: Հայ
եկեղեցու գաղափարախոսները կայսրերի գործողություն
ները իրավամբ դիտում էին որպես հարկադրված քայլեր,
զիջումներ, բայց ոչ կրոնական քաղաքականության արմա
տական վերանայում, գիտակցում էին դրանց ժամանակավոր
բնույթը: Բացի այդ, «Հակաճառության» թարգմանությունը
ևս դեռևս չէր վկայում Հայ եկեղեցու պաշտոնական դիրքո
րոշման մասին:
Այս նկատառումների օգտին է խոսում այն հանգաման
քը, որ Դվինի առաջին ժողովում հայ հոգևորականությունը
ընդամենը հավանություն է տվել Զենոնի «Հենոտիկոնին»:
Հավանաբար` դա էր ժողովի գումարման գլխավոր նպատակը
և ոչ թե Քաղկեդոնի ժողովի որոշումների հերքումը: Քաղ
կեդոնի ժողովի որոշումներն ուղղակի քննադատության
չենթարկվեցին, ինչը բացատրվում է ոչ միայն այն բանով,
որ այդ ժամանակ Հայաստանը դեռևս գտնվում էր կախվա
ծության մեջ կայսրությունից, այլև այն պատճառով, որ բուն
կայսրությունում ևս վեճերը դեռևս ավարտված չէին: Այս
պիսով` Դվինի առաջին ժողովում Հայ եկեղեցու գրաված դիր
քորոշումը նշանակում էր իրական սահմանազատում նեստո
րական եկեղեցուց՝ Պարսկաստանի գաղափարաքաղաքական
և կրոնական գծի իրականացնողից, իսկ ներունակաբար՝ նաև
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Արևելահռոմեական կայսրության պաշտոնական դավանան
քից:
Հայ քաղաքական մտածողների և գաղափարախոսների
համար ակնհայտ էր, որ բյուզանդական կայսրերի վարած
փոխզիջողական քաղաքականությունը սոսկ հարկադր
ված գործողություն է: Կայսերական քաղաքականությու
նը կարող էր արագ և կտրուկ փոխվել, ինչը փաստորեն տե
ղի ունեցավ Հուստ
 ին ոս կայսեր (518–527 թթ.) և հատկապես`
Հուստ
 ին իան ոս Մեծ ի (527–565 թթ.) օրոք: Բացի այդ, նեստո
րականությունը 484 թ. ստացավ պաշտոնական կրոնի կար
գավիճակ և դարձավ պարսից արքունիքի պետական քա
ղաքականության և գաղափարախոսության պաշտոնական
իրականացնողը քրիստոնեական աշխարհում: Հայ եկեղեցու
համար նեստորականության հզորացումը ոչ պակաս վտան
գավոր էր, քան քաղկեդոնականության հզորացումը: Վեր
ջապես` այդ ժամանակ Պարսկաստանում սկսվեցին ասորի
հակաքաղկեդոնականների խիստ հալածանքները, որոնք հե
տապնդվում էին նաև Բյուզանդիայում:
Կրոնաեկեղեցական և գաղափարաքաղաքական խառ
նաշփոթության պայմաններում Հայ եկեղեցուն անհրաժեշտ
էր գաղափարադավանաբանական որոշակի նախադրյալներ
մշակել հետագա գործունեության համար, ազգային գիտակ
ցությունը նախապատրաստել դավանաբանական հնարավոր
վեճերին ու պայքարին: Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառության»
թարգմանությունը ոչ պաշտոնական ձևով ուրվագծում էր
Հայ եկեղեցու դիրքորոշումը, որը տարբերվում էր Բյուզան
դիայի և Պարսկաստանի դիրքորոշումներից: Մինչդեռ, կրո
նական դավանանքներից մեկի պաշտպանությունը կհան
գեցներ հզոր տերություններից մեկի զավթողամոլությանը:
Այդ իսկ պատճառով հիշյալ հուշարձանի թարգմանությունը
կարելի է դիտել որպես նախապատրաստական աշխատանքի
փուլերից մեկը:
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Իրոք, Հուստինոս կայսեր և հատկապես` Հուստինիանոս
կայսեր օրոք, ովքեր դաժան ու անհաշտ պայքար ծավալե
ցին հակաքաղկեդոնականների դեմ, քաղկեդոնական բանա
ձևը հաղթանակեց՝ դառնալով նաև տիր
 ապ
 ետ
 ող: Կայսրու
թյան շրջանակներում երկարատև վեճի և պայքարի ճակա
տագիրը վերջապես լուծվեց: Եվ հենց դրանից հետո, 554 թ.
Դվինի երկրորդ ժողովում Հայ եկեղեցին պաշտոնապես նզո
վեց նեստորականությունը և քաղկեդոնականությունը՝ որ
պես նեստորական աղանդի տարատեսակ: Դա արդեն կարելի
է դիտել որպես Հայ եկեղեցու վերջնական՝ նաև գաղափարա
կան խզում հունական եկեղեցուց:
Թեև հայ եկեղեցական գործիչներն ու գաղափարախոս
ները տարբերակում էին նեստորականությունն ու քաղկե
դոնականությունը, սակայն երկաբնակության հերքումն
ինքնին չէր նշանակում նաև նեստորականության հերքում,
քանզի Քաղկեդոնի ժողովը նույնպես նզովել էր նեստորա
կանությունը որպես աղանդ: Մինչդեռ նեստորականության
հերքումը և քաղկեդոնականության` որպես նեստորակա
նության տարատեսակի դիտումը հնարավորություն էին
տալիս սահմանազատվել և՛ Քաղկեդոնի բանաձից, և՛ նես
տորական եկեղեցուց: Ուստի` քաղկեդոնականության՝ որ
պես նեստորականության նզովքը հավասարապես ուղղված
էր և՛ բյուզանդական, և՛ պարսկական գաղափարական ու հո
գևոր զավթողականության դեմ:
Հայաստանի և Հայ եկեղեցու միջազգային, քաղաքական
ու միջեկեղեցական հարաբերություններում զբաղեցրած
դիրքի քննարկման հարցում միշտ պետք է նկատի ունենալ
կարևորագույն մի հանգամանք, այն է՝ քրիստոնեությունը
պետական կրոն հռչակվեց նաև քաղաքական նկատառում
ներով` իբրև ազգային միասնականության և պետական հա
մակարգի ամրապնդման հոգևոր ու գաղափարական հզոր
միջոց: Մյուս կողմից՝ հայկական թագավորության (պետու
I
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թյան) վերացումից հետո Հայ եկեղեցին ստանձնեց նաև պե
տական–քաղաքական որոշ գործառույթներ:
Եթե Բյուզանդիան և Պարսկաստանը ձգտում էին կրո
նաեկեղեցական գործոնի շնորհիվ հայ ժողովրդին թելադրել
իրենց քաղաքականությունը, իսկ կրոնն ու եկեղեցին հան
դես էին գալիս սոսկ որպես դրա իրականացման միջոց, ապա
Հայ եկեղեցին ինքնին խորհրդանշում էր ազգային–քաղա
քական անկախության գաղափարը: Ուստի` Հայաստանի եր
բեմն դրսևորած «հռոմեամետ» կողմնորոշումը բացատրվում
էր ոչ այնքան կրոնական նկատառումներով, որքան մյուս
հզոր հարևանի՝ Սասանյան Պարսկաստանի զավթողական
քաղաքականության ուժեղացմամբ: Արևելահռոմեական
կայսրությունը` Բյուզանդիան, դիտվում էր առաջին հերթին
ռազմաքաղաքական և ամենևին ոչ կրոնաեկեղեցական հնա
րավոր դաշնակից:
Թե՛ Արևելյան, թե՛ Արևմտյան Հայաստանի ռազմաքա
ղաքական կողմնորոշումը գլխավորապես պայմանավորված
էր ազգային ինքնապաշտպանության, Հռոմեական կայսրու
թյան և Պարսկաստանի մշտական ոտնձգություններին դիմա
կայելու խնդիրներով: Պարսկաստանի զավթողականության
աճի պարագայում Հայաստանը կողմնորոշվում էր դեպի
Արևմուտք, և հակառակը: Հայաստանի նկատմամբ նման մո
տեցում էին դրսևորում նաև կայսրությունը և Պարսկաստա
նը: Իսկ երբ Հայ եկեղեցին հայտնվում էր կրոնական կրկնակի
ճնշման տակ, հայերը կողմնորոշվում էին դեպի Բյուզանդիա,
իսկ երբ վտանգը հեռանում էր, նրանք կրկին հետևում էին
ազգային եկեղեցական անկախության սկզբունքին:
Դա բնական խուսանավում էր, որովհետև բյուզանդական
եկեղեցուց անջատումը պահանջում էր միայն հրաժարվել եր
կաբնակության բանաձևից, մինչդեռ մազդեականության
կամ նմանօրինակ կրոնական այլ դավանանքի ընդունումը
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կպահանջեր դարերի ընթացքում ձևավորված եկեղեցական
կազմակերպության ոչնչացում, ազգի կրոնական ու հասա
րակական գիտակցության մեջ արմատական փոփոխություն
ներ, այսինքն՝ այն սկզբունքների, նորմերի, արժեքների ոչն
չացում, որոնք խորհրդանշում էին ազգային կեցությունը,
նրա անցյալը, ներկան և ապագան: Դրանով են որոշ հետա
զոտողներ բացատրում այն երևույթը, որ Հայ եկեղեցու հո
գևոր առաջնորդներից ոմանք երբեմն ստիպված տուրք էին
տալիս բյուզանդական կայսրության կրոնաքաղաքական
պահանջներին, բայց երբեք՝ զրադաշտականությունը:
Այսպիսով` Հայ եկեղեցին կրոնաեկեղեցական խնդիրնե
րի լուծման ճանապարհով ձգտում էր լուծել համազգային
նշանակություն ունեցող հարցեր, քանզի վերջին հաշվով
դրանից էին կախված նաև եկեղեցու դիրքն ու կարգավիճա
կը: Կոնկրետ պատմական պայմաններում դա նշանակում
էր գաղափարաքաղաքական այնպիսի դիրքորոշման և կրո
նաեկեղեցական այնպիսի դավանանքի մշակում, որոնք կա
պահովեին ազգային–եկեղեցական ինքնուրույնությունը և
միաժամանակ կչեզոքացնեին այդ կապակցությամբ ծագած
ոտնձգությունները ինչպես Արևմուտքից, այնպես էլ Արևել
քից:
Հասկանալի է նաև, որ Հայ եկեղեցին բազմիցս հնարա
վորություն է ունեցել իր տեսակետն արտահայտել, սակայն,
հաշվի առնելով Բյուզանդիայում և Պարսկաստանում տիրող
կրոնագաղափարական մթնոլորտը, ինչպես նաև միջազգա
յին ասպարեզում ռազմաքաղաքական ուժերի դասավորու
թյունը, նա զանազան պատրվակներով և դիվանագիտա
կան հնարքների միջոցով երկար ժամանակ հետաձգեց իր
պաշտոնական որոշումը՝ համոզվելու պայքարի վերջնական
արդյունքի մեջ, ինչն էլ տեղի ունեցավ VI դարի երկրորդ
քառորդում: Այսինքն՝ կարելի է պնդել, որ քրիստոսաբանա
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կան խնդրի՝ Հայ եկեղեցու հակաքաղկեդոնական բանաձևի
պաշտոնական ընդունումը զգալիորեն պայմանավորված էր
Բյուզանդիայում քաղկեդոնականության վերջնական հաղ
թանակով: Հայ եկեղեցու՝ որպես համահայկական քաղաքա
կան կազմակերպության և գաղափարական գործոնի համար
օրակարգի գլխավոր խնդիրն ազգային–քաղաքականն էր,
որը հնարավոր էր լուծել կրոնաեկեղեցական այնպիսի հայե
ցակարգի պաշտպանությամբ և հիմնավորմամբ, որն ըստ էու
թյան հնարավորություն էր ընձեռում շեշտել ու զարգացնել
ազգային–քաղաքական անկախության և ինքնավարության
գաղափարները: Հենց համազգային բովանդակությունն էլ
նպաստում էր մյուս խնդիրները գործառութային մեկ ամ
բողջի մեջ միավորելուն: Ուստի` բնավ էլ բացառված չէ, որ
եթ
 ե Բյուզ
 անդ
 իայում հաղթ
 ան
 ակ եր հակաքաղկեդոնական
քրիստոսաբանական բան
 աձ
 ևը, ապ
 ա Հայ եկ եղ
 եց ին պաշ
տոն
 ապ
 ես կընդ
 ուն
 եր քրիստ
 ոս
 աբ
 ան
 ակ ան խնդրի մեկն
 ա
բան
 ության այնպ
 իս
 ի տարբ
 եր
 ակ, որ
 ը տարբ
 երվ
 եր Բյու
զանդ
 իայի պաշտ
 ոն
 ակ ան դավ
 ան
 անք ից: Հայտնի է, որ Հայ
եկեղեցին պաշտպանում էր հակաքաղկեդոնականության
չափավոր ձևը` ի տարբերություն արևելաքրիստոնեական
մի շարք եկեղեցիների, ինչը բովանդակում էր դավանաբա
նական և գաղափարատեսական ձևափոխությունների նե
րունակություն:
Այսպիսով` Քաղկեդոնի ժողովից մինչև Դվինի երկրորդ
ժողովը (554 թ.) ընկած մեկդարյա ժամանակաշրջանում Հայ
եկեղեցին վարում էր բավականաչափ նուրբ և ճկուն քա
ղաքականություն` վարպետորեն զուգորդելով կրոնագա
ղափարական ու քաղաքական պայքարի մարտավարական
ու ռազմավարական միջոցները: Պատմական այդ բարդ դա
րաշրջանում Հայ եկեղեցին կարողացավ դիվանագիտական
ու քաղաքական զանազան խուսանավումների շնորհիվ
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պաշտոնապես չարտահայտել քրիստոսաբանական խնդրի իր
ըմբռնումը, ինչը գործնականում նշանակում էր պահպանել
եկեղեցական–դավանաբանական ինքնությունն ու անկա
խությունը: Միաժամանակ դա նշանակում էր հայ ազգի հո
գևոր, գաղափարական, մշակութային, իսկ միջնորդավորված
ձևով` նաև քաղաքական ինքնության պահպանում: Իսկ այդ
ամենը հնարավոր էր միայն քաղաքագիտական առումով
համակողմանիորեն մշակված ու հիմնավորված հայեցակար
գի առկայության պարագայում: Այս տեսակետից անհիմն է
թվում այն գիտնականների կարծիքը, որի համաձայն` Հայ
եկեղեցու մեկ դար վարած քաղաքականությունը, փաստո
րեն, իրավիճակային բնույթ ուներ և անդրադարձ էր արտա
քին կոնկրետ ազդակների նկատմամբ:
Վերոշարադրյալից նաև հետևում է, որ հիշյալ խնդիր
ների լուծման ժամանակ հայ քաղաքագետներն ու գաղա
փարախոսներն առաջնորդվում էին հզոր կենտրոնական
իշխանության, պետական ամբողջականության, ազգային
ինքնապաշտպանության և ինքնիշխանության քաղաքա
կան հայեցակարգով: Թեև թվարկված հանգամանքները վե
րաբերում են Հայաստանի պատմության տարբեր փուլերին
(մի դեպքում գործ ունենք պետականության առկայության
պայմաններում, մյուս դեպքում՝ դրա բացակայության պայ
մաններում ստեղծված իրավիճակի հետ), սակայն, բոլոր դեպ
քերում, նշմարվում է քաղաքական մտածողության հայե
ցակարգային ուղղվածությունը, գաղափարաքաղաքական
իրավիճակների վերլուծության մոտեցումների ու սկզբունք
ների նույնականությունը, որոնք ժամանակի ընթացքում և
պայմանների փոփոխությանը զուգընթաց հարստանում են՝
ավելանալով նոր նիստեր և երանգներ: Այս գործընթացը կա
րելի է ներկայացնել որպես վերընթաց գիծ, որի մեկնակետն
է Տիգրան Մեծի դարաշրջանում ձևավորված քաղաքական
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հայեցակարգը: Բոլոր դեպքերի համար ընդհանուրն այն է,
որ գործնական քաղաքականության հիմնական գործառու
թային միջոցը գաղափարախոսական գործոնն է՝ իր տարա
բնույթ դրսևորումներով:

2. Անտիկ մշակույթը ազգային կեցության
համատեքստում

Քաղկեդոնի ժողովում երկաբնակների հաղթանակը անո
ղոք պայքարի նոր ալիք առաջացրեց: Հակաքաղկեդոնական
եկեղեցին պատասխանեց ոչ պակաս ուժգնությամբ: Հայ
եկեղեցին, խուսափելով հայտարարել իր պաշտոնական դիր
քորոշումը և հետևելով առաջին երեք տիեզերաժողովների
որոշումներին, փաստորեն, հայտնվեց երկաբնակների քննա
դատության դաշտում: Դավանաբանական վեճերի խորա
ցումը և Արևելյան Հռոմեական կայսրության զավթողական
ոտնձգությունների խստացումը Հայ եկեղեցու առջև նոր
խնդիր դրեց՝ ճիշտ կողմնորոշվել կրոնադավանաբանական և
քաղաքական ընտրության մեջ ու մշակել համապատասխան
դիրքորոշում:
Գաղափարական ու տեսական–աստվածաբանական
առումով փորձառու հակառակորդի հետ դիմակայությունը
հոգեմտավոր ջանքեր, տրամաբանական–փիլիսոփայական
մեծ վարպետություն, տրամաբանորեն կուռ և տեսականորեն
հիմնավորված հայեցակարգ էր պահանջում: Անհրաժեշտ էր
նաև քրիստոսաբանական և Ս. Երրորդության խնդիրների
սեփական ըմբռնման գաղափարատեսական և տրամաբա
նական հիմնավորում: Իսկ քանի որ կրոնագաղափարական
պայքարը հիմնված էր նաև անտիկ տրամաբանական–փիլի
սոփայական զինանոցի վրա, ապա անհրաժեշտ էր համապա
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տասխան տեսական կողմնորոշում մշակել: Դա իր հերթին
պահանջում էր քերականության, հռետորական արվեստի,
տրամաբանության, փիլիսոփայության և այլ գիտություն
ների արագ զարգացում, առանց որի` անհնար էին բանական
միջոցներով աստվածաբանական խնդիրների իմաստավո
րումն ու լուծումը:
Այդ ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը հասցեագրված
էին գլխավորապես հնարավոր գաղափարական հակառակոր
դին: Համոզված չլինելով քրիստոնեական աշխարհում կրո
նաեկեղեցական կուսակցությունների միջև ծավալված պայ
քարի ելքի հարցում` հայ գաղափարախոսներն ու տեսաբան
ները ձգտում էին հոգևոր ու տեսական ամուր հիմք ստեղծել՝
անկ
 ախ այն բան
 ից, թե ում հետ պիտ
 ի գործ ուն
 են
 ան հետ
 ա
գայում՝ պաշտ
 ոն
 ակ ան քաղկեդոնականության, թե դեռ
 ևս
հզ
 որ հակաքաղկեդոնականության հետ: Կարևորն այն էր, որ
պատրաստ լինեն` հույն աստվածաբանների հետ դավանա
բանական վեճեր մղելու և պաշտպանելու ազգային կրոնա–
եկեղեցական հայեցակետի, գաղափարախոսական ինքնու
րույնության և անկախության գաղափարական հիմքերը:
Անտիկ տրամաբանական–փիլիսոփայական ժառանգու
թյանը անդրադառնում էին դեռևս հայ հայրաբանական
գրականության մեջ (Մեսրոպ Մաշտոց, Եզնիկ Կողբացի,
Եղիշե): Սակայն քննվող ժամանակաշրջանում ազգային գա
ղափարախոսության առավել գործնական պաշտպանության
համար դա բավարար չէր: Անհրաժեշտ էր անմիջականորեն
դիմել անտիկ մտքի գանձարանին, ինչն էլ իրագործեց հայ
հունաբան դպրոցը, որի ներկայացուցիչները՝ Դավ իթ Քեր ա
կան
 ը (V դ.), Ղազ ար Փարպ
 եց ին (V դ.), Մովս ես Խոր են աց ին (V դ.),
Դավ
 իթ Անհ աղթ
 ը (V–VI դդ.) և ուրիշներ, հելլենիստական փայ
լուն կրթություն էին ստացել:
Հայ հունաբան դպրոցի բազմանիստ և բեղմնավոր գոր
ծունեությունը էապես նպաստեց հայ քրիստոնեական մշա
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կույթի համատեքստում անտիկ մշակութային ժառանգու
թյան ներմուծմանը և այն ազգային տեսական և մշակութա
բանական մտածողության սեփականության վերածելուն:
Ասվածը, սակայն, չի նշանակում, որ միայն այդ ժամա
նակաշրջանում և միայն հունաբան դպրոցի շնորհիվ հայ
մտավորականությունը հաղորդ դարձավ անտիկ գիտու
թյանն ու մշակույթին: Անտիկ հեղինակների երկերին և ուս
մունքներին հայ հասարակության կրթված մասը լավ ծանոթ
էր հայկական գրերի գյուտից, առավել ևս հունաբան դպրոցի
գործունեությունից շատ առաջ: Այստեղ խոսքը, մի կողմից,
ազգային գրերի հիման վրա անտիկ ժառանգության յուրաց
ման ու տարածման մասին է` ինչպես գիտական, այնպես էլ
ուսումնակրթական նպատակներով, որը հասցեագրված էր
հասարակության առավել լայն շերտերին, մյուս կողմից՝
այդ ժառանգությունը աշխարհայացքային, գաղափարա
կան, հոգևոր–մշակութային, բարոյահոգեբանական, ուսում
նակրթական նոր համակարգում ներմուծելու մասին, ինչն
իր հերթին պայմանավորված էր գաղափարաքաղաքական
գործընթացներով և դրանց անմիջականորեն առնչվող քրիս
տոնեության ընդունմամբ:
Հելլենիստական գործոնի աշխուժացումն ու վերելքը
Հայաստանում, երբ այն նախկին հելլենիստական աշխար
հում ամենուրեք տեղի էր տալիս և անկում ապրում, սովո
րաբար բացատրվում է գոյություն ունեցող հելլենիստական
հարուստ ավանդույթներով ու V դարի կեսին եկեղեցական–
աստվածաբանական վեճերի սրման հետևանքով առաջացած
պահանջմունքներով: Բայց այս բացատրությունը չի պա
տասխանում այն հարցին, թե ինչու այդ ժամանակ գաղա
փարաքաղաքական հզոր ուժի վերաճած Հայ եկեղեցին «կա
նաչ լույս» բացեց անտիկ ժառանգության առջև: Եթե խոսքը
սոսկ տրամաբանական–տեսական զինանոցի մասին լիներ,
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ապա այդ հարցը բավարար չափով լուծված էր հայ հայրա
բանական փիլիսոփայության մեջ: Բացի այդ, նշված միտու
մը բնորոշ էր հայրաբանության թե՛ արևելյան, թե՛ արևմտ
յան ներկայացուցիչներին:
Անդրադառնալով հունաբան դպրոցի գործունեության
ընդհանուր բնութագրմանը` Ս. Ս. Արևշատյանը նշում է, որ
հայ հունաբանությունը «արտահայտվում էր հունական գի
տությանը, գրականությանն ու հունական աշխարհի մշակու
թային հարուստ ավանդույթներին հակվածությամբ, բայց
բնավ ոչ քաղ
 աք ակ ան կողմն
 որ
 ոշմ
 ան մեջ: Դա յուր
 ահ
 ատ
 ուկ
մշակ
 ութ
 ային հուն
 աբ
 ան
 ություն էր, որ
 ը հակ ադրվ
 ում էր և՛
բյուզ
 անդ
 ակ ան զավթ
 ող
 ամ
 ոլ ության
 ը, և՛ կղեր
 ակ ան շրջան
ներ
 ի տեղ
 ակ ան պահպ
 ան
 ող
 ակ ան
 ության
 ը, և՛ քաղ
 աք ակ ան
առ
 ում
 ով անհ
 եռ
 անկ ար պարսկ աս
 իր
 ության
 ը (ընդգծումն
մերն է. – Կ. Մ.)»1: Ընդ որում` գիտնականը ելնում է ելակետա
յին այն գաղափարից, որի համաձայն` Բյուզանդիան հունա
կան աշխարհի գլխավոր և բնական ժառանգորդն է: Բայց այդ
դեպքում անհասկանալի է մնում, թե հայկական մշակութա
յին հունաբանությունը ինչպես էր հակադրվում բյուզանդա
կան զավթողամոլությանը՝ մի պետության քաղաքականու
թյանը, որն այդ նույն մշակութային աշխարհի արժեքների
անմիջական կրողն է՝ դրանք օգտագործելով որպես զավթո
ղական քաղաքականության գործիք:
Բացի այդ, թեև Ս. Ս. Արևշատյանը հատուկ շեշտում է
հունամետ (իմա՝ բյուզանդամետ) քաղաքական կողմնորոշ
ման բացակայությունը, սակայն բյուզանդական զավթողա
մոլությանը հակադրվելու մասին միտքն արդեն որոշակի
քաղաքական միտում է բովանդակում: Այդուհանդերձ, նա
լիովին բացառում է նույնիսկ քաղաքական երանգի առկա
1

Ñ. Ñ. Àðåâøàòÿí, Ôîðìèðîâàíèå ôèëîñîôñêîé íàóêè â äðåâíåé Àðìå
íèè. Ñ. 143.
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յությունը՝ պնդելով, թե հայերի հունասիրությունը «արտա
հայտվում էր միայն հունական մշակույթի՝ որպես հոգևոր
զարգացման և կրթվածության չափանիշի, ժառանգման
մեջ»1: Այս բնութագիրը նա փաստորեն տարածում է Հայաս
տանում հելլենիստական մշակույթի վրա առհասարակ:
Հայեցակարգային–մեթոդաբանական նշված դատողու
թյուններում առկա է որոշակի հակասություն, քանզի մի
կողմից հունաբան դպրոցի գործունեության մեջ բացառ
վում է քաղաքական որևէ կողմնորոշում կամ միտվածու
թյուն, իսկ մյուս կողմից՝ այն որոշակիորեն հակադրվում է
բյուզանդական զավթողամոլությանը: Մինչդեռ զավթո
ղամոլությունն իր դրսևորման ցանկացած ձևում չի կարող
ակնհայտ կամ թաքնված քաղաքական ուղղվածություն
չունենալ: Ուստի, կարծում ենք, որ այստեղ խոսքը ոչ թե առ
հասարակ քաղաքական միտվածության բացակայության,
այլ քաղաքական այնպիսի ենթատեքստի մասին է, որը չի
կարելի հունամետ համարել: Այսինքն՝ հունական մշակու
թային ժառանգությունը Հայաստանում կոչված էր լուծել
այնպիսի, այդ թվում՝ քաղաքական խնդիրներ, որոնք չէին
տեղավորվում Հայաստանի նկատմամբ Բյուզանդիայի քա
ղաքական նպատակների շրջանակներում:
Այս դեպքում այլ հարց է ծագում՝ իսկ ինչպե՞ս դա հնա
րավոր եղավ: Մշակույթի ոլորտը քաղաքականության ոլոր
տի հետ կապված է միջնորդավորված ձևով: Եթե ընդունվում
է մշակութային արժեքների միջոցով քաղաքական խնդիր
ների լուծման հնարավորությունը, ապա հայ հունաբաննե
րին երբեք չէր հաջողվի կատարել առաջադրված առաքե
լությունը, բայց նրանք, այնուամենայնիվ, դա կատարեցին՝
ակտիվորեն խթանելով ինքնատիպ մշակույթի ստեղծման
և հելլենիստական սկզբի ամրապնդման գործընթացը: Բա
1

Նույն տեղում, էջ 189.
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ցի այդ, նշված երևույթի բացատրությունը վերոհիշյալ
տրամաբանության ենթատեքստում այնքան էլ համոզիչ
չէ: Առաջադրված նկատառումները պահանջում են հարցի
քննության տրամաբանության մեջ որոշակի ճշգրտումներ
մտցնել, որոնք, իրենց հերթին, մասնակիորեն փոխում են
նաև ելակետային դրույթները. կամ պետք է ընդունել հու
նական մշակույթի ժառանգորդման և յուրացման ձևերի
տարբերությունը Հայաստանում և Բյուզանդիայում, կամ էլ
հրաժարվել այն մտքից, թե հայկական մշակութային հունա
բանությունը դիմակայում էր բյուզանդական զավթողամո
լությանը, քանզի դա չէր կարող տեղի ունենալ ժառանգորդ
ման բովանդակության և ձևերի նույնության պարագայում:
Դա առավել ևս հնարավոր չէր, եթե ընդունվում է, որ Բյու
զանդիան իր մշակութային քաղաքականության մեջ լիովին
հիմնվում էր անտիկ ժառանգության վրա:
Եվ որքան էլ տարօրինակ հնչի, այդուհանդերձ, Հա
յաստանում և Բյուզանդիայում կատարվող իրական գոր
ծընթացները հանգեցնում են այն եզրակացության, որ հայ
հուն
 աբ
 անն
 երն ավ
 ել ի անմ
 իջ
 ակ ան և ստեղծ ագ
 ործ աբ
 ար
էին դիմ
 ում հին հուն
 ակ ան մշակ ութ
 ային և հատկ ապ
 ես գի
տափ
 իլ իս
 ոփ
 այակ ան ժառ
 անգ
 ության
 ը, քան բյուզ
 անդ
 ակ ան
հեղ
 ին
 ակն
 եր
 ը: Թվում է, թե հունական մշակույթի ժառան
գորդման և կիրառման ձևերի տարբերությունը գաղափա
րական–տեսական անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծեց
մշակութային, իսկ միջնորդավորված ձևով՝ նաև քաղաքա
կան տարբեր նպատակների իրականացման համար, որն իր
հերթին տեսական հիմք ստեղծեց բյուզանդական մշակու
թային, գաղափարական և քաղաքական զավթողամոլությա
նը դիմակայելու համար: Այսինքն՝ հան
 ուն գաղ
 ափ
 ար
 ակ ան,
իսկ հեռ
 անկ ար
 ում նաև քաղ
 աք ակ ան անկ ախ
 ության պայք ա
րը զուգ
 ակցվ
 ում էր մշակ ութ
 ային ինքն
 ության համ
 ար մղվող
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պայքարին, որը Հայաստանի պայմաններում երբեմն ձեռք
էր բերում մշակույթի, գիտության և փիլիսոփայության ոլոր
տում հարևան պետությունների վարած քաղաքականության
հետ միջնորդավորված, «վերառված» առճակատման ձև:

Հետազոտական նման կտրվածքի առանձնացումը հնա
րավորություն է ընձեռում նորովի արժևորել և գնահատել
միջնադարյան Հայաստանի այնպիսի ռահվիրանների պատ
մամշակութային դերակատարությունը և գրավոր ժառան
գությունը, ինչպիսիք են Դավ իթ Անհ աղթ
 ը (V–VI դդ.) և Ան ա
նիա Շիր
 ակ աց ին (VII դ.), մասնավորապես` Դավիթ Անհաղթի
հայրենիք վերադառնալու պատճառները (հետազոտողները
լռելյայն շրջանցում են վերջին հանգամանքը):
Դավիթ Անհաղթի գործունեությունը համընկավ Բյու
զանդիայում հելլենիստական մշակույթի ներկայացուցիչ
ների նկատմամբ հալածանքների, կայսրության սահման
ներից նրանց փախչելու (նաև Պարսկաստան և Հայաստան),
հելլենիստական մշակութային կենտրոնների և փիլիսոփա
յական դպրոցների փակման, անտիկ ոգու բովանդակազրկ
ման շրջանին: Նրա փիլիսոփայական մտածելակերպը և
տեսաբանման սկզբունքներն անհարիր էին Բյուզանդիայի
գիտամշակութային քաղաքականությանը, կայսրության
մեջ տիրող գաղափարական մթնոլորտը, ինչն էլ հանգեցրեց
գիտության, փիլիսոփայության և կրթության ոլորտներում
արմատական վերակողմնորոշման: Դա է Դավիթ Անհաղթի
հայրենիք վերադառնալու (իմա՝ փախուստի) իրական, թեև,
իհարկե, ոչ միակ պատճառը:
Այդ ժամանակ Հայաստանում արդեն գործում էր հու
նաբան դպրոցը, հայերեն էին թարգմանվել անտիկ մտքի մի
շարք հուշարձաններ: Հայրաբանական փիլիսոփայության
շրջանակներում քաղաքացիության իրավունք էին ստացել
անտիկ և քրիստոնեական մտքի համատեղելիության հա
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յեցակարգը, անհրաժեշտության դեպքում հեթանոսական
աղբյուրներին դիմելու սկզբունքը (Եզնիկ Կողբացի), նո
րապլատոնական փիլիսոփայության ավանդույթների, մաս
նավորապես` պյութագորական և նորապլատոնական տիե
զերաբանության ու թվերի միստիկայի յուրացումը (Եղիշե):
Թվարկված հանգամանքները ամբողջության մեջ գաղափա
րատեսական հիմք ստեղծեցին Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփա
յական ուսմունքի ընկալման և յուրացման համար:
Այսպիսով` V–VII դարերում Հայաստանում տեղի է ունե
նում հելլենիստական մշակույթի յուրատեսակ զարգացում,
ինչ-որ իմաստով՝ վերելք, ինչը ստացավ ուշ հայկական հելլե
նականություն անվանումը: Նույնիսկ, երբ Հուստինիանոսի
օրոք Բյուզանդիայում վերջ տրվեց հելլենիստական ավան
դույթներին, Հայաստանում դրանք չընդհատվեցին: Այս
երևույթը բացատրվում է հետևյալ հանգամանքներով.
1) Հայաստանում հելլենիստական բազմադարյա ավան
դույթների առկայությամբ, որոնք ընդգրկում էին հասարա
կական և մշակութային կյանքի ամենատարբեր ոլորտները,
պետական կառույցների ու կառավարման համակարգը: Այս
և միայն այս իմաստով կարելի է խոսել հայկական հելլենիս
տական մշակույթի բնական շարունակության մասին:
2) Այս ավանդույթները հանդես էին գալիս որպես քաղ
կեդոնականության դեմ գաղափարադավանաբանական
պայքարի արդյունավետ միջոց, որպես անդրադարձ` հայե
րի և բյուզանդացիների միջև խորացող դավանաբանական
և առհասարակ գաղափարախոսական պայքարի նկատմամբ:
Եվ իրոք, V դարի կեսին դավանաբանական վեճերի
սրումն արտաքին այն գործոններից էր, որն էապես խթա
նեց հունաբան դպրոցի գործունեությունը, հայ մշակութա
յին միջավայրում ամրապնդեց հունական ոգին: Վերոհիշյալ
նկատառումները հիմք են տալիս առանձնացնելու մի հան
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գամանք ևս, որը քաղաքական երանգավորում, նույնիսկ
քաղաքական բնույթ է հաղորդում ինչպես հունաբան դպրո
ցի գործունեությանը, այնպես էլ հիշյալ ժամանակամիջո
ցում հայ հելլենիստական մշակույթին առհասարակ: Դա ան
տիկ ոգ
 ու տար
 ած ումն էր մի ժամ
 ան
 ակ աշրջ
 ան
 ում, երբ Բյու
զանդ
 իայում այն անկ ում էր ապր
 ում, ինչն ապ
 ահ
 ով
 ում էր
երկր
 ի գիտ
 ափ
 իլ իս
 ոփ
 այակ ան և առհ
 աս
 ար
 ակ մշակ ութ
 ային
ինքն
 ություն
 ն ու անկ ախ
 ություն
 ը բյուզ
 անդ
 ակ ան տես
 ակ ան
մտքից և փակ
 ում հար
 ևան հզոր տեր
 ության գաղ
 ափ
 ար
 աք ա
ղաք
 ակ ան ազդ
 եց ության ու հոգ
 ևոր ենթ
 արկմ
 ան ևս մեկ, թեև
միջն
 որդ
 ավ
 որվ
 ած ուղ
 ի:
Նշված գործոնների առկայությունը Հայաստանի հա
մար ապահովեց այն յուրահատուկ տեղը, որ նա ունի քաղա
քակրթության պատմության մեջ` անտիկ ժառանգության
նկատմամբ վերաբերմունքի և դրա յուրացման ու զարգաց
ման առումով: «V–VI դարերը մի ժամանակ էր, երբ հին աշ
խարհում քրիստոնեական մշակույթի հետ համադրված ան
տիկ մշակույթի միակ պահապանը Հայաստանն էր»: Հիշյալ
գործոններն այն նպաստավոր պատճառներն էին, որոնք
հանգեցրին այն բանին, որ «ֆեոդալականացող Հայաստանի
մշակութային զարգացման մեջ ընդմիջում, ինչպես և քրիս
տոնեական մշակույթի և «հեթանոսական» հելլենիստական
մշակույթի միջև խզում չկար»1:
Հոգևոր–մշակութային այս երևույթի հնարավորությու
նը վաղ ավատատիրական Հայաստանում, քրիստոնեական
աշխարհայացքի և եկեղեցու գաղափարաքաղաքական կար
գավիճակի հզորացման դարաշրջանում բացատրվում է «ար
տաքին» գործոնների մի ամբողջ համալիրի առկայությամբ,
որոնք պատմամշակութային տվյալ ժամանակաշրջանում
ստվերում էին «ներքին» օրինաչափությունները: Ուստի` շեշ
1

Êóëüòóðà ðàííåôåîäàëüíîé Àðìåíèè: IV–VII ââ. Åð., 1980. Ñ. 58.
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տերի, խնդիրների և նպատակների փոփոխումը անընդունելի
չէր համարվում, առավել ևս, որ այդ ուղղությամբ ձեռնար
կված քայլերը, ի վերջո, ծառայում էին միևնույն վերջնա
կան նպատակին՝ ժողովրդի մշակութային ինքնության, հո
գևոր միասնության պահպանմանը, քաղաքական անկախու
թյան և պետական ինքնուրույնության վերահաստատմանը,
այսինքն՝ այն նպատակին, որին իրենց գործունեությամբ
ձգտում էին Հայ եկեղեցին, ազգի գաղափարախոսները և
հայրենանվեր մասը:
Հարկ է հատուկ նշել, որ ասվածն ամենևին էլ չի նսե
մացնում բյուզանդական քաղաքակրթության պատմամ
շակութային դերն ու նշանակությունը: Դա չի նշանակում
նաև ժամանակին տարածված այն հայեցակետի վերականգ
նում, որի համաձայն` բյուզանդական մշակույթն անտիկ
մշակույթի համեմատ հետադիմական էր, վերջինիս թույլ
արձագանքը: Միաժամանակ անտիկ շրջանից միջնադարին
անցման ժամանակաշրջանի բյուզանդական մշակույթը չի
կարելի դիտել նաև կոնտինուիտետի, այսինքն՝ անընդհատ
զարգացման տեսանկյունից: Այստեղ խոսքը Հայաստ
 ան
 ում
և Բյուզ
 անդ
 իայում քրիստ
 ոն
 եակ ան մշակ ույթ
 ի ձև
 ավ
 որմ
 ան
ուղ
 ին
 եր
 ի յուր
 ահ
 ատկ ության, անտ
 իկ մշակ ութ
 ային ժառ
 ան
գության յուր
 ացմ
 ան ձև
 եր
 ի և հոգ
 ևոր նոր արժ
 եհ
 ամ
 ակ ար
գում, նոր աշխ
 արհ
 այացք ում դրանց ընդգրկմ
 ան տարբ
 եր ու
ղին
 եր
 ի մաս
 ին է:
Այսպիսով` V–VII դարերում Հայաստանի մշակութա
յին զարգացման մեջ տեղի է ունենում ազգային, անտիկ և
քրիստոնեական սկզբների յուրահատուկ համադրում, որի
արդյունքում ձևավորվեց ինքնատիպ ազգային մշակույթ՝
ընդգծված անտիկ միտվածությամբ: Հայ մշակույթի նման
ուղղվածությունը, ինչպես նշվել է, դժվար է բացատրել սոսկ

296

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

մշակութային գործոնով, հունամետ մշակութային կողմնո
րոշմամբ:
Այսպես, ակադեմիկոս Հ. Ա. Գևորգյանի կարծիքով`
«գտնվելով Արևելքի և Արևմուտքի սահմանագծում, մի կող
մից, պարթևապարսկական մշակույթի և պետական–իրավա
կան կարգի և մյուս կողմից՝ հունական աշխարհի միջև, Հա
յաստանը միշտ հակված էր դեպի Արևմուտք, դեպի հունա
կան կրթվածություն: Դրա վկայությունն է մինչքրիստոնեա
կան Հայաստանի հելլենիստական մշակույթը: Ահա և այժմ՝
քրիստոնեությունը ժառանգելով անմիջապես Սիրիայից, նա
շուտով կրկին կատարեց իդեալի վերջնական ընտրությու
նը՝ հունական կրթվածությունը»: Հեղինակի դիրքորոշումն
ակներև արտահայտվում է վկայակոչված օրինակում: Նա
հիշատակում է այն հայտնի փաստը, որ «Աստվածաշունչը,
սկզբնապես թարգմանված լինելով հայերեն ասորերենից, հե
տագայում թարգմանվեց հունարենից»1` դրա մեջ տեսնելով
վերջնական ընտրության վկայությունը: Սակայն Աստվա
ծաշնչի երկրորդ թարգմանությունը պայմանավորված էր ոչ
մշակութային ընտրությամբ կամ մշակութային իդեալի որո
նումներով: Այն, առաջին հերթին, գաղափարաքաղաքական
ճիշտ կողմնորոշիչների ընտրության հետևանք էր:
Բացի այդ, պետք է նկատի ունենալ մի շարք այլ հանգա
մանքներ ևս.
Առաջին՝ խոսելով հելլենիստական մշակույթի մասին`
պետք է նկատի ունենալ, որ դրա բաղադրիչներից էր ոչ
միայն հունական, այլև ասորական սկիզբը, որ ասորերենը ևս
հելլենիստական մշակույթի լեզուն էր:
Երկրորդ` պարթևական մշակույթը նույնական չէր
պարսկական մշակույթին, քանզի Պարթևստանը, ինչպես և
1

Ã. À. Ãåâîðêÿí, Íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè èñòî
ðèè. Åð., 1992. Ñ. 51.

ԳԼՈՒԽ Դ, ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳԻՏԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

297

Հայաստանը մինչև 226 թ., այսինքն՝ Սասանյանների գա
հակալումը, գտնվում էին հելլենիստական մշակութային
ոլորտում: Միայն այդ թվականից սկսած կարելի է խոսել
Հայաստանի և Պարսկաստանի միջև առկա սկզբունքային
տարբերությունների մասին, ինչպես հոգևոր–մշակութային
կողմնորոշման, այնպես էլ պետական–իրավական կարգա
վորվածության առումով:
Երրորդ՝ ճիշտ չէ հունական աշխարհի նույնացումը հել
լենիստական աշխարհին:
Չորրորդ՝ հեղինակի դատողություններում նկատելի է
կրոնագաղափարական և կրթական–մշակութային կողմնո
րոշումների նենգափոխում:
Ինչ վերաբերում է հունական մշակութային ավան
դույթներին կողմնորոշմանը, ապա այստեղ որոշիչ դեր էր
խաղացել ոչ թե բուն մշակութային գործոնը, այլ գաղա
փարաքաղաքական տեղաշարժերը և ասորական եկեղե
ցու գործունեությունը, որը պաշտպանում էր նեստորական
դուալիզմը: Կայսրությունում հալածվող նեստորականները
տեղափոխվելով Պարսկաստան` շուտով ձեռք են բերում Սա
սանյանների հովանավորությունը և միջեկեղեցական հարա
բերություններում անցկացնում Պարսկաստանի արտաքին
քաղաքականությունը: Այսինքն՝ Հայ եկեղեցու հունական
կողմնորոշումը բացատրվում է ոչ միայն, ավելի ճիշտ՝ ոչ
այնքան մշակութային քաղաքականությամբ, դեպի Արև
մուտք ունեցած հակվածությամբ, որքան գաղափարաքաղա
քական նկատառումներով, որոնք պայմանավորված էին Հա
յաստանի նկատմամբ Սասանյան Իրանի և այս փուլում նրա
գլխավոր գաղափարաքաղաքական գործիքի՝ ասորալեզու
եկեղեցու քաղաքականությամբ, այսինքն՝ վերջին հաշվով
Պարսկաստանի քաղաքական ազդեցության և ենթարկման
վտանգի չեզոքացման անհրաժեշտությամբ: Մյուս կողմից՝
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դա նշանակում է, որ ոչ թե «լեզվի և գրականության զար
գացման միջոցով ազգային ինքնության պահպանման շա
հերը …ազդեցին գաղափարախոսական իրադրության վրա»,
ինչն իբր հանգեցրեց «հունա–հռոմեական կրթության նկատ
մամբ Հայ եկեղեցու «հանդուրժողական» դիրքորոշման, այլ
հակառակը՝ քաղաքական իրավիճակը պայմանավորեց լեզ
վական և հոգևոր–մշակութային քաղաքականությունը, որը
սոսկ անուղղակիորեն էր ներազդում գաղափարախոսական
և քաղաքական իրադրության վրա:
3. Հայ հունաբան դպրոցի գիտաթարգմանական
գործունեության համառոտ բնութագիրը

Հայ հայրաբանության և ջատագովության ներկայա
ցուցիչների աշխատությունները, ինչպես նաև սուրբ հայ
րերի գործերի, կրոնամեկնողական և պատմական գրակա
նության թարգմանությունները մինչև V դարի 60–ական
թվականները հիմնականում բավարարում էին հայ գրակա
նության առաջին սերնդի ներկայացուցիչների, նրանց հա
մախոհների և ընթերցողների հոգևոր պահանջմունքները:
Դրանք ամբողջովին համապատասխանում էին գաղափա
րախոսական և քաղաքական այն պայքարի խնդիրներին ու
կարիքներին, որ մղում էին տիրող խավերն իրենց ներքին և
արտաքին թշնամիների դեմ: Սակայն V դարի առաջին կեսին
ստեղծված ինքնատիպ և թարգմանական գրականությունն
իր բովանդակությամբ ու գաղափարական ուղղվածությամբ
միակողմանի բնույթ ուներ: Այն չէր կարող լինել այլ պայ
մաններում և նոր թշնամիների հետ դեմ առ դեմ հայտնված
նոր սերնդի միակ հոգևոր սնունդը:
Նորացված զրադաշտականությամբ զինված մազդեա
կան մոգերին, որոնք V դարի 60–ական թվականներից, փաս
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տորեն, հրաժարվեցին հայերին կրոնափոխ անելու իրենց
փորձերից, փոխարինեցին քաղկեդոնական ուսմունքի
կողմնակիցները, թեժացան վեճերը քաղկեդոնականների
և հակաքաղկեդոնականների, նեստորականների ու եվտի
քեսականների (ծայրահեղ միաբնակների) միջև: 50-70–ական
թվականներին ողջ քրիստոնյա աշխարհը ներքաշված էր
Քրիստոսի բնության հարցի մասին սուր բանավեճի մեջ,
որը քրիստոնեական երկրները և եկեղեցին բաժանեց թշնա
մական երկու ճամբարի: Այդ վեճերին մասնակցելու և սե
փական դիրքերը պաշտպանելու համար պահանջվում էր
փիլիսոփայական զգալի պատրաստվածություն, տրամաբա
նության և իմացաբանության, փիլիսոփայության ու կրոնի
պատմության իմացություն, դիալեկտիկայի և էր
 իստ
 իկ այի
կանոնների յուրացում:
Հայ մտածողները և հոգևորականությունը չէին կարող
մի կողմ քաշվել և չճշտել իրենց դիրքորոշումը վիճահա
րույց խնդիրների նկատմամբ: Բյուզանդական, ասորական և
լատինական գործիչների նման նրանք պետք է փիլիսոփայո
րեն զինվեին անընդունելի ուսմունքները հերքելու համար,
որոնք քաղաքական և եկ եղ
 եց ակ ան այս կամ այն նկատա
ռումներով տարածվում էին հայ հասարակության տար
բեր շերտերում: Աշխարհիկ գիտությունները և աշխարհիկ
կրթվածությունը դարձել էին ոչ թե շքեղություն կամ կաս
կածելի հակվածություն դեպի «արտաքին», հեթանոսական
գիտելիքները, այլ անհրաժեշտ հենք աստվածաբանական
այն բազմաբնույթ հիմնահարցերի հիմնավորման և մեկնա
բանության համար, որոնց շուրջ վեճերը ավելի ու ավելի էին
սրվում: Հենց այդ պատճառները պայմանավորեցին հատուկ
փիլիսոփայական և աշխարհիկ գիտական այլ գրականու
թյան ստեղծման անհրաժեշտությունը` միաժամանակ առա
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ջադրելով աստվածաբանական ու փիլիսոփայական տերմի
նաբանության տարանջատման հարցը:
Այս խնդրի իրականացմանը ձեռնամուխ եղան Մաշտո
ցի կրտսեր աշակերտները մոտավորապես V դարի 60–ական
թվականներից: Եթե նրանց ուսուցիչները հիմնականում
սահմանափակվում էին փիլիսոփայա–աստվածաբանական
հիմնահարցերի շրջանակով և գերազանցապես եկեղեցա–
աստվածաբանական գրականության թարգմանությամբ,
ապա աշակերտների կրտսեր սերունդը, որ հիմնականում
ազատված էր տվյալ խնդրից, նոր իրավիճակում իր հայաց
քն ուղղեց նաև աշխարհիկ գրականության և գիտության
հուշարձաններին: Բառի բուն իմաստով` գիտական գործե
րի ստեղծման և այլ լեզուներից նման աշխատությունների
թարգմանության համար անհրաժեշտ էր վերանալ ուսու
ցիչների լեզվաոճական պուրիզմից (մաքրամոլությունից),
քանի որ դասական գրաբարը` իր ողջ փայլով և բառապաշա
րի հարստությամբ, չուներ և չէր կարող ունենալ գիտական
տերմինաբանություն, քանի որ իր զարգացման մինչգրավոր
շրջանում այն չուներ նման հնարավորություն:
Մաշտոցի և Եզնիկի աշակերտների կատարած նորամու
ծությունը հայոց լեզվի ձևաբանական և շարահյուսական
վերակառուցումն էր: Հունական տերմինաբանության հա
մանմանությամբ կառուցված բազմաթիվ նոր հասկացութա
յին բառերի աստիճանական ներմուծումը գիտական շրջա
նառության մեջ, ինչպես նաև հունարենին բնորոշ մի շարք
դարձվածքների օգտագործումը, սկզբնական շրջանում, ըստ
երևույթին, սրբապղծության էր նման: Թեև կար մեղմացու
ցիչ մի հանգամանք. այդ նորամուծությունները հիմնա
կանում վերաբերում էին գիտական աշխատությունների և
մեկնաբանությունների լեզվին: Իսկ դրանք, բնականաբար,
շրջանառվում էին կրթված մարդկանց նեղ միջավայրում:
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Սակայն դա էլ պետք է առաջացներ պահպանողական շրջան
ների դժգոհությունը: Բայց վերջիններիս դիմադրությունը
երկար չտևեց, քանի որ կյանքը գաղափարական վերազին
ման պահանջ էր դնում` ի դեմս ավելի կրթված և գիտական
դարավոր ավանդույթների վրա հիմնվող հակառակորդի՝
հույն աստվածաբանների և փիլիսոփաների, ովքեր իրենց
փորձն ու գիտելիքները ի սպաս էին դնում «ուղղափառու
թյան» պաշտպանությանը, ինչը հայերի տեսանկյունից նես
տորականությանը նույնական «քաղկեդոնական աղանդն
էր»:
Հասկանալի է, որ լեզվական այդ հեղափոխությունն
իրականացնելու համար անենահարմար թեկնածուներն էին
գերազանց կրթված և առաջադեմ գիտնականները, ովքեր
փայլուն տիրապետում էին ոչ միայն մայրենի, այլև հունա
րեն լեզվին: Հենց այդպիսի մարդիկ էին այսպես կոչված հու
նաբան ուղղության առաջին ներկայացուցիչները, ովքեր
գիտական և աստվածաբանական կրթություն էին ստացել
հունական գիտության ու գրականության հայտնի կենտ
րոններում՝ Ալեքսանդրիայում, Աթենքում, Կոնստանդնու
պոլսում, Եդեսիայում և այլուր:
Այս դպրոցի ներկայացուցիչների հունաբանությու
նը արտահայտվում էր ոչ թե քաղաքական կողմնորոշման,
այլ հունական գիտությանը, գրականությանը և հունական
աշխարհի մշակութային հարուստ ավանդույթներին հակ
վածության մեջ: Դա յուրահատուկ մշակութային հունաբա
նություն էր, որը հակադրվում էր և՛ բյուզանդական զավ
թողականությանը, և՛ կղերական շրջանների ու տեղական
պահպանողականությանը, և՛ քաղաքական առումով անհե
ռանկար պարսկամետությանը: Գիտնական հունասերների
այս խումբը ձգտում էր հայ գրականության մեջ ներմուծել
անտիկ գիտության ու փիլիսոփայության նվաճումները և
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այդ նպատակով ձեռնամուխ եղավ ստեղծել համապատաս
խան լեզու, բառապաշար ու ոճ:
Հին հայ գիտնականների և թարգմանիչների այս խմբին
են պատկանում Դավիթ Քերականը, Մովսես Խորենացին,
Մամբրե Վերծանողը, Խոսրովիկը, Ղազար Փարպեցին, Դա
վիթ Անհաղթը, մասնակիորեն՝ Եղիշեն: Այս շարքում, ան
շուշտ, բացակայում են շատ անուններ, քանի որ 140–150
տարվա ընթացքում (460–ականներից մինչև VI դարի վերջը)
ստեղծված թարգմանական և ինքնուրույն փիլիսոփայական
ու գիտական վիթխարի գրականությունը, որն ընդգրկում է
ժամանակի գիտելիքի գրեթե բոլոր բնագավառները, չէր կա
րող սահմանափակվել վերոնշյալ անուններով: Բացի այդ,
հունաբան դպրոցի գործունեության նշված հատվածի տար
բեր փուլերում ստեղծված ինքնուրույն և թարգմանական
ստեղծագործությունների միջև առկա զգալի լեզվաոճական
տարբերությունները վկայում են տարբեր խմբավորումների,
պատրաստվածության մակարդակի և հունաբան–թարգմա
նիչների ու հայ մտքի ինքնատիպ հուշարձանների հեղինակ
ների տարբեր սերունդների միջև եղած ժառանգորդական
կապերի մասին:
Հունաբան դպրոցի ստեղծագործության մեջ անհրա
ժեշտ է մատնանշել մի առանձնահատկություն ևս, որը
բնութագրում է նրա գործունեությունը և որոշ չափով բա
ցատրում դրա արդյունավետությունն ու որոշիչ ազդեցու
թյունն ընդհանրապես հայ գիտության և մասնավորապես`
փիլիսոփայության զարգացման վրա: Հունաբանները, լինե
լով անտիկ գիտության խորագիտակներ և փայլուն կրթու
թյուն ստացած մարդիկ, աշխատում էին որոշակի ծրագրով,
իսկ թարգմանությունները կատարում նախապես մշակված
սկզբունքներով:

ԳԼՈՒԽ Դ, ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳԻՏԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

303

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե թարգմանվող
ստեղծագործության ընտրության հարցը թարգմանչի ճա
շակի և պատահականության հետևանք է: Մինչդեռ իրա
կանում թարգմանության ենթակա ստեղծագործության
ընտրության շարժառիթներն ավելի լուրջ էին, քան կարող է
թվալ առաջին հայացքից:
Բանն այն է, որ համաշխարհային գիտության ճանաչ
ված կենտրոններում կրթություն ստացած հունաբան դպրո
ցի գործիչները քաջածանոթ էին անտիկ աշխարհում մշակ
ված և վաղ միջնադարի կրթական համակարգում ընդուն
ված գիտությունների դասակարգմանը:
Այդ դասակարգման համաձայն` մարդկային գիտելի
քը ընդհանուր առմամբ բաղկացած էր երկու մեծ բաժնից՝
բանական (մտահայեցողական) և գործնական արվեստից`
դրանց հին նշանակությամբ: Բանական արվեստը իր հերթին
բաժանվում էր քերականության, հռետորության և փիլիսո
փայության (դիալեկտիկայի): Հետագայում, որոշ փոփոխու
թյուններով և շրջանակների նեղացմամբ, բանական արվես
տի այս բաժանումը դարձավ հումանիտար կրթության, այս
պես կոչված` տրիվիումի (trivium` եռուղի) հիմքը:
Փիլիսոփայությունը նույնպես բաժանվում էր երկու
մասի՝ տեսական (մտահայեցողական) և գործնական: Տեսա
կան փիլիսոփայությունը ընդգրկում էր ֆիզիկան (բնագի
տությունը), մաթեմատիկան և մետաֆիզիկան (հետագա
յում՝ աստվածաբանությունը): Մաթեմատիկան իր հերթին
բաժանվում էր թվաբանության, երաժշտության (տեսու
թյան), երկրաչափության և աստղագիտության: Այս չորս
գիտաճյուղից հետագայում կազմվեց ճշգրիտ գիտություն
ների շարքը, միջնադարյան կրթության համակարգի այս
պես կոչված «քառյակը» (quadrivium): Գործնական փիլիսո
փայությունը ներառում էր էթիկան (բարոյախոսությունը),
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էկոնոմիկան (տնտեսվարությունը) և քաղաքականությունը
(պոլիտիկան)` դրանց անտիկ ըմբռնմամբ: Գիտելիքի նման
բաժանման հիմքը Արիստոտելի մշակած գիտությունների
դասակարգումն էր:
«Տրիվիումը» համարվում էր կրթության սկզբնական,
նախնական, սակայն անհրաժեշտ մակարդակ, որի յուրացու
մից հետո սովորողին թույլատրվում էր ավելի խոր ներթա
փանցել փիլիսոփայական գիտության մեջ և անցում կատա
րելով «քվադրիվիումի»` որպես տեսական փիլիսոփայության
բաղկացուցիչ մասի ուսուցմանը` հետո անցնել մետաֆիզի
կային, աստվածաբանությանը և, վերջապես, գործնական
փիլիսոփայությանը: Կրթության տվյալ համակարգը, որը
հիմնված էր գիտությունների անտիկ դասակարգման վրա,
IV–V դարերում լայն տարածում և կիրառում ստացավ ժամա
նակի հայտնի գիտական կենտրոններում՝ Ալեքսանդրիայի,
Աթենքի և Կոնստանդնուպոլսի դպրոցներում, որտեղ կրթու
թյուն էր ստանում V դարի հայ մտածողների և թարգմանիչ
ների մեծ մասը:
Գիտությունների անտիկ դասակարգման և հայ հունա
բան դպրոցի գրավոր արտադրանքի համեմատությունը` ըստ
ժամանակագրության, ցույց է տալիս, որ դպրոցի գործիչներն
իրենց գրական–թարգմանական գործունեության մեջ հե
տևողականորեն ղեկավարվում էին տվյալ դասակարգմամբ:
Ելնելով «բանական արվեստի» առաջին բաժանումից (քերա
կանություն, հռետորություն և փիլիսոփայություն (դիալեկ
տիկա), նրանք նախ պետք է նախաձեռնեին քերականական
աշխատության թարգմանությունը:
Ն. Ադոնցի և Հ. Մանանդյանի պատմաբանասիրական և
տեքստաբանական հետազոտությունները ապացուցել են, որ
հայ հունաբան դպրոցի գործունեության առաջին թարգմա
նական հուշարձանը հին հունական գիտության դասական
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Դիոնիսիոս Թրակացու (Ք. ա. II–I դդ.) «Քերականության ար
վեստն» է: Եվ դա պատահական չէ, քանի որ քերականու
թյունը դիտվում էր իբրև ցանկացած կրթության նախնական
պայման և կրթության առաջին աստիճան:
Այստեղից բնավ չի հետևում, որ մինչև Դիոնիսիոսի
«Քերականության» թարգմանությունը հայ գրական գոր
ծիչները կուրորեն էին օգտագործում քերականական նոր
մերը: Ընդհակառակը, V դարի առաջին կեսի հեղինակները՝
Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը, Եզնիկը և այլոք, իրենց ինքնա
տիպ ու թարգմանական երկերում տվել են դասական գրա
բարի փայլուն նմուշներ:
Այս դեպքում խոսքը հայ քերականական գիտության
ստեղծման մասին է կրթական այն նոր համակարգում, որը
ներմուծվում էր գիտական և դպրոցական կյանք` իբրև պար
տադիր գիտաճյուղ: Դրա համար անհրաժեշտ էր աշխատու
թյուն, որը հիմք ծառայեր հայերենի քերականության հա
մար: Այդպիսին դարձավ Դիոնիսիոս Թրակացու աշխատու
թյունը, որի թարգմանությունը էապես հայացված էր և մա
սամբ հարմարեցված հայոց լեզվի պահանջներին:
Այս աշխատության թարգմանիչը ղեկավարվել է նյու
թական թարգմանության սկզբունքով, հատկանիշ, որ բնորոշ
էր ողջ հունաբան դպրոցին: Թարգմանվող երկի բովանդա
կության ստույգ փոխանցման նպատակով թարգմանիչը օգ
տագործում է դարձվածքներ, որոնք օտար են հայոց լեզվին,
սակայն ճշգրտորեն ձևված` հունական նախադասության
կարգին համապատասխան:
Թարգմանության մյուս կարևոր առանձնահատկու
թյունն այն է, որ թարգմանիչը ստիպված էր հունարեն տեր
մինների փոխարեն, բայց դրանց նմանությամբ ստեղծել հայ
կական քերականական տերմինաբանություն: Սկզբնական
շրջանում, ըստ երևույթին, այդ տերմինները հասկանալի
20 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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չէին ընթերցողներին, և սովորողները զուգահեռ ընթերցում
էին բնօրինակը` անսովոր և արհեստական հայկական տեր
մինաբանությունը ըմբռնելու համար: Սակայն շրջանառու
թյան մեջ մտնելով, այս տերմինները դարձան սովորական և
սկսեցին օգտագործվել նաև ինքնատիպ աշխատություննե
րում` իբրև բոլորի կողմից ըմբռնվող բառեր, որոնք ստույգ
արտահայտում են որոշակի հասկացություններ և կարիք
չունեն ո՛չ բացատրության, ո՛չ էլ հունարեն բնօրինակների
հետ համեմատման: Ընդ որում` կարևոր է այն, որ թարգմա
նիչը ոչ թե ընդօրինակում է տերմինները, այլ ստեղծում է
դրանք հունարենի օրինակով` կամ թարգմանելով դրանց բո
վանդակությունը, կամ էլ հայկական արմատին ավելացնե
լով արհեստական ածանցներ: Այս ճանապարհով նա ստեղծել
է հարյուրից ավելի քերականական, ինչպես նաև տրամաբա
նական տերմիններ, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կեն
սունակ եղավ և մտավ լայն շրջանառության մեջ` որոշիչ ազ
դեցություն ունենալով հունաբան դպրոցի ստեղծագործու
թյունների լեզվի ու տերմինաբանության վրա, իսկ հետագա
յում մտավ նաև արդի հայերեն լեզվի՝ աշխարհաբարի գիտա
կան տերմինաբանության մեջ: Այդ տերմինների ցանկն ու
վերլուծությունը կատարված է Ն. Ադոնցի, Հ. Մանանդյանի,
Գ. Ջահուկյանի, Ա. Մուրադյանի հետազոտություններում:
Բացի այն վիթխարի դերից, որ Դիոնիսիոսի գործի թարգ
մանությունը ունեցավ հայ քերականական գիտության կա
յացման գործում, այն մեծ նշանակություն ուներ նաև փիլի
սոփայական տերմինաբանության ձևավորման, հատկապես`
տրամաբանական տերմինների ստեղծման համար: Դա զար
մանալի չէ, քանի որ քերականությունը սերտորեն կապված
էր տրամաբանության հետ, իսկ դրա տերմինները հավա
սարաչափ կամ որոշ շեղումներով օգտագործվում էին նաև
տրամաբանական գիտության մեջ: Դիոնիսիոսի «Քերակա
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նության» թարգմանության ընթացքում ստեղծված տասն
յակ տերմիններ շուտով օգտագործվեցին զուտ փիլիսոփա
յական, տրամաբանական աշխատություններում, որոնք
թարգմանվեցին հունարենից ընդամենը 20-30 տարի հետո՝ V
դարի վերջին:
Դիոնիսիոսի «Քերականությունից» հետո հունաբան
դպրոցի առավել հին թարգմանությունը «Գիրք պիտոյից»
հռետորական աշխատությունն էր: Այն դարաշրջանի ամե
նահայտնի գործերից է, որով սովորեցնում էին գիտություն
ների հին դասակարգման երկրորդ աստիճանը` հռետորական
արվեստը: Այս աշխատությունը հիմնականում կազմված
է III–IV դարերի հայտնի հույն հռետոր Աֆթ
 ոն իոս ի «Chrea
Aftoniana» կամ «Ars rhetorica» ստեղծագործությունից, ինչպես
նաև Թեոն Ալեքս անդր աց ու և Նիկ ող այ ոս Մյուր աց ու աշխա
տությունների առանձին հատվածներից: Հայ թարգմանիչը
(ենթադրվում է, որ նա Մովսես Խորենացին է), հետևում էր
հունաբան դպրոցի ընդունած ծրագրին և քերականությու
նից հետո կատարում է երկրորդ քայլը: Թարգմանիչը հստակ
գիտակցում է իր առջև դրված խնդիրները և այդ պատճառով
չի սահմանափակվում հունարեն տեքստի բառացի, նյութա
կան թարգմանությամբ, այլ «Քերականության» թարգմանչի
օրինակով հայացրել է տվյալ հռետորական աշխատությու
նը: Ավելին` նա տեքստի մեջ ներմուծել է ինքնատիպ հատ
վածներ, որոնք տվյալ գործը մոտեցրել են հայ իրականու
թյանը: Իր «Հայոց պատմության» մեջ Մովսես Խորենացին,
ղեկավարվելով «Պիտոյից գրքում» ձևակերպված ականավոր
անձանց փառաբանելու կանոններով, գովերգում է Տիգրան
Մեծին` դրանով իսկ ցուցադրելով իր կամ իր համախոհնե
րից մեկի թարգմանած հռետորական աշխատության օգտա
կարությունն ու անհրաժեշտությունը` ինքնատիպ գրական
երկեր ստեղծելու համար:

308

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Պիտոյից գրքի» և «Քերականության արվեստի» հայ
կական թարգմանությունները նույնական են բառապաշա
րի ու բառակազմության սկզբունքների առումով, սակայն
«Պիտոյից գրքում» առկա են մի շարք նոր տերմիններ, որոնք
հռետորական գիտության պահանջների ծնունդ են: Ինչպես
հայտնի է, հռետորությունը հին աշխարհում դիտվում էր
ոչ միայն որպես պերճախոսության արվեստ, այլև բազմաբ
նույթ գիտաճյուղ, որը բովանդակում է նաև ոճաբանության,
գրական ստեղծագործության կանոններ, գրականության
տեսություն և գեղագիտության տարրեր: Այդ պատճառով
էլ «Պիտոյից գրքի» թարգմանությունը մեծ ազդեցություն
ունեցավ հայ տեսական մտքի հետագա զարգացման վրա`
նպաստելով հայ իրականության մեջ ձևավորվող գրական–
գեղագիտական ոլորտում գիտական հայացքների խորաց
մանը: Հին հայ գրական գործիչներից շատերը ղեկավարվել
են «Պիտոյից գրքի» կանոններով: Առաջիններից էր ինքը`
Մովսես Խորենացին:
Այս երկու կարևոր աշխատության թարգմանությունը,
որը, ըստ երևույթին, կատարվել է 460–470–ական թվական
ներին, որոշիչ ներդրում էր «բանական արվեստի» յուրաց
ման գործում և հիմնականում բավարարում էր «տրիվիումի»
երկու աստիճանի ձեռնարկների կարիքը: Այս թարգմանու
թյունները ազգային տերմինաբանության ստեղծման հա
ջողված փորձ էին, որոնք հեռանկարային եղան ոչ միայն
հայ քերականական և հռետորական գրականության համար:
Դրանց շնորհիվ կուտակվեց բառային–տերմինաբանական
զգալի պաշար նաև զուտ փիլիսոփայական աշխատություն
ների համար:
Հունաբան դպրոցի հնագույն թարգմանությունների
խմբում առկա են նաև փիլիսոփայական աշխատություն
ներ: Հատկանշական է, որ դրանք զուտ տրամաբանական,
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ստեղծագործություններ չէին, որոնք
անմիջականորեն վերաբերում են տրիվիումի երրորդ աստի
ճանին, այլ իրենց ոգով մոտ էին հայրաբանական գրակա
նությանը և ունեին փիլիսոփայաաստվածաբանական բո
վանդակություն: Դրանք քրիստոնյա գործիչների կողմից
առավել հարգված փիլիսոփաներից մեկի՝ Փիլոն Ալեքսանդ
րացու (Ք. ա. 25–Ք. 40 թթ.) գործերն էին, ով կանգնած էր
հեթանոսական և քրիստոնեական գաղափարախոսության
սահմանագծին: Փիլոնի փիլիսոփայական ստեղծագործու
թյունները կոչված էին լրացնել «տրիվիումի» երրորդ` վեր
ջին աստիճանը, սակայն միայն սկզբնական շրջանի համար:
Դրանք իրենց բովանդակությամբ մի կողմից համահունչ
էին հենց իրենց՝ թարգմանիչների գաղափարներին և ոգուն`
իբրև Աստվածաշնչի տարբեր մասերի փիլիսոփայական–այ
լաբանական մեկնություններ, իսկ մյուս կողմից՝ չէին պա
րունակում թարգմանության, ինչպես նաև ընթերցողների
համար բարդ տրամաբանական–իմացաբանական դրույթ
ներ: Ոչ պակաս կարևոր է այն հանգամանքը, որ Փիլոնի աշ
խատությունները բովանդակում էին բազմաթիվ փիլիսո
փայական տեղեկություններ և մատչելի ձևով շարադրված
անտիկ մտածողների հայացքներ: Հատկանշական է նաև, որ
Փիլոնի աշխատությունների թարգմանության լեզուն ավե
լի քիչ հունականությունև բառացի թարգմանություններ է
բովանդակում, քան «Քերականության» և «Գիրք պիտոյիցի»
թարգմանությունները: Այն մոտ է մեսրոպյան շրջանի լեզ
վին, թեև այստեղ էլ քիչ չեն նոր բառերը:
Հունաբան դպրոցը թարգմանեց Փիլոնի 14 աշխատու
թյուն, ինչն այն ժամանակի համար, փիլիսոփայական գի
տության կայացման և մայրենի լեզվով համապատասխան
գրականության պակասության պայմաններում, կարելի է
գնահատել իբրև մեծ իրադարձություն երկրի գիտական
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կյանքում: Փիլոնի 14 աշխատությունից յոթը պահպանվել
են միայն հայերեն թարգմանությամբ: Հայ թարգմանիչների
ջանքերով դրանք պահպանվեցին համաշխարհային գիտու
թյան և հոգևոր մշակույթի համար:
Փիլոն Ալեքսանդրացին խոր հարգանքով էր վերաբե
րում հրեական Սուրբ Գրքերին, որոնք համարում էր Աստվա
ծային հայտնության արդյունք, միաժամանակ խոնարհվում
էր հույն փիլիսոփաների, հատկապես` Պլատոնի, Պյութագո
րասի և Զենոնի առջև: Նա համարում էր, որ որևէ հակասու
թյուն չկա Սուրբ Գրքի և հունական փիլիսոփայության մի
ջև, որ նրանք բովանդակում են միևնույն ճշմարտությունը`
պարզապես տարբեր ձևերով: Հինկտակարանային գրքերի
այլաբանական մեկնության միջոցով նա փորձում էր ապա
ցուցել հրեական աստվածաբանության և հունական փիլիսո
փայության համապատասխանությունը և ներքին ներդաշ
նակությունը, ընդ որում` վերջինիս գիտական զինանոցը նա
առատորեն օգտագործում էր առաջինի բացատրման և խո
րացման համար:
Սակայն Փիլոնը, այնուամենայնիվ, անտիկ մտածող է:
Նրա փիլիսոփայական համակարգի հիմքը պլատոնականու
թյունն է: Փիլոնի փիլիսոփայության հենց այս առանձնա
հատկությունները գրավեցին հայ մտածողների և թարգ
մանիչների ուշադրությունը, ովքեր դաստիարակություն
ստանալով նորապլատոնականության հայտնի կենտրոննե
րում` փորձում էին գտնել անտիկ փիլիսոփայության և քրիս
տոնեական աստվածաբանության հաշտեցման եղանակը:
Հիմնականում դառնալով նորապլատոնական փիլիսոփա
յության հետևորդներ` հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչ
ները Փիլոնին դիտում էին որպես մտածող, ով հաշտեցնում
է իրենց քրիստոնեական խիղճը անտիկ փիլիսոփայական
ժառանգության, մասնավորապես` Պլատոնի հետ: Հավանա
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բար հենց այս հանգամանքների բերումով Փիլոնի աշխա
տությունները դարձան հայերեն թարգմանված առաջին փի
լիսոփայական ստեղծագործությունները` ըստ այն ծրագրի,
որը հայ գործիչները դրել էին կրթության և գիտական մտքի
հիմքում:
Նույն շրջանում, կամ ըստ Հ . Մանանդյանի՝ հունաբան
դպրոցի գործունեության առաջին փուլում թարգմանվե
ցին աստվածաբանական–փիլիսոփայական երկու ծավալուն
ստեղծագործություն՝ հայրաբանության ականավոր ներ
կայացուցիչ Իր են եոս ի (130–200 թթ.) «Աղանդների դեմ» և
«Առաքելական քարոզի մեկնություն» ստեղծագործություն
ները, ընդ որում` երկրորդ աշխատությունը, ինչպես Փիլոնի
մի շարք ստեղծագործություններ, մեզ հասել է միայն հին
հայկական թարգմանությամբ:
Տրիվիումի երրորդ աստիճանին անմիջականորեն պատ
կանող ստեղծագործությունները թարգմանվեցին փոքր-ինչ
ուշ` հունաբան դպրոցի գործունեության երկրորդ փուլում:
Քերականությունը և հռետորությունը նախապատրաս
տում էին անցումը տրիվիումի երրորդ, բարձրագույն մա
կարդակի՝ դիալեկտիկայի յուրացմանը, որը հնում առավելա
պես նույնացվում էր տրամաբանության հետ: Հասկանալի է,
որ քերականությունը և տրամաբանությունը` իբրև նախնա
կան աստիճաններ պետք է պարունակեին անհրաժեշտ գիտե
լիքներ, որ հնարավորություն տային «տրիվիումի» գիտու
թյուններն ուսումնասիրողին մոտենալ փիլիսոփայությանը:
Եվ իրոք, քերականությունը և հռետորությունը հին ընբռն
մամբ չէին համընկնում այդ գիտաճյուղերի արդի սահման
ների հետ: Քերականությունը չէր սահմանափակվում ձևա
բանության և շարահյուսության հարցերի քննարկմամբ: Այն
մոտենում էր բան
 աս
 իր
 ություն հասկացությանը և շոշափում
նաև գրականության տեսության, արվեստի տեսության, գե
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ղագիտության ոլորտները: Նմանապես և հռետորությու
նը չէր սահմանափակվում պերճախոսության գիտության
շրջանակներով և բավական առատորեն շարադրում ու մեկ
նում էր տեսական–գրականագիտական, գեղագիտական հիմ
նահարցերի մի ողջ շարք: Այսպիսով` քերականությունը
դառնում էր ճիշտ ընթերցանության ու գրական ստեղծա
գործությունների վերլուծության, քերականական–տրամա
բանական ու փիլիսոփայա–գեղագիտական նախնական գի
տելիքների յուրացման յուրօրինակ դպրոց, իսկ հռետորու
թյունը, գրական լեզվով ճիշտ արտահայտվելու և սեփական
մտքերը շարադրելու կանոններին զուգահեռ, նախնական
գիտելիքներ էր տալիս պատմությունից, բանասիրությու
նից, էսթետիկայից ու տրամաբանությունից: Հասկանալի
է, որ հին քերականության և հռետորության նման բնույթը
համապատասխան տերմինաբանության կարիք էր զգում,
ինչն իր հերթին նախապատրաստում էր տրամաբանության
և ընդհանուր առմամբ` փիլիսոփայության ընկալման հա
մար: Այս տեսակետից միանգամայն օրինաչափ է, որ հայ
գիտնական–թարգմանիչներն ընտրեցին Դիոնիսիոս Թրա
կացու «Քերականության արվեստը», որտեղ քերականական
հարցերից զատ, քննարկվում են նաև ընդհանուր գրական ու
գեղագիտական հիմնահարցեր, և քերականական տերմիննե
րից զատ, ի հայտ են գալիս տրամաբանական ու ընդհանուր
փիլիսոփայական տերմիններ:
Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականության արվեստի»
թարգմանությունը` իբրև հունաբան դպրոցի առաջին թարգ
մանական գործ կարևոր նշանակություն ուներ ոչ միայն Հա
յաստանում քերականական գիտության զարգացման, այլև
հենց իր՝ դպրոցի հետագա գործունեության համար: Այս
թարգմանության մեջ կիրառված են նյութական թարգմա
նության սկզբունքներ, որոնք` երբեմն ի վնաս հայոց լեզվի
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կառուցվածքի, ստույգ փոխանցում են թարգմանվող բնօրի
նակ տեքստի բովանդակությունը և ձևը, միաժամանակ, ըստ
անհրաժեշտության` հայացնելով դրա բովանդակությունը և
հարմարեցնելով հայոց լեզվի առանձնահատկություններին:
«Քերականության արվեստի» թարգմանությամբ ստեղծ
վեց հայ քերականական տերմինաբանությունը, որը շուտով
օգտագործվեց ինչպես հռետորական, այնպես էլ փիլիսոփա
յական աշխատությունների թարգմանության և շարադրման
համար: Բացի այդ, քերականները ստեղծեցին նաև այնպիսի
տերմիններ, որոնք քերականական նշանակությունից զատ,
ունեին փիլիսոփայական իմաստ և շուտով օգտագործվեցին
նաև իբրև զուտ փիլիսոփայական տերմիններ:
Նյութական թարգմանության դրական կողմը հայե
րեն բառապաշարում համարժեքը պարտադիր գտնելն էր,
իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան բառի
կամ տերմինի փոխառման կամ ստեղծման պահանջը: Այս
սկզբունքի խիստ կիրառման շնորհիվ ընդամենը 80–90 տար
վա ընթացքում՝ սկսած Դիոնիսիոսի «Քերականության»
թարգմանությունից ընդհուպ Դավիթ Անհաղթի աշխատու
թյունների ի հայտ գալու ժամանակը (460–ականներից մինչև
550–ական թթ.), հաջողվեց ստեղծել գիտական փիլիսոփայա
կան տերմինաբանություն և հայ ընթերցողին մայրենի լեզ
վով տրամադրել ոչ միայն անտիկ փիլիսոփայության բար
դագույն ստեղծագործությունները (Արիստոտել, Պլատոն,
Փիլոն, Պորփյուր), այլև ինքնատիպ գիտափիլիսոփայական
ստեղծագործություններ և մեկնողական գործեր, որոնք
իրենց մակարդակով չէին զիջում ժամանակի հույն և ասորի
նորապլատոնական մտածողների գործերին: Դա անկասկած
հունաբան դպրոցի վաստակն է հայկական գիտության և
փիլիսոփայության զարգացման գործում: Ազգային գիտա
կան տերմինաբանության բացակայության պայմաններում
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նյութական թարգմանության առանձնահատկությունները
դառնում էին ոչ թե թերություն, այլ որոշ առումով` առավե
լություն:
Մի շարք դեպքերում հայ թարգմանիչները ստեղծա
գործական մոտեցում էին ցուցաբերում թարգմանվող եր
կի համատեքստին` կուրորեն չհետևելով սահմանումներին
և դրույթներին, որոնք կիրառելի չէին հայ իրականության
մեջ: Այսպես, չհեռանալով նյութական թարգմանության
սկզբունքներից` նրանք ստեղծագործաբար մոտեցան Դիո
նիսիոսի «Քերականությանը», որը գրված էր հունարեն լեզ
վի համար` այն հարմարեցնելով հայոց լեզվի նորմերին և
առանձնահատկություններին: Իսկ այդ գործի իրենց մեկ
նություններում Դիոնիսիոսի գեղագիտական մի շարք գա
ղափարների քննարկման ժամանակ ցուցաբերեցին արվեստի
բնույթի բացատրության սկզբունքորեն այլ մոտեցում:
Ըստ իրենց հայտնի գիտությունների դասակարգման
և ընդունված ծրագրի` հունաբան դպրոցի գործիչները մո
տավորապես 470–ական թվականներին իրականացնում են
երկրորդ կարևոր քայլը՝ ձեռնարկում են հռետորական գրա
կանության արժեքավոր հուշարձանի` «Գիրք պիտոյիցի»
թարգմանությունը:
Տվյալ թարգմանության արժեքն այն է, որ հայ ընթեր
ցողների առջև բացվեց գիտելիքի նոր ոլորտ՝ հռետորությու
նը, որի կարիքը զգում էին հայ հոգևոր ու աշխարհիկ գոր
ծիչները գաղափարական սուր վեճերի և բախումների այդ
բուռն դարաշրջանում, երբ միջեկեղեցական, փիլիսոփայա
կան ու քաղաքական հակասությունները պահանջում էին
գրավոր կամ բանավոր ձևով սեփական հայացքները պաշտ
պանելու և հակառակորդի տեսակետը հերքելու հմտություն,
վեճից հաղթող դուրս գալու ունակություն, գրական ձևին ու
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տրամաբանական հնարներին տիրապետում` պաշտպանելու
իր շրջապատի, խավի կամ երկրի շահերը:
«Գիրք պիտոյիցի» թարգմանության շնորհիվ հայերե
նում ներմուծվեցին հռետորական տերմինների մեծ քանա
կություն և գիտական–փիլիսոփայական բազմաթիվ նոր
հասկացություններ ու տերմիններ: Այս գիրքը, ինչպես և
Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականության արվեստը», պա
րունակում է մի շարք արժեքավոր դրույթներ ու սահմա
նումներ, որոնք դուրս են գալիս հռետորական արվեստի
շրջանակներից ու վերաբերում նաև գրականության ու ար
վեստի տեսության ոլորտներին, ինչը, բնականաբար, չէր կա
րող փիլիսոփայական մոտեցում չպահանջել ծագած հարցե
րի նկատմամբ: «Պիտոյից գիրքը» նաև որոշակի փիլիսոփա
յա–պատմական հետաքրքրություն է ներկայացնում, քանի
որ դրանում օրինակներ են բերվում անտիկ փիլիսոփաների
կյանքից (Սոկրատես, Պլատոն, Արիստոտել, Դիոգենես, Պյու
թագորաս և այլոք), իսկ երբեմն ընթերցողը ծանոթանում է
նրանց արտահայտություններին և հայացքներին: Սակայն
«Գիրք պիտոյիցի»` հայկական միջավայրում ի հայտ գալու
գլխավոր նշանակությունն այն է, որ քերականական գիտու
թյունը սկզբնավորող Դիոնիսիոս Թրակացու աշխատության
թարգմանությունից հետո կատարվեց երկրորդ կարևոր քայ
լը «բանական արվեստի» յուրացման գործում:
Այս հաջողությունը շուտով ամրապնդվեց I դարի հռչա
կավոր հույն հռետոր Թեոն Ալեքսանդրացու «Պրոգիմնասմ»
(կամ «Հռետորական վարժանքներ») հռետորական երկի
թարգմանությամբ:
Այն տեսքով, որով «Գիրք պիտոյիցը» հասել է մեզ հայ
կական թարգմանությամբ, ընդհանրապես չի պահպանվել,
թեև դրա մեջ առկա Աֆթոնիոսի հռետորական գործը մեզ
հասել է բնօրինակով: Սակայն Աֆթոնիոսի գործից բացի, այն
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ընդգրկում է նաև հատվածներ Թեոն Ալեքսանդրացուց և V
դարի հռետոր Նիկողայոսից: Այս հռետորական ժողովածուի
կամ ձեռնարկի հունարեն տեքստը շրջանառվում էր Հայաս
տանում և 470–ական թվականներին թարգմանվեց հայերեն:
Ինչ վերաբերում է հունարեն տեքստին, ապա, ցավոք, այն
չի պահպանվել: Այսպիսով` հայկական թարգմանությունը
փրկեց այդ արժեքավոր գործը գիտության համար:
Թեոնի «Պրոգիմնասմ»–ների հունարեն բնօրինակը
պահպանվել է, բայց այնտեղ բացակայում են վերջին չորս
գլուխը, մինչդեռ հայերեն թարգմանությամբ Թեոնի ստեղ
ծագործությունը հասել է մեր օրերին ամբողջությամբ և
առանց այն աղավաղումների ու գլուխների չհիմնավորված
տեղափոխման, որոնք առկա են պահպանված հունարեն թե
րի տեքստում:
Մեր կարծիքով` հունաբան դպրոցի գործունեության
ճիշտ պարբերացումը հետևյալն է.
Առ
 աջ ին փուլ ը սկսվում է 450–460–ական թվականներին`
ընդհուպ 480–ական թվականներ, այսինքն՝ մինչև Տիմ ոթ
 եոս
Կուզ
 ի «Հերքման» թարգմանությունը, որից սկսվում է շուրջ
քառորդ դար տևած ու VI դարի առաջին տասնամյակի վեր
ջին ավարտված երկր
 որդ փուլ ը:
Երր
 որդ փուլ ը սկսվում է 510–ական թվականներից և
տևում մինչև VI դարի վերջը: Դրանով հունաբան դպրոցի
գործունեությունը չի ավարտվում: Ինչպես ցույց են տալիս
պահպանված հուշարձանները, այն ուներ ևս մի՝ չորրորդ
փուլ, որը տևում է ամբողջ VII դարը և VIII դարի առաջին
քառորդը: Այս վերջին փուլում դժվար է խոսել միասնական
դպրոցի մասին, բայց կարելի է խոսել երկրի տարբեր մասե
րում հետևորդների մասին, որոնք հիմնվելով V–VI դարերի
թարգմանական հուշարձանների, դրանցում արձանագրված
բառային, տերմինաբանական պաշարի և թարգմանության
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սկզբունքների վրա` տարերայնորեն և ոչ այնքան հետևողա
կանորեն շարունակում էին իրենց նախորդների թարգմանա
կան գործը:
Արիստոտելի, Պորփյուրի և անանուն մեկնիչի աշխա
տություններին ծանոթությունը հիմք հանդիսացավ հայ
կական միջավայրում տրամաբանական գիտության զար
գացման համար` կազմելով աշխարհիկ փիլիսոփայության
ձևավորման գործընթացի կարևորագույն մասը: Այդ թարգ
մանությունները գիտական մտքի աճի ցուցանիշներն էին,
որ բարձրացրին փիլիսոփայական մշակույթի ընդհանուր
մակարդակը: Բացի գիտական և գաղափարական վիթխարի
նշանակությունից, որ ունեին այդ թարգմանությունները
փիլիսոփայական մտքի հետագա զարգացման ու աշխարհիկ
կրթության մակարդակի բարձրացման համար, դրանք որո
շիչ դեր խաղացին նաև հայ փիլիսոփայական տերմինաբա
նության ձևավորման գործում` հիմք և չափորոշիչ ծառա
յելով տերմինաբանական հետագա նորամուծությունների
համար:
Արիստոտելի, Պորփյուրի, անանուն մեկնիչի, ինչպես
նաև Տիմոթեոս Ալեքսանդրացու աշխատությունների թարգ
մանությունները հայոց լեզու ներմուծեցին հարյուրավոր
փիլիսոփայական տերմիններ, ոճաբանական դարձվածքներ
և բառեր, որոնց միջոցով հաջողվեց բառացի ճշգրտությամբ
հաղորդել նշված ստեղծագործությունների բովանդակու
թյան բոլոր բարդություններն ու նրբությունները:
Երկրորդ խմբի թարգմանիչները առատորեն օգտա
գործել են առաջին փուլում ստեղծված տերմինները, մաս
նավորապես` քերականական և հռետորական ստեղծագոր
ծությունների բառապաշարը, ինչպես նաև առանձին տեր
միններ Փիլոն Ալեքսանդրացու ստեղծագործությունների
թարգմանություններից:
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Սակայն այս երկրորդ փուլի թարգմանական հուշար
ձանների էական տարբերությունն այն է, որ դրանցում գե
րակշռում էին փիլիսոփայական և տրամաբանական հատուկ
տերմինները, որոնց համարժեք փոխանցումը հայերենով
պահանջում էր ստեղծել հարյուրավոր նոր բառեր ու տեր
միններ, որոնք չկային հայերենում: Փիլիսոփայական հա
տուկ կրթություն ստացած հունաբան դպրոցի գործիչնե
րը փայլուն ձևով լուծեցին այս խնդիրը: Կասկածից վեր է,
որ բովանդակության և լեզվի առումով բարդագույն այս
թարգմանությունների հաջող իրականացումը պահանջում
էր Արիստոտելի փիլիսոփայության էության խորաթափանց
իմացություն: Սոսկ լեզուների իմացությունը դեռևս բավա
րար չէր դրա համար: Որքան էլ կատարյալ լիներ թարգմա
նիչների հունարենի և հայերենի իմացությունը, առանց փի
լիսոփայական հատուկ նախապատրաստության` նրանց չէր
հաջողվի հաղթահարել Արիստոտելի և նրա հին մեկնիչների
լեզուն ու մտքի խորությունը:
Հայ թարգմանիչները փիլիսոփայական գիտությունն
ու հունարենը յուրացնում էին ժամանակի խոշորագույն
գիտական կենտրոններում, հիմնականում` Ալեքսանդրիա
յում, Ամմոնիոս–Օլիմպիոդորոսի հայտնի նորապլատոնա
կան դպրոցում, որտեղ հատուկ ուշադրություն էր դարձվում
պլատոնական և Արիստոտելի փիլիսոփայական ժառանգու
թյան ուսումնասիրությանը: Հունարեն լեզվի կատարյալ
իմացությունը և փիլիսոփայական գիտության գաղտնիքնե
րի յուրացումը V դարի վերջի – VI դարի սկզբի հայ թարգմա
նիչներին հնարավորություն ընձեռեցին իրականացնել այն
խնդիրը, որը մինչև XII դար անհասանելի մնաց արևմտաեվ
րոպական փիլիսոփաներին: Վերջիններս անմիջականորեն
հունարենից կատարված թարգմանություններ չունենալով`
ստիպված էին բավարարվել վաղ արաբական թարգմանու
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թյուններով, որոնցում առկա էին բազմաթիվ աղավաղում
ներ:
Բառացի թարգմանության սկզբունքը, որը կիրառում
էին հայ թարգմանիչները` նրանց մասնագիտական հատուկ
պատրաստվածության և լեզուների իմացության հետ մեկ
տեղ, ապահովեց ճշգրիտ թարգմանության այնպիսի բարձր
մակարդակ, որ հայտնի տեքստաբան և արևելագետ Ֆ. Կոնի
բերը նույնիսկ եզրակացրեց, թե Արիստոտելի, ինչպես նաև
Պորփյուրի հայերեն թարգմանությունները հնարավորու
թյուն են տալիս ճշգրտել հունական բնագրերը, որոնք որոշ
դեպքերում աղավաղվել են արտագրողների կողմից: Ինքը`
Ֆ. Կոնիբերը, մասնակիորեն նման աշխատանք կատարեց,
որպեսզի ցույց տա, որ Արիստոտելի և Պորփյուրի, ինչպես
նաև «Աշխարհի մասին» ու «Առաքինության մասին» Կեղծ–
Արիստոտելի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմա
նությունների բառացիությունը ոչ թե հայկական տարբե
րակների թերությունն է, այլ առավելությունը, քանի որ հե
տազոտողին հնարավորություն է տալիս ավելի ճիշտ պատ
կերացում կազմել IV կամ V դարի հին հունական բնագրերի
մասին:
Արիստոտելի, Պորփյուրի և անանուն մեկնիչի հայ
թարգմանիչներն իրենց առջև ծառացած բարդ խնդրի իրա
կանացման, այսինքն` փիլիսոփայական նշված ստեղծա
գործությունների բովանդակության հնարավորինս ստույգ
փոխանցման համար օգտագործեցին նույն մեթոդը, ինչ քե
րականական ու հռետորական աշխատությունների թարգ
մանիչները, սակայն ավելի լայնածավալ և առավել հղկված
ձևով: Նրանք ստեղծեցին նոր, արհեստական նախածանցներ
ու վերջածանցներ և այլն, որպեսզի հունարեն բառերի օրի
նակով դրանք միացվեն հայոց լեզվի արմատների հետ ու
ստեղծեն համապատասխան փիլիսոփայական տերմիններ:
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Լայնորեն օգտագործվեց նաև Փիլոնի, Դիոնիսիոսի, Աֆթո
նիոսի և Թեոնի երկերի թարգմանության ժամանակ ստեղ
ծված տերմինաբանությունը:
Երկրորդ շրջանում արտահայտվեց որոշակի ձգտում`
տերմինաբանությանը հաղորդել համապարփակ բնույթ,
խուսափել տարբեր համարժեքներից միևնույն թարգմանու
թյան ժամանակ:
Սա որակական թռիչք էր գիտական մտքի զարգացման մեջ:
Առանց դրա` նույնիսկ չէր կարելի մտածել հատուկ փիլիսո
փայական գրականության (ո՛չ թարգմանական, ո՛չ ինքնա
տիպ) ստեղծման մասին: Հին հայերեն լեզուն այս նոր որակը
ձեռք բերեց միայն VI դարի սկզբին` Արիստոտելի, Պորփյու
րի և անանուն մեկնիչի աշխատությունների թարգմանու
թյունների իրականացման ընթացքում:
Թեև հունաբան դպրոցի գործունեության երկրորդ շրջա
նում թարգմանական ստեղծագործությունների քանակը մեծ
չէ, սակայն այն սկզբունքային նշանակություն ուներ փի
լիսոփայական գիտության ձևավորման համար, քանի որ
հենց այս շրջանում հիմնականում լուծվեց փիլիսոփայական
տերմինաբանության, փիլիսոփայական գիտության հատուկ
լեզվի և մասնակիորեն փիլիսոփայական այն խնդրակարգի
հարցը, որով պետք է զբաղվեին տվյալ շրջանի հայ մտա
ծողները: VI դարի հայ փիլիսոփաներին և թարգմանիչներին
հետաքրքրող խնդրակարգի կարևորագույն բաղադրամաս
դարձավ Արիստոտելի տրամաբանությունը` «Կատեգորիա
ներ» և «Մեկնության մասին» աշխատությունների շրջա
նակներում, ինչպես նաև դրա պորփյուրյան մեկնաբանու
թյունը, որը հայ իրականություն մտավ նրա հռչակավոր
«Ներածության» թարգմանության շնորհիվ: Միայն շնորհիվ
թարգմանական գրականության և լայն տերմինաբանական
հիմքի, որը ստեղծվել է երկրորդ շրջանում, հնարավոր էր հայ
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փիլիսոփայական մտքի աննախադեպ թռիչքը, որով առանձ
նանում է VI դարը:
VI դարի մոտավորապես 10-20–ական թվականներից
սկսվում է հունաբան դպրոցի գործունեության երրորդ
շրջանը` իրեն բնորոշ նորապլատոնականությամբ` իբրև հայ
փիլիսոփայական մտքի գերակայող ուղղության: Հին հայ
կական փիլիսոփայության գագաթնակետը կազմեցին Դա
վիթ Անհաղթի երկերը:
Բնութագրական է, որ պրոֆեսիոնալ գիտական փիլիսո
փայությունը Հին Հայաստանում իր վառ դրսևորումը գտավ
ի դեմս փիլիսոփայի, ում աշխատությունները պահպանվել
են և՛ հունարեն, և՛ հայերեն: Ո՞ր լեզվով է գրել հեղինակը:
Բանասերները և փիլիսոփայության պատմաբանները համա
րում են, որ նա գրել է հունարեն, իսկ նրա ստեղծագործու
թյունների հայերեն տեքստերը թարգմանություն են, որն
իրականացվել է նույն ոճով, ինչ Արիստոտելի և Պորփյուրի
աշխատությունների թարգմանությունը: Սույն կարծիքը
դժվար է հերքել: Սակայն Դավթի ստեղծագործություննե
րի հայկական տարբերակների գրեթե միաժամանակ ի հայտ
գալը հիմք է տալիս պնդել կա՛մ հեղինակային թարգմանու
թյունների, կա՛մէլ հեղինակի կողմից թարգմանիչների խմբի
ղեկավարման մասին:
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1. Մովսես Խորենացու քաղաքական փիլիսոփայությունը

Մ,

ովսես Խորենացի` V դ. դարի խոշորագույն պատմիչ
է փիլիսոփա, քաղաքական մտածող: Նրան է պատ
կանում (կամ վերագրվում) աշխարհիկ և կրոնադավանաբա
նական բնույթի ու թարգմանական մի շարք երկեր: Հայ փի
լիսոփայաքաղաքական մտքի պատմության ուսումնասիրու
թյան տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի Խորենացու
«Հայոց պատմությունը», որի համակարգված շարադրանքը
«ենթարկված է որոշակի հայեցակարգի», ինչն էլ առաջնա
կարգ նշանակություն ունի հայ սոցիալ–փիլիսոփայական և
քաղաքական մտքի, ժամանակի գաղափարական միտումների
լուսաբանության համար: Նրա մշակած հայեցակարգն արտա
հայտում է քննարկվող դարաշրջանի Հայաստանի հասարա
կական պահանջմունքներն ու մտայնությունը: Այն ավարտվել
է մինչև 482 թ., երբ մի խումբ հայրենասեր նախարարներ Վա
հան Մամիկոնյանի ղեկավարությամբ նախապատրաստվում
էին հերթական զինված ապստամբությանը՝ պարսից տիրա
պետության դեմ, և, փաստորեն, դարձել է ազգային–ազատա
գրական շարժման այդ փուլի արդարացման և հիմնավորման
միջոց: Ազգի քաղաքական անկախության և սեփական պետա
կանության վերականգնումը նրա քաղաքական հայեցակարգի
ելակետային և նպատակային գաղափարն է, որը ստանում է
պատմական, քաղաքագիտական և սոցիալ–փիլիսոփայական
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հիմնավորում: Հեղինակը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես
պատմիչ և գրող, այլև հասարակագետ ու քաղաքական մտա
ծող:
Մովսես Խորենացին, հետևելով անտիկ քաղաքագիտա
կան ավանդույթներին, հայ իրականության մեջ առաջին ան
գամ շեշտում է հասարակական–քաղաքական կարգերի մասին
գիտական ուսումնասիրության կարևորությունը՝ տարբերա
կելով դրա տեսական և գործնական հարթությունները: Ըստ
հայ մտածողի` անտիկ և հելլենիստական շրջանի մտածողնե
րի «գրվածքները կարդալիս աշխարհական կարգերի գիտու
թյուն ենք ձեռք բերում և քաղաքական կարգեր ենք սովորում»:
Պլատոնը (Ք. ա. 427–347 թթ.), Արիստոտելը (Ք. ա. 384–322 թթ.) և
նրանց հետևորդ Դավիթ Անհաղթը (V–VI դդ.) քաղաքագիտու
թյունը համարում էին գործնական փիլիսոփայության բաղկա
ցուցիչ մաս: Հասարակական կարգերի մասին գիտության մեջ
Խորենացին ևս զանազանում է տնտեսական («տնօրինական»)
և քաղաքական («քաղաքավարության») գիտելիքները, որոնց
իմացությունը, ըստ նրա, անհրաժեշտ է պետությունը կառա
վարելու համար:
«Հայոց պատմության» նպատակն ու խնդիրները: Խորենացին
իր «Պատմությունը» գրել է այն նպատակով, որ իր ժամանա
կակիցներին հիշեցնի ազգի քաջագործությունների մասին,

բացահայտի և հասկանալի դարձնի պատմական դեպքերի
չընդհատվող շղթան, ժողովրդի կյանքի ամբողջական պատ
կերը` հաղթանակներն ու ժամանակավոր պարտություննե
րը, որպեսզի ընթերցողները համոզվեն, որ հայ ժողովրդին
հատուկ են ազատասիրությունը և անկախության ձգտումը,
դրա համար կռվելու պատրաստակամությունն ու հերոսու
թյունը:
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Խորենացու երկը արտահայտում է հասարակության այն
ստվար հատվածի տրամադրությունը, որը դժգոհ էր օտար
ների տիրակալությունից: Նրա կամքը կատարելով` Խորե
նացին մտածում է այն մասին, որ իր աշխատությունը չմնա
ընթերցողների նեղ շրջանակում, որ այն ընդգրկի լայն աս
պարեզ և որոշակի ազդեցություն գործի: Գիտակցաբար «հա
սարակ լեզվով այս պատմություններն անելով»` Խորենացին
մտածում է այն մասին, որ ապագա ընթերցողներն իր «պատ
մածների ճշմարտության կարոտելով` հաճախակի և անդա
դար կարդան մեր հայրենիքի պատմությունը»1:
Այդ պատմության ընթերցումը, որը գրված է հայրենա
սիրական մեծ պաթոսով, պետք է ոչ միայն գաղափարապես
ազդեր ընթերցողի վրա, այլև նրան մղեր նպատակասլաց
գործողության` որպես օրինակ ունենալով որոշակի իդեալ:
Այդ իդեալը Խորենացին մարմնավորել է հայոց հին ցեղա
պետների և առաջին թագավորների կերպարներում, ովքեր
թշնամիների դեմ մղած կատաղի պայքարում դրեցին հայկա
կան պետականության հիմքերը:
Ազգային ինքնության և հայոց պետության ինքնիշխանության
(սուվերենության) բնական ակունքները: Ազգային–քաղաքա

կան նշված խնդրի լուծումը պահանջում էր հայ ժողովրդի
քաղաքական անկախության բնական իրավունքի, հայոց
պետականության ինքնակայության, ինքնիշխանության
օրինականության ու անհրաժեշտության հիմնավորում, ին
չը միաժամանակ ազգային–ազատագրական պայքարի իրա
վաքաղաքական ու բարոյական հիմնավորումն էր: Անտիկ
շրջանում և միջնադարում (նույնիսկ այսօր) դրա լավագույն
փաստարկներից է համարվում հնության սկզբունքը: Ուս
1

Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն /Թարգմ., ներած. և ծանոթ.
Ս. Մալխասյանի, Եր., 1981, էջ 243: Այսուհետ տեքստում` Պատմ.:
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տի` հայեցակարգային սույն դիրքորոշումից ելնելով` Խորե
նացին բազմաբնույթ նյութերի (այդ թվում` առասպելաբա
նական) և պահպանված պատմական տեղեկությունների հի
ման վրա ցույց է տալիս, որ Բյուզանդական կայսրության և
Սասանյան Պարսկաստանի միջև բաժանված Հայաստանը իր
պատմության հնությամբ չի զիջում զավթիչ–տերություն
ներին, որ հայերը աշխարհի հնագույն քաղաքակիրթ ժողո
վուրդներից են:
Նախ՝ նա տարբեր փաստարկների միջոցով ցույց է տա
լիս, որ հայերը սերում են Աստվածաշնչյան նահապետ
ներից, որ հայ ժողովուրդը ծագումնաբանական առումով
որևէ կերպ չի զիջում հնագույն մյուս ժողովուրդներին, այդ
թվում՝ հույներին և պարսիկներին:
Երկրորդ՝ հայոց պետականության հնության մասին գա
ղափարը Խորենացին հաստատում է նաև Աստվածաշնչի հե
ղինակությամբ. «Եվ որ այդ ժամանակները մեր ազգը թագա
վորություն ուներ՝ սրան վկայում է Երեմիա մարգարեն իր
մարգարեության մեջ՝ Բաբելոնի դեմ պատերազմի հրավիրե
լով. «Հրաման տուր, ասում է նա, Արարատյան թագավորու
թյանը և Ասքանազյան գնդին»: Սա ապացույց է, որ այդ ժա
մանակ մենք ունեցել ենք թագավորություն» [Պատմ., 130]:
Այս հանգամանքը, նրա կարծիքով, միանգամայն վկայում
է Հայոց թագավորության միջազգային ճանաչումն ու իրա
վահավասարությունը հնագույն պետությունների շարքում:
Երրորդ՝ նա շարադրում է հայոց հին առաջնորդների ու
թագավորների (մասնավորապես` Հայկ Նահապետի և Արա
մի) խիզախությունների ու հերոսամարտերի պատմությու
նը, ովքեր արյան գնով և հերոսաբար նվաճել են ազատու
թյուն` իրենց անձանց և ողջ ազգի համար: Արամի մասին
նա գրում է. «Սա աշխատասեր և հայրենասեր մարդ լինելով
լավ էր համարում հայրենիքի համար մեռնել, քան տեսնել,
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թե ինչպես օտարացեղ ազգեր ոտնակոխ են անում իր հայրե
նիքի սահմանները և օտարները տիրում են իր արյունակից
հարազատների վրա»:
Հայկից և Արամից են սկիզբ առնում հայկական թագա
վորության (պետականության) ծագումնաբանությունը և
դրա իրավաբարոյական հիմքը: Դա նշանակում է նաև, որ
հայկական, ինչպես մյուս հնագույն (առաջին) քաղաքա
կիրթ ժողովուրդների պետականությունը աստվածային ծա
գում ունի: Այսինքն՝ հայկական պետականության սկզբնա
վորումը միանգամայն համապատասխանում է գերագույն
(բնական, աստվածային) օրենքին, ժամանակակից տերմինա
բանությամբ՝ միջազգային իրավունքի պահանջներին: Այս
տեղից հետևում է նաև, որ բնական իրավունքի տեսանկյու
նից հայոց պետականությունը օրինական է ու հավերժ:
Չորրորդ՝ նշելով, որ անցյալում ևս Հայաստանը հաճախ
նվաճվել է օտարերկրյա բռնակալների կողմից, նա շեշտում է
այն միտքը, որ հայերը ստրկական վիճակը երբեք չեն հան
դուրժել, այլ ազգի առաջնորդների գլխավորությամբ միաս
նաբար ու արիաբար կռվելով` արագ վերականգնել են ոտնա
հարված ազատությունն ու անկախությունը, վերահաստա
տել սեփական թագավորությունը (ազգային պետականու
թյունը): Նա հատուկ նշում է Պարույրի և նրա ժառանգների
քաջագործությունները, ով թոթափելով Ասորեստանի կար
ճատև գերիշխանությունը` վերականգնեց հայոց պետակա
նությունը. «Ահա այժմ ես զվարճանում եմ՝ ոչ փոքր ուրա
խություն զգալով, որ հասնում եմ այն տեղը, երբ մեր բնիկ
նախնիների սերունդները թագավորության աստիճանի են
հասնում: Ուստի վայել է մեզ այստեղ մեծ գործ կատարել և
շատ պատմական ճառեր գրել» [Պատմ., 128-129]:
Հինգերորդ՝ հայոց պետականության, քաղաքական ան
կախության կորստի պատճառներից մեկն է համարում հա
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կառակորդների համեմատ հայերի փոքրաթիվ լինելը: Սա
կայն թշնամու թվային գերազանցությանը հայերը միշտ
էլ հակադրել են խիզախությունն ու հայրենասիրությունը.
«Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և շատ սահմանափակ թվով
և շատ անգամ օտար թագավորության տակ նվաճված, բայց
և այնպես մեր աշխարհումն էլ քաջության շատ գործեր կան
գործված, գրելու և հիշատակելու արժանի» [Պատմ., 96]:
Թվարկված նկատառումները վկայում են, որ` ա) հայ ժո
ղովուրդը պատկանում է աշխարհի հնագույն քաղաքակիրթ
ժողովուրդների շարքին, բ) ազգի առաջնորդները մարդկա
յին պատմության առաջին իսկ փուլում նվաճել են ազատու
թյուն ու անկախություն, ազատ ու անկախ ապրելու իրա
վունք, գ) հայոց պետականությունը (թագավորությունը)
ստեղծվել է աշխարհում առաջին պետությունների հետ միա
ժամանակ, բնական (աստվածային) ծագում ունի (ի տարբե
րություն հետագայում առաջացած պետությունների): Այլ
կերպ ասած՝ հայ ժողովուրդն ի սկզբանե (ի բնե) օժտված է
ազգային և պետական ինքնիշխանությամբ, որը համապա
տասխանում է բնական օրենքին, հետևաբար՝ նրա բնական
անօտարելի իրավունքն է:
Այստեղից հետևում է քաղաքական մտածողի հայեցա
կարգային կարևորագույն գաղափարը. որևէ պետության
կողմից Հայաստանը բռնությամբ նվաճելն ու ազգի հպա
տակեցումը հակառակ են բնական (աստվածային) օրենքին,
պատմական արդարության խախտում են, ոտնահարում: Այս
գաղափարը դարձավ նրա ազգային–քաղաքական հայեցա
կարգի մեկնակետը, որն ավելի հստակ դարձնելու նպատակով
նա ողորմելի, անմխիթար ներկան հակադրում է փառավոր և
հերոսական անցյալին` փառաբանելով հայոց հին թագավոր
ներին. «Մեր թագավորների մեջ ինձ այս մարդիկ են սիրելի,
իբրև բնիկներ, արյունակիցներ և իսկական հարազատներ:
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Ես շատ կփափագեի, որ այն ժամանակ Փրկիչն եկած և ինձ
գնած լիներ, որ նրանց ժամանակ ես աշխարհ եկած լինեի,
նրանց տեսությամբ զվարճանայի և այժմյան վտանգներից
խուսափած լինեի: Բայց շատ վաղ մեզանից այդ դրությունը
փախավ և երես թեքեց բախտը» [Պատմ., 130]:
Այսպիսով՝ վերոշարադրյալից տրամաբանորեն բխում
է, որ հայ ազգի քաղաքական անկախության, սեփական պե
տականության վերականգնման խնդիրը միանգամայն ար
դարացված է թե՛ պատմական, թե՛ քաղաքակրթական, թե՛
իրավական, թե՛ բարոյական առումներով: Դա ոչ այլ ինչ է,
քան պատմական արդարության, օրինական (աստվածային)
իրավունքի վերահաստատում: Ավելին` ինչպես պատմու
թյան ողջ ընթացքում, ներկայում նույնպես հայ ժողովուրդը
ոչ միայն կարող է, այլև պարտավոր է պայքարել հանուն իր
բնական իրավունքի, ազգային արժանապատվության, որով
հետև դա միաժամանակ պայքար է` հանուն բնական իրա
վունքի, գերագույն ճշմարտության և արդարության հաս
տատման առհասարակ: Հայերը արժանավայել գոյության
հավասար իրավունք ունեն և՛ ներկայում, և՛ ապագայում:
Մովսես Խորենացուն՝ որպես ազգային–ազատագրական
պայքարի գաղափարախոսի բնորոշ է քաղաքական և սո
ցիալական լավատեսությունը: Իսկ անհաջողությունները
նա դիտում է պատահականություններ, անցողիկ, հաղթա
հարելի երևույթներ: Հակառակ պարագայում, այսինքն՝ եթե
մարդկանց կենսագործունեությունը խարսխված չլինի սո
ցիալ–քաղաքական լավատեսության սկզբունքի վրա, ապա
«ինչպե՞ս կկարողանան պահպանել կյանքի հաստատուն
կարգը, կամ ինչպե՞ս երկիրը կվայելի բարօրություն»1: Ազ
գային–ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության
1

Մովսէս Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1865, էջ 567: Այսու
հետ տեքստում` Մատեն.:
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հասկացութային մակարդակում դա նշանակում է, որ հա
րևան տերություններին Հայաստանի ենթակայությունը
ժամանակավոր, դիպվածային բնույթ ունի, որ առկա ստրկա
կան վիճակը հաղթահարելի է, և ազգը կարող է կրկին նվաճել
քաղաքական անկախություն:
Պետության ծագումն ու գործառույթները: Պետական ինքնիշ
խանության ատրիբուտները: Պետությունը (թագավորությու
նը) պատմականորեն առաջացած քաղաքական հաստատու
թյուն է, որի հիմնական գործառույթներն են՝ երկրում կարգ
ու կանոնի հաստատումը, երկրի միավորումը, տիրելու ուժը
և պաշտպանությունն օտար նվաճողներից: Մյուս հին և քա

ղաքակիրթ ժողովուրդների նման հայերն անցել են պատմա
կան զարգացման «բարբարոսական» («անկարգության»), մի
ջանկյալ (ավագության և ցեղերի տիրապետության կամ ցե
ղապետության) և «քաղաքակրթական» (քաղաքական «կար
գավորվածության») փուլերը: Վերջին` քաղաքակրթական
փուլի առանձնահատկություններից են պետականության
ձևավորումը և բանավոր օրենքի (ավանդական, սովորութա
յին իրավունքի) աստիճանական վերածումը գրավոր օրենքի:
Թագավորությունը (այսինքն` պետությունը) սոցիալական
և քաղաքական հարաբերությունների կարգավորման որա
կապես նոր՝ բարձր աստիճան է, իսկ գրավոր օրենքն առա
վել հաստատուն ու կայուն է դարձնում հասարակությունը,
հասարակական կարգուկանոնը: Պետականության պատմու
թյունը Մովսես Խորենացին դիտում է որպես մարդկային
հարաբերությունների (քաղաքական, սոցիալական, տնտե
սական, իրավական և այլն) կարգավորման պատմություն:
Պետականության մարմնավորումը, խորհրդանիշը երկ
րի թագավորն է: Մովսես Խորենացին հայ թագավորներից
առանձնացնում է հատկապես Տիգրան Մեծին, որի կերպարն
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ու պետական–քաղաքական գործունեությունը համարում է
օրինակելի նաև իր ու ապագա ժամանակների համար: Առ
հասարակ նա մեծարում և հատուկ անդրադառնում է այն
թագավորների գործունեությանը, ովքեր էական ներդրում
են ունեցել հայոց պետականության ստեղծման, քաղաքա
կան անկախության ու պետության ինքնիշխանության
ամրապնդման, երկրի պաշտպանության և բարօրության
ապահովման գործում: Քաղաքական մտածողը պետական
ինքնիշխանության մասին իր հայեցակարգը կառուցում է
Տիգրան Մեծի պետական–քաղաքական գործունեության
վերլուծության հիման վրա` ստեղծելով նաև իդեալական
միապետի քաղաքական կերպարը:
Նախ՝ Տիգրան Մեծը «մեր թագավորներից ամենահզորն
ու ամենախոհեմն էր և նրանցից բոլորից քաջ» [Պատմ., 132]:
Թագավորն առհասարակ պետք է լինի խոհ եմ
 ության, իմ
 աս
տության և քաջ
 ության գերագույն մարմնավորումը, որովհե
տև այդ հատկությունները պետական խնդիրների լուծման
ու պետության բնական գործառույթների իրականացման
գլխավոր երաշխիքն են: Սոսկ ռազմական հզորությունն ու
քաջությունը բավարար չեն պետությունը կառավարելու
և երկիրը պաշտպանելու, բարգավաճելու համար: Այսպես,
անտիկ աշխարհի մեծագույն տիրակալ Ալեքսանդր Մակե
դոնացին նույնպես «ոչ միայն քաջությամբ, այլ ավելի շատ
իմաստությամբ հնազանդեցրեց» [Մատեն., 345] իրեն բազ
մաթիվ երկրներ ու ժողովուրդներ:
Երկրորդ՝ Տիգրան Մեծը «մեր բնակության սահմաններն
ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակության սահման
ների ծայրերը» [Պատմ., 132]: Թագավորի կարևորագույն
խնդիրներն են. մեկ ինքնիշխան պետության շրջանակնե
րում միավորել ազգին պատմականորեն` բնականորեն պատ
կանող բոլոր տարածքները, հաստատել գերագույն իշխա
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նություն և ապահովել բնակչության ու երկրի անվտանգու
թյունը: Դրանք պետության` իբրև քաղաքական ինստիտու
տի կարևորագույն գործառույթներից են:
Երրորդ՝ նա «տղամարդկանց գլուխ կանգնեց և ցույց
տալով քաջություն՝ մեր ազգը բարձրացրեց, և մեզ, որ [օտար
ների] լծի տակ էինք, դարձրեց շատերին լուծ դնողներ և հար
կապահանջներ» [Պատմ., 132]: Պետական և ազգային ինք
նիշխանությունը, որպես կանոն, ենթադրում է ոչ միայն քա
ղաքական անկախություն հարևան պետություններից, այլև
մյուս ժողովուրդների ու երկրների վրա իշխանության հաս
տատելու ունակություն: Միայն այդ ճանապարհով է հնա
րավոր ապահովել երկրի ռազմաքաղաքական հզորությունը
և նյութական բարեկեցությունը: Իսկական, այսինքն` ինք
նիշխան թագավորի գործունեությունը պետք է ուղղված լի
նի նաև երկրի տնտեսական վերելքին, բնակչության հարս
տացման համար պայմաններ ստեղծելուն:
Չորրորդ՝ երկրի հարստացումն անմիջականորեն առնչ
վում է պետության ռազմական հզորությանը: Ուստի` պե
տական ինքնիշխանությունը ենթադրում է ռազմական հզոր
ուժի առկայություն, բանակի մշտական կատարելագործում
և ամրապնդում: Խորենացու կարծիքով, Տիգրան Մեծը խո
րապես գիտակցում էր ռազմական ուժի կարևորությունը՝
երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու և բարեկեցությու
նն ապահովելու համար: Նրա ռազմական հմուտ քաղաքա
կանության շնորհիվ «հետևակ կռվողները ձիավոր դարձան,
պարսերով կռվողներն հաջող աղեղնավորներ, կոպալներով
կռվողները զինվեցին սրերով ու տեգավոր նիզակներով, մեր
կերը պատսպարվեցին վահաններով և երկաթե զգեստներով»
[Պատմ., 132-123]: Լավ կազմակերպված ու մարտունակ բա
նակի շնորհիվ Տիգրանը կարողացավ պահպանել երկրի ան
կախությունը, վերանվաճելով` վերադարձնել հայրենի կորց
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րած պատմական տարածքները: Մտածողը համոզված է, որ
այն պետությունը, որ չունի սեփական մարտունակ բանակ,
զրկված է իր անկախությունը, առավել ևս ինքնիշխանու
թյունը պաշտպանելու հնարավորությունից: Նա պաշտ
պանում է պատմագիտության և քաղաքագիտության մեջ
տարածված այն տեսակետը, որ պետությունը խարսխված է
ռազմական ուժի հզորության վրա. «քաջերի սահմանը իրենց
զենքն է. որքան կտրում է, այնքան ունենում են: Նիզակն է
որոշում պետության սահմանը» [Մատեն., 350-352]:
Հինգերորդ՝ պետության կարևոր գործառույթներից են
գիտության և մշակույթի հովանավորումն ու տարածումը:
Այս գործառույթներն առնչվում են թագավորի իմաստու
թյանն ու խոհեմությանը: Թագավորն ու զորավարները ան
ձամբ պետք է օժտված լինեն համապատասխան գիտելիք
ներով: Զորավարներին դրանք պետք են` զորաբանակները
«ղեկավարելու», դրանց առաջնորդելու ռազմի դաշտում,
«քաղաքների պաշտպանությունը» ճիշտ կազմակերպելու,
ռազմական տեխնիկային տիրապետելու, տեղանքի մասին
պատկերացում կազմելու և այդ ամենը լավագույնս օգտա
գործելու համար: Իսկ թագավորին, պետության ղեկավարին
անհրաժեշտ է պատկերացում ունենալ տարբեր արվեստնե
րի ու գիտությունների մասին՝ ապահովելու դրանց տարա
ծումը և զարգացումն իր երկրում: Հայոց պատմության մեջ
պատմահայրը այդպիսին համարում է Արտաշես Ա, Տիգրան
Մեծին, Արշակ Բ, իսկ անտիկ շրջանում՝ Ալեքսանդր Մակե
դոնացուն: Հետևաբար` գիտության և արվեստի զարգացու
մը Խորենացին դիտում է իբրև ինքնիշխան պետության գո
յության և ինքնիշխան թագավորի գործունեության կարևոր
պայմաններից մեկը, պահանջ, որն արդիական է նաև այսօր:
Խորենացին համոզված է, որ եթե հայ ժողովրդի ներ
կա սերունդը ցանկանում է վերականգնել հայոց նախկին
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փառքն ու ազատությունը, ազգային պետականությունը,
պետք է հետևի Տիգրան Մեծի օրինակին. «Բոլոր իր ժամա
նակակիցների համար նա եղավ նախանձելի, իսկ հետո եկող
ներիս համար ցանկալի եղան թե ինքը և թե իր ժամանակը:
Եվ ո՞ր իսկական մարդը, որ համակրում է արիական բարքի
և խոհականության, չի զվարճանա սրա հիշատակությամբ և
չի ձգտի նրա նման մարդ լինել: Նա տղամարդկանց գլուխ
կանգնեց և ցույց տալով քաջություն՝ մեր ազգը բարձրաց
րեց» [Պատմ., 132]:
Այսպիսով` Մովսես Խորենացու պետական ինքնիշխա
նության հայեցակարգի կարևորագույն հիմնակետերն են.
ա) պետության ղեկավարի (թագավորի) անձնական ըն
դունակություններն ու կարողությունները, հատկապես՝
քաջությունն ու խոհեմությունը,
բ) ազգապատկան բոլոր տարածքների միավորումը մեկ
ազգային պետության սահմաններում,
գ) այլ երկրներին ու ժողովուրդներին հարկատու դարձ
նելը,
դ) ժամանակի պահանջներին համապատասխան` հզոր
ու մարտունակ բանակի առկայությունը,
ե) երկրի տնտեսական վերելքը, բնակչության բարգա
վաճումը,
զ) գիտության և մշակույթի զարգացումը, կրթության ու
գիտելիքի տարածումը:
Նշված հայեցակետերից առանցքային է համարվում եր
րորդը, որում գործնական արտահայտություն են ստանում
մյուս գործոնները: Այն պետության ինքնիշխանության աս
տիճանի յուրահատուկ հայելին է: Բանն այն է, որ ըստ Խո
րենացու տրամաբանության` յուրաքանչյուր պետություն
(կամ ազգ) կամ «հարկապահանջ է» լինում, կամ «հարկատու».
եթե հարկապահանջ չէ, ապա հարկատու է, եթե հարկատու
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է՝ կախվածության մեջ է, ենթարկվում է մի այլ պետության,
հետևաբար՝ չի կարող ինքնիշխան լինել: Ուստի` այս կետը
պետության ինքնիշխանության և այլ պետությունների հետ
(միջազգային) հարաբերություններում ունեցած կարգավի
ճակի չափանիշն է:
Պետություն–եկեղեցի հարաբերության ըմբռնումը:

Հայաս
տանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հե
տո քաղաքական իշխանության բնույթը փոխվում է. առա
ջանում են իշխանության երկու ձև՝ աշխարհիկ և հոգևոր,
պետական (թագավորական) ու եկեղեցական (կաթողիկոսա
կան), որոնց հարաբերակցությունը հակասական է և փոփո
խական ժամանակի ընթացքում: Տրդատ Գ Մեծի և Գրիգոր
Լուսավորչի մասին Մովսես Խորենացին գրում է. «Բայց այս
տեղ ես նկատում եմ թագավորի առավելությունը, որովհե
տև Աստծու մասին մտածելու և ճգնողության մեջ նրանք
երկուսը հավասար էին, իսկ համոզական կամ ստիպողական
խոսքերով [նոր հավատին] հնազանդեցնելու մեջ՝ թագավո
րի շնորհն ավելի էր, որովհետև նրա հավատից գործը հետ
չէր մնում» [Պատմ., 240]: Այլ կերպ ասած՝ իշխանության եր
կու ձևի հարաբերակցության մեջ գերակայությունը պատ
կանում էր թագավորական իշխանությանը: Սակայն հետա
գայում նշված հարաբերակցությունը էապես փոխվում է, և
առաջնային է դառնում հոգևոր իշխանությունը: Այսպես՝
արդեն Գրիգոր Լուսավորչի թոռ Գրիգ որ իս ը «կուսությամբ
գերազանցելով հայրերին, իսկ պատժելու կողմից՝ թագա
վորներին հավասարվելով» վարում էր իր պաշտոնը [Պատմ.,
244]: Այսինքն՝ եթե սկզբնական շրջանում հոգևոր ոլորտում
թագավորական և կաթողիկոսական իշխանությունները հա
վասար էին, իսկ աշխարհիկ ոլորտում գերակայում էր թա
գավորական իշխանությունը, ապա ժամանակի ընթացքում
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աշխարհիկ կյանքում նկատվում է իշխանության երկու ձևի
հավասարեցում, իսկ կրոնաեկեղեցականում` կաթողիկոսա
կան իշխանության գերակայություն, ինչը հոգևոր դասի իշ
խանական հավակնությունների և նախարարների կենտրո
նախույս ձգտումների արդյունք էր:
Խորենացու սույն դատողություններում նշմարվում են
կառավարման երկու մոդելի` «կեսարապապության» և «պա
պակեսարության» գաղափարները, որոնք հետագայում դար
ձան միջնադարյան քաղաքական մտքի առանցքային հայե
ցակարգեր: Այս ամենը վկայում է երկու իշխանություննե
րի միջև հակասությունների և մրցակցության առաջացման
մասին, ինչը հանգեցրեց քաղաքական իշխանության, երկ
րի կառավարման ճգնաժամի և որպես բնականոն հետևանք՝
պետության կործանման ու կաթողիկոսական իշխանության
թուլացման:
Խորենացու քաղաքական հայեցակետը որոշակիորեն
արտահայտվում է հայ վերջին Արշակունիների գործունեու
թյունը և Հայ եկեղեցու դիրքորոշումը գնահատելիս: Նրա
համոզմամբ` հայ նախարարների շրջանում տիրող կենտրո
նախույս միտումներն ու ակնհայտ ձգտումները նրանց խան
գարում էին ճիշտ ըմբռնել թագավորական կենտրոնացված
իշխանության անհրաժեշտությունը երկրի և ազգի համար,
դրա վերացման ճակատագրական քաղաքական հետևանք
ները: Մտածողի կարծիքով` այդ ճակատագրական վտանգը
գիտակցող սակավաթիվ գործիչներից էր Սահակ Պարթև կա
թողիկոսը: Ուստի` նա համոզում և հորդորում էր հայ նա
խարարներին՝ պարսից արքունիքից չպահանջել գահընկեց
անել հայ թագավորին: Իմաստուն կաթողիկոսը հասկանում
էր, որ նախարարների քաղաքական դիրքորոշումը անխու
սափելիորեն տանում է հայոց թագավորության կործան
ման, որ պարսիկ կառավարչի նշանակումը հայերին կզրկի

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

337

թագավորության (պետության) վերականգման հնարավո
րությունից կամ էապես կբարդացնի այդ գործընթացը: Այդ
իսկ պատճառով Սահակ Պարթևը կտրականապես մերժում է
նախարարների առաջարկությունը՝ միանալ իրենց, դա հա
մարելով աններելի դավադրություն սեփական թագավորի
(և պետականության) դեմ. «Քավ լիցի, որ ես իմ մոլորված
ոչխարը մատնեմ գայլերին, որ ես չպատեմ բեկվածին կամ
հիվանդացածին, այլ գահավեժ անեմ»: Որովհետև, ըստ հա
յոց կաթողիկոսի՝ ավելի լավ է ունենալ սեփական, թեև վատ
թագավորություն, քան լավ, բայց օտար: «Եվ ինչպե՞ս կարե
լի է այդ իմ ախտավոր ոչխարը փոխել առողջ գազանի հետ,
որի հենց առողջությունը մեզ համար պատուհաս է» [Պատմ.,
305-306]:
Այս բանաձևը ամենայն հավանականությամբ պատկա
նում է հենց իրեն` Խորենացուն: Անկախ դրանից, նա պաշտ
պանում է հայեցակարգային սույն դիրքորոշումը, որը մեթո
դաբանական–քաղաքագիտական մեծ նշանակություն ունի
և, ըստ էության, լրացնում է պետական ինքնիշխանության
մասին նրա քաղաքական հայեցակարգը: Սակայն նախա
րարների կենտրոնախույս ձգտումները պսակվեցին հաղթա
նակով, և նրանց պահանջով պարսից արքունիքը վերացրեց
հայոց թագավորությունը, իսկ Սահակ Պարթևին զրկեց կա
թողիկոսական աթոռից: «Թշնամասեր զրպարտիչ նախարար
ների» այդ արարքը մեծ հայրենասերը համարում է պատմա
կանորեն ամենակործանարար սխալներից մեկը: Ստեղծված
քաղաքական բարդ իրադրությունում Հայ եկեղեցին միակ
կազմակերպված ուժն էր, որը շարունակեց մնալ անկախ պե
տականության, ազգային–քաղաքական շահերի պաշտպա
նության դիրքերում, իսկ հետագայում ստանձնեց ազգա
յին–ազատագրական պայքարի գաղափարական և հոգևոր
ղեկավարումը:
22 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Այսպիսով` Մովսես Խորենացու քաղաքական հայեցա
կարգը արտացոլում է պետություն–եկեղեցի հարաբերու
թյուններում տեղի ունեցած իրական փոփոխությունները:
Եթե Տրդատ Մեծի օրոք այդ հարաբերություններում տի
րում էր ներդաշնակություն՝ թագավորական իշխանության
գերակայությամբ, ապա թագավորական իշխանության թու
լացումից, հատկապես դրա վերացումից հետո, հոգևոր իշ
խանությունը մնաց որպես համահայկական կենտրոնացված
միակ կազմակերպություն: Ուստի՝ հոգևոր իշխանությանը
որոշակի առաջնություն հաղորդելը, այն էլ Արշակունյաց
Հայաստանի վերջնական կործանումից հետո, ո՛չ թե պետու
թյուն–եկեղեցի հարաբերությունների կարգավորման Խորե
նացու քաղաքական մոդելն էր, ինչպես երբեմն կարծում են,
այլ էմպիրիկ քաղաքական իրականության, գործնական–քա
ղաքական և պատմական գործընթացների նկատմամբ կա
տարված խորքային քաղաքագիտական ռեֆլեքսիայի (անդ
րադարձի) արդյունք:
Խորենացու քաղաքական հայեցակարգի ուշագրավ կող
մերից են պատերազմների բնույթի ըմբռնումն ու դրանց
դասակարգումը: Ամեն մի պատերազմ, ըստ նրա, ինքնին մե
ծագույն սոցիալական չարիք է: Սակայն պատերազմները
տարբերվում են իրենց բնույթով. կան պատերազմներ, որոնց
նպատակն է նվաճել և տիրանալ այլ երկրների ու ժողովուրդ
ների, նրանց հարստությանը, և կան պատերազմներ, որոնց
գլխավոր խնդիրն է՝ պաշտպանել հայրենիքը, երկրի անվ
տանգությունը, պետական–քաղաքական անկախությունն
ու ազատությունը: Ավելին` արտաքին թշնամու նվաճ
 ող
 ա
կան պատ
 եր
 ազմ
 ին պետք է հակադրել պաշտպ
 ան
 ող
 ակ ան
պատ
 եր
 ազմ: Նա խստիվ տարբերակում է պաշտպանողական
ու հարձակողական պատերազմները, այլ կերպ ասած՝ արդար
և անարդար պատերազմները:
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Բոլոր կարգի պատերազմներն էլ վաղաժամ մահերի,
ընտանիքների քայքայման, սոցիալական զանազան արհա
վիրքների և բռնությունների պատճառ են դառնում: Ուստի`
թագավորն ու իշխանները պարտադիր պետք է լավ մարզ
ված, մարտունակ բանակ ունենան: Քանի որ երկիրը զավթե
լու և ավերելու վտանգը գոյություն ունի միշտ, ռազմական
հզոր ուժի առկայությունը դառնում է օրհնություն պետու
թյան և ազգի համար՝ ստեղծված բարիքները, բնակչության
խաղաղ կյանքն ու ստեղծագործական աշխատանքը պաշտ
պանելու և թշնամու չարագործությունները կասեցնելու ու
պատժելու միակ հուսալի միջոց:
Խորենացին պատերազմը քննում է նաև բարոյահոգե
բանական տեսանկյունից: Այսպես, զավթողական պատե
րազմների սանձահարումը հաճախ պայմանավորված է լի
նում նախանձով, ամբարտավանությամբ, եսամոլությամբ,
պետական և ռազմական գործիչների խառնվածքով: Ուստի`
առաքինություններ են բանականությամբ ու ողջախոհու
թյամբ թելադրված և արդարացված քաջությունը, մարտա
կան ոգին, զավթիչների դեմ կռվելու վճռականությունը:
Բարու իրականացումը հնարավոր է ինչպես բարեգործու
թյունների, այնպես էլ այն պաշտպանելու միջոցով: Հետևա
բար` թեև պատերազմն ընդհանուր առմամբ վերաբերում է
պետական քաղաքականության («քաղաքավարության»)
ոլորտին, սակայն այն նաև բարոյական ու հոգեբանական
դրդապատճառներ և հետևանքներ է ունենում:
Օրենքի դերը հասարակական հարաբերություններում:

Հայ
մտածողը պաշտպանում է անտիկ շրջանում ձևավորված և
ընդհուպ XIX դարը տարածված այն ուսմունքը, որի համա
ձայն՝ սոցիալական և քաղաքական հարաբերությունները
առաջացել են ընտանեկան հարաբերությունների ընդլայն
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ման հետևանքով. հասարակությունը (պետությունը) ըն
դարձակ, մեծ ընտանիք է: Ընտանիքը հասարակության հիմքն
է: Մարդը կենդանական աշխարհից տարբերվում է ոչ միայն
բանականությամբ, այլև ամուսնության (ընտանիքի) կար
գավորվածությամբ: Բանականությամբ մարդը տիրում է
«հողածինների» և բնության (շրջապատող աշխարհի) վրա,
իսկ ամուսնությամբ ապահովում է «ազգի աճը»: Բացի այդ,
ընտանիքն է դաստիարակում նոր սերունդը, որպեսզի զա
վակներն «ընդօրինակեն և ամեն ինչում հետևեն հայրենի
ավանդություններին»: Ընտանիքի անդամները անընդմեջ
հմտանում են տնօր
 ին ության (տնտեսվարության) և տեսչ ու
թյան (կառավարման) հարցերում: Հետևաբար՝ ընտանիքն
իրականացնում է այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ են ար
դար և կարգավորված հասարակության համար:
Ներպետական՝ սոցիալ–տնտեսական քաղաքականու
թյան ոլորտում Խորենացին անդրադառնում է քաղաքի և
գյուղի հարաբերակցության, պետության մեջ դրանց հասա
րակական ու քաղաքական կարգավիճակի հարցերին: Մտա
ծողը քաղաքի կարգավիճակն ավելի բարձր է դասում, քան
գյուղի: Նա հավանություն է տալիս Արշակունիների այն
հրամանին, որի համաձայն` քաղաքացիները պետք է ավելի
մեծ հարգանքի ու պատվի արժանանան, քան գյուղացիները:
Գյուղացիները պետք է պատվեն քաղաքացիներին՝ որպես
իշխանների: Այդուհանդերձ, պետության տնտեսական զար
գացման ու բարգավաճման համար անհրաժեշտ է, որ քա
ղաքն ու գյուղը «եղբայրաբար վարվեն բարեկարգության ու
աննախանձ կյանքի համար՝ որ հիմքն է կազմում շենության
և խաղաղ կյանքի»: Միաժամանակ, քաղաքացիները չպետք
է գոռոզանան, մեծամտանան գյուղացիների նկատմամբ:
Քաղաքի ու քաղաքացիների դերի և կարգավիճակի նման
ընդգծումը հավանաբար պայմանավորված էր հելլենիստա

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

341

կան աշխարհի ավանդույթներով, որոնց կրողն էր Խորենա
ցին:
Հասարակության մեջ մարդկային հարաբերություն
ներն արտահայտվում են ընտանեկան, իրավական, քաղա
քական և այլ հարաբերությունների ձևով, որոնց հիմքն ու
չափանիշը պետք է դառնա մարդկանց փոխադարձ սերը: Այն
սոցիալական խաղաղության, համերաշխության, ներդաշնա
կության, երջանկության, բարգավաճման ու համագործակ
ցության կարևորագույն միջոցն է և անհրաժեշտ է սոցիալա
կան բոլոր խավերին: Ինչպես նշվել է, թագավորն ու իշխանը
երկիրը պետք է կառավարեն և՛ ուժով, և՛ խոհեմությամբ: Իսկ
վերջինս ենթադրում է նաև ընկերասիրություն: «Իսկ ովքեր
բարեկամներ չունեն», նրանց սպասվում են հասարակական
մեկուսացում, պարտություն, թշվառություն, և վիճակված է
«միշտ կրել ծառայության ծանր լուծը»:
Սակայն հասարակության մեջ շատ են չարամիտ ու
չարագործ մարդիկ: Այս առումով մարդկային հարաբերու
թյունները ղեկավարելու և կարգավորելու համար Խորենա
ցին անհրաժեշտ է համարում համադրել երեք միջոց՝ անձն
 ա
կան օր
 ին
 ակ ը, խրատ
 ը և պատ
 իժ
 ը: Նրա կարծիքով` դրանց
շնորհիվ կարելի է դաստիարակել մարդկանց և հասարակա
կան գիտակցության մեջ ներմուծել փոխադարձ սիրո (ըն
կերասիրության) զգացում, առավել ևս, որ սոցիալական բո
լոր խավերի նպատակն է՝ պայքարել չարիքի, չարագործու
թյունների դեմ: Այս կապակցությամբ մտածողն առաջադ
րում է մի գաղափար, որը հետաքրքրական է և՛ սոցիալական,
և՛ արդարադատության առումներով: Ըստ այդ սկզբունքի`
հանցագործների որդիները չպետք է դատվեն իրենց հայրերի
հանցանքների համար, առավել ևս, եթե հայրերն արդեն կրել
են հասանելիք պատիժը: Յուրաքանչյուր մարդ անձամբ է
պատասխանատվություն կրում իր արարքի համար: Բացի
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ազատ կամքի քրիստոնեական ուսմունքի արտահայտու
թյունից, այստեղ նշմարվում է իրավական այն հիմնարար
նորմի գաղափարը, որի համաձայն՝ մեկ հանցագործության
համար հասնում է մեկ պատիժ:
Հասարակության կայունությունն ու հաստատունու
թյունը, բնականոն զարգացումն էապես պայմանավորված
են գործող օրենքներով, այն հանգամանքով, թե որքանով են
դրանք ապահովում հասարակական կարգուկանոնը: Խորե
նացու կարծիքով` օրենքի, կարգուկանոնի իրականացումն
առնչվում է մարդու բանական բնությանը, ինչը բացակա
յում է ոչ միայն կենդանական աշխարհում, այլև մարդկու
թյան զարգացման բարբարոսական շրջանում: «Բանակա
նություն» և «օրենք» հասկացությունները փոխկապված են:
Նա պաշտպանում է անտիկ շրջանից (մասնավորապես՝ Արիս
տոտելից) եկող այն տեսակետը, որ մարդու բանականորեն
կարգավորված կյանքը համապատասխանում է բնությանը,
այսինքն՝ օրենքին: Բոլոր մարդիկ, հատկապես պետական
այրերը պետք է գործեն բանականության (այսինքն` օրենքի)
համաձայն: Հակառակ պարագայում մարդը «ջանում է վեր
ու վար կործանել մարդկանց կյանքի հաստատունությունը»:
Օրենքները քաղաքակրթում են մարդկանց` նրանց կեն
սագործունեությունը ներգրավելով կարգուկանոնի շրջա
նակներում, «համեստացնում», չափավորում են մարդկանց
գործողությունները: Այսպես, Ներսես Մեծ կաթողիկոսի
կանոնների կապակցությամբ Խորենացին գրում է. «այնու
հետև մեր աշխարհի մարդիկ երևեցան արդեն ոչ բարբարոս
ների պես այլանդակված, այլ քաղաքացիների նման համես
տացած» [Պատմ., 258]: Քանի որ այդ ամենը վերաբերում է
մարդկային հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա
բարոյական գործոնն ավելի հստակ է արտահայտվում: Իսկ
չարն ու բարին տարբերակելու և կյանքում ճիշտ կողմնորոշ
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վելու համար նույնպես անհրաժեշտ է բանականորեն իմաս
տավորված մոտեցում:
Այսպիսով, ըստ Խորենացու` բանականությունը նպաս
տում է հասարակական կարգուկանոնի հաստատմանն ու
ամրապնդմանը: Ընդսմին` այն ոչ միայն անհատական, այ
լև ողջ ժողովրդի վարքի և գործելակերպի կարգավորիչն է:
Մյուս կողմից՝ հասարակության բնականոն զարգացման,
կարգուկանոնի պահպանման համար անհրաժեշտ է, որ յու
րաքանչյուր մարդ` անկախ սոցիալական դիրքից, լավա
գույնս կատարի իր սոցիալական դերը: Հետևելով Արիստո
տելին՝ նա մարդու գործունեության մեջ առանձնացնում է
քաղաքական կողմը, իսկ արժանիքների շարքում՝ հայրենա
սիրությունն ու նվիրվածությունը թագավորին:
Խորենացին բանականության դիրքերից է գնահատում
նաև սոցիալական այնպիսի երևույթ, ինչպիսին է հարստու
թյունը: Նա մատնանշում է վերջինիս հակասական բնույ
թը: Մի կողմից այն հղփացնում, բարոյազրկում է մարդուն,
մյուս կողմից՝ ավելի մեծ չարիք է աղքատությունը, որը մար
դուն զրկում է ապաստանից, հարկեր վճարելու հնարավորու
թյունից, ստորացնում է նրա մարդկային արժանապատվու
թյունը: Նման դեպքում մարդը կարող է մահը գերադասել
կյանքից: Խորենացին շրջանցում է միջնադարում տարած
ված քրիստոնեական այն գաղափարը, որ չքավորությունն
ինքնին առաքինություն է: Նրա կարծիքով` հարստությունը
միանգամայն դրական երևույթ է. «Մարդու ունեցվածքը իր
փրկությունն է»: Այլ հարց է, թե ինչպես վարվել դրա հետ:
Նա համարում է, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել բանակա
նության սկզբունքներով ու պահանջներով և հարստությու
նը ծախսել արվեստի ու վաճառականության զարգացման,
շինություններ կառուցելու ու թշնամու դեմ պայքար կազ
մակերպելու նպատակով: Այլ կերպ ասած՝ այն պետք է օգ
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տագործել սոցիալական, տնտեսական և ռազմական (երկրի
պաշտպանության) խնդիրներ լուծելու համար:
Այսպիսով` իր հռչակավոր «Պատմության» մեջ հայրե
նասերը ազգի աննախանձելի ներկան հետևողականորեն
հակադրում է հերոսական վեհ անցյալին, ցույց տալիս, որ
ազգի ներկա վիճակը պատմական բախտաբաժին չէ, նախա
սահմանված չէ ի վերուստ, որ անհրաժեշտ է թոթափել օտա
րերկրյա լուծը և վերականգնել երկրի պետական անկախու
թյունն ու վաղեմի հզորությունը:
Հայոց պետականության վերացումը հարևան հզոր տե
րությունների անօրինական գործողությունների, բռնու
թյան, ինչպես նաև նախարարների քաղաքական հոռետեսու
թյան արդյունք է: Ուստի` օրինազանց բռնությանը պետք
է հակադրել օրինական, արդարացված բռնություն, ազգա
յին–ազատագրական պատերազմ՝ հանուն հայ ազգի քա
ղաքական անկախության և պետական ինքնիշխանության
վերականգնման: Իբրև պաշտպանողական պատերազմի ձև`
հայերի ապստամբությունն արդարացված է թե՛ պատմակա
նորեն, թե՛ իրավական, և թե՛ բարոյական առումներով, ինչը
Մովսես Խորենացու քաղաքական հայեցակարգի առանցքա
յին գաղափարն է:
Խորենացին իր ժամանակակիցներին կոչ է անում հետևել
նախնիների օրինակին, անձնազոհ պայքարով ու արիու
թյամբ վերանվաճել ազատությունը և ապահովել հարազատ
ժողովրդի բարօրությունը: Հայրենասիրությունը և հայրե
նիքի համար անձնազոհությունը այն գերագույն առաքի
նություններն են, որոնցով օժտված պիտի լինեն ոչ միայն
Հայաստան աշխարհի առաջնորդները, այլև ողջ ազգը:
Մեզ համար երկրորդական նշանակություն ունի Խորե
նացու կողմից թույլ տրված որոշ անախրոնիզմը, քանզի նա

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

345

նման այլ միջոցների շնորհիվ, առասպելական և պատմական
տեղեկությունների միաձուլման միջոցով կարողացել է լրիվ
բացահայտել իր հայեցակարգը և պետական–քաղաքական
գործչի իդեալը:
Իր նպատակամետ շարադրանքով, անցյալն ու ներկան
հակադրելով` Խորենացին ցույց է տալիս ստեղծված ան
տանելի վիճակի և օտարերկրյա լծի դեմ անզիջում պայքա
րի անհրաժեշտությունը` հանուն Հայաստանի պետական
անկախության վերականգնման: Իր երկը նա ավարտում է
հռչակավոր «Ողբով», որում արտահայտված է ոչ միայն հայ
րենասերի վիշտը հայրենիքի համար, որը ծագել է Հայոց թա
գավորության անկման պատճառով, այլև այն վերականգնե
լու երազանքը:
Խորենացին ոչ մի դրական ու լուսավոր բան չի տես
նում իր շրջապատում: Զավթիչներն անարգել են ամեն մի
ազգային սրբություն, գազանաբար կեղեքում ու տանջում
են հայերին: «Մեզ տիրեցին խստասիրտ ու չար թագավոր
ներ, որոնք ծանր, դժվարակիր բեռներ բարձում, անտանելի
հրամաններ են տալիս: Կառավարիչները կարգ չեն պահպա
նում, անողորմ են, սիրելիները դավաճանված են, թշնամինե
րը զորացած: Հավատը ծախվում է այստեղի ունայն կյան
քի համար: Ասպատակություններ են գալիս անհատնում, …
դեպի օտարություն են աքսորվում ազնվականները, անթիվ
նեղություններ են կրում ռամիկները …»: Համատարած թա
լանը, աղքատությունը, ազատների և ռամիկների աքսորն ու
գերեվարությունը, զավթիչների սահմանած կարգերը առաջ
են բերել բարոյականության անկում, անբարոյականության
տարածում ժողովրդի տարբեր խավերում. «Զինվորականնե
րը` անարի, … կողոպտիչ, գինեմոլ, հելուզակ, ավազակների
բնութենակից: Իշխանները` ապստամբ, գողերին գողակից,
կաշառակեր, …ագահ, հափշտակող, աշխարհ ավերող … Դա
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տավորները` տմարդի, սուտ խաբող, կաշառակեր, իրավուն
քը չպաշտպանող …»: Այլասերումը դիպել է նաև հոգևոր
դասին. «Ուսուցիչները` տխմար ու ինքնահավան, … փողով
ընտրված և ոչ սուրբ հոգով, … և գայլ դարձած գիշատում են
իրենց հոտերը: Կրոնավորները` կեղծավոր, ցուցամոլ, սնա
փառ … Վիճակավոր եպիսկոպոսները` հպարտ, դատեր սիրող,
դատարկախոս, ծույլ, գիտություններն ու վարդապետական
գրվածքներն ատող …» [Պատմ., 315-317]:
Երկրին հասած աղետը պատմիչը գնահատում է որպես
պատիժ մեղքերի համար, «համաձայն այն խոսքին, թե ամբա
րիշտներին խաղաղություն չկա»: Համեմատելով Հայաստա
նի ճակատագիրը Իսրայելի հետ` Խորենացին նշում է իր հայ
րենիքի ավելի ծանր վիճակը, այլաբանորեն բնութագրում
ողբերգական իրավիճակը` ընդգծելով, որ ի տարբերություն
Իսրայելի` «մեր թշվառությունն ավելի է: Որովհետև Մով
սեսը վերացվում է, բայց Հեսուն չի հաջորդում, որ առաջ
նորդի դեպի Ավետյաց երկիրը: … Սեդեկիան գերի տարվեց,
բայց չկա Զորաբաբել, որ տերությունը նորոգե: Անտիոքոսը
բռնադատում է թողնել հայրենի կրոնը, բայց Մադաթիան չի
դիմադրում, պատերազմը մեզ շուրջանակի պաշարել է, բայց
Մակաբեն չի փրկում» [Պատմ., 313-314]:
Այս համեմատությունները ժխտական ձևով բացահայ
տում են քաղաքական նույն հայեցակարգը, որի համաձայն`
Հայոց թագավորության վերացումը պարսիկների և բյու
զանդացիների հակաօրինական բռնության, ինչպես նաև
հայ նախարարների անհեռատեսության արդյունք է: Բռնու
թյանը պետք է հակադրվի բռնություն` հերոսական պայքար
սեփական անկախ պետականության վերականգնման հա
մար: Դրա համար պետք է սեփական` հայկական Մակաբե`
հզոր և անձնազոհ զորավար, ով կվռնդի թշնամուն հարա
զատ երկրից, պետք է Մադաթիա` հայրերի հավատի պաշտ
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պանության համար, պետք է սեփական Զորաբաբել` թագա
վորության վերականգնման և նրա հզորության ամրապնդ
ման համար:
Խորենացին առաջին հայ պատմիչն է, ով պատմագրա
կան իր երկի հիմքում դրել է պատմափիլիսոփայական և
քաղաքական հայեցակարգ: Դրանով իսկ նա դուրս է գալիս
զուտ պատմագրության շրջանակներից և թևակոխում փի
լիսոփայության բնագավառը, որտեղ նա հանդես է գալիս
որպես վառ արտահայտված աշխարհիկ միտումներ ունեցող
սոցիալ–քաղաքական մտքի հիմնադիր:
Անտիկ պատմագրության ավանդույթների շարունա
կող Խորենացին իր բարերար ազդեցությամբ բեղմնավորեց
միջնադարյան ողջ հայ պատմագրությունը և հասարակագի
տական միտքը: Նրա հանճարի վկայությունն է նաև այն, որ
«Հայոց պատմության» մեջ քննված գաղափարները դարերի
ընթացքում չեն կորցրել իրենց ուժը և արդիական հնչեղու
թյուն ունեն նաև մեր փոթորկալից օրերում:

2. Դավիթ Քերականի փիլիսոփայաէսթետիկական
հայացքները

Հին շրջանում քերականությունն ավելի ընդգրկուն էր,
քան դրա ժամանակակից ընկալումը: Այն բովանդակում էր
նաև խնդիրներ, որոնք վերաբերում են գրականության տե
սության և արվեստի փիլիսոփայության ոլորտներին: Այս
առանձնահատկությունը Դիոնիսիոս Թրակացու երկի հայ
մեկնիչներին հնարավորություն տվեց առաջադրել արվես
տի բնույթի և գործառույթների, արվեստում էմպիրիկ ու
բանական իմացության հարաբերակցության սեփական մեկ
նաբանությունները, այսինքն՝ փիլիսոփայա–գեղագիտական
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(էսթետիկական)

հարցեր, որոնք արտացոլում էին ազգի գե
ղարվեստական պրակտիկան:
Ե՛վ Դիոնիսիոսը, և՛ նրա հայ մեկնիչները քերականու
թյունը սահմանում են որպես արվեստ, որը վերաբերում է
գիտելիքի ոլորտին: Տարաձայնությունը սկսվում է այն ժա
մանակ, երբ որոշվում է, թե դա ինչպիսի գիտելիք է: Ըստ
Դիոնիսիոսի` «քերականությունը այնպիսի փորձնական
գիտելիք է, որն օգտագործվում է բանաստեղծների և պատ
մաբանների կողմից առավել հաճախ»: Այսինքն՝ հետևելով
ստոյիկներին` Դիոնիսիոսը քերականությունը համարում է
էմպիրիկ, փորձնական գիտելիք, որը ձեռք է բերվում գործ
նական ճանապարհով: Մինչդեռ հայ մեկնիչները քերակա
նության և առհասարակ արվեստի սահմանման հարցում ել
նում էին հակառակ՝ ռացիոնալիստական սկզբունքից:
Հայ մեկնիչների շարքում ինչպես ժամանակի, այնպես
էլ հարցերի ամբողջական լուսաբանման առումով կարևոր
տեղ է զբաղեցնում Դավիթ Քերականը, որն առավել հստակ
և լայն է դնում էմպիրիկ ու բանական գիտելիքի հարաբե
րակցության և այդ կապակցությամբ նաև արվեստի բնույթի
փիլիսոփայական խնդիրը:
Ըստ նրա` քերականության արվեստը չի կարող հիմնվել
միայն փորձի և հմտության վրա: Բացատրելով Դիոնիսիո
սի դրույթն այն մասին, որ «քերականությունը փորձնական
գիտելիք է», Դավիթը կարծես հերքում է այն հեղինակների
կարծիքը, ովքեր Դիոնիսիոսի դիրքորոշումը հանգեցնում
էին չգիտակցված, մեխանիկորեն ձեռք բերված փորձին:
«Ոմանց թվում է,– գրում է Դավիթը, – որ [դա նշանակում է]
հենվել անխոհության վրա` փոխարեն, հակառակը, [հենվե
լու] հնարավորինս առավել մեծ գիտելիքի վրա»1: Իրակա
1

Գ. Ջահուկյան, Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբող
ջական ձեռագիր տեքստը // Բանբեր Մատենադարանի, հ. 3, Եր., 1956, էջ
246: Այսուհետ տեքստում` Քեր.:

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

349

նում Դավիթը վիճում է ոչ թե Դիոնիսիոսի սխալ մեկնաբա
նությունների, այլ հենց իր հետ: Նա բացատրում է, թե իբր
Դիոնիսիոսի ուսմունքում խոսքը փորձի և բանականության
մասին է, այսինքն` էմպիրիկ ու բանական գիտելիքի, մինչ
դեռ նրա մոտ խոսքը միայն փորձնական գիտելիքի մասին է:
Մեկնաբանելով փորձ և խոհեմություն հասկացություննե
րը` Դավիթը արտահայտում է իր հակադիր տեսակետը:
Ըստ Դավթի` փորձառությունը «անզոր գիտելիք է», որը
հիմնվում է հմտությունների մեխանիկական և «անմիտ» վե
րարտադրության վրա, որոնք ձեռք են բերվել նախորդ սե
րունդների կողմից: Դա նման է կենդանական բնազդին, որ
մշակվել է բազմաթիվ չգիտակցված կրկնությունների շնոր
հիվ: Արվեստում, մասնավորապես քերականության մեջ փոր
ձառությունն իբրև առաջնորդող սկզբունք արտահայտվում
է, օրինակ, այն ժամանակ, «երբ քեզ հարցնում են, թե ինչ է
բայը կամ անունը և դու չես կարող պատասխանել ինչպես
հարկն է, այլ ի միջիայլոց, ինչպես գիտես դա քո նախնիների
անզոր սովորության համապատասխան, սովորական տեղեր
կենդանիների գնալու նման» [Քեր., 247]: Դավիթը բավական
ցածր է գնահատում էմպիրիկ գիտելիքը` փորձն ու հմտու
թյունը նմանեցնելով կենդանիների սովորություններին:
Փորձառության կամ էմպիրիկության նման սահմանումը,
փաստորեն, մերժում է էմպիրիկ գիտելիքն իբրև անկարողու
նակ` բացատրելու երևույթը և բացահայտելու դրա էությու
նը: Դիոնիսիոսի ուսմունքում հենց այս սկզբունքն է ընկած
քերականության և արվեստի հիմքում, մինչդեռ Դավիթ Քե
րականը հիմքում դնում է բանական սկիզբը, այսինքն` ել
նում է հակառակ սկզբունքից` նախապատվությունը տալով
ոչ թե փորձին կամ հմտությանը, այլ բանականությանը:
Շարունակելով ճշգրտել իր սահմանումը` Դավիթը
գրում է. «Լուծել որևէ հարց առաջնորդվելով բանականու
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թյամբ, նշանակում է ելնել ընդունված կանոններից, լսելով
և ստուգելով այն, ինչ առավել հաճախ օգտագործվում է բա
նաստեղծների ու արձակագիրների մոտ, այլ ոչ թե այն, ինչ
նրանց բնորոշ չէ» [Քեր., 247]: Հետևաբար՝ քերականության՝
իբրև գիտության հիմքը ոչ թե արձակ ու բանաստեղծական
ստեղծագործությունների էմպիրիկ իմացությունն է, այլ
դրանց տեսական հետազոտությունը, որը ելնում է ընդհա
նուր, բանականորեն հիմնավորված կանոններից:
Դավիթ Քերականը հերքում է Դիոնիսիոսի այն կարևոր
դրույթը, որը քերականության և արվեստագիտության բնա
գավառներում հաստատում է էմպիրիկ սկզբունքը: Դավիթը
թեև ձևականորեն կրկնում է նրա սահմանումը` «քերակա
նությունը փորձնական գիտելիք է», սակայն այս սահմանու
մը բացատրելիս ելնում է ռացիոնալիստական դիրքերից:
Քերականը և հայ մյուս քերականները կարևոր դեր ու
նեցան ձևավորվող հայ էսթետիկական մտքի ռացիոնալիս
տական ուղղության խորացման գործում: Այս երևույթը
արտահայտվեց ոչ միայն Դավթի և հայ մյուս քերականնե
րի հիմնարար դրույթում, որն արվեստը հաստատում է իբ
րև գիտելիք, այլև նրա առաջադրած արվեստի բաժանման
հարցում, որը նույնպես տարբերվում է հին հունական մտքի
սկզբունքներից:
Ըստ Քերականի` «արվեստը գիտելիք է» սահմանումը
մարդու հոգևոր բնությունից բխող սահմանման մի մասն
է: Քանի որ բացի հոգուց, մարդկային բնությունը օժտված
է նաև մարմնական մասով, ուստի` վերջինիս ևս համապա
տասխանում է արվեստ, որը դրսևորվում է պրակտիկ գործու
նեության մեջ:
Այս մոտեցման հիմքում ընկած է Դավթի փիլիսոփայա
կան այն հիմնադրույթը, որ «մարդու բնությունը կազմված է
երկու սկզբից՝ հոգևոր և մարմնավոր, և դրանցից յուրաքանչ
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յուրին համապատասխանում է արվեստի մի մաս. ոգուն՝ բա
նական արվեստը, մարմնին՝ գործնական»: Գերակայությունը
նա տալիս է բանական արվեստին, քանի որ միտքը մարմնի
առաջնորդն է: Դրան համապատասխան` բանական արվես
տը ուղղորդում է գործնական արվեստը, թեև ընդունվում
է դրանց հավասարությունը: Իրականում այդ հավասարու
թյունը հանգում է ենթակայության, քանզի գործնական ար
վեստը նա դիտում է որպես նույն բանական արվեստի տեսա
կան ելակետային դրույթների նյութական մարմնավորում
գեղարվեստական գործունեության ասպարեզում: «Դրանք
կապված են իրար հետ հավասարության շնորհիվ, [որն ար
տահայտվում է նրանում, որ] մեկը առաջնորդ է որպես միտք,
իսկ մյուսը նույնի կատարումն է գործողությամբ» [Քեր.,
244]:
Ընդ որում. բանական արվեստ ասելով` Դավիթը հասկա
նում է ոչ թե արվեստն իբրև այդպիսին, այլ մարդկային ողջ
գիտելիքն առհասարակ, ինչը բնորոշ էր անտիկ և վաղ միջ
նադարյան գիտությունների դասակարգմանը: Այն ընդգր
կում էր նաև բուն արվեստը` որպես գեղարվեստական մտա
ծողություն, իսկ կատարողական արվեստը կազմում էր գործ
նական արվեստի մասը: Սակայն, ի տարբերություն հանրա
հայտ դասակարգման, նա բանական արվեստի եռամասնյա
բաժանման մեջ ներմուծում է նոր տարր. «Հարկ է իմանալ,
որ բանական արվեստը բաժանվում է չորս մասի՝ փիլիսոփա
յության, բանական (տեսական) բժշկության, քերականու
թյան և հռետորական արվեստի»: Բժշկության ներմուծումը
դասակարգման մեջ Դավիթը հիմնավորում է այն բանով, որ
բանական արվեստը պետք է զբաղվի նաև մարդու ուսումնա
սիրությամբ, քանզի փիլիսոփայությունը «ուսումնասիրում
է երկնքի և երկրի բնությունը», իսկ տեսական բժշկությունը
«հետազոտում է մարդու բնությունը» [Քեր., 246]:
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Դավթի և հին հունական էսթետիկական դիրքորոշում
ների տարբերությունն առավել ընդգծված արտահայտվում
է բանական ու գործնական արվեստների երեք մասի բաժա
նմամբ՝ դրանց ներքին բովանդակության և բնույթի համա
ձայն: Ի տարբերություն հին հունական փիլիսոփայա–էսթե
տիկական մտածողության` հայ տեսաբանը, բացի արվեստի
չար և բարի մասերից, ներմուծում է «միջին» արվեստ հաս
կացությունը, որը գտնվում է նշված երկու տեսակների մի
ջև, ինչն աշխարհայացքային կարևոր նշանակություն ունի:
«Այս երկու մասերը, – գրում է նա, – ստորաբաժանվում են
երեք տեսակների՝ բարի, չար և միջին: Բանական [մասի] հա
մար բարի տեսակ է հոգևոր գրքերի և երգեցողությունների
ստեղծումը, չար՝ կախարդությունը և հմայությունը, միջին՝
քնարերգությունների ստեղծումը և այլն: Իսկ [արվեստի]
գործնական մասի համար բարի տեսակ են օգտակար արհեստ
ները, ինչպես հյուսնությունը, դարբնությունը և այլն. չարը
մահաբեր դեղաթույների և գործիքների պատրաստումն է,
իսկ միջինը, օրինակ` աղեղով նետ արձակելն է և շուրջպար
կատարելը» [Քեր., 244] առհասարակ: Դավթի նորամուծու
թյունը բնավ պատահական չէ և բխում է նրա ընդհանուր
գաղափարական ուղղվածությունից ու աշխարհայացքից:
Այստեղ արտահայտված է քրիստոնեական Հայաստանում
տիրող եկեղեցական–աստվածաբանական դիրքորոշումը`
գիտության և արվեստի ստեղծագործությունների գնահատ
ման հարցում: Նման բաժանման հիմքում ընկած է օգտա
կարության չափանիշը, որը խարսխված է առաքինության
քրիստոնեական ըմբռնման վրա` զգալիորեն տարբերվելով
հին հունական փիլիսոփաների բարոյագիտական և էսթետի
կական հայացքներից:
Դավիթն ընդունում է միայն քրիստոնեական ոգով մեկ
նաբանված բարի արվեստի հասարակական օգտակարությու
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նը` մատնանշելով արվեստում մոնումենտալության մասին
էսթետիկական խնդիրը: «Արվեստի մարդը, հերքելով չար և
միջին [արվեստները] իրեն նվիրաբերում է բարի արվեստին»
[Քեր., 245]: Առաքինի արվեստին պատկանում են եկեղեցուն
անհրաժեշտ գրական և երաժշտական ստեղծագործություն
ները, որոնք համապատասխանում են քրիստոնեական բա
րոյագիտության նորմերին, մինչդեռ աշխարհիկ արվեստը
ևս նա բարի արվեստ է համարում, այն է` «հոգևոր գրքերի
և երգեցողությունների ստեղծումը», ինչպես նաև «օգտա
կար արհեստները», իսկ հերքվող միջին արվեստն ընդգրկում
է քնարական պոեզիան, երաժշտությունը և պարարվեստը,
որոնք հոգևոր բովանդակություն չունեն: Հասկանալի է, որ
նրա համար առավել անընդունելի է չար արվեստը` «կախար
դությունն ու հմայությունը», որոնք կապված են հեթանո
սական ավանդույթների, գործիքային երաժշտության հետ և
այլն:
Այսպիսով` արվեստի տեսակները Դավիթը քննում է
նաև երկարակեցության և ընդգրկունության տեսակետից:
«Քանզի որոշ արվեստներ հաստատուն են, իսկ մյուսները՝
անցողիկ, ոմանք համընդհանուր, մյուսները` մասնավոր,
ապա բանական [մասի] համար հաստատուն և համընդհա
նուր արվեստն է [հոգևոր] գրքերի և [երգերի] ստեղծումը,
իսկ անցողիկ՝ քնարական երգերի և դրանց մտավոր պատ
կերների ստեղծումը: Իսկ գործնական մասի համար համընդ
հանուր և հաստատուն [արվեստ է] ամրոցների և ոռոգման
ջրանցքների կառուցումը, իսկ անցողիկ և մասնավոր՝ զանա
զան չնչին գործեր» [Քեր., 245]:
Այսպիսով` միջին արվեստին պատկանող քնարական
երգը, որը հին ընկալմամբ և՛ պոեզիա է, և՛ երաժշտություն,
այսինքն` աշխարհիկ բնույթի երաժշտական–բանաստեղծա
կան ստեղծագործություն, համարվում է մասնավոր և անցո
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ղիկ արվեստ, իսկ գործնական մասի հարաբերակցությամբ`
նույնացվում է «չնչին գործերի» հետ: Մինչդեռ հոգևոր բո
վանդակության ստեղծագործությունները պատկանում են
համընդհանուր նշանակություն, անանց բնույթ ունեցող
արվեստին և համեմատվում մոնումենտալ շինարարության
հետ, որը կենսական կարևորություն ունի ողջ երկրի ու ժո
ղովրդի համար:
Այստեղ Դավիթն անդրադառնում է էսթետիկական կա
րևոր խնդրի՝ մոնումենտալությանը, որը չափազանց հրա
տապ էր հայ քրիստոնեական ձևավորվող մշակույթի հա
մար: Ժողովրդական լայն զանգվածների վրա ներազդելու
ձգտումը` գաղափարապես ենթարկելու նպատակով, պայ
մանավորում էր ինչպես գեղարվեստական պրակտիկան Հա
յաստանում, այնպես էլ արվեստի մասին տեսական միտքը: Ի
տարբերություն Դիոնիսիոսի քերականության, որն արտա
ցոլում էր անկման ժամանակաշրջանի հին հունական էսթե
տիկան` իր անհատապաշտական միտումներով, Դավիթը և
հայ մյուս քերականները առաջ քաշեցին արվեստի` համընդ
հանուր շահերին ծառայելու, անանց, համապարփակ արվես
տի գաղափարը, որը մատչելի է բոլորին, այսինքն՝ բնույթով
մոնումենտալ բարի արվեստի գաղափարը, որը պետք է ծա
ռայի առաքինության նոր հասկացության, քրիստոնեական
աշխարհընկալման զանգվածային տարածման գործին: Հել
լենիստական էսթետիկան Դավթի և նրա համախոհների մոտ
ստեղծագործական մշակման ենթարկվեց` երկրի նոր պա
հանջներին և սոցիալ–քաղաքական պայմաններին համա
պատասխան:
Այսպիսով` Դավիթ Քերականի ձևակերպած փիլիսոփա
յա–էսթետիկական հիմնադրույթները վկայում են, որ հայ
տեսական միտքը մի շարք առանցքային հարցերում շեղվում
է հին հունական էսթետիկական սկզբունքներից, մասնավո
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րապես` ստոյիկների ու Ալեքսանդրիական դպրոցի էսթե
տիկայից և վերաիմաստավորելով հելլենիստական ժառան
գությունը` այն ծառայեցրին հայ իրականության հրատապ
խնդիրների իմաստավորմանը:

3. Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայությունը
3.1. Կյանքն ու գիտական գործունեությունը
(V–VI դդ.)

Դավիթ Անհաղթ` դարաշրջանի մեծագույն փիլիսոփա,
Ալեքսանդրիական նորապլատոնական փիլիսոփայական և
հայ հունաբան դպրոցների խոշորագույն ներկայացուցիչ:
Դավթի մասին կենսագրական տեղեկությունները բավական
աղքատիկ են: Ըստ հին հայկական աղբյուրների` նա ծնվել է
Արևմտյան Հայաստանի Տարոնի գավառի Ներգին գյուղում:
Այդ պատճառով էլ հին ձեռագրերում նա հաճախ հիշատակ
վում է որպես Դավիթ Ներգինացի: Նրա ծննդյան և մահվան
ստույգ թվականները հայտնի չեն: Սակայն պատմաբանասի
րական հետազոտություններով պարզվել է, որ նա ծնվել է V
դարի 70–ական թվականներին և մահացել VI դարի կեսերին:
Դավիթը երիտասարդ տարիներին ուսման է ուղարկվել
հունական քաղաքներ: Նրա ուսուցիչն է եղել Օլիմպիոդո
րոս Կրտսերը (V–VI դդ.)` Ալեքսանդրիայի փիլիսոփայական
դպրոցի ղեկավարը: Ինքը` Դավիթը, իր երկերում մի քանի
անգամ հիշատակում է նրա անունը և մի շարք հարցեր քննե
լիս վկայակոչում նրան:
Ալեքսանդրիայում ուսումնառության տարիները, ապա
ուսուցչական գործունեությունը, Աթենքի և Կոստանդնու
պոլսի գիտնականների հետ հաղորդակցվելու նպատակով
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այդ քաղաքներն ուղևորվելը, փիլիսոփայական բանավեճե
րին մասնակցելը. այս ամենը բնորոշել են Դավթի մտածելա
կերպը` որպես երևելի գիտնականի, ով «Անհաղթ փիլիսոփա
յի» տիտղոս և փառք է վաստակել` իր խոր ու լայնածավալ
գիտելիքների և բանավիճական ձիրքերի համար: Արևմտյան
գրականության մեջ նա հայտնի է նաև Դավիթ Հայ (Դավիթ
Արմենիոս) անունով:
Դավթի գրչին են պատկանում հետևյալ աշխատություն
ները. «Փիլիսոփայության սահմանումները», «Պորփյուրի
«Ներածության» վերլուծությունը», «Արիստոտելի Անալի
տիկայի մեկնությունը» և «Արիստոտելի «Կատեգորիանե
րի» մեկնությունը»: Միջնադարյան գրավոր ավանդույթը
Դավթին համարում է նաև Արիստոտելի, Պորփյուրի, Դիոնի
սիոս Թրակացու և անտիկ այլ հեղինակների երկերի թարգ
մանիչ: Սակայն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
այդ թարգմանությունները դեռևս Դավթից առաջ կատար
ել է հունաբան դպրոցը, և որ նրա աշխատությունների հին
հայկական տարբերակներում օգտագործված է այն տերմի
նաբանությունը, որը ստեղծվել ու փորձարկվել է հունաբան
դպրոցի գործունեության նախորդ փուլերում:
Դավթի երկերը, բացի «Անալիտիկայի մեկնությունից»,
պահպանվել են հայերեն և հունարեն լեզուներով: Դավիթն
իր երկերը շարադրել է հունարեն, ապա դրանք թարգման
վել են հայերեն: «Անալիտիկայի մեկնությունը» ամենայն
հավանականությամբ գրվել է հայերեն` հայրենիք վերա
դառնալուց հետո: Սակայն մյուս երեք աշխատությունների
հայերեն տարբերակների գրեթե միաժամանակ երևան գալը
VI դարի երկրորդ քառորդում վկայում է դրանց կամ հեղի
նակային թարգմանության, կամ էլ հեղինակի կողմից թարգ
մանիչների խմբի ղեկավարության մասին: Այդ պատճառով
էլ անհիմն չէ հին հայկական աղբյուրների հաղորդումն այն
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մասին, թե Դավիթն արդեն տարեց հասակում վերադարձավ
Հայաստան ու այստեղ աշխույժ լուսավորական գործունեու
թյուն ծավալեց` հայկական կրթված շրջաններում աշխարհիկ
փիլիսոփայական գիտելիքներ տարածելու ուղղությամբ:
Դավթի գործունեությունը դիմադրության հանդիպեց
հայ հասարակության հետադիմական գործիչների շրջան
ում: Հին աղբյուրները, որոնցից օգտվել է XIV–XV դարերի
մտածող Առաքել Սյունեցին Դավթի «Փիլիսոփայության
սահմանումների» իր մեկնության մեջ, հաղորդում են, թե
«Դավիթը հայերի կողմից ենթարկվելով շատ դառնություն
ների, զրկանքների ու հալածանքների, ստիպված եղավ հե
ռանալ Հայաստանի հյուսիսային գավառները, որտեղ և
վախճանվեց»: Մի այլ աղբյուրից պարզվում է, որ խոսքը
Հաղբատի վանքի մասին է: Սակայն Դավիթը հասցրեց կա
տարել իր խնդիրը: Նրա երկերը լայն տարածում գտան և մեծ
ազդեցություն ունեցան աշխարհիկ փիլիսոփայական գի
տության ձևավորման վրա:
Այդուհանդերձ, շուտով Հայ եկեղեցին` ի նշան Դավթի
վիթխարի գիտական ծառայությունների ճանաչման, նրան
դասեց սրբերի շարքը: Նրա աճյունը հանդիսավորությամբ
տեղափոխվեց հայրենի Տարոն և թաղվեց Մուշ քաղաքի
սուրբ Առաքելոց վանքում, որտեղ նրա գերեզմանը պահ
պանվեց մինչև 1915 թվականի Հայկական եղեռնը: Բացի
Դավթից, այդ շրջանի գիտնականներից սրբերի շարքն են
դասվել միայն Եղիշեն և Մովսես Խորենացին: Նրա ծառա
յությունների ճանաչման գործում, ամենայն հավանակա
նությամբ, փոքր դեր չեն կատարել նաև Դավթի մեզ չհասած
կամ դեռևս չճշտված փիլիսոփայական–աստվածաբանական
աշխատությունները, որոնք հայ եկեղեցականները սկզբնա
կան շրջանում դիտում էին իբրև հակառակ եկեղեցական
կուսակցության` երկաբնակների (դիոֆիզիտների) դիրքերը
տեսականորեն հիմնավորող և ամրապնդող գործեր, մինչդեռ
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իրականում դրանք, ըստ էության, ամրապնդում էին չափա
վոր հակաքաղկեդոնականության հիմքերը և համադրական
բանաձև մշակում` թշնամացած կուսակցությունների ու թի
մերի միջև համաձայնություն կայացնելու նպատակով:
Բանն այն է, որ կրոնաեկեղեցական ու գաղափարական
սուր պայքարի, քրիստոնեական աշխարհում դավանաբա
նական տարբեր հոսանքների և ուղղությունների բախման
շրջանում Դավիթ Անհաղթը հազիվ թե կարողանար շրջան
ցել դավանաբանության կամ դրա փիլիսոփայական, ռացիո
նալիստական մեկնաբանության և հիմնավորման հիմնա
հարցերը, առավել ևս, ինչպես նշվել է, դավանաբանական–
աստվածաբանական վեճերի ժամանակ հակամարտող կրո
նաեկեղեցական կուսակցությունների գաղափարախոսներն
ու տեսաբանները լայնորեն օգտագործում էին փիլիսոփա
յական–տրամաբանական անտիկ զինանոցը: Ուստի` Դավիթ
Անհաղթի տեսական ժառանգությունը չէր կարող սահմա
նափակվել վերոհիշյալ փիլիսոփայական–տրամաբանական
երկերով:
Ուսումնասիրությունները հաստատեցին այս ենթադ
րությունը: Այսպես կոչված «Արեոպագացու կորպուսը»,
որն ընդգրկում է չորս աշխատությունև տասը նամակ, ոչ թե
առանձին հեղինակի, այլ կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք
է: Մասնավորապես` բազմաթիվ ձեռագիր սկզբնաղբյուրնե
րի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Կեղծ–Արեոպա
գացու երկու` «Երկնային քահանայապետության մասին»
և «Եկեղեցական քահանայապետության մասին» երկերը
պատկանում են Դավիթ Անհաղթի գրչին:
Գիտական այս վարկածը հետազոտական նոր հեռան
կար է բացում բյուզանդագիտության ու հայագիտության
առջև, որի իրականացումը պահանջում է գիտական հան
րության կոլեկտիվ ջանքերի միավորում: Հին և նորահայտ
խնդիրներն առաջին հերթին վերաբերում են «Արեոպագա
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ցու կորպուսի» տարբեր մասերի հեղինակային պատկանե
լության ճշգրտման ուղղությամբ հետազոտությունների
ծավալմանը, դրա ստեղծման պատճառների բացահայտմա
նը, հետապնդվող խնդիրներին ու նպատակներին, գաղափա
րական և աշխարհայացքային ուղղվածությանը և այլն:
Երկրորդ` գիտական անհրաժեշտություն է պարզաբա
նել Դավիթ Անհաղթի գրավոր ժառանգությանն առնչվող
հարցերը, նորովի գնահատել նրա աշխարհայացքը, տեղն
ու դերը արևմտյան մշակութային աշխարհի հոգեմտավոր
և գաղափարաքաղաքական կյանքում: Բնականաբար` այդ
ամենը կհանգեցնի նաև էական ճշգրտումների` համաշխար
հային փիլիսոփայական–աստվածաբանական մտքի այնպի
սի կարևոր հուշարձանի պատմամշակութային ու տեսական
նշանակության բնութագրման և գնահատականի հարցում,
ինչպիսին է «Արեոպագացու կորպուսը», որի շուրջ երկարա
տև գիտական վեճեր են ընթանում:
Դավիթ Անհաղթի գլխավոր երկն է «Փիլիսոփայության
սահմանումները», որտեղ շարադրված են նրա աշխարհա
յացքային և գիտափիլիսոփայական հիմնարար սկզբունք
ներն ու գաղափարները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են
ներկայացնում ինչպես հայ և համաշխարհային փիլիսո
փայության, այնպես էլ տեսական–մեթոդաբանական մտքի
պատմության առումով:
Հայագիտական գրականության մեջ ձևավորվել են
Դավիթ Անհաղթի տեսական ժառանգության փիլիսոփա
յապատմական ու պատմատրամաբանական հետազոտու
թյան որոշակի ավանդույթներ, ինչը չի կարելի պնդել նրա
մշակած գիտության և գիտելիքի մեթոդաբանության հա
մակարգի ու բնագիտական հայացքների մասին: Ընդսմին`
վերջին հանգամանքի կապակցությամբ անհրաժեշտ է որո
շակի վերապահում. Դավիթ Անհաղթի բոլոր երկերում առ
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կա բնագիտական հարուստ նյութը` գիտելիքի մյուս ձևերի
համեմատ ստորակարգված նշանակություն ունի և հաճախ
օգտագործվում է իբրև ցուցանյութ, տեսական–փիլիսոփա
յական հիմնադրույթների պարզաբանման և հիմնավորման
միջոց: Փիլիսոփայի բնագիտական հայացքների մանրազնին
վերլուծությունը միաժամանակ վկայում է, որ նա խորապես
յուրացրել է ժամանակի անտիկ գիտության կարևորագույն
նվաճումները, քաջատեղյակ է այն հիմնարար ու վիճահա
րույց հարցերին, որոնք հուզում էին անտիկ բնագիտական
(բնախոսական) միտքը: Նրա հայացքների վերակառուցումը
ցույց է տալիս, որ գործ ունենք ո՛չ թե տարաբնույթ գիտե
լիքների հետ` մեխանիկորեն ընդգրկված նրա երկերի համա
տեքստում, այլ գիտելիքի միասնական համակարգի, ներ
քուստ տրամաբանորեն փոխկապված մասերի, որոնք բխում
են համագիտական սկզբունքներից և հիմնավորում դրանք:
Նրա գործերի, ինչպես նաև անտիկ մտածողների աշխա
տությունների թարգմանությունների շնորհիվ Հին Հայաս
տանի փիլիսոփայական միտքը կարողացավ դուրս գալ քրիս
տոնեական աստվածաբանության շրջանակից ու պաշտպա
նել իր ինքնուրույնությունը: Հին հայկական փիլիսոփայու
թյան ձևավորման ու հետագա զարգացման ընթացքում Դա
վիթ Անհաղթի գործերի ունեցած բացառիկ դերն արդյունք
է նաև այն հանգամանքի, որ նրա հայացքները նպաստում
էին արևելյան քրիստոնեական եկեղեցու հելլենականացման
գործընթացին, ինչը Հայաստանում դրսևորվեց ինչպես եկե
ղեցական–դավանաբանական գրականության մեջ, այնպես
էլ փիլիսոփայության, պատմագրության և հոգևոր մշա
կույթի մյուս բնագավառներում: Թեև Դավիթը հելլենակա
նացած հայ էր, «նրա հելլենիստական փիլիսոփայությունն
այնքան էր միահյուսվել հայ իրականության հետ ու արմա
տավորվել նրանում, այնպիսի ազդեցություն էր գործում
Հայաստանում տեսական մտքի զարգացման վրա, որ Դավթի
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մասին պետք է խոսել որպես հայ մտածողի ոչ միայն իր ծագ
մամբ, այլև նկատի ունենալով այն ավանդը, որը նա իր փիլի
սոփայությամբ մուծել է հայ ժողովրդի ազգային մշակույթի
գանձարանը»1:
3.2. Փիլիսոփայական հայացքների բնույթը և համակարգը

Դավիթը հետևել է նորապլատոնական փիլիսոփայու
թյանը, որում Պլատոնի հայացքները զուգակցվել են Արիս
տոտելի, Պյութագորասի և ստոյիկյան գաղափարներին, բայց
Դավթի փիլիսոփայությունը պատկանում էր նորապլատո
նականության այն ուղղությանը (ալեքսանդրիական), որում
արիստոտելյան փիլիսոփայության ազդեցությունը հատ
կապես մեծ է եղել: Ընդհանուր առմամբ V–VI դարերի ալեք
սանդրիական նորապալատոնականության գնահատականը`
որպես նոր
 ապլ ատ
 ոն
 ակ ան
 ացվ
 ած ար
 իստ
 ոտ
 ել ակ ան
 ություն,
տարածվում է նաև Դավթի փիլիսոփայության վրա:
Դավթի ժառանգությունն ընդգրկում է իր ժամանակի
փիլիսոփայության գրեթե բոլոր բնագավառները` գոյաբա
նություն (օնտոլոգիա` էության մասին ուսմունք), իմացաբա
նություն (գնոսեոլոգիա` ճանաչողության մասին ուսմունք),
տրամաբանություն (մտածողության օրենքների մասին ուս
մունք), գեղագիտություն (էսթետիկա` արվեստի մասին ուս
մունք), բարոյագիտություն (էթիկա` բարոյականության մա
սին ուսմունք): Հարկ է նշել, որ դրանք բոլորն էլ այս կամ այն
չափով շոշափվել են Դավթի նախորդների` Մեսրոպ Մաշտո
ցի, Եզնիկ Կողբացու, Եղիշեի, Դավիթ Քերականի, Մովսես
Խորենացու ուսմունքներում: Սակայն Դավիթը փիլիսոփա
յական գիտության յուրաքանչյուր բնագավառում իր նա
1

Â. Ê. ×àëîÿí, Ôèëîñîôèÿ Äàâèäà Íåïîáåäèìîãî. Åð., 1946. Ñ. 83.
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խորդներին գերազանցել է ինչպես խնդիրների լուսաբանման
գիտական մակարդակով, այնպես էլ դրանց ընդգրկմամբ:
Հին հայկական փիլիսոփայության պատմության մեջ
Դավիթ Անհաղթն առաջին գիտնականն էր, ով ուրվագծել
է փիլիսոփայական խնդրակարգի շրջանակը, տվել այդ գի
տության հստակ սահմանումը` միաժամանակ որոշելով դրա
խնդիրներն ու նպատակները, այսինքն` իրականացրել է այն,
ինչ վաղուց հասունացել էր, բայց չէր ձեռնարկվել նրա նա
խորդներից որևէ մեկի կողմից: Փիլիսոփայությունն իբրև
գիտություն ձեռք բերեց սեփական դեմքը, վերջնականապես
ձևավորվեց որպես գիտելիքի առանձին բնագավառ և որոշ
վեց նրա տեղը գիտությունների ընդհանուր համակարգում:
Այդ տեսակետից Դավթի ստեղծագործություններից
կարևորագույնը «Փիլիսոփայության սահմանումներն» են:
Ագնոստիցիզմի և սուբյեկտիվ–իդեալիստական սկեպտիցիզ
մի քննադատությունը Դավթին հնարավորություն տվեց
տրակտատի գլխավոր ու կենտրոնական հարցը դարձնել փի
լիսոփայության սահմանումը, և այդ կապակցությամբ մեր
ժելով հին սկեպտիկների ու հարաբերապաշտների (ռելյա
տիվիստների) կարծիքները` ապացուցել ոչ միայն աշխարհի
ճանաչելիությունը, այլև մարդու փիլիսոփայության անհ
րաժեշտությունը` գաղափարական ու բարոյական կատարե
լության հասնելու համար:
Իր համադրական փիլիսոփայության ոգուն համապա
տասխան` Դավիթն առաջադրում է փիլիսոփայական գիտու
թյան վեց սահմանում, որոնք նա փոխառել է անտիկ փիլի
սոփայության դասականներ Պյութագորասից, Պլատոնից և
Արիստոտելից: Այդ սահմանումների հիմքն է ճանաչողու
թյան մեթոդաբանական սկզբունքը, որը հանգում է չորս
հարցի պարզաբանման. 1) կա՞ արդյոք գոյը, 2) ի՞նչ է գոյը,
3) ինչպիսի՞նէ գոյը, 4) ինչո՞ւ գոյություն ունի գոյը:
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Դավթի մեթոդաբանական սկզբունքի համաձայն` նախ
պետք է հետազոտվի օբյեկտի գոյության հարցը, ապա դրա
կան պատասխանի դեպքում` նաև դրա որակական կողմի
հարցը: Դավիթը գտնում է, որ այն ամենը, ինչ կարող է լինել
մտածության առարկա, բաժանվում է երեք մասի: Առաջինն
այն բաներն են, որոնք իրականում գոյություն չունեն, ինչ
պիսիք են, օրինակ, առասպելական էակները` եղջերվաքա
ղը և արալեզը: Դրանք ստեղծում է մեր մտածողությունը:
Երկրորդն այն իրերն են, որոնք գոյություն ունեն: Դրանցից
մի մասի գոյությունը կասկածելի է, ինչպես վերաստղային
երկինքը, հակոտնյաները, քանի որ մենք կասկածում ենք`
գոյություն ունեն այդպիսիք, թե ոչ, և այն իրերը, որոնց գո
յությունը կասկածելի չէ, օրինակ` մարդը, ձին, ծառը, քարը
և այլն, իբրև զգայապես ընկալվող կեցություն և Աստված`
որպես մտահասու էություն:
Գոյաբանական հիմնական հարցը Դավիթը լուծում է
քրիստոնեական փիլիսոփայության դիրքերից: Աստված
«մտահասու անկասկածելի էություն է», ամբողջ գոյի սկիզբն
ու պատճառը, մտահասու գոյերի գագաթը: Նա ամբողջ բնու
թյան արարիչն է, առաջնային բնության` զգայապես տրվող
անկասկածելի կեցության ստեղծողը: Դավիթը պաշտպա
նում է Աստծու էության տիեզերաբանական ապացուցման
տեսությունը, որ առաջ էր քաշել Արիստոտելը: Նա գրում է.
«Թեպետ և աստվածայինն ինքն ըստ ինքյան անճանաչելի
է, սակայն նայելով նրա ստեղծագործություններին և արա
րածներին, ինչպես նաև աշխարհի կարգավորված շարժումը,
մենք մտածողության և մտահայեցողության միջոցով հասու
ենք լինում Արարչին: Անտեսանելին հեշտությամբ ճանաչ
վում է այն բանի միջոցով, ինչը տեսանելի է»1: Աստված, ըստ
Դավթի, անմահ ու անմարմին գերագույն էություն է, որը
1

Դավիթ Անհաղթ, Երկեր /Աշխարհ. թարգմ., առաջ. և ծանոթ. Ս. Ս. Արև
շատյանի, Եր., 1980, էջ 42: Այսուհետ տեքստում` Երկ.:
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դուրս է ժամանակից և տարածությունից, առաջին շարժիչն
է` ամեն մի շարժման անփոփոխ պատճառը: Հատկանշական
է, որ Դավիթը չի բաժանում Աստծուն անմիջականորեն հա
յելու մասին նորապլատոնական միտքը: Այստեղ նկատվում
է նորապլատոնական ալեքսանդրիական դպրոցի ազդեցու
թյունը, որը մի շարք հարցերում հետևում էր պերիպաթե
տիկյան լուծումներին: Դավիթը, ինչպես այդ դպրոցի մյուս
ներկայացուցիչները, ընդհանուր առմամբ դուրս չի եկել
նորապլատոնականության շրջանակներից, և միանգամայն
հասկանալի է, որ Աստված նրա համար մնում է իբրև ճանա
չողության բարձրագույն ու գերագույն նպատակ: Սակայն,
քանի որ Աստված, ըստ էության, անմիջականորեն ճանաչե
լի չէ, բնության` իբրև նրա արարչության արդյունքի ճանա
չումը դառնում է անհրաժեշտություն, որովհետև Արարչի
իմացության այլ եղանակ չկա:
Դավիթը հետևում է այն հայեցակարգին, ըստ որի` Աստ
ծուն հասու լինելը հնարավոր է միայն աստիճանաբար` նյու
թական արարածներից, իրերի անմարմին ձևերի ըմբռնմամբ,
դեպի աննյութական էություններն ընթանալու ուղիով: Այդ
սկզբնական վերընթաց փուլն իրերի աշխարհի ճանաչողու
թյունն է, իրեր, որոնք ունեն «նյութական կեցություն ըստ
առարկայի և ըստ մտածության» [Երկ., 104], այսինքն` այն
պիսի իրերի, որոնց գոյությունը և մարդու կողմից դրանց
ըմբռնումն անհնար է առանց դրանց նյութական սուբստ
րատի: Այդ փուլը ճանաչողության զգայական աստիճանն է,
առանց որի` աշխարհը ճանաչելն առհասարակ հնարավոր չէ:
Այսմակարդակում իմացվում է այն, ինչ մատչելի է զգայա
րաններին:
Սակայն ճանաչողությունը չի կարող սահմանափակվել
միայն զգայական իմացության փուլով: Հիմնվելով դրա վրա`
միտքը երկրորդ աստիճանում ըմբռնում է ձևերը, որոնք ու

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

365

նեն «նյութական կեցություն ըստ առարկայի և աննյութա
կան` ըստ մտածության»: Այդ փուլում, Դավթի կարծիքով,
տեղի է ունենում նյութական իրերի պատկերների ճանա
չում, իրեր, որոնք վերացարկված են սուբստրատից` մատե
րիայից: Առարկայի ձևի կամ պատկերների` որպես աննյու
թական կեցության մտավոր վերարտադրության դեպքում
դրանց մոտ նյութական ոչ մի բան չի առմտածվում: Իրենց
բովանդակությամբ ձևերը նյութական են, քանի որ չեն կա
րող գոյություն ունենալ առանց մատերիայի, ինչպես օրի
նակ` եռանկյունին կամ քառանկյունին: «Նրանք գտնվում
են կամ քարի մեջ, կամ փայտի մեջ, կամ որևէ այլ նյութի մեջ»
[Երկ., 104-105]: Բայց մտքում վերարտադրվելիս ձևերն ըն
կալվում են առանց նյութի ճիշտ այնպես, ինչպես մոմը, որ
իր վրա արտապատկերելով մատանու նշանները` ոչ մի բան
չի ընդունում մատանու բուն նյութից: Այս փուլում կատար
վում է անցում զգայականից բանական ճանաչողությանը:
Վերջին` երրորդ փուլը էությունների իմացությունն է,
էություններ, որոնք «աննյութական են և՛ ըստ առարկայի,
և՛ ըստ մտածողության, ինչպես Աստված, հրեշտակը, բա
նականությունը, հոգին» [Երկ. 104]: Սրանք անմատչելի են
զգայական ընկալմանը և հասու են միայն բանական ճանա
չողությանը:
Այսպիսով` ճանաչողությունը սկսվում է իրերի, նյութա
կան գոյերի իմացությունից և անցնելով աննյութ, անմար
մին ձևերի իմացության աստիճանով` ավարտվում է բացար
ձակապես աննյութ գոյի, աստվածային կեցության իմացու
թյամբ:
Ճանաչողության երեք փուլին համապատասխան` Դա
վիթն առաջ է քաշում գիտությունները հաջորդաբար ու
սումնասիրելու անհրաժեշտության հարցը. սկզբում պետք է
ուսումնասիրել ֆիզիկան (բնագիտությունը), որը զբաղվում
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է նյութական իրերի աշխարհի ուսումնասիրությամբ, այնու
հետև մաթեմատիկան` նյութական մարմինների ու դրանց
հարաբերությունների վերացական ձևերի ու խորհրդանիշնե
րի (սիմվոլների) մասին գիտությունը, և միայն դրանից հետո
աստվածաբանությունը (կամ մետաֆիզիկան), որը զբաղվում
է ոչ նյութական աշխարհի իմացությամբ: Վկայակոչելով
Պլատոնին և Արիստոտելին` Դավիթը պնդում է, որ անհնար
է նյութական էությունների ճանաչումից անմիջապես անց
նել աստվածային, աննյութական կեցության իմացությանը:
Հենց այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է անցնել երկրորդ` վե
րացական ձևերի ու խորհրդանիշերի ըմբռնման փուլով, որը
բանականությունը նախապատրաստում է ամբողջովին անն
յութական կեցության` Աստծու իմացությանը:
Աստծու գոյության տիեզերաբանական ապացույցը,
աստվածային կեցության հաստատումը` արարված բնու
թյան ճանաչման միջոցով, Դավթին հանգեցնում են ոչ
միայն մարդուն շրջապատող և նրա մտածողությունից ան
կախ իրերի ու երևույթների աշխարհի` այդ «անկասկածելի»
կեցության իրական գոյության փաստի ընդունման, այլև
այդ կեցությունը ճանաչելու հնարավորության ու անհ
րաժեշտության:
Աշխարհը ճանաչելու հնարավորության, ինչպես և առ
հասարակ ճանաչողության հնարավորությունների հարցը
Դավիթը հատուկ քննում է փիլիսոփայության սահմանման
(դեֆինիցիայի) կապակցությամբ, մի հարց, որը չի դրվել նա
խորդ հայ մտածողների կողմից: Առանձնապես գնահատելի
է, որ փիլիսոփայական գիտության սահմանումը և աշխարհի
ճանաչելիության ապացուցումը Դավթի մոտ բխում է ագ
նոստիցիզմի հետևողական քննադատությունից:
Դավիթը հետևողականորեն բացահայտում է ագնոս
տիկների ու հարաբերապաշտերի (ռելյատիվիստների), սկեպ
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տիկների ու սոփեստների պնդումների սնանկությունը,
ովքեր ժխտում են աշխարհի ճանաչելիության հնարավորու
թյունը և այդ պատճառով` նաև փիլիսոփայության գոյու
թյունը: Այդ մտածողներից էր նախ սկեպտիկ Պիհռոնը, որի
հետևորդների դեմ Դավիթն ուղղել է իր քննադատությու
նը: Ապա Կռատիլոսը` անտիկ հարաբերապաշտության (ռել
յատիվիզմի) հիմնադիրը և պիհռոնական ագնոստիցիզմի
գլխավոր աղբյուրը, սոփեստ Գորգիասը, որոնց անունները
Դավիթը չի հիշատակում, բայց մանրամասն վերլուծում ու
հերքում է նրանց տեսակետները:
Ապացուցելով գոյի ճանաչման հնարավորությունը`
Դավիթը դրանով իսկ ապացուցում է գոյի մասին գիտու
թյան` փիլիսոփայության հնարավորությունն ու օրինակա
նությունը: Փիլիսոփայական ճանաչողության առարկան են,
մի կողմից, առանձին իրերը, եզակի գոյերը, իսկ մյուս կող
մից` համընդհանուրն ու անփոփոխը: Ճանաչողության ուժը
հենց այն է, որ իրերի ու հասկացությունների սահմանման
միջոցով իմացությունը կարող է ընթանալ եզակիից դեպի
համընդհանուրը և ընդհակառակը` համընդհանուրից դեպի
եզակին: Ինչ խոսք, գոյը գտնվում է շարժման ու փոփոխու
թյան մեջ, ինչպես պնդում են Կռատիլոսի հետևորդները:
Բայց դա հիմք չի տալիս ճանաչողության հնարավորության
մասին հարաբերապաշտական (ռելյատիվիստական) և սկեպ
տիկական եզրակացությունների համար, որովհետև գոյի
մասին գիտությունը` «փիլիսոփայությունը վերաբերում է
ոչ թե մասնավոր իրերին, որոնք հարահոսուն և շարժուն են,
այլ ընդհանուր գոյերին, որոնք չեն փոփոխվում, այլ նույնն
են լինում մշտապես» [Երկ., 40]: Փիլիսոփայական ճանաչո
ղության առարկան հենց այն ընդհանուրն է իրերի մեջ, որը
փոփոխության չի ենթարկվում նրանց մշտատև շարժման
ընթացքում: Հենց ամբողջ գոյի շարժումն ու փոփոխությու
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նը ճանաչելու միջոցով է, որ փիլիսոփայությունը կարող է
ըմբռնել այն, ինչը կազմում է իրի անփոփոխ էությունը, այ
սինքն` հասնել իրի սահմանմանը` որպես այդպիսին:
Դավիթը բանավիճում է այն մտածողների հետ, ովքեր
ժխտում են փիլիսոփայական ճանաչողության հնարավորու
թյունը` ելնելով այն բանից, թե ամեն մի ճանաչողության
աղբյուր զգայական ընկալումն է: Այս դեպքում փիլիսո
փայության բաղադրամասերը` բնագիտությունը, մաթե
մատիկան և աստվածաբանությունը, որոնք, նրանց կարծի
քով, դուրս են զգայական ճանաչողության շրջանակներից,
նույնպես չեն կարող հավաստի գիտելիքի աղբյուր լինել: Եվ
քանի որ մերժվում է փիլիսոփայության բաղադրամասերի
ճանաչողական հնարավորությունը, ապա այդ բաղադրամա
սերից բաղկացած փիլիսոփայությունը նույնպես չի կարող
դիտվել իբրև աշխարհը ճանաչելու հնարավորություն ունե
ցող գիտություն:
Շարադրելով իր հակառակորդների հայացքները` Դա
վիթն այնուհետև անցնում է դրանց հերքմանը: Նախ` նա
մերժում է ճանաչողության սահմանափակումը սոսկ զգայա
կան աստիճանով: Մարդկային միտքը ճանաչողության երեք
փուլում էլ (իրերի, դրանց ձևերի և անմարմին աստվածային
էությունների ըմբռնում) օգտվում է և՛ զգայություններից,
և՛ բանականությունից: Ճանաչողության ամեն մի աստիճա
նին համապատասխանում է փիլիսոփայության առանձին
բաժին, և դրանք անկարելի է որևէ կերպ դուրս բերել փիլի
սոփայական գիտության ամբողջական կառուցվածքից: Փի
լիսոփայությունը միավորում է այդ բաժինները և վերանա
լով դրանց հետաքրքրող մասնավոր դեպքերից` զբաղվում է
ընդհանուրի, իրերի ու երևույթների անփոփոխ էություննե
րի իմացությամբ:
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Դավիթը սրամտորեն մերժում է ագնոստիցիզմի հե
տևորդների ձգտումը` վերացնել փիլիսոփայությունը, ասե
լով, թե դրա համար նրանք պետք է բերեն անհրաժեշտ ապա
ցույցներ, որը նշանակում է դիմել փիլիսոփայությանը, քանի
որ «ապացուցման մայրը» փիլիսոփայությունն է, դրա բաղ
կացուցիչ մաս և գործիք հանդիսացող տրամաբանությունը:
Ուստի` նա, ով ձգտում է վերացնել փիլիսոփայությունը, իր
միտքն ապացուցելու համար կամա թե ակամա պետք է փիլի
սոփայի` դրանով իսկ ապացուցելով իր մերժած գիտության
գոյությունը:

3.3. Գիտությունների դասակարգումը և
փիլիսոփայության սահմանումը

Փիլիսոփայական գիտությունը սահմանելու նպատա
կով Դավիթը համակարգել է իր ժամանակի գիտելիքների
բոլոր բնագավառները, առաջարկել գիտությունների կուռ
դասակարգում, որն ընկած էր միջնադարյան կրթության
հիմքում, և նպաստել գիտելիքի տարբեր բնագավառների ու
առհասարակ գիտատեսական մտքի բյուրեղացմանը:
Ելնելով գիտությունների արիստոտելյան դասակար
գումից` Դավիթը մարդկային բոլոր գիտելիքները բաժա
նում է գործնական և բանական արվեստների: Գործնական ար
վեստը գիտություն չէ, քանզի այն ընդգրկում է զանազան
արհեստներն ու արվեստները, ինչպես օրինակ` ատաղձա
գործությունը, դարբնությունը, գեղանկարչությունը, քան
դակագործությունը, գործնական բժշկությունը, քարհատի
ու շինարարի արհեստները, մի խոսքով` հետազոտություն և
տեսականացում չպահանջող, այլ պարզապես մեխանիկորեն
ընկալվող, փորձով ու հմտություններով բավարարվող կիրա
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ռական արվեստների և արհեստների բոլոր տեսակները: Այն
օգտվում է փիլիսոփայության ու դրա բաղկացուցիչ մասերի
մշակած պատրաստի տեսական դրույթներից և առանց կշռա
դատությունների, առանց դրանց էության մեջ խորանալու,
պարզապես հավատ ընծայելով, չկասկածելով, չստուգելով`
դրանք իրագործում է պրակտիկայում: Արհեստավորը, վար
պետը, առհասարակ գործնական արվեստի ներկայացուցիչը,
սոսկ կիրառելով այդ դրույթները, «ոչ մի բառ չասելով» [Երկ.
90], կարող է պատրաստել աթոռ, սուր, արձան և այլն: Ճիշտ
այդպես էլ պրակտիկ բժիշկը, «չիմանալով, թե ինչո՞ւ տարրե
րը [ընդամենը] չորս են, բայց առանց տարակուսանքի վերց
նում է այդ բանը փիլիսոփայությունից և զարդարում է իր
արվեստը» [Երկ., 89]:
Գիտությունների դասակարգումը Դավիթը սկսում է
«բանական» կամ «մտահայեցողական» արվեստի քննու
թյամբ` որպես փիլիսոփայության սահմանման հարցի քննու
թյան անհրաժեշտ փուլ: Նա կառուցում է մի բարդ, բազմաս
տիճան համակարգ, որն ընդգրկում է հայտնի տեսական բո
լոր գիտելիքները: Նրա տարբերակումը սկսվում է ստորին
աստիճանից և վերընթաց ընթանում դեպի փիլիսոփայական
գիտություն: Դա առաջին հերթին քերականությունն է, ապա
ճարտասանությունը, որոնք նա քննության է առնում իբրև
նախնական անհրաժեշտ գիտություններ, որոնց հաջորդում
է դասակարգման ստորին շարքի երրորդ աստիճանը` տրա
մաբանությունը (կամ հին իմաստով` դիալեկտիկան): Դավթի
համաձայն` երրորդ աստիճանն արդեն փիլիսոփայության
բաղկացուցիչ մասն է ու միաժամանակ նրա գործիքը: Այս
պիսով, գիտությունների առաջին բաժանումը փիլիսոփայու
թյան նախնական աստիճանի` տրամաբանության միջոցով
կապվում է երկրորդ` բարձրագույն բաժանման հետ, որտեղ
արդեն հանդես է գալիս ինքը` փիլիսոփայական գիտությու
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նը: Այն բաժանվում է երեք ընդհանուր մասի` բարձրագույն
ձևական տրամաբանության, տեսական փիլիսոփայության և
գործնական փիլիսոփայության: Սրանցից յուրաքանչյուրն
իր հերթին բաժանվում է երեք մասի կամ գիտաճյուղի: Տրա
մաբանության մեջ դրանք են` «այն, ինչ (հարկ է ուսումնա
սիրել) նախքան ապացուցումը, այսինքն` մինչև հնարները
(կամ տրամաբանական գործողությունների միջոցները), այն,
ինչ իրենք ապացուցում են և այն, ինչը մտնում է ապացու
ցումների մեջ» [Երկ., 207]:
Տեսական փիլիսոփայությունը, որի նպատակն է բանա
կան ճանաչողությունը, բաժանվում է, ինչպես արդեն նշվել
է, բնագիտության (ֆիզիկայի), մաթեմատիկայի և աստվա
ծաբանության (մետաֆիզիկայի): Այդ գիտություններն ու
նեն բարդ ստորաբաժանումներ: Նշելով, որ բնագիտության
ու աստվածաբանության ճյուղերի դասակարգումը չափա
զանց բարդ է և մեծ ուշադրություն է պահանջում, Դավիթը
շրջանցում է դրանք և հանգամանալից խոսում մաթեմատի
կայի բաժանման ու մաթեմատիկական գիտաճյուղերի ծագ
ման մասին, թե «ով է ստեղծել մաթեմատիկայի [տարբեր]
տեսակները»: Դրանք են թվաբանությունը, երաժշտությու
նը, երկրաչափությունը և աստղագիտությունը, այսինքն`
այն գիտությունները, որոնք զբաղվում են քանակի կատե
գորիայով և քանակական զանազան հարաբերակցություն
ներով` թվային (թվաբանությունն ու երաժշտությունը) և
տարածական (երկրաչափությունն ու աստղագիտությու
նը): Մաթեմատիկական չորս գիտությունները տեղ են գրա
վում բնագիտության և աստվածաբանության միջև, քանի
որ անցման անհրաժեշտ աստիճան են` միտքն անմարմին
աստվածային էությունների ըմբռնմանը նախապատրաստե
լու համար:
Եթե տվյալ համակարգի ստորին աստիճանի երեք գիտաճ
յուղը` քերականությունը, ճարտասանությունը և դիալեկ
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տիկան, միջնադարյան «հումանիտար» կրթության, այսպես
կոչված` տրիվիումի (եռուղու) հիմքն էին, որը նախորդում
է փիլիսոփայությամբ զբաղվելուն, ապա մաթեմատիկա
կան չորս գիտաճյուղերը, հանդիսանալով փիլիսոփայական
գիտության բաղկացուցիչ մաս, ընդգրկում էին այն ժամա
նակվա ճշգրիտ գիտելիքի, այսպես կոչված` քվադրիվիումի
(քառուղու) ամբողջ շրջանակը, որին ձեռնամուխ էին լինում
փիլիսոփայության մեջ արդեն բավականաչափ խորանալուց
և բնագիտական գիտաճյուղերին տիրապետելուց հետո:
Փիլիսոփայությունը կենտրոնական տեղ է գրավում գի
տությունների դասակարգման մեջ: Գիտությունների հիմ
նական մասը մտնում է փիլիսոփայության մեջ, իսկ տրի
վիումի գիտություններն անհրաժեշտ նախնական գիտելիք
են, նախապատրաստական աստիճան փիլիսոփայությամբ
զբաղվելու համար, ընդ որում, տրիվիումի երրորդ աստիճա
նը` դիալեկտիկան կամ տրամաբանությունը, նույնպես փի
լիսոփայական գիտաճյուղ է ու միաժամանակ նրա գործիքը:
Այսպիսով` գիտությունների ամբողջ համակարգը կա
ռուցվում է փիլիսոփայության շուրջ` և դրա տարբերակման
ու համակարգման համեմատ: Դա միանգամայն օրինաչափ
է, քանի որ, ըստ Դավթի` «բոլոր բանական արվեստները կա
րիք ունեն բաժանման, սահմանման և ապացուցման, որոնց
մայրն է ճանաչված փիլիսոփայությունը» [Երկ., 91]: Սա
կայն փիլիսոփայության դերը գիտելիքների ընդհանուր հա
մակարգում և մարդկային պրակտիկայում դրանով չի սահ
մանափակվում: Նրա ուղենշող դերը պահպանվում է նաև
գործնական արվեստների և արտադրական գործունեության
ասպարեզներում, քանի որ «փիլիսոփայությունը սկզբունք
ներ է տալիս ոչ միայն բանական, այլև անբանական ար
վեստներին և գիտություններին, ինչպես օրինակ` լարի [կի
րառությունը] հյուսների կողմից և կրակինը` դարբնության
մեջ» [Երկ., 90]:

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

373

Փիլիսոփայությունը դիտելով գիտությունների դասա
կարգման հիմնական օղակ` Դավիթը սկզբունքային նշանա
կություն է տալիս փիլիսոփայության առարկայի, խնդիրնե
րի և էության սահմանմանը: Բայց նախ նա հետազոտում է
բուն սահմանման խնդիրը, ինչը սերտորեն կապված է կռա
տիլոսյան–պիհռոնյան սկեպտիցիզմի և ագնոստիցիզմի դեմ
նրա պայքարի հետ, որոնք ժխտում են փիլիսոփայությունն
իբրև գիտություն և աշխարհի ճանաչման հնարավորու
թյունն առհասարակ:
Դավթի կարծիքով` այն առարկան, որը սահմանվել չի
կարող, չի էլ կարող ճանաչվել. «Եթե որևէ մեկը ցանկա
նում է ճիշտ մտածել ու խորհել որևէ իրի մասին, նա ամե
նից առաջ պետք է գիտենա այդ իրի բնությունը, այսինքն`
նրա սահմանումը»: Գիտության, հատկապես` փիլիսոփա
յության պատմության համար մեծ հետաքրքրություն է
ներկայացնում Դավթի այն միտքը, որ սահմանման` որպես
տրամաբանական կատեգորիայի ծագումը անմիջականորեն
կապված է մարդկանց գործնական կարիքների հետ: Հողա
յին հարաբերություններ` ահա այն աղբյուրը, որը ծնունդ է
տվել սահմանման գաղափարին, ապա դարձել տրամաբանա
կան մտածողության սեփականությունը. «Պետք է գիտենալ,
որ սահմանումն առաջացել է գյուղերի և ագարակների սահ
մաններն ընդօրինակելուց, քանի որ մեր նախնիները, որպես
զի խուսափեն երկու ծայրահեղություններից` ավելորդու
թյունից և պակասությունից, ստեղծեցին սահման դնելու
արվեստը, որպեսզի վայելեն իրենց ունեցածը և ձեռք չտան
ուրիշներինը: Այդպես էլ սահմանումը, սահմանազատելով
տվյալ առարկան, այն տարանջատում է այլ առարկաներից»
[Երկ., 54-55]: Ինչպես տեսնում ենք, սահմանման տրամա
բանական կատեգորիան Դավիթը բխեցնում է ոչ թե մտածո
ղությունից, այլ օբյեկտիվ կեցությունից, հողային հարաբե
րություններից:
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Դավիթը համանման մոտեցում է ցուցաբերում նաև
տարբեր, հատկապես` մաթեմատիկական գիտությունների
առաջացման հարցում, որը նույնպես պայմանավորված է
եղել մարդկանց գործնական կարիքներով: Այսպես, «թվա
բանությունը ստեղծել են փյունիկեցիները, որոնք վաճառա
կաններ լինելով, համարողական արվեստի կարիք ունեին`
հաշվումներ կատարելու համար: Իսկ երաժշտությունը
ստեղծել են թրակացիները, որովհետև այնտեղից էր Օրփևսը
… Իսկ աստղաբաշխությունը ստեղծել են քաղդեացիները,
որովհետև անամպ և մշտապես ջինջ երկինքը նրանց թույլ էր
տալիս զննել աստղերի շարժումը: Իսկ երկրաչափությունը
անհրաժեշտությունից դրդված ստեղծել են եգիպտացինե
րը, որովհետև երբ Նեղոսը հորդացումների ժամանակ հեղե
ղում էր Եգիպտոսը և խառնում էր անդաստանների սահման
ները, եգիպտացիների միջև կռիվներ ու սպանություններ
էին լինում յուրաքանչյուր սահմանի վրա, մինչև որ նրանք
չհայտնագործեցին սպանակ կոչված չափը. և այն դնելով,
գտնում էին յուրաքանչյուր անդաստանի սահմանը, որտե
ղից և առաջ եկավ երկրաչափությունը» [Երկ., 110-111]:
Ժխտելով ագնոստիկների բոլոր փորձերը փիլիսոփայու
թյան վերացման ուղղությամբ և հաստատելով մարդկային
բանականության իրավունքներն ու հնարավորություննե
րը` Դավիթը չի սահմանափակվում փիլիսոփայության մեկ
սահմանումով: Նա առաջադրում է վեց սահմանում, որոնք
վերցրել է անտիկ գիտության դասականներ Պյութագորա
սից, Պլատոնից և Արիստոտելից, ովքեր, Դավթի կարծիքով,
սպառիչ պատկերացում են տալիս փիլիսոփայության, դրա
առարկայի, էության և նպատակի մասին: Առաջին. «փիլի
սոփայությունը գիտություն է գոյերի մասին որպես այդպի
սին», երկրորդ` «փիլիսոփայությունը գիտություն է աստ
վածային և մարդկային իրողությունների մասին», երրորդ`
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«փիլիսոփայությունը խորհրդածություն է մահվան մա
սին», չորրորդ` «փիլիսոփայությունը Աստծուն նմանվելն է
ըստ մարդկային կարողության», հինգերորդ` «փիլիսոփա
յությունը արվեստների արվեստն է և գիտությունների գի
տությունն է», վեցերորդ` «փիլիսոփայությունը սեր է դեպի
իմաստությունը» [Երկ., 62-63]:
Այս սահմանումները, որոնք Դավիթը փոխառել է անտիկ
փիլիսոփաներից, նրա նորապլատոնական փիլիսոփայու
թյան սինկրետիկ ոգուն համապատասխան` ոչ միայն հեշ
տությամբ զուգակցվում և համատեղվում են, այլև փոխլ
րացնում են միմյանց:
Դավիթը տարբերում է սահմանման երկու տեսակ` առաջ
նային և երկրորդային: Առաջնային սահմանումն առարկան
բնութագրում է ամբողջության մեջ` առանց տարբերակման,
կամ էլ բնորոշում է ինչ-որ բանի ընդհանուր նպատակն ու
խնդիրը: Իսկ երկրորդային կամ հաջորդող սահմանումը
բնութագրում է ենթակա առարկան կամ խնդիրն առանձին
վերցրած, այսինքն` կոնկրետ դեպքում:
Առաջին երկու սահմանումը` «փիլիսոփայությունը գի
տություն է գոյի մասին որպես այդպիսին» և «փիլիսոփա
յությունը գիտություն է աստվածային և մարդկային իրո
ղությունների մասին», սահմանումներ են` ըստ առարկայի և
ըստ ենթակայի: Ընդ որում` դրանցից առաջինն առաջնային
սահմանում է, իսկ երկրորդը` հաջորդող, այսինքն` ըստ են
թակայի: Երկու սահմանումն էլ, որոնք Դավիթը վերագրում
է Պյութագորասին, մատնանշում են փիլիսոփայության
առարկան:
Երրորդ և չորրորդ սահմանումները` «փիլիսոփայու
թյունը խորհրդածություն է մահվան մասին», «փիլիսոփա
յությունը Աստծուն նմանվելն է ըստ մարդկային կարողու
թյան», սահմանումեն ըստ խնդրի և ըստ նպատակի: Երրորդ
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սահմանումը նա պարզաբանում է հետևյալ կերպ. «մահվան
մասին խորհրդածությունն ամենևին էլ չի նշանակում ինք
նասպանություն, այլ ենթադրում է հոգու մաքրում արատա
վոր կրքերից», դրանք մեռցնելը, հոգին տառապանքներից
ազատելու և մարդուն խաղաղ ու վայելուչ մահվան նախա
պատրաստելու նպատակով: Այս կապակցությամբ արտահայ
տելով իր նորապլատոնական հայեցակարգի բուն էությունը`
Դավիթը հաստատում է, որ փիլիսոփայության հիմնական
նպատակը մարդուն կատարելության հասցնելն է, իսկ դրա
լավագույն միջոցը` կրքերը մեռցնելը և հոգին մաքրելը,
որոնք անհրաժեշտ են լավագույն աշխարհ անցնելու համար:
Այդ բանում մարդուն ամենից շատ կարող է օգնել ճշմարիտ
փիլիսոփայությունը, որը նրան զինում է ոչ միայն աշխարհի
ու ինքն իրեն ճանաչմամբ, այլև, որ առավել կարևոր է, անհ
րաժեշտ առաքինությամբ:
Որոշելով փիլիսոփայության նպատակը` Դավիթը դրան
տալիս է բարոյական ուղղվածություն: Գիտելիքը օժանդակ
դեր է կատարում, այն օգնում է մարդուն հասնել հոգեկան
առաքինության, որովհետև հնարավորություն է տալիս`
տարբերելու կեղծը ճշմարտից և խուսափելու չարից: Առաքի
նությունը, հոգևոր կատարելությունը բարձր են գիտելիքից,
քանի որ առաքինությունը փիլիսոփայության վերջնական և
գերագույն նպատակն է: Այս կարևորագույն դրույթը, որի
վրա պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել, բնորոշ է Դավթի
աշխարհայացքին և կենտրոնական տեղ է գրավում նրա փի
լիսոփայական հայեցակարգում: Այդ խնդրին նա բազմիցս
անդրադառնում է զանազան առիթներով և ամեն անգամ
այն ամրապնդում անտիկ մտածողների հեղինակությամբ:
Դեռևս Պլատոնն ասել է. «Ես փիլիսոփա եմ անվանում ոչ այն
մարդուն, որ շատ բան գիտե, և ոչ նրան, ով շատ բաների մա
սին կարող է խոսել, այլ նրան, ով անբիծ ու անարատ կյանք
է վարում» [Երկ.,120]:
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Եթե փիլիսոփայության երրորդ սահմանման համա
ձայն` նրա մերձավորագույն նպատակն է արատավոր կրքե
րը մեռցնելն ու հոգին մաքրելը, ապա այդ ամենը Աստծուն
նմանվելու նախապատրաստություն է մարդկային հնարա
վորությունների չափով (չորրորդ սահմանում): Կատարյալ
փիլիսոփան, ըստ Դավթի, իրոք նման է Աստծուն: Բարու
թյուն, իմաստություն և հզորություն` ահա այն հիմնական
հատկությունները, որոնք փիլիսոփային նմանեցնում են
Աստծուն, որովհետև Աստծու կերպարին հատուկ այդ գծե
րը «հատուկ են նաև կատարյալ փիլիսոփային» [Երկ., 81]:
Այդ հատկություններն անկապտելի են աստվածություն
հասկացությունից, մինչդեռ մարդը դրանք ձեռք է բերում
իր ողջ կյանքի ընթացքում և այն էլ սոսկ մասամբ ու ոչ միշտ
հաջողությամբ: Սակայն անկախ այդ վերջնական նպատա
կին հասնելու աստիճանից` փիլիսոփայի կյանքի էությունը
պետք է լինի առաքինության առաջընթացի, շրջապատող
աշխարհի մասին գիտելիքների կուտակման միջոցով «իրեն
Աստծուն նմանեցնելը», «իսկ նմանվել Աստծուն նշանակում
է խոհեմությամբ տոգորված դառնալ բարեպաշտ և արդար»
[Երկ., 84]:
Դավիթն առանձնացնում է Պլատոնի «Թեետետից» մեջ
բերված այս սահմանումը, որին աներկմտորեն ենթարկում
է մնացած բոլորը, որովհետև մյուսներն առանձին վերցրած
չեն կարող հոգին հասցնել կատարելության: Հոգու` նյութա
կան և հոգևոր գոյերի ու դրանց իմացության վրա հիմնված
բարոյական մաքրության նպատակաուղղված և գիտակց
ված ձգտումն է, որ հասցնում է Դավթի` Աստծու նմանու
թյուն անվանված կատարելությանը:
Դավթի ռացիոնալիստական բարոյագիտությունը, որը
դեռևս դուրս չի գալիս պլատոնականության շրջանակնե
րից, էապես տարբերվում է նորապլատոնականության, մաս
նավորապես` Պլոտինոսի, Յամբլիքոսի, Սիրիանոսի և Պրոկ
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լեսի կրոնախորհրդապաշտական բարոյագիտությունից`
աստվածային ուժերին տիրելու և Աստծու հետ միաձուլվե
լու նրանց դիցահմայություններով և խորհրդապաշտական
ձգտումներով հանդերձ: Դրանում դարձյալ արտահայտված
է այն տարբերությունը, որ գոյություն ուներ, մի կողմից,
նորապլատոնականության հռոմեական–աթենական ու ասո
րական և մյուս կողմից` ալեքսանդրիական դպրոցների միջև,
որը կրում էր ռացիոնալիստական ու առողջ գիտական մի
տումներով հագեցած պերիպաթետիկյան ազդեցությունը:
Հինգերորդ սահմանումը` «փիիսոփայությունը ար
վեստների արվեստն է և գիտությունների գիտությունը»,
Դավիթն անվանում է սահմանում` «ըստ առավելության»,
քանի որ արտահայտում է այն փաստը, որ փիլիսոփայու
թյունը բարձր է բոլոր գիտություններից և արվեստներից,
որոնք փիլիսոփայության «հպատակներն» են: Դավիթը
փիլիսոփայությունը նմանեցնում է թագավորի, որը հոգ է
տանում ժողովրդի մասին իր իշխանների ու գործակալների
միջոցով և «չի աղտոտում իրեն` ամբոխի հետ անմիջականո
րեն խոսելով»: Ճիշտ այդպես էլ փիլիսոփայությունն առաջ
է մղում գիտություններն ու արվեստները, «որոնց միջոցով
ճանաչում է նրանց իսկ ենթակա իրերը» [Երկ., 88]: Ինչ
պես թագավորը չի զբաղվում մանրուքներով ու մասնավոր
հարցերով և թողնում է դրանք իր պաշտոնյաներին ու կա
ռավարիչներին, այնպես էլ փիլիսոփայությունը ճանաչում
է միայն ընդհանուրն ու էականը` առանձին գիտություննե
րին ու արվեստներին թողնելով կոնկրետ գիտելիքին ենթա
կա բնագավառների իրերի մասնավոր և առանձնահատուկ
դրսևորումների ճանաչողությունը: Հենց դրանում է փիլի
սոփայության առավելությունը մյուս գիտությունների ու
արվեստների հանդեպ: Փիլիսոփայությունը ճանաչողու
թյան գագաթն է, բարձրագույն աստիճանը, այդ պատճառով
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էլ ըստ առավելության սահմանումը ճիշտ է արտահայտում
փիլիսոփայական գիտության էությունը` այլ գիտություն
ների ու արվեստների հետ նրա հարաբերությունների բացա
հայտման միջոցով: Տվյալ սահմանումը, ըստ Դավթի, փո
խառված է Արիստոտելի «Մետաֆիզիկայից», թեև այնտեղ
նման դատողության չենք հանդիպում: Այդ սահմանումը
ձևակերպված է իր իսկ` Դավթի կողմից, արվեստի, գիտու
թյան և փիլիսոփայության փոխհարաբերության մասին
Արիստոտելի ուսմունքի հիման վրա:
Վերջին` ըստ ստուգաբանության սահմանումը` «փիլի
սոփայությունը սերն է դեպի իմաստությունը», Դավիթը,
ինչպես առաջին երկու սահմանումը, փոխառել է Պյութա
գորասից` նրա հետևորդ Նիկոմաքոսի միջոցով: Այս սահմա
նումը եզրափակողն է, քանի որ վերաբերում է փիլիսոփա
յության անվանմանը, երբ այն արդեն սահմանված է` ըստ
էության, և ապացուցված է նրա գոյությունը, «որովհետև
ամեն մի իր նախ պետք է առաջանա և հետո միայն ստանա
իր անվանումը» [Երկ., 67]:
Մանրամասն վերլուծելով ու հիմնավորելով բոլոր վեց
սահմանումները, որոնք նա ձգտում էր միաձուլել մեկ ընդ
հանրության մեջ ու ներկայացնել իբրև մի ամբողջություն,
Դավիթն այնուհետև անցնում է փիլիսոփայության բաժան
մանը: Բաժանման ելակետային սկզբունքն այն է, որ մար
դուն հատուկ է փիլիսոփայել գոյի և իր վարքի մասին:

3.4. Ուսմունք ճանաչողության և ճիշտ վարքի մասին

Դավիթը փիլիսոփայությունը բաժանում է երկու մասի`
տեսական, որը զբաղվում է օբյեկտիվ գոյի ճանաչումով` իր
բոլոր դրսևորումների մեջ և գործնական, որի նպատակն է
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մարդու ճիշտ վարքը, հոգեկան կատարելության և իսկական
առաքինության հասնելը:
Փիլիսոփայության այդպիսի բաժանման մյուս հիմքն
այն է, որ մարդկային հոգին օժտված է երկու տեսակի ունա
կությամբ` ճանաչողական և կենդանական: Հոգու ճանաչո
ղական ունակություններն են` զգայությունը, երևակայու
թյունը, կարծիքը, տրամախոհությունը և միտքը: Սրանք
կազմում են ճանաչողության վերընթաց աստիճանների հիմ
քը. հաջորդաբար բարձրանալով զգայական ընկալումներից
և անցնելով միջանկյալ աստիճաններով` հասնում են բարձ
րագույն ձևին` բանական ճանաչողությանը:
Հոգու հիշյալ հատկություններին համապատասխան`
գոյություն ունի ճանաչողության երկու` զգայական ու բա
նական ձև, և հինգ վերընթաց` մեկը մյուսին նախապատրաս
տող աստիճաններ: Ճանաչողության գործընթացի սկզբնա
կան աստիճանը հիմնվում է զգայությունների վրա: Այն
ընդգրկում է զգայությունների, երևակայության և չհիմ
նավորված կարծիքի վրա հիմնվող փորձնական ու էմպիրիկ
գիտելիքը: Ճանաչողության զգայական և բանական աստի
ճանների միջև միջանկյալ ձևը արվեստն է, որը հիմնված է
երևակայության, հիմնավորված կարծիքի և տրամախոհու
թյան վրա: Բանական, այսինքն` գիտական ճանաչողությու
նը հիմնվում է տրամախոհության վրա: Ճանաչողության
վերջին` բանականության վրա հիմնված բարձրագույն աս
տիճանին համապատասխանում է փիլիսոփայական գիտելի
քը, զուտ փիլիսոփայությունը` որպես շրջապատող աշխարհն
ըմբռնելու ամբողջ գործընթացն ամփոփող ճանաչողության
բանական ձևի գագաթնակետ:
Այսպիսով` «ճանաչողական հինգ ունակությունները`
զգայությունը, երևակայությունը, կարծիքը, տրամախոհու
թյունը, միտքը» [Երկ., 96-97] ճանաչողությանն ուղեկցում
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են փորձից դեպի «գիտությունների գիտությունը և արվեստ
ների արվեստը», այսինքն` նրա բարձրագույն աստիճանը`
փիլիսոփայությունը, անցկացնելով այն էմպիրիայի, արվես
տի և գիտական գիտելիքի միջով: Դավիթը մանրամասն բնու
թագրում է այդ աստիճաններից յուրաքանչյուրը, հատկա
պես առանձնացնելով վերջին երկու աստիճանը` գիտական
գիտելիքը և փիլիսոփայությունը որպես նախորդ աստիճան
ների` փորձի, էմպիրիայի ու արվեստի վրա հիմնված ճանաչո
ղության առավել հավաստի և համապարփակ ձևեր:
Ճանաչողությունը մասնավորից աստիճանաբար անց
նում է ընդհանուրին: Այսպես, եթե «հմտությունը եզակի
իրի [մասնակի] իմացությունն է առանց պատճառի», այ
սինքն` առանձին իրի մասին սահմանափակ տեղեկությունը`
առանց նրա էության և պատճառի իմացության, իսկ «ներհմ
տությունը ընդհանուր իմացություն է առանց պատճառի
իմացման», «բազմիցս և միակերպ կրկնվող երևույթների
հիշելը և չգիտակցված տպավորվելն է մարդու մոտ», ապա
արվեստն արդեն ընդհանուր գիտելիք է բուն երևույթի կամ
առարկայի մասին և բացահայտում է դրանց պատճառները:
Ճիշտ է, Դավիթն ընդգծում է, որ արվեստը լինելով գիտելիք`
միևնույն ժամանակ «լծորդված է երևակայությամբ, քանի
որ արվեստը որոշակի ունակություն է և գիտելիք» [Երկ., 9394], բայց, այնուամենայնիվ, մնում է իբրև ճանաչողության
աստիճաններից մեկը, որտեղ անցում է կատարվում զգայա
կան ձևից դեպի բանականը, փորձից ու էմպիրիայից` գիտա
կան գիտելիքին:
Հարկ է նշել, որ արվեստ հասկացության մեջ Դավիթն
ընդգրկում է ինչպես բուն արվեստը` այնպես էլ արհեստը,
էապես չտարբերակելով դրանք: Քանդակագործի ստեղծա
գործությունը և դարբնի կամ հյուսնի արհեստը հավասա
րապես վերաբերում են արվեստին, քանի որ և՛ արվեստագե
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տը` բառի բուն իմաստով, և՛ արհեստավորը դիմում են իրենց
երևակայությանը, փորձին ու գիտելիքներին և միևնույն
ձևով մարմնավորում դրանք այս կամ այն առարկայի մեջ:
Նրանց միավորում է նաև ընդհանուր նպատակը` օգտակա
րությունը, մարդկանց կարիքներին ծառայելը` անկախ այն
բանից, թե այդ կարիքներն ու պահանջներն ինչ բնույթի են`
գեղագիտական, բանաստեղծական, թե կենցաղային: Այդ
պատճառով էլ, տալով արվեստի ընդհանուր սահմանումը,
Դավիթը դրա մեջ ներմուծում է օգտակարության գաղա
փարը` ասելով, որ «արվեստը նաև փորձառության հիման
վրա մշակված հասկացությունների համակարգ է, որի նպա
տակն է կյանքում որևէ օգտակար բան կատարելը» [Երկ.,
94]:
Դավիթը հանգամանորեն հիմնավորում է այս ձևակեր
պումը` բացահայտելով ճանաչողության զգայական և բա
նական ձևերի միջև գտնվող արվեստի երկակի բնույթը:
Այսպես, բացահայտելով «արվեստը համակարգ է» դատո
ղության իմաստը` նա հայտարարում է, որ «արվեստն առա
ջացել է տարբեր մարդկանց [տարբեր ժամանակ] ձեռք բերած
գիտելիքներից»: Առանց գիտելիքների, առանց առարկայի
էությունն ու նպատակն ըմբռնելու, արվեստը չի կարող գո
յություն ունենալ, բայց միևնույն ժամանակ, այդ գիտելիք
ները «մշակված են փորձառության հիման վրա», այսինքն`
«մեծ փորձով ստուգված, որովհետև արվեստի տեսակները
ստուգվում էին բազմաթիվ փորձերով և հետո միայն արժա
նանում արվեստի կազմի մեջ մտնելուն»: Այսպես է արվեստը
կապվում փորձնական գիտելիքի հետ: Միևնույն ժամանակ
Դավիթն իսկական արվեստ անվանում է նրա այն տեսակ
ները, որոնք օգուտ են բերում և դրանով իսկ տարբերվում
«ունայն և չար արվեստներից ... որոնց նպատակը կյանքում
որևէ օգտակար գործ կատարելը չէ» [Երկ., 94]:
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Արվեստին հետևում է գիտական գիտելիքը, որը «ընդ
հանուր, անսխալ և անփոփոխ գիտություն է»: Այդ երեք
կարևորագույն բնորոշ գծերը գիտական գիտելիքը տարբե
րում են ճանաչողության բոլոր նախորդ ձևերից: Հիմնվելով
տրամախոհության կամ դատողականության` որպես ճանա
չողության բարձրագույն ունակություններից մեկի վրա և
օգտագործելով փորձի, էմպիրիայի ու արվեստի տվյալնե
րը` գիտական գիտելիքն անսխալ «ճանաչում է իրերի բնու
թյունն այնպիսին, ինչպիսին այն լինում է իմացության
ենթակա առարկաների մոտ»: Գիտությունն ու արվեստը,
ըստ Դավթի, պատճառականորեն հիմնավորված գիտելիք
են: Տարբերությունը սոսկ այն է, որ «գիտական իմացումը
անսխալ է և՛ իր էությամբ, և՛ իր ենթակայով, իսկ արվեստն
անսխալ է իր էությամբ, բայց իր ենթակայով սխալական է
թվում» [Երկ., 95] այն նյութի անցողիկության ու փոփոխա
կանության պատճառով, որից պատրաստվում է արվեստի
ստեղծագործությունը, մինչդեռ գիտական գիտելիքի մեջ և՛
ենթական, օրինակ` աստղերը, և՛ ինքը` գիտությունը` աստ
ղագիտությունը, անսխալ են ու անփոփոխ:
Այդ անսխալ, անփոփոխ և համընդհանուր գիտելիքից
ծնվում է հաջորդ` բարձրագույն աստիճանը, «բոլոր ար
վեստներից ու գիտություններից լավագույնը», այսինքն`
փիլիսոփայությունը, որը նույնպես գոյն իբրև այդպիսին
ճանաչող գիտական գիտելիք է, բայց նախորդ աստիճանից
տարբերվում է այն բանով, որ հիմնվում է ճանաչողական
հինգ ունակություններից բարձրագույնի` մտքի և ոչ տրա
մախոհության վրա: Փիլիսոփայության և գիտական գիտե
լիքների` իբրև ճանաչողական աստիճանների միջև էական
տարբերությունն այն է, որ գիտությունները որպես սկիզբ
վերցնում են այն, ինչ «կարիք ունի ապացուցման», այնինչ
փիլիսոփայությունը զբաղվում է անվիճելի ուսումնասիրու
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թյամբ, այն բանի, ինչ «ապացուցման կարիք չունի» [Երկ.,
98]:
Փիլիսոփայական գիտելիքը հմտորեն օգտվում է հա
վիտենական ու անվիճելի ճշմարտություններից և օգտա
գործելով ճանաչողության նախորդ բոլոր աստիճանների
արդյունքները` մարդու առջև բացում բնության ու ամբողջ
աշխարհի էությունը: Փիլիսոփայությունը` որպես ճանաչո
ղության առանձին, բարձրագույն աստիճան, ինչպես և ամ
բողջ տեսական փիլիսոփայությունն իր բոլոր բաժիններով,
ծառայում են հոգու իմացական կարողության զարգացման
միջոցով ճշմարտությանը տիրելուն, քանի որ հոգու վերջնա
կան նպատակն է` խույս տալ կեղծ գիտելիքից: Փիլիսոփա
յությունը Աստծուն նմանվելու միջոց է գիտելիքի շնորհիվ:
Դա գերագույն բարիք է, որը Դավիթը, հետևելով Պլատոնին,
անվանում է լավագույնն այն ամենից, ինչը մահկանացու
ներին նվիրել են աստվածները:
Սակայն, բացի իմացական ունակություններից, մարդու
հոգին ունի նաև «կենդանական» հատկություններ, ինչպի
սիք են կամքը, ընտրողությունը, ցանկությունը, ցասումը և
հոժարությունը: Եթե իմացական կարողությունները ճանա
չողության տարբեր աստիճանների հիմքն են` հոգին առաջ
նորդելով անգիտությունից դեպի գիտություն, եզակի իրերի
ըմբռնումից` համընդհանուր գոյի ըմբռնումը, կենդանա
կան հատկությունները կազմում են գործնական փիլիսո
փայության հիմքը: Վերջինիս նպատակն է առաքինության
ձեռքբերումն այնպիսի բացասական հատկությունների
սանձահարման միջոցով, ինչպիսիք են, օրինակ` ցասումը
և ցանկությունը (տարփանքը), որովհետև գործնական փի
լիսոփայությունը, «բանականության միջոցով զարդարում
է բարոյականությունը և սանձահարում է կրքերը» [Երկ.,
120]:
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Փիլիսոփայության երկու` տեսական և գործնական մա
սերն անխզելիորեն փոխկապված են: Թեպետև տեսական փի
լիսոփայությունն առաջատար դեր է խաղում և նախորդում
է գործնական փիլիսոփայությանը, քանի որ գործնականը
գոյություն ունի տեսության ու բանականության շնորհիվ,
որպեսզի «չլինի անբանական և պատճառազուրկ» [Երկ.,
115], սակայն փիլիսոփայական գիտության արդյունքը և
վերջնական նպատակը գործնական փիլիսոփայությունն
է: Գիտելիքն ինքնանպատակ չէ և պետք է ծառայի մարդ
կային հոգու կատարելությանը, իսկ փիլիսոփայությունն
ամբողջապես պետք է հոգին առաջնորդի դեպի ճշմարիտ
գիտելիքը և սովորեցնի խուսափել չարից. «Աստված փիլիսո
փայությունը պարգևել է մարդկային հոգին գեղեցկացնելու
համար: Նրա իմացական կարողությունները նա գեղեցկաց
նում է տեսական փիլիսոփայության միջոցով, իսկ կենդա
նական ունակությունները` գործնական փիլիսոփայության,
որպեսզի [սին] կարծիքներից կեղծ գիտելիք չընկալենք և
որպեսզի չարիք չգործենք» [Երկ. 126]:
Տեսական փիլիսոփայության գերագույն սկզբունքը խո
հականությունն է, իսկ գործնական փիլիսոփայությանը`
արդարությունը, որը մարդուն և մարդկային հասարակու
թյանը առաջնորդում է դեպի առաքինություն: Ըստ Դավթի`
բարին վեր է ճշմարտությունից, քանի որ ամեն բարի չէ, որ
ճշմարտություն է, և պետք է կարողանալ բարի գործի համար
երբեմն շեղվել ճշմարտությունից: Գործնական փիլիսոփա
յության խնդիրն է` աշխատել մշտապես խուսափել չարից և
հոգին նախապատրաստել զնդանից, այն է` մարմնից ազատե
լու համար: Այդ նպատակին պետք է ծառայեն գործնական
փիլիսոփայության երեք բաղկացուցիչ մասերը` բարոյագի
տությունը, տնտեսագիտությունը և քաղաքականությունը:
Դրանցից առաջինը զբաղվում է մարդու բարքերի ու վարքի,
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իսկ երկրորդը` տան և ընտանիքի (հունարեն` oikos – տուն,
այստեղից` էկոնոմիկա` տնտեսագիտություն) կարգավոր
մամբ ու ազնվացմամբ և, վերջապես, երրորդը` քաղաքի և
ամբողջ հասարակության կառավարման ու կատարելագործ
ման հարցերով (հունարեն` քաղաք, այստեղից` պոլիտիկա`
քաղաքականություն):
Տեսական ու գործնական փիլիսոփայության վերոհիշյալ
բաժանումները Դավիթը քննում է` դրանք առնչելով փիլի
սոփայական գիտության վեց սահմանումներին: Որպեսզի
այդ բազմաստիճան ու տարամաս սահմանումը հանգեցնի
միասնական համակարգի, նա ցույց է տալիս փիլիսոփայու
թյան տեսական և գործնական մասերի կապը համապատաս
խան սահմանումների հետ: «Այսպես, ըստ ենթակայի, երկու
սահմանումները, որոնք ասում են, թե փիլիսոփայությունը
գիտություն է գոյերի մասին, որպես այդպիսին, և փիլիսո
փայությունը գիտություն է աստվածային և մարդկային
իրողությունների մասին, և մեկ սահմանում ըստ առավե
լության, որն ասում է, թե փիլիսոփայությունը արվեստների
արվեստն է և գիտությունների գիտությունը, վերաբերում
են փիլիսոփայության տեսական մասին» [Երկ., 125]:
Այսպիսով` առաջին, երկրորդ ու հինգերորդ սահմա
նումները, որոնք բացահայտում են փիլիսոփայության գի
տաճանաչողական էությունը և դրա հարաբերակցությունը
այլ գիտությունների ու արվեստների հետ, վերաբերում են
իմացական կարողությունների վրա հիմնված փիլիսոփայա
կան տեսությանը:
«Իսկ մեկ սահմանումը ըստ մերձավոր նպատակի, որը
հայտնում է, թե փիլիսոփայությունը խորհրդածություն է
մահվան մասին, և մյուս սահմանումը ըստ ստուգաբանու
թյան, որը հայտնում է, թե իմաստասիրությունը սեր է դեպի
իմաստությունը, վերաբերում են գործնական փիլիսոփա
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յությանը»: Հետևաբար` երրորդ և վեցերորդ սահմանումնե
րը, որոնք ունեն բարոյագիտական ուղղվածություն, իրենց
էությամբ ու նշանակությամբ կապված են տեսության վրա
հիմնված ու դրանից վեր բարձրացած փիլիսոփայական
պրակտիկայի հետ:
Եվ, վերջապես, «ըստ հեռավոր նպատակի սահմանումը,
որը հայտնում է, թե փիլիսոփայությունը Աստծուն նման
վելն է ըստ մարդկային կարողության, վերաբերում է երկու
մասերին» [Երկ., 125]: Այս հինգերորդ սահմանումը բոլոր
մյուս սահմանումների համադրությունն է, որում միավոր
վում են փիլիսոփայության և' տեսությունը, և' պրակտիկան:
Մյուս սահմանումների համեմատ` այն առավել լրիվ է ար
տահայտում Դավթի հայեցակարգի էությունը, որը փիլիսո
փայությանը հատկացնում է բանական ճանաչողության և
իսկական առաքինության հասնելու միջոցով մարդկային
հոգին մաքրողի դեր, ինչը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն`
նրա մեջ բացահայտելով աստվածայինը և ճնշելով անաս
նականը: Պատահական չէ, որ այս սահմանումը փիլիսոփա
յության երկու մասի կապող օղակն է: Այն առավել հստակ
է բացահայտում Դավթի փիլիսոփայական համակարգի նո
րապլատոնական բնույթը, որի վերջնական նպատակն է գի
տելիքի և «արդար ապրելակերպի» միջոցով առաքինության
հասնելը, մարդկային ուժերի չափով Աստծուն նմանվելը:
Այսպիսիք են հիմնականում այն գլխավոր խնդիրները,
որոնք վերլուծվում են Դավթի «Փիլիսոփայության սահմա
նումները» կարևորագույն աշխատությունում: Թեև աշխա
տության սկզբնական նպատակն էր սկեպտիցիզմի հերքումը,
աշխարհի ճանաչելիության ապացուցումը և փիլիսոփայու
թյան գոյության հաստատումը, այնուամենայնիվ, Դավիթը
չէր կարող սահմանափակվել դրանով: Ի հիմնավորում իր
ապացույցների, ինչպես տեսանք, նա զարգացնում է փիլի
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սոփայական մի ամբողջ համակարգ, վերլուծում գոյաբանու
թյան, իմացաբանության, հոգեբանության (հին իմաստով),
բարոյագիտության, գեղագիտության խնդիրները` հատուկ
վերլուծելով գիտությունների դասակարգման ու գիտելիքի
ընդհանուր համակարգում փիլիսոփայության տեղի վերա
բերյալ հարցերը և այլն, մի խոսքով` սկեպտիցիզմի հերքու
մը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ու առիթով նա օգ
տագործում է սեփական հայացքների դրական շարադրման
համար: Այդ ձևը միանգամայն համապատասխանում է նրա
նորապլատոնական փիլիսոփայության սինկրետիկ ոգուն,
որը պատասխան էր դարաշրջանի աշխարհայացքային հրա
տապ հարցերին` եթե ոչ սեփական տեսակետից, ապա ան
տիկ բազմազան աղբյուրների հիման վրա, որոնք կազմում
էին նորապլատոնականության յուրօրինակ ու խայտաբղետ
փունջը:
Դավթի «Փիլիսոփայության սահմանումները» երկը նրա
հայացքների ուսումնասիրության, նրա փիլիսոփայության
հանգուցային խնդիրների լուսաբանման գլխավոր աղբ
յուրն է: Այն հնարավորություն է տալիս համարժեք պատ
կերացում կազմել նորապլատոնականության Ալեքսանդր
իական դպրոցի ուսմունքի այն հիմնական բնագավառների
մասին, որոնք Դավթի շնորհիվ տարածվեցին Հայաստանում
ու վճռական ազդեցություն ունեցան աշխարհիկ փիլիսոփա
յական մտքի և առհասարակ աշխարհիկ գիտությունների
ձևավորման վրա:
Հատկապես պետք է նշել, որ Դավիթը իր փիլիսոփայու
թյամբ Արիստոտելի գիտական հայացքների ներմուծողը
եղավ հայկական միջավայր, քանի որ Ալեքսանդրիական
դպրոցում առավել ուժեղ է եղել պերիպաթետիկյան ազդե
ցությունը: Ամբողջությամբ վերցրած, V–VI դարերի ալեք
սանդրիակյան նորապլատոնականության` որպես նորապ

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

389

լատոնականացած արիստոտելականության գնահատականը
պետք է առանց էական վերապահումների տարածել նաև
Դավթի փիլիսոփայության վրա, որը խոր արմատներ է ար
ձակել հայկական միջավայրում ու վճռական գործոն դարձել
Հայաստանում նշված ուղղության ամրապնդման համար:
Եթե Դավթի հայացքների ընդհանուր համակարգում գաղա
փարական ակունքների խայտաբղետության հետևանքով
այդ գնահատականը հաստատվում է տարբեր աստիճաննե
րով, ապա տրամաբանության ասպարեզում այն արդարաց
ված է լիովին:

3.5. Տրամաբանական հայացքները

Դավիթը տրամաբանությունը բնութագրում է որպես և՛
փիլիսոփայության գործիք, և՛ նրա բաղկացուցիչ մաս: Այս
հարցում նա հետևում է պլատոնականներին և համաձայն չէ
արիստոտելականների հետ, ովքեր այն դիտում են իբրև սոսկ
փիլիսոփայության գործիք: Այս կապակցությամբ նա գրում
է, որ ինչպես փիլիսոփայությունն է բաժանվում երեք մասի`
տեսականի, գործնականի ու տրամաբանականի, և «դրանցից
յուրաքանչյուրը բաժանվում է երեք մասի, քանի որ տեսա
կան [մասը] բաժանվում է ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի [և]
աստվածաբանության, գործնականը` բարոյագիտության,
տնտեսագիտության և քաղաքականության», նմանապես
«տրամաբանությունը բաժանվում է երեք մասի` այն բանին,
ինչ ապացույցից առաջ է, այսինքն` մինչ [տրամաբանական]
հնարները, հենց բուն ապացույցի և այն բանին, ինչ մտնում
է ապացույցի մեջ»1:
1

Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք / Համահավաք քննա
կան բնագրերը և առաջաբանը Ս. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 205-206:
Այսուհետ տեքստում` Երկասիր.:
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Այնուհետև Դավիթը մանրամասն խոսում է այն մասին,
որ տրամաբանությունը, լինելով փիլիսոփայական գիտու
թյան մաս, միաժամանակ փիլիսոփայության գործիքն է.
«Եվ հարկ է գիտենալ, որ տրամաբանությունը փիլիսոփա
յության գործիքն է, քանի որ ինչպես հյուսնային ուղղալա
րը ծառայում է հյուսնի կարիքներին, պարզելով ուղիղը և
թեքը, և պատշարի, որմնադիրի [կարիքներին]` որոշելով ան
ճիշտ և ուղիղ [շարվածքը], այդպես էլ տրամաբանությունը
լինելով փիլիսոփայության գործիքը, միմյանցից սահմանա
զատում է կեղծը և ճշմարիտը, չարը և բարին, որպեսզի մենք
ոչ մի կեղծ բան չմտածենք և չար բան չկատարենք» [Երկա
սիր., 207]: Նույն միտքը փիլիսոփան շարադրում է նաև այլ
տեղերում:
Պլատոնի հեղինակության առջև խոնարհվելով` Դավիթը
տրամաբանական գիտության իսկական ստեղծող համարում
է Արիստոտելին, «որովհետև միայն Արիստոտելը չընկրկեց
բացահայտել դատումների [տրամաբանական կապերի] եղա
նակները, ելնելով հենց իրենց իսկ իրերից, և ձևակերպեց
[այդ կապերի] կանոնները, այսինքն` օրենքները»: Իր միտքը
Դավիթը հաստատում է Պլատոնի խոսքերով, ով խոստովա
նել է. «Արիստոտելը փիլիսոփայությունը դարձրեց ճշգրիտ
արվեստ» [Երկ. 264]: Դա առավելապես վերաբերում է Արիս
տոտելի հավաքաբանության (սիլլոգիզմի) ուսմունքին, որի
մասին ինքը` Արիստոտելը` գրել է. «հավաքաբանության հա
մար ես չեմ գտել ոչ մի նախնական գործ, այլ պետք է ինքս
ստեղծեի ժամանակի և ուժերի մեծ ծախսումով»:
Հավաքաբանության և ապացուցման դեդուկտիվ մե
թոդի մասին ուսմունքները Դավիթը համարում է տրա
մաբանության միջուկը և երբեմն նույնացնում դրանք`
գտնելով, որ տրամաբանության մեջ ամենակարևորը ապա
ցուցման գիտությունն է, որը չի կարող գոյություն ունե
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նալ` առանց հավաքաբանության: «Բնությունը ամեն ինչ
չի թաքցրել մեզնից, – գրում է Դավիթը, – քանզի այդ դեպ
քում ոչինչ հնարավոր չէր ճանաչել, և ամեն ինչ չի դարձ
րել բացահայտ, որովհետև այդ դեպքում էլ հետազոտելու
անհրաժեշտություն չէր լինի, բայց [բնությունն այնպես է
ստեղծել, որ նրա կողմից որոշ բացահայտ թողած բաների մի
ջոցով] հնարավոր լինի հետազոտել և ճանաչել [մնացածը]:
Եվ ահա այդ պատճառով մարդկային տրամախոհությունը
կարիք է զգում հավաքաբանական մտածողության» [Երկ.,
278-279]: Ինչպես Արիստոտելի տրամաբանական ուսմունքի
հիմնական խնդիրն ապացուցման տեսությունն է, այնպես
էլ Դավթի մոտ տրամաբանության վերջնական նպատակն
ապացուցման ուսմունքի` որպես ճիշտ մտածելու և իրերի
էությունն ըմբռնելու կարևորագույն միջոցի զարգացումն
է: Ինչպես Արիստոտելը, Դավիթն ապացուցման գիտությու
նը, այսինքն` ապոդեյկտիկան հակադրում է Պլատոնի դիա
լեկտիկային, որը տալիս է միայն հավանական գիտելիք:
Դավթի տրամաբանությունը սերտորեն կապված է նրա
իմացաբանության հետ: Նա հատկապես ընդգծում է մտքի
կապերի օբյեկտիվությունը, որոնք արտացոլում են մարդկա
յին մտածողությունից անկախ գոյություն ունեցող առար
կաների ու երևույթների կապերը: Հավաքաբանությունը`
որպես ճշմարտության ապացուցման միջոց, ինչպես նաև
դատողությունները պարունակում են օբյեկտիվ ճշմարտու
թյուն, եթե արտահայտում են առարկաների ու երևույթնե
րի օբյեկտիվ կապեր, հակառակ դեպքում` դրանք կեղծ են:
«Ապացուցումը լինում է երկու տեսակի, – գրում է Դավիթը,
– որովհետև մի դեպքում նկատի ունեն այն բնությունը, որն
առկա է հենց իրենց իսկ` իրերի մեջ ... իսկ ապացուցման մյուս
տեսակը գտնվում է սահմանումների մեջ, այսինքն` միայն
մեր դիտողությունների և հայտարարությունների մեջ ...»:
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Վերջինս գտնվում է «միայն մեր խոսքում», իսկ առաջինը`
«նաև իրականության մեջ» [Երկ., 263-264]: Դավթի, ինչպես
Արիստոտելի համար, մտածողության և ասույթի ճշմարտա
ցությունը կամ կեղծ լինելը որոշվում է այն իրողության
համապատասխանությամբ, ինչին դրանք վերաբերում են:
Մտահանգման եզրակացությունը ճշմարիտ է այն դեպքում,
երբ ճշմարիտ են դրա նախադրյալ–դատողությունները, իսկ
այս վերջինները ճշմարիտ են միայն այն դեպքում, երբ ար
տացոլում են օբյեկտիվորեն, այսինքն` կեցության մեջ մի
ինչ-որ բանի հատուկ լինելը կամ չլինելը մեկ ուրիշ բանի:
Դրանից է կախված հաստատական և ժխտական դատողու
թյունների ճշմարտացիությունը կամ կեղծ լինելը, որն իր
հերթին որոշում է հավաքաբանության եզրակացության
ճշմարիտ կամ կեղծ լինելը:
Այսպիսով` դատողությունների և ապացուցող հավաքա
բանության հետևությունների ճշմարտության չափանիշը
օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող կապերին դրանց համա
պատասխանությունն է: Սակայն նա, ինչպես Արիստոտելը,
բացարձակեցնում է դեդուկցիան, հավաքաբանական ապա
ցուցումը և գտնում, որ ճշմարտության որոնման առավել հա
վաստի միջոցն ընդհանուրից մասնավորին հանգելն է: Ըստ
Դավթի` մասնավորից ընդհանուրը բխեցնելը` ինդուկցիան,
հավաստի գիտելիք չի տալիս, քանի որ չի արտացոլում այն,
ինչ պարունակվում է իրերի մեջ անհրաժեշտաբար, մինչդեռ
դեդուկցիան (հավաքաբանությունը) ընդհանուր դատողու
թյուն–նախադրյալներից «անհրաժեշտաբար եզրակացու
թյուն է բխեցնում»: Ապոդեյկտիկան` որպես ապացուցման
գիտություն, որը տալիս է հավաստի գիտելիք, այսպիսով`
մղվում է առաջին պլան, քանի որ դրա շնորհիվ տրամաբա
նությունը դառնում է փիլիսոփայության մաս, «քանի որ
երբ տրամաբանությունը ծառայում է իրական գոյերի [գո
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յությունն] ապացուցելուն, նա փիլիսոփայության մասն է,
իսկ երբ հանդես է գալիս [որպես մտածողության] կանոններ,
այդ դեպքում փիլիսոփայության գործիքն է» [Երկ., 265]:
Դավթի «դիալեկտիկական մեթոդում» ապացուցումը
գրավում է կենտրոնական տեղ, քանի որ այն հանգեցնում է
անհերքելի ճշմարտությունների և տանում անգիտությունից
դեպի գիտություն: Նա անդրադառնում է «դիալեկտիկական
մեթոդի» նաև մյուս ձևերին, որոնք, բացի ապացույցից, ևս
երեքն են, ընդ որում` ապացույցը նրա աստիճանակարգում
նախավերջին տեղն է գրավում: Ըստ Դավթի` այն ամենը,
ինչ գոյություն ունի, կարելի է բաժանել, սահմանել, ապա
ցուցել և վերլուծել: «Այդ իսկ պատճառով տրամաբանական
հնարները չորսն են` բաժանումը, սահմանումը, ապացու
ցումը և վերլուծությունը» [Երկ., 137]: Այստեղից հետևում
է, որ Դավիթը տրամաբանական գիտությունը բաժանում է
չորս մասի` բաժանման, սահմանման, ապացուցման և վեր
լուծության ուսմունքների: Նա ընդգծում է տրամաբանա
կան այդ հնարներին ու գործողություններին տիրապետե
լու կարևորությունը ճիշտ մտածողության համար, սակայն
առանձնապես անդրադառնում է միայն երեքին` շրջանցելով
վերլուծությունը:
Փիլիսոփայության սահմանման կապակցությամբ ար
դեն նշվել է, թե Դավիթը որքան է կարևորում սահմանումն
ընդհանրապես: Նրա համար այն գիտական մտածողության
ելակետն է, որովհետև սահմանումը բացահայտում է ճանաչ
վող առարկայի էությունը: Առանց էության իմացության`
չկա ճանաչողություն որպես այդպիսին, այդ պատճառով էլ
սահմանման արվեստին տիրապետելը փիլիսոփայի կարևոր
խնդիրներից է: Դավիթը հատկապես ընդգծում է, որ սահ
մանումը սոսկ տրամաբանական մտածողության կամ զուտ
մտահայեցողության ծնունդ չէ: Այն առաջացել է մարդկանց
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հրատապ, գործնական կարիքներից, մասնավորապես` հողա
յին հարաբերությունների պրակտիկայից, որտեղ հողային
տիրույթների սահմանները որոշելու անհրաժեշտությունն
աստիճանաբար հանգեցրել է սահմանման բուն գաղափա
րին` դրա վերացական–տրամաբանական ձևով:
Դավթի տրամաբանության մեջ նշանակալի տեղ է գրա
վում հասկացության մասին ուսմունքը: Դրան են նվիրված
նրա երկու ծավալուն աշխատությունը` «Պորփյուրի «Նե
րածության» վերլուծությունը» և «Արիստոտելի «Կատեգո
րիաների» մեկնությունը»: Այս մեկնողական երկերը, ըստ
էության, արիստոտելյան ուսմունքի պաշտպանությունն
ու հիմնավորումն են: Դավիթը, շրջանցելով Արիստոտելի և
Պորփյուրի տրամաբանական հայացքների սկզբունքային
տարբերությունը, Պորփյուրին մեկնաբանում է առավելա
պես արիստոտելյան ոգով` ձգտելով հաշտեցնել նրանց տե
սակետները: Այդ առումով հատկանշական է, որ Դավիթը
Պորփյուրի «Ներածությունը» քննում է իբրև Արիստոտելի
«Կատեգորիաների» իսկական ներածություն` գերագնահա
տելով դրա նշանակությունը, ինչը հետագայում դառնում
է միջնադարյան փիլիսոփայության բնորոշ գիծը: Պորփյու
րի «Ներածության» մասին Դավիթը գրում է. «Արիստոտելի
«Կատեգորիաները» անհրաժեշտ են ողջ փիլիսոփայության
համար, որովհետև հանդիսանում են ամեն մի փիլիսոփայու
թյան ներածություն, որովհետև նրանց օգնությամբ մենք
ըմբռնում ենք բոլոր գոյերը: Եվ ահա, եթե Արիստոտելի «Կա
տեգորիաները» օգտակար են ամեն մի փիլիսոփայության
համար, իսկ [Պորփյուրի] տվյալ աշխատությունը օգտակար
է Արիստոտելի «Կատեգորիաների» ըմբռնման համար, ապա
ուրեմն տվյալ աշխատությունն էլ օգտակար է ողջ փիլիսո
փայության ըմբռնման համար» [Երկ., 136]:
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Դրանով Դավիթը հարթում է Արիստոտելի և Պորփյու
րի միջև տրամաբանական կատեգորիաների մեկնության
սկզբունքային տարբերությունը: Ճիշտ է, հետևելով Արիս
տոտելին, նա քննում է էություն, քանակ, որակ, հարաբե
րություն և մյուս կատեգորիաները` ոչ միայն որպես մտա
ծողության ձևեր, այլև օբյեկտիվ իրերի գոյության ձևեր,
մարդկային մտքի այնպիսի արդյունք, որն իր բովանդակու
թյամբ օբյեկտիվ է, գոյ` իր որակով, հարաբերություններով
և այլն: Դրա շնորհիվ էլ հասկացության մասին ուսմունքը,
մասնավորապես` «ասույթի բարձրագույն տեսակների» մա
սին ուսմունքի Դավթի մեկնությունը տարբերվում է Պորփ
յուրի ձևական–տրամաբանական մեկնությունից: Պորփ
յուրի այսպես կոչված պրեդիկաբիլիաները` սեռը, տեսակը,
տեսակային տարբերությունը, սեփական և պատահական
հատկանիշները, ըստ էության, կեցության անբովանդակ
նշաններ են, որոնք հարաբերակից չեն կեցությանը:
Այնուամենայնիվ, Դավթի հաշտվողական, նորապլատո
նականին հատուկ այդ գիծը պարզորոշ դրսևորվում է ընդ
հանուրի և եզակիի, առաջնային ու երկրորդային էություն
ների կատեգորիաները վերլուծելիս: Դա ունիվերսալիաների`
ընդհանուր հասկացությունների բնույթի վերաբերյալ այն
խնդիրն է, որի շուրջ մի քանի դար անց բախվեցին միջնա
դարյան փիլիսոփայության նոմինալիստական և «ռեալիս
տական» ուղղությունները:
Հայտնի է, որ Պորփյուրն իր «Ներածության» մեջ գի
տակցաբար շրջանցել է ընդհանուր հասկացությունների և
իրական եզակի իրերի հարաբերակցության հարցը, սեռի,
տեսակի և անհատի առաջնային կամ երկրորդային լինելու
հարցը: Մինչդեռ Դավիթը հատկապես կանգ է առնում այդ
հարցի վրա` միաժամանակ նշելով, որ այդ հարցում սկզբուն
քային տարբերություն կա Արիստոտելի և Պլատոնի միջև:
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Նա նշում է նաև դրա շուրջ ծավալված բազմաթիվ վեճերը
այլ փիլիսոփաների միջև:
Դավիթը ցույց է տալիս անտիկ նոմինալիզմի և «ռեալիզ
մի» ակունքները, դրանց ծայրահեղ և չափավոր դրսևորում
ները: Ընդ որում` նա մատնանշում է եզակիի և ընդհանուրի
հարաբերակցության խնդրի կարևորությունը, որը հուզել
է մարդկանց մտքերը դեռևս Հին Հունաստանում: «Եվ որ
պեսզի ոչ ոք չասի և չտարակուսի, թե ի՞նչ կարիք կար նման
հարցեր արծարծել, մի՞թե ինչ-որ կասկած կար այն մասին`
գոյություն ունե՞ն թե չունեն հինգ ձայները, դրան կպա
տասխանենք, որ հին փիլիսոփաներից ոմանք կասկածում
էին, ինչպես, օրինակ, Անտիսթենեսը: Այսպես, Անտիսթե
նեսն ասում էր` «Մարդ տեսնում եմ, իսկ մարդկություն` ոչ.
ձի տեսնում եմ, իսկ ձիություն չեմ տեսնում. արջառ տես
նում եմ, իսկ արջառություն` ոչ: Այս նա ասում էր ցույց տա
լու համար, որ մասնավորն ու զգալին գոյություն ունեն, իսկ
ընդհանուրն ու մտավորը` ոչ» [Երկ., 150]:
Սա ծայրահեղ նոմինալիզմի տեսակետն է անտիկ փիլի
սոփայության մեջ: Դավիթը մերժում է դա` որպես գիտա
կանորեն սնանկ, որովհետև նրա իմացության տեսության
համաձայն` շրջապատող աշխարհի ըմբռնումը չի սահմա
նափակվում զգայություններով, որոնք չեն կարող ընդգր
կել իրի էությունն ու ըմբռնել այն ընդհանուրը, որն առկա
է իրերի բազմության մեջ: Ճանաչողության մեջ այդ գործա
ռույթը կատարում է բանականությունը` ըմբռնելով ընդ
հանուրը, որը գոյություն ունի և' իրապես` իրերի մեջ, և'
որպես միտք` մարդու բանականության մեջ: Բայց ի՞նչ է
ընդհանուրը: «Եվ ահա, – շարունակում է Դավիթը, – ցույց
տալով, որ Անտիսթենեսը իրավացի չէր, երբ վերացնում էր
ընդհանուրը, ասենք թե ինչ է ընդհանուրը: Ընդհանուրը
այն է, ինչ ըստ տեսակի թվով մեկ լինելով, հաղորդակից է
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բազմության» [Երկ., 150]: Ընդհանուր հասկացությունը,
ըստ Դավթի, ամփոփում է առարկայի էական հատկություն
ները: Ընդհանուրը վերացարկված է միասեռ իրերի բազմու
թյունից և անփոփոխ է: Սակայն ինչպիսի՞ն է ընդհանուրի
հարաբերակցությունը մասնավորի, եզակիի հետ: Բացի այդ,
արդյո՞ք ընդհանուրն օբյեկտիվորեն գոյություն ունի՞, թե
այն առաջանում է միայն մարդու մտքում:
Դավիթը հարցին մոտենում է տարբեր կողմերից և շա
րադրում երեք հիմնական լուծում, որոնք կանխում են ունի
վերսալիաների խնդրի հետագա լուծումները: Հարկ է նշել,
որ նա սինկրետիկորեն համակցելով դրանք` ընդունում է բո
լոր երեք լուծումների ճշտությունը:
Դա նախ Պլատոնի առաջադրած լուծումն է, որը ժառան
գել են միջնադարյան «ռեալիստները», և որը նրանք ձևակեր
պել էին այսպես. «universalia ante rem» – «ունիվերսալիաները`
սեռի և տեսակի ընդհանուր հասկացությունները [գոյու
թյուն ունեն] մինչև իրերը»: Դավթի մոտ սա ձևակերպված է
փոքր-ինչ այլ կերպ. «Ընդհանուրը գոյություն ունի բազմու
թյունից առաջ»: Նա ընդունում է այս սահմանման ճշտու
թյունը և գտնում, որ ընդհանուրը «ծնվում է աստվածային
արարչությամբ»: Ապա նա շարադրում է Արիստոտելի բա
նաձևը. ընդհանուրը «գոյություն ունի բազմության մեջ»,
որը միջնադարյան փիլիսոփաների մոտ ստանում է հետևյալ
տեսքը. «universalia in re» – «ունիվերսալիաները [գոյություն
ունեն] իրերի մեջ», որը հետագայում ելակետային դարձավ
ինչպես նոմինալիզմի, այնպես էլ ռեալիզմի չափավոր ձևե
րի համար: Դավիթը պարզաբանում է, որ տվյալ դեպքում
«ընդհանուրը բազմության մեջ» պետք է հասկանալ, որ այն
դրսևորվում է նյութի մեջ» [Երկ., 154], այսինքն` արտահայ
տում է «չափավոր» նոմինալիզմի և «չափավոր» ռեալիզմի
տեսակետը, որոնք ընդունում են ընդհանուրի գոյությունն
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իրերի մեջ` այդ իրերը սեռի կամ տեսակի համախմբող ընդ
հանուր հատկանիշների հիման վրա:
Եվ, վերջապես, երրորդ լուծումը. ընդհանուրը գոյու
թյուն ունի «բազմությունից հետո», որը միջին դարերում
ստացել է հետևյալ արտահայտությունը. «universalia post rem»,
այսինքն` «ունիվերսալիաները [գոյություն ունեն] իրերից
հետո»:
Երրորդ դրույթը ևս օգտագործվել է միջնադարյան նո
մինալիզմի և հատկապես` նրա ծայրահեղ թևի կողմից, որը
«ռեալիզմի» դեմ պայքարում լիովին մերժում էր ընդհանու
րի օբյեկտիվ գոյությունը և ունիվերսալիաները հայտարա
րում սոսկ իրերի անուններ, «քամու փչոց» կամ «դատարկ
հնչյուն»: Ծայրահեղ նոմինալիզմը նույնքան հեռու էր ու
նիվերսալիաների խնդրի ճիշտ լուծումից, որքան ռեալիզմը:
Դավթին հայտնի են եղել թե՛ ռեալիզմի (Պլատոն, Պորփ
յուր), թե՛ ծայրահեղ նոմինալիզմի (Անտիսթենես) անտիկ
ձևերը: Վերջինը նա բացահայտ մերժել է: Ինչ վերաբերում է
Պլատոնի տեսակետին, որի համաձայն` նյութական աշխար
հին նախորդել է մետաֆիզիկական աշխարհը, ապա Դավի
թը ձգտում է հաշտեցնել այն արիստոտելյան լուծման հետ
(«universalia in re», ըստ Դավթի` «ընդհանուրը գոյություն ու
նի բազմության մեջ»): Պորփյուրի պրեդիկաբելիաները հայ
փիլիսոփան մեկնաբանում է արիստոտելյան կատեգորիանե
րի ոգով` իբրև գոյի մասին արտահայտության բարձրագույն
սեռեր, սակայն փորձում է ընթերցողներին համոզել, թե
Պորփյուրի պրեդիկաբելիաները և Պլատոնի իդեաները չեն
հակասում Արիստոտելի կոնցեպտուալիզմին, որը ընդհա
նուր հասկացությունները բխեցնում է օբյեկտիվորեն գոյու
թյուն ունեցող նյութական գոյի սեռերից ու տեսակներից:
Պլատոնի և Արիստոտելի հայացքները հաշտեցնելու հա
մար Դավիթը փորձում է համոզել, որ Արիստոտելն ընդու
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նում է ընդհանուրի նախասկզբնական գոյությունը, քանի
որ Արիստոտելի խոստովանությամբ` իրերը գոյություն ու
նեն Աստծու հրամանով: Ուստի` արիստոտելյան «ընդհա
նուրը գոյություն ունի իրերի մեջ» («universalia in re») լուծու
մը չի հակասում պլատոնական` «ընդհանուրը գոյություն
ունի մինչև իրերը» («universalia ante rem») լուծմանը: Այսպի
սին է Դավթի` նորապլատոնական ալեքսանդրիական դպրո
ցից եկող գիծը:
Դավթի ուսմունքում հստակ դրսևորվում է հաշտվողա
կան, ավելի ճիշտ` համադրական գիծը. խուսափել պերիպա
թետիկների (Ալեքսանդր Աֆրոդիսեցու) և պլատոնական
ների (Յամբլիքոսի) «ծայրահեղություններից», մի գիծ, որը
բնորոշ է ալեքսանդրիացիներին: Դավիթը երկուսին էլ հան
դիմանում է սուբյեկտիվ մոտեցման և մեկնվող աշխատու
թյունները սեփական տեսակետներին ենթարկելու ձգտման
մեջ:
Ըստ Դավթի` մեկնիչը չպետք է դառնա մեկնվող մտա
ծողի ո'չ կողմնակիցը, ո'չ հակառակորդը: «Նա պետք է, –
ասում է Դավիթը, – չվերածվի որևէ ուսմունքի համակրողի,
ինչպես դա տեղի է ունեցել Յամբլիքոսի հետ, որովհետև նա,
լինելով Պլատոնի կողմնակիցը, Արիստոտելին վերագրում է,
թե նա Պլատոնի դեմ չի արտահայտվել գաղափարների առ
թիվ, այլ, ընդհակառակն, նրանք եղել են միևնույն կարծի
քին: Նա պետք է նաև չդառնա որևէ դրույթի հակառակոր
դը, ինչպես Ալեքսանդրը, որովհետև նա դեմ դուրս գալով
Արիստոտելի բանական հոգու անմահության մասին դրույ
թին` «Հոգու անմահության մասին» աշխատության երրորդ
գլխում պնդում է, թե բանական հոգին անմահ է, փորձում է
շուռ տալ այդ ամենը, որպեսզի ցույց տա, թե բանական հո
գին մահկանացու է» [Երկասիր., 215]:
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Դավթի համար անհատի, տեսակի և սեռի հարաբերակ
ցությունը գոյություն ունի ոչ թե այդ հասկացությունների
և իրական օբյեկտների միջև, այլ լոկ այդ հասկացություն
ների միջև: Այնինչ Արիստոտելը, ինչպես հայտնի է, կատե
գորիաները քննում է միաժամանակ նաև որպես գոյի կամ
կեցության կատեգորիաներ` չանջատելով դրանք մտածողու
թյան կատեգորիաներից: Այդ բանը չեն ցանկացել տեսնել
նորապլատոնականները, այդ թվում` նաև Դավիթ Անհաղ
թը: Այդ պատճառով էլ սկզբունքորեն մերժելով այդպիսի
նույնացումը` նա ասում է, թե «Ալեքսանդր Աֆրոդիսեցին
բռնությամբ նորություն մտցնելով փիլիսոփայության մեջ`
ձգտում է ավելացնել, թե անհատական գոյը նաև բնությամբ
է առաջնային ամեն ինչի նկատմամբ. «այն, որ նա (անհա
տական գոյը) վերացնում է [սեռի և տեսակի հասկացու
թյունները], ցույց է տվել ինքը` Արիստոտելը, բայց այն, որ
ինքը [անհատական գոյը] չի վերացվում նրանց (սեռի և տե
սակի հասկացությունների) կողմից, ինքն (Ալեքսանդրն) է
փորձում ցույց տալ, քանի որ, ահա, ասում է նա, արեգակի
ընդհանուր հասկացության վերացմամբ եզակի արեգակը չի
ոչնչանում» [Երկասիր., 259]:
Դավիթը համաձայն չէ նման փաստարկմանը` գտնելով,
որ բերված օրինակը բացառություն է կազմում, որ չի կարելի
արեգակը համեմատել մարդու կամ մեկ այլ էակի հետ, որով
հետև արեգակն ամփոփում է արեգակի բոլոր հատկանիշներն
ընդհանրապես, մինչդեռ առանձին մարդը չի կարող իր մեջ
պարունակել մարդու բոլոր առանձնահատկությունները:
Եթե Արիստոտելը և նրա հետևորդները գտնում էին,
թե կատեգորիաները նաև գոյի կատեգորիաներ են, ու այդ
պատճառով` անհատի, եզակի գոյի կատեգորիան պայմանա
վորում է նաև այլ կատեգորիաների, այդ թվում` ընդհանուր
հասկացությունների (տեսակի և սեռի) գոյությունը, ապա
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նորապլատոնականները այստեղ գոյաբանական հարց չէին
տեսնում: Պատահական չէ, որ Դավիթը հատկապես վերա
պահում է այս պահը` հայտարարելով, որ «կատեգորիաների
նպատակն է ոչ թե գոյերի քննությունը որպես այդպիսիք, և
ոչ էլ դրանց բնության հետազոտությունը, այլ այս կամ այն
արտահայտության հետազոտությունը, որոնցով նշանակ
վում են դրանք (այդ գոյերը)» [Երկասիր., 264]: Ինչ վերա
բերում է բուն գոյերի, նրանց բնույթի ուսումնասիրությա
նը` որպես իրապես գոյություն ունեցող առարկաների, ապա,
ըստ Դավթի, դա ֆիզիկայի և աստվածաբանության գործն է,
բայց ոչ տրամաբանության: Այդ պատճառով էլ արիստոտել
յան կատեգորիաների քննությունը չպետք է անդրադառնա
կոնկրետ գոյերի և դրանց հասկացությունների հարաբերակ
ցության հարցին, այսինքն` անհատի կատեգորիայի առաջ
նայնության հարցը չպետք է վերածվի անհատական գոյերի
առաջնայնության և ընդհանուր հասկացությունների երկ
րորդայնության մասին պնդմանը: Դավիթը այդպիսի մոտե
ցում է ցուցաբերում նաև «Պորփյուրի «Ներածության» վեր
լուծության» մեջ:
Չնայած իր փոխզիջումնային դիրքորոշմանը (ընդ
հանուրի գոյությունն ապացուցելու նպատակով ճիշտ են
ընդհանուրի և եզակիի հարաբերակցության բոլոր երեք
լուծումն էլ), Դավիթը հակվում է Արիստոտելի կողմը, երբ
քննում է առաջնային ու երկրորդային գոյերի, այսինքն`
անհատի և սեռի ու տեսակի հարաբերակցության հարցը:
Նա ընդունում է, որ առաջնային գոյերը «ամենագլխավորը,
իսկականը և գերադասելին» են, որոնք պայմանավորում են
երկրորդային գոյերի` տեսակների ու սեռերի գոյությունը: Ի
ապացույց այդ դրույթի` նա բերում է հետևյալ փաստարկը.
«Չկա կենդանի էակ, եթե չկա մարդը, կամ ձին, կամ եզը. չկա
մարդը, եթե չկա Սոկրատը կամ Պլատոնը կամ մեկ ուրիշը.
26 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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հետևաբար չկա կենդանի էակ, եթե չկա Սոկրատը կամ Պլա
տոնը» [Երկասիր., 259]:
Այսպիսով` սեռի և տեսակի գոյությունը կախված է
եզակի գոյի գոյությունից, այսինքն` անհատի գոյությունը
պայմանավորում է ընդհանուրի` սեռի և տեսակի գոյությու
նը, մինչդեռ նրա բացակայությունը վերացնում է և' սեռը, և'
տեսակը: Հետևելով Արիստոտելին` Դավիթը եզրակացնում
է. «Եթե չկա անհատական գոյը, ապա ոչ մի բան չի կարող
ենթակա դառնալ մնացածի համար» [Երկասիր., 259]: Նույն
միտքը Դավիթն արտահայտում է նաև իր մյուս աշխատու
թյուններում:
Այսպես` «Պորփյուրի «Ներածության» վերլուծության»
մեջ անդրադառնալով եզակիի և ընդհանուրի հարաբերակ
ցության խնդրին` նա գրում է. «Ընդհանուրը ապրում և
առաջանում է մեր մտածողության մեջ, որովհետև նայելով
Սոկրատին և մյուս մարդկանց վրա, որոնք նույն բնությունն
ունեն, մենք ասում ենք, թե ընդհանուրը գոյություն ունի»
[Երկ., 158]: Նույնը վերաբերում է ամեն մի իրի հասկացու
թյանը կամ անվանը, քանի որ այդ իրը պետք է իրական գո
յություն ունենա, որպեսզի ստանա իր անվանումը: «Ամեն
մի իր, – ասում է Դավիթը, – նախ պետք է առաջանա և հետո
միայն ստանա իր անվանումը» [Երկ., 67]: Այսպիսով` եզա
կի առարկայի հասկացությունը կամ անվանման ծագումը
Դավիթը պայմանավորում է բուն իրի ծագմամբ կամ գոյու
թյամբ: Այնուհետև` տեսակի կամ սեռի ընդհանուր հասկա
ցության ծագումն իր հերթին պայմանավորված է իրապես
գոյություն ունեցող և միմյանց նման կոնկրետ իրերի բազ
մության գոյությամբ:
Այս հարցում Դավթի մոտ ուրվագծվում է չափավոր նո
մինալիստական միտում: Պատահական չէ, որ հետագայում
ուշ շրջանի հայ նոմինալիստները, մասնավորապես` Վահ
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րամ Ռաբունին, Հովհան Որոտնեցին ու Գրիգոր Տաթևացին
հիմնվեցին Դավթի և նրա գաղափարական նախորդի` Արիս
տոտելի այս դրույթների վրա` կառուցելով իրենց նոմինա
լիստական ուսմունքները:
Սակայն Դավիթը մինչև վերջ չի պահպանում նոմինա
լիստական գիծը: Նրա մոտ արիստոտելյան ուսմունքի կող
քին խաղաղ գոյակցում է նաև պլատոնական–պորփյուր
ական «ռեալիստական» գիծը, որը մի անգամ ևս հաստատում
է նորապլատոնականին բնորոշ ձգտումը` հաշտեցնել Արիս
տոտելին և Պլատոնին: Այդ առումով խիստ ուշագրավ է, որ
ընդունելով Արիստոտելի` առաջնային և երկրորդային գո
յացությունների առնչակցության հարցադրումն ու լուծու
մը, Դավիթը բացատրում է, թե դա ամենևին էլ չի խոսում
այն մասին, որ անհատն ընդհանրապես նախորդում է սեռին
և տեսակին, կամ թե անհատն ընդհանրապես գերադասելի է
սեռից ու տեսակից: Այդ տեսակետն իբր Արիստոտելինը չէ,
այլ «Ալեքսանդր Աֆրոդիզիացունը, որը նորություն մտցնե
լով փիլիսոփայության մեջ, փորձում է ավելացնել, թե անհա
տական գոյը իր բնությամբ էլ նախորդում է մնացած բոլո
րին»: Դավթի համաձայն` «ընդհանուրը ըստ իր բնության
նախորդում է մասնավորին: Եթե չլիներ ծառն ընդհանրա
պես, չէր լինի նաև առանձին ծառը, այսինքն` ընկուզենին
կամ տոսախը» [Երկ., 68]:
Ինչպես տեսնում ենք, տվյալ խնդիրը գոյաբանական
տեսակետից Դավթի ուսմունքում ենթարկված է կեցության
փիլիսոփայական հիմնահարցի պլատոնյան լուծմանը` «ընդ
հանուրը գոյություն ունի բազմությունից առաջ», այսինքն`
նախորդում է կոնկրետ–վերջավոր եզակի իրերի աշխարհին:
Ընդհանուրը նախապես գոյություն ունի Աստծու մտքում,
որն արարում է բնությունը: Բնությունը նույնպես օժտված
է արարող ուժով, բայց այն երկրորդական արարիչ է` հե
տևելով այն գաղափարներին ու կանխագծումներին, որոնք

404

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ծնվում են առաջին արարիչ` Աստծու բանականության մեջ.
«Բնությունը արարիչ է արարչից հետո» [Երկ., 181]: Այն
ստեղծում է եզակին, կոնկրետ–վերջավոր նյութական իրերի
աշխարհը և չի տնօրինում ընդհանուրը, բայց, չնայած այդ
բանին, արարում է համաձայն այդ ընդհանուրի, որը գո
յություն ունի իրենից առաջ: «Բնությունն ինքը, – գրում է
Դավիթը, – չգիտե նախատիպեր, սակայն իրեր ստեղծելիս չի
թաքնվում Աստծուց, որովհետև բնությունը ստեղծում է ոչ
թե սեփական, այլ Աստծու գիտությամբ» [Երկ., 156-157]:
Իսկ ինչ վերաբերում է նույն խնդրի տրամաբանական–
իմացաբանական հարթությանը, ապա Դավիթը հակված է
Արիստոտելի ուսմունքին: «Ընդհանուրը գոյություն ու
նի բազմության մեջ» և եզակի իրերի «բազմության հիման
վրա»: Ելնելով դրանից` Դավիթը կատարում է իմացաբա
նական մի կարևոր հետևություն. «Ընդհանուրը միայն սոսկ
մտածողության մեջ չէ, որովհետև ընդհանուրը մենք ճանա
չում ենք գոյերից» [Երկ., 159]:
Դավթի դիրքորոշումը տվյալ հարցում թվում է հակասա
կան ու անհետևողական: Նա պաշտպանում է մերթ «ռեա
լիզմի», մերթ նոմինալիզմի տեսակետը: Այդուհանդերձ,
վաղ միջնադարի պայմաններում Դավթի ուսմունքը կարևոր
դեր խաղաց ձևավորվող հին հայ փիլիսոփայության պրոֆե
սիոնալ մակարդակը բարձրացնելու գործում:

3.6. Բնափիլիսոփայական և տիեզերաբանական հայացքները

Հետևելով անտիկ մտածողներին` Դավիթը համարում
է, որ նյութական աշխարհի հիմքում ընկած են չորս տար
րերը (տարերքները)՝ հողը, ջուրը, օդը և կրակը: Այսպես,
վերլուծություն տրամաբանական հասկացության կապակ
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ցությամբ նա գրում է, որ «վերլուծության գործն է անդամա
հատել իրը այն բաների, որոնցից նա բաղկացած է, ինչպես,
օրինակ, երբ որևէ մեկը վերցնում է մարդուն ու անդամա
հատում է նրան ոտքերի, ձեռքերի և գլխի, այնուհետև՝ իրա
նի, ոսկորների, ջլերի, երակների և նյարդերի, սրանց էլ իրենց
հերթին՝ չորս տարրերի, տարրերն էլ՝ նյութի և ձևի, սրանցից
և բաղկացած է մարդը» [Երկ., 138-139]: Այստեղից հետևում
է, որ աշխարհակարգի հիմքում ընկած չորս տարրերը «տար
րական» (հիմնարար) չեն` բառի բուն իմաստով, այլ հարա
բերականորեն բարդ գոյացումներ են` հիմնված նյութի և
ձևի (արիստոտելյան կատեգորիաների) միասնության վրա:
Քիչ ստորև Դավիթը կրկին պնդում է, որ «ամեն մի բնական
առարկա վերլուծվում է նյութի և ձևի, որոնցից և կազմված
է» [Երկ., 140]:
Խոսելով տարրերի՝ իբրև նյութական աշխարհի հիմ
քի մասին, Դավիթը շեշտում է խնդրի ֆիզիկական կողմը.
չորս տարրերը հանդես են գալիս որպես ամբողջ գոյի ֆիզի
կական բաղադրիչներ: Սակայն դրանք չեն գործում ավելի
խորքային մակարդակում: Այդ պատճառով հայ փիլիսոփան
ներմուծում է նյութ և ձև արիստոտելյան հասկացություն
ները՝ հարցի քննարկումը տեղափոխելով փիլիսոփայական
հարթություն: Բացի այդ, հակադիր ֆիզիկական տարրերի
ընդունումը պահանջում էր դրանց միակցման ու խառնման
մեխանիզմի բացատրություն: Նյութ և ձև փիլիսոփայական
հասկացությունները հնարավորություն են ընձեռում ընդգ
ծել այն խորքայինը, որի ակտուալացման արդյունքն են
չորս տարրերը, և որը պայմանավորում է հակադիր տարրերի
«սերն» ու «համերաշխությունը»:
Դավիթը այս դիրքերից է լուծում տարրերի փոխարկման
հարցը: Այսպես, խոսելով այն մասին, «թե ջուրը առաջա
նում է կրակից» կամ «ջրից առաջանում է օդը», ընդունվում
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է այս կամ այն տարրի գոյության առաջնայնությունը: Այս
պարագայում չորս տարրերը չեն կարող համարվել զգայա
պես ընկալելի իրերի աշխարհի առաջացման և գոյության
հավասարազոր սկիզբներ: «Դրա վերաբերյալ, – գրում է Դա
վիթը, – կա հետևյալ պատասխանը. կա մի բան, որ գտնվում
է մեջտեղում, այսինքն չի պատկանում ոչ մի ձևով գոյու
թյուն չունեցող բաների թվին, բայց նաև ինքը գոյություն
չունի, այլ գտնվում է այդ երկու ծայրամասերի մեջտեղում,
որը կոչվում է հնարավորությամբ [գոյություն ունեցող]»
[Երկ., 213]: Հետևաբար` մի տարրի փոխարկումը մյուսի կամ
մի տարրի առաջացումը մյուսից պայմանավորված է ներու
նակ գոյության առկայությամբ:
Չորս տարրերը օժտված են չորս սկզբնական որակնե
րով՝ ջերմությամբ և ցրտությամբ, չորությամբ ու խոնավու
թյամբ: Յուրաքանչյուր տարր օժտված է մեկ հիմնական և
մեկ ոչ–հիմնական որակով: Կրակն օժտված է ջերմությամբ
ու չորությամբ, ջուրը՝ ցրտությամբ ու խոնավությամբ, օդը՝
ջերմությամբ ու խոնավությամբ, հողը՝ ցրտությամբ ու չո
րությամբ: Երկրորդ՝ լրացուցիչ որակի առկայությունը նե
րունակաբար բովանդակում է փոխարկման հնարավորու
թյունը:
Դավթի ուսմունքում տիեզերքը սահմանափակ է: Տիե
զերքի կենտրոնում զետեղված է անշարժ երկիրը: Այն ամ
փոփված է սահմանային երկնակամարով, որը գտնվում է
երկրից անչափ մեծ անսահմանության հասնող տարածու
թյան վրա: Վերին ոլորտը երկրի նման անշարժ է, այսինքն՝
Տիեզերքի երկու ծայրահեղ սահմաններն անշարժ են, իսկ
այն ամենը, ինչ գտնվում է դրանց միջև՝ երկինքը, լուսատու
ները, տարրերը և այլն, գտնվում են մշտնջենական շարժման
մեջ:
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Ըստ Դավթի` մակերևույթով օժտված յուրաքանչյուր
առարկա գտնվում է տարածության մեջ: Բացառություն է
կազմում «անշարժ վերին ոլորտը», որը «չի գտնվում տա
րածության մեջ», քանզի «ոչինչ չի կարող երկնակամարից
դուրս գտնվել, ո՛չ մակերևույթը, ո՛չ մարմինը: Որովհետև
երբ մենք խոսում ենք մարմնի մասին, [պետք է նկատի ունե
նանք], որ տեղ ունեցող մարմինը գտնվում է տարածության
մեջ [երկնակամարի ներսում], և այդ այսպես է մինչև անչափ
հեռու գտնվող [երկնակամարը]» [Երկ., 273]: Այս դատողու
թյունը նա դիտում է որպես դիալեկտիկական դատողության
օրինակ, որովհետև մտքի առարկա է այն, ինչ հավանական է,
բայց կարող է լինել նաև կեղծ:
Նույն ոգով Դավիթը արտահայտվում է նաև վերաստ
ղային (անաստղ) երկնքի և հակոտնյաների մասին` դրանք
դասելով կասկածելի գոյերի շարքին: Մյուս կողմից` վե
րաստղային երկինքն ու հակոտնյաները չեն պատկանում
ոչ–կեցությանը: Հայտնի է, որ հակոտնյաների գոյության
հարցի լուծումը անտիկ տիեզերաբանության մեջ կապված է
Երկրի գնդաձևության գաղափարի ընդունման և մերժման
հետ: Վերաստղային երկնքին վերագրելով կասկածելի կե
ցություն` Դավիթը արտացոլում է այն վեճերը, որոնք տեղի
են ունեցել անտիկ շրջանում` տիեզերաբանության հարցերի
շուրջ:
Թեև Դավիթը հատուկ չի անդրադառնում այդ հարցին,
սակայն նրա մի շարք դատողություններ միջնորդավորված
վկայում են, որ նա հակվում է Երկրի գնդաձևության մասին
տեսությանը: Աստղաբաշխությունը՝ իբրև երկնային մար
մինների շարժման գիտություն համեմատելով գնդաձև մար
մինների մասին գիտության հետ՝ Դավիթը գրում է. «Աստ
ղաբաշխությանը հարակից է գնդախոսությունը, և նրանք
տարբերվում են իրարից, որովհետև աստղաբաշխությունը
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առաջանում է երկնային մարմինների շարժման մասին եղած
գիտելիքներից, իսկ գնդախոսությունը զբաղվում է բոլոր
գնդաձև մարմիններով և նրանց բաժանման խնդիրներով,
որովհետև խոսում է գնդաձև մարմինների զանազան հա
տումների մասին» [Երկ., 111]: Հաշվի առնելով փիլիսոփայի
այն միտքը, որ տեսական–մաթեմատիկական գիտություն
ների և դրանց հարակից «գործնական» մաթեմատիկական
առարկաների` որպես գիտելիքների տարբեր մակարդակնե
րի միջև գոյություն ունի անմիջական կապ, որ առաջիննե
րը գիտելիք են ձեռք բերում իմացության օբյեկտի հետա
զոտության ընթացքում, որը հետո երկրորդների կողմից
օգտագործվում է գործնականում, կարելի է հետևեցնել, որ
դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ իմացության օբ
յեկտը և գիտելիքի կիրառման օբյեկտը համանման են: Բացի
այդ, դրա օգտին են խոսում նաև մեջբերման մեջ ընդգծված
բառակապակցությունները, որոնք կարելի է ընթերցել հե
տևյալ կերպ. «աստղաբաշխությունը առաջանում է միայն
երկնային գնդաձև մարմինների շարժման մասին գիտելիք
ներից», իսկ գնդախոսությունը զբաղվում է բոլոր նման
մարմիններով:
Հարցի քննարկման մեջ առավել որոշակիություն է
մտցնում Դավթի «Արիստոտելի «Կատեգորիաների» մեկնու
թյուն» երկի վերլուծությունը, ինչը վկայում է, որ հայ փիլի
սոփան ևս ընդունում է տիեզերքի և երկրի գնդաձևությու
նը: Այսպես, ըստ Դավթի, բացի վերին անշարժ երկնային
սֆերայից (գնդից) գոյություն ունի նաև «ներքին» երկինքը,
որը նույնպես գնդաձև է: Եվ ոչ միայն «երկնային սֆերան
է գտնվում անչափ մեծ տարածության վրա երկրից», այլև
երկինքն է «գտնվում մեծ տարածության վրա» սֆերայից:
Երկնային սֆերայի չափազանց մեծ հեռավորությամբ, որը
հասնում է անսահմանության, բացատրվում է երկրի և սֆե

ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

409

րայի հակադրությունը, իսկ այդ հակադրությունների սահ
մանը համընկնում է ներքին երկնքի հետ: Ընդսմին՝ «երկնքի
տրամագիծը կազմում է երկնային սֆերայի տրամագծի կե
սը» [Երկ., 299] և տիեզերքը բաժանում է երկու կիսագնդի.
վերին՝ մեր կողմից տեսանելի, և ստորին՝ մեզ հակառակ: Եր
կիրը համապատասխանաբար շրջապատված է ջրով, օդով և
կրակով: Հողի և կրակի հակադրությունը ևս բացատրվում է
դրանց միջև ընկած տարածության չափերով:
Դավիթն անդրադառնում է նաև Արեգակի, Լուսնի և
Երկրի հարաբերական չափերի հարցին: Այսպես` «Պորփյու
րի «Ներածության» վերլուծության» մեջ ելնելով զգայական
ընկալման տվյալների անհավասարության սկզբունքից` նա
պնդում է, որ «արևը, որը երկրից բազմապատիկ ավելի մեծ է,
մենք տեսնում ենք մեկ թիզ մեծությամբ» [Երկ., 150]: Այս
միտքը նա զարգացնում է նաև «Արիստոտելի «Անալիտիկա
յի» մեկնության» մեջ՝ ապացուցական դատողության բնույ
թը քննարկելիս: Նա գրում է, որ դատողության այդ տեսակին
«ենթակա է այն ամենը, ինչ ճշմարիտ է, թեպետև աներևա
կայելի, օրինակ, երբ ասում են՝ արեգակը անհամեմատ ավելի
մեծ է, քան երկիրը, իսկ երկիրը՝ քան լուսինը, թեև արեգակը
մեկ ոտնաչափ մեծությամբ է մեզ երևում» [Երկ., 272]: Ոչ
բոլոր դատողությունների ճշմարտացիությունն է, որ միշտ
համապատասխանում է զգայարանների տվյալներին: Նման
կարգի ճշմարտությունները տեսաբանման և տրամաբանա
կան գործողությունների արդյունք են:
Այսպիսով` Անհաղթի տիեզերաբանական հայացքների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք խարսխված են
Տիեզերքի և Երկրի գնդաձևության մասին արիստոտելյան
ուսմունքի վրա և որոշ չափով լրացնում են Եղիշեի համան
ման հայացքները:
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Ստորլուսնյա աշխարհում ամեն ինչ գտնվում է առա
ջացման և ոչնչացման, փոփոխության ու շարժման վիճա
կում, չկա ոչ մի եզակի իր, որ ենթակա չլինի այդ հավերժ
գործընթացներին, չկա հավերժ ու անփոփոխ եզակի էու
թյուն: Շրջապատող աշխարհում գոյություն ունի անհատ
ների, եզակի իրերի անթիվ բազմություն, որոնք հաշվառման
չեն ենթարկվում, քանզի ոմանք ոչնչանում են, մյուսները՝
առաջանում: Ուստի՝ «մասնավոր գոյերը անթիվ ու անհա
մար են և չեն կարող հասնել որևէ սահմանի» [Երկ., 138]:
Իր մեթոդաբանական սկզբունքին համապատասխան`
Դավիթն ընդունում է գոյի երկակի կեցությունը՝ «ինքնու
րույն» («առանձին») և «մտավոր»: «Մտավորն այն է, որի
լինելիությունը կախված է մեր մտածողությունից, իսկ ոչն
չացումը՝ մեր մոռացությունից: Օրինակ, երբ որևէ մեկը իր
մտքում խորհում է եղջերվաքաղի մասին, որին բնությունը
չի ստեղծել. այդ մեր մտածողությունն է, որ բռնադատելով
բնությունը, հորինում է ինչ-որ կենդանի՝ կազմված եղջե
րուից և քաղից (այծից), որն անհայտ է բնության համար…
Իսկ առանձին գոյություն ունեցող գոյ ենք մենք անվանում
այն, ինչ ստեղծված է բնության կողմից և հայտնի է նրան,
ինչպես, օրինակ, մարդը, ձին, արծիվը, որոնց գոյությունը
մտածությունից կախված չէ» [15, 150]: Ինքնուրույն կեցու
թյուն ունեցող էություններից ոմանք «անմարմին են, իսկ
ոմանք ունեն եռակի չափումներ», այսինքն՝ մարմնական
են, նյութական: Նյութական աշխարհի բոլոր առարկաներն
ու երևույթները պատկանում են առանձին կեցությանը:
Այս դիրքերից Դավիթը հերքում է ստոյիկների հայացքնե
րը, ովքեր «ամեն ինչ մարմին են համարում»` պնդելով, որ
«և աստվածայինը նուրբ մարմին լինելով, լցնում է ամեն ինչ
[ողջ տիեզերքում]» [Երկ., 152]:
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Գոյի աստիճանակարգության կապակցությամբ Դավի
թը հղում է արիստոտելականների այն կարծիքը, որ «գոյա
ցությունը բաժանվում է մարմնի և անմարմնի. մարմինը՝
շնչավորի և անշունչի. շնչավորը՝ կենդանու, կենդանաբույ
սի և բույսի. կենդանին՝ բանականի և անբանի. բանականը՝
մահկանացուի և անմահի, մահկանացուն՝ մարդու և եզան»
[Երկ., 180]:
Հայ փիլիսոփան հիմնական ուշադրությունը կենտրո
նացնում է օրգանական բնության դասակարգման վրա:
Քննելով շնչավոր էակների տեսակները` նա թվարկում է
դրանց առանձնահատկությունները, որոնց շնորհիվ տեսակ
ները տարբերվում են կամ նմանվում: Այսպես, բուսական
աշխարհին պատկանում է այն ամենը, ինչ «ունի երեք ու
նակություն՝ ծնողական, աճողական և սննդական», որոնք
շնորհված են բնության ստեղծագործողի կողմից: Իսկ կեն
դանաբույսը օժտված է միայն զգայելու, այսինքն՝ շոշափե
լու ունակությամբ, ինչը «հայտնի է հետևյալից. երբ արևը
ծագում է ծովի ջրերի վրա, նա բացում է իր պատյանի փեղ
կերը և հագենում է, իսկ երբ արևի շողերը սկսում են հարել՝
նա փակվում է»: Եվ երբ այս ունակության վրա ավելանում
են ևս չորս զգայություն՝ շարժվելու ունակության հետ միա
սին, այդ ժամանակ առաջ է գալիս կենդանին [Երկ., 180]:
Ինչպես կարելի է նկատել, Դավիթն ընդհանուր գծերով
ներկայացնում է Արիստոտելի «բնության սանդուղքը»` ըն
դունելով այն տեսակետը, որը IV–V դարերում զարգացնում
էր նաև Նեմեսիոս Եմեսացին:
Այսպիսով` Դավիթը զգայական բնության մարմինները
բաժանում է անշունչների և շնչավորների՝ անօրգանական և
օրգանական բնության: Օրգանական բնության համակար
գի ստորին օղակն են կազմում բույսերը, որոնք օժտված են
ծննդյան, աճի և սնվելու կարողություններով: Այս երեք կա
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րողությունը փոխկապված են և միանգամայն բավարար բու
սական աշխարհի գոյության համար: Կենդանին կազմում է
«բնության աստիճանակարգի» երրորդ աստիճանը՝ բնական
(անօրգանական) մարմիններից ու բույսերից հետո և եր
րորդ օղակը` շնչավոր բնության համակարգում: Այն, բացի
բուսական աշխարհի կարողություններից, օժտված է նաև
շարժվելու (տեղափոխվելու) ունակությամբ և հինգ զգայու
թյուններով՝ շոշափողական, տեսողական, լսողական, հոտա
ռական և համի, որոնք ստացվում են հինգ զգայարանների
միջոցով: Կենդանու և բույսի աստիճանների միջև զետեղ
ված է կենդանաբույսը, որը կապակցող օղակի դեր է կատա
րում և օժտված է միայն շոշափելու զգայությամբ: «Բնու
թյան աստիճանակարգի» վերին աստիճանը զբաղեցնում է
մարդը, ով բացի անօրգանական, բուսական և կենդանական
աշխարհների կարողություններից, օժտված է նաև բանակա
նությամբ, տեսական մտածողությամբ:
Միաժամանակ Դավիթը նշում է, որ կենդանիների որոշ
տեսակների մոտ դրսևորվում են այնպիսի հատկություններ,
որոնք վկայում են բանականության տարրերի առկայության
մասին: Այդուհանդերձ, «կենդանի էակներից միայն մարդն
է կշռադատում գոյերի մասին …Իսկ անասունները [չեն հա
վաքաբանում] որպես դրան անընդունակ էակներ, որովհետև
նրանք չեն կարող իմանալ, թե ի՞նչ են իրենցից ներկայաց
նում ընդհանուր գոյերը: Այսպես, թեև շանը հատուկ է հայտ
նաբերել մի որևէ բան՝ այլ բաների միջոցով, որոնց շնորհիվ
նա իմանում է այն՝ ինչ փնտրում է, սակայն այդ նա անում
է ըստ իր բնության և ոչ ըստ տրամախոհության և որ նրան
հատուկ է այդպես վարվել ըստ իր բնության՝ երևում է այն
բանից, որ ամեն մի շուն այդպես է վարվում» [Երկ., 255]:
Տրամախոհության տարրերի դրսևորումները կենդանիների
վարքում դիտվում են իբրև բնազդային՝ ներդրված բնության
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կողմից: Սակայն ոչ բոլոր կենդանիներն են օժտված բանա
կանության տարրերով, քանզի որոշ կենդանիներ բանական
են, մյուսները՝ ոչ:
Մարդը տարբերվում է կենդանիներից բանականության
որակապես այլ ձևով՝ կշռադատելու կարողությամբ, գիտու
թյան ունակությամբ, գոյացության, ընդհանուրի իմացու
թյան կարողությամբ:
Ե՛վ մարդը, և՛ կենդանիները պատկանում են կենդանի
էակների դասին: «Կենդանի էակ» հասկացությունն ավելի
լայն է, քան «մարդ» հասկացությունը. կենդանի էակը՝ սե
ռային հասկացություն է մարդու և կենդանիների համար,
քանզի «ամեն մի մարդ կենդանի է, սակայն այն, ինչ կենդա
նի է, միաժամանակ մարդ չէ, որովհետև ոչ ամեն մի կենդա
նի մարդ է, որովհետև ոչ միայն մարդն է կենդանի, այլև ձին
և շունը» [Երկ., 51]: Շնչավոր հասկացությունը, իր հերթին,
ավելի լայն է, քան կենդանի հասկացությունը, որովհետև
ընդգրկում է նաև բույսերն ու կենդանաբույսերը: Շնչավոր
էակների տարբերակման համար Դավիթն օգտագործում է մի
հատկանիշ ևս: «Քանի որ շնչավորը ավելի շատ բաների է
վերաբերում, քան կենդանի էակը, մենք բաժանում ենք այն
զգայողի և անզգայի. և դարձյալ, քանի որ զգայողը ավելի
շատ բաների է վերաբերում, քան կենդանի էակը, մենք բա
ժանում ենք այն ինքնաշարժվողի և անշարժի» [Երկ., 205206]: Շնչավորը սեռային հասկացություն է բույսի, կեն
դանաբույսի, կենդանու և մարդու համար, որի ներսում
կենդանի էակը տեսակային հասկացություն է: Իր հերթին,
կենդանի էակը սեռային հասկացություն է, որի նկատմամբ
մարդը տեսակ է:
Այսպիսով` կենդանության հատկությունը մարդուն կա
պում է ողջ կենդանական աշխարհի հետ, իսկ տրամախոհու
թյունը՝ դրա առանձին տեսակների հետ:
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Մարդու և կենդանիների միջև տարբերություններն ու
ընդհանրությունները Դավիթը քննում է նաև ձեռքբերովի
և բնածին որակների, մասնավորապես` առաքինությունների
վերլուծության ժամանակ: «Առաքինությունները ձեռքբե
րովի են կոչվում՝ բնական հատկություններից տարբերելու
համար: Բնական են կոչվում այն հատկությունները, որոնք
կախված են մարմնի խառնվածքից … Այդպիսի հատկու
թյունները կոչվում են ծառայական և անբանական: Նրանք
ծառայական են կոչվում, որովհետև անհրաժեշտորեն բխում
են մարմնի խառնվածքից … Իսկ անբանական են կոչվում,
որովհետև չգիտեն պատճառը, թե ինչո՞ւէ կարևոր ողջախոհ
լինել: Եվ դարձյալ. անբանական են կոչվում, որովհետև այս
պիսի առաքինություններ հատուկ են նաև անբան կենդանի
ներին» [Երկ., 86-87]:
Բնածին որակները՝ պայմանավորված ֆիզիկական
խառնվածքով, որոնք բնորոշ են թե՛ կենդանիներին, թե՛
մարդուն, դիտվում են իբրև բնազդներ: Ո՛չողջախոհությու
նը, ո՛չ արիությունը, ո՛չ արդարությունը, որոնք բնորոշ են
կենդանիներին, այդպիսին չեն` բառի բուն իմաստով, որով
հետև կենդանիները չգիտեն իրենց վարքի ո՛չ պատճառը,
ո՛չ նպատակը: Այդ կարողությունը տրված է միակ, իրապես
բանական, բանավոր էակին՝ մարդուն, ում համար առաքի
նությունները միանգամայն գիտակցված բարոյական ար
ժեքներ են:
Ըստ Դավթի` կենդանական աշխարհը բարդ և բազմազան
է: Այն բաժանվում է տարբեր սեռերի ու տեսակների: Նա ծա
նոթ է կենդանական աշխարհի` անտիկ մի շարք դասակար
գումների, դրանց կառուցման հիմնական սկզբունքներին և
ելակետային տեսական հիմնադրույթներին: Իր դասակարգ
ման մեջ գիտնականը հետևում է խիստ դիխոտոմիայի (եր
կանդամ բաժանման) սկզբունքին. «Կենդանիները բաժան
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վում են ցամաքայինների և ջրայինների; ցամաքայինները,
իրենց հերթին, բաժանվում են արյուն ունեցողների, ինչպես
մարդը և ձին և արյուն չունեցողների, ինչպես մեղուն, ծղրի
դը, մրջյունը. ջրայինները նույնպես բաժանվում են արյուն
ունեցողների և չունեցողների» [Երկասիր., 253]:
Դավթին հայտնի է, որ գոյություն ունի նաև մի դա
սակարգում, որի հիմքը կենդանիների մոտ արյան առկա
յությունը կամ բացակայությունն է: Այդ դասակարգման
համաձայն՝ արյամբ օժտված կենդանիները բաժանվում են
ցամաքայինների և ջրայինների: Դրան համապատասխան`
արյուն չունեցող կենդանիները ևս բաժանվում են ջրայիննե
րի ու ցամաքայինների: Գիտնականի կարծիքով՝ դասակարգ
ման սկզբունքի նման փոփոխությունը շփոթություն է առա
ջացնում և ի չիք դարձնում դասակարգման իսկ գաղափարը,
որովհետև այս դեպքում կենդանիների բոլոր տեսակներն
ամենուրեք և միշտ տարբերվելու են միմյանցից ընդհանրու
թյան սկզբունքի խախտման հետևանքով, որն անհրաժեշտ է
դասակարգման ցանկացած համակարգի ստեղծման համար:
Դավիթն իր նկատառումները փաստարկում է այն բանով, որ
«արյուն ունեցող ցամաքային կենդանիները երբեք արյուն
ունեցող ջրայինների հետ մեկ տեսակ չեն կազմում և, հա
կառակը, արյուն չունեցող ջրային կենդանիները առանց ար
յան ցամաքայինների հետ երբեք չեն պատկանում միևնույն
տեսակին … Որովհետև արյամբ օժտված կենդանին ինչպես
պետք է տարբերվի արյամբ օժտված այլ [կենդանիներից],
որպես արյամբ օժտված», եթե չստանա լրացուցիչ հատկու
թյուններ, որպեսզի մերթ դառնա մարդ, իսկ երբեմն՝ ձուկ
[Երկասիր., 253-254]:
Դավթի հայեցակարգը պայմանավորված է ինչպես
նրա դասակարգման կառուցման տեսական–մեթոդաբանա
կան սկզբունքներով, այնպես էլ գոյի մասին ուսմունքով:
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Դրա էությունը բացահայտվում է մեկ այլ դասակարգման
քննության ժամանակ, որի կապակցությամբ նա պնդում
է, որ կենդանիներին չի կարելի բաժանել նաև թևավորնե
րի և ջրայինների, քանզի «ոչ թևավորները կարող են բա
ժանվել բանականների և անբանականների, ոչ ջրայինները՝
նույնպես», և եթե որևէ մեկը նույնիսկ փորձի կատարել դա,
ապա նրան չի հաջողվի դա իրականացնել, որովհետև դա
պարզապես անհնար է: «Իսկ եթե կենդանիներին բաժանենք
ցամաքայինների և ջրայինների, ապա ցամաքայինները կա
րող ենք բաժանել բանականների և անբանականների» [Եր
կասիր., 254]: Ահա այն նպատակը, որ նա հետապնդում է:
Այսպիսով` կենդանական աշխարհի դասակարգումը
ենթարկվում է «բնության աստիճանակարգի», իսկ ավելի
ստույգ՝ կենդանի աշխարհի սկզբունքներին: Դասակարգ
ման նպատակը բանականության հատկության, իսկ դրա մի
ջոցով՝ նաև մարդու տեղի և դերի որոշումն է:
Կենսաբանական մտքի զարգացման առումով ուշագրավ
է, որ, ի տարբերություն միջնադարյան շատ մտածողնե
րի, մասնավորապես` «ֆիզիոլոգների», Դավիթը՝ Կողբացու
նման իր դասակարգման մեջ ընդգրկում է միայն այն կեն
դանիներին, որոնք ունեն և՛ անուններ, և՛ իրական բնական
գոյություն: Գոյություն ունեն նաև առասպելական կենդա
նիներ՝ իբրև մարդկային երևակայության արգասիք, որոնք
օժտված են անուններով, բայց ոչ առարկայական կեցու
թյամբ, ինչպես արալեզը և եղջերվաքաղը: Միաժամանակ
գոյություն ունեն այնպիսի էակներ, որոնք օժտված են իրա
կան առարկայական կեցությամբ, բայց դեռևս անվանում
ներ չունեն, քանզի չեն դարձել իմացության օբյեկտ:
Հետևաբար՝ Դավիթը սկզբունքորեն տարբերակում է
առասպելական էակները և այն էակները, որոնք կենդանի
բնության իմացության տվյալ փուլում օրգանական աշխար
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հի մասին մարդկային գիտելիքի սահմանափակության հե
տևանքով դեռևսանհայտ են, չճանաչված:
Վերոշարադրյալից հետևում է նաև, որ «բնության սան
դուղքի» բարձրանալու հետ մեկտեղ ավելանում է բնական
կարողությունների քանակը: Սակայն ունակությունների
քանակական աճի գործընթացը զուգորդվում է որակական
փոփոխություններով բնական աստիճանակարգի յուրա
քանչյուր աստիճանում: Ընդ որում` առավել ստորին աս
տիճանի յուրահատկությունները պահպանվում են ավելի
բարձրում, կամ կեցության ստորին սեռերը այս կամ այն
ձևով բովանդակվում են ավելի բարձր սեռերում: Այդ օրի
նաչափությունը Դավիթը տեսնում է այն բանում, որ «այն
տեղ, ուր առկա է շարժման կարողությունը, այնտեղ առկա
է նաև զգայությունը, բայց հակառակը՝ ոչ, քանզի զգայու
թյունը իբրև ինչ-որ վատագույնը ենթարկվում է նրան, ինչ
օժտված է շարժման ընդունակությամբ» [Երկասիր., 142]:
Հետևաբար` «բնության սանդուղքով» բարձրանալը
նպատակահարմար բնույթ ունի: Ուստի` հնարավոր առար
կություններին Դավիթը պատասխանում է, որ «բնությունը
ոչինչ չի ստեղծում աննպատակ»: Քանզի, եթե էակը օժտված
լիներ շարժմամբ, բայց զրկված լիներ զգայությունից, այն
դատապարտված կլիներ կործանման: Այդ պատճառով բնու
թյունը` որպես «արարիչ արարչից հետո» հոգում է իր ստեղ
ծագործությունների մասին:
Ելնելով ասվածից` Դավիթը հետևյալ կերպ է բնորոշում
կենդանի էակին. «Շնչավոր, զգայող, ինքնաշարժվող էակ:
Շարժում ես անվանում եմ տեղից տեղ փոխադրվելը» [Եր
կասիր., 142]: Այսպիսով` շարժում ասելով նա հասկանում է
տարածական տեղափոխությունը, այսինքն՝ բնական շարժ
ման գերագույն ձևը համարում է մեխանիկական շարժումը:
27 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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«Բնության սանդուղքի» վերջին` բարձրագույն աստի
ճանը զբաղեցնում է մարդը, ով օժտված է անօրգանական և
օրգանական ստորին բոլոր աստիճանների կարևորագույն
հատկություններով: Սակայն, բնական (անօրգանական)
մարմինների, բուսական և կենդանական աշխարհների հիմ
նական հատկություններից զատ, մարդն օժտված է նաև ճա
նաչողական կարողությամբ, տեսական մտածողությամբ,
որի շնորհիվ նա տարբերվում է կենդանիներից և, ճանաչելով
շրջապատող աշխարհը, մի շարք վերընթաց օղակների միջով
մոտենում է աստվածային էությունների իմացությանը:
Մարդը մարմնի և հոգու միասնություն է. մարմնով նա
հաղորդակցվում է մարմնավոր, իսկ հոգով՝ բանական, հո
գևոր գոյացությունների հետ: Այս միասնության մեջ առաջ
նայնությունը պատկանում է հոգուն, քանզի նա է մարմնին
զգայություն և շարժում, այսինքն՝ կենդանություն հաղոր
դում: Երկակի բնության շնորհիվ մարդը միջնակետային
դիրք է զբաղեցնում մարմնավոր և զուտ անմարմին գոյա
ցությունների միջև: Կողբացու նման` Դավիթն ընդունում
է երեք աշխարհի՝ աստվածայինի, մարդկայինի և բնականի
գոյությունը: Մարդու աշխարհն արտացոլում է արտաքին
աշխարհի բոլոր հիմնական օրինաչափությունները: Հղե
լով Դեմոկրիտեսին՝ Դավիթը հարաբերակցում է «մակրոաշ
խարհ» և «միկրոաշխարհ» հասկացությունները` մարդուն
անվանելով «փոքր աշխարհ»:
Մարդու մարմինը, ինչպեսև ողջ մարմնավոր գոյացու
թյունը կազմված է չորս տարրից՝ տարերքներից: Դավիթը
հետևում է Էմպեդոկլեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի և այլոց
մշակած տարրերի մասին անտիկ ուսմունքին: Հետագայում
տարրերի մասին բնափիլիսոփայական տեսությունը անտիկ
բժիշկների, մասնավորապես` Հիպոկրատեսի և Գալենոսի
երկերում ձևափոխվում է «հումորալ պատալոգիայի զուտ
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բժշկագիտական տեսության», որը «մեծ ազդեցություն է ու
նեցել միջնադարյան բժշկության վրա»՝ իր դերը պահպանե
լով մինչև XIX դար:
Հումորալ պատալոգիայի տեսության հիմքում ընկած է
չորս հեղուկների կամ հումորների՝ արյան, դեղին և սև մաղ
ձերի, լորձի ներդաշնակ կամ ոչ ներդաշնակ խառնուրդի
մասին գաղափարը, որոնք համապատասխանում են անտիկ
բնափիլիսոփայության չորս սկզբնական տարրերին (կամ
որակներին): Հեղուկների ներդաշնակ խառնուրդը ապա
հովում է մարդու օրգանիզմի կանոնավոր, առողջ գործառ
նությունը, իսկ ոչ ներդաշնակը հանգեցնում է զանազան
հիվանդությունների առաջացման: Այս տեսության ոգով
Դավիթը հիվանդությունը դիտում է իբրև դիսկրազիա.
«Ինչպես քնարի բարեհնչունության համար անհրաժեշտ է,
որպեսզի բոլոր լարերը բարեհնչուն լարված լինեն, իսկ ան
բարեհնչունության համար բավական է, որ լարերից միայն
մեկը փոփոխվի, և ինչպես առողջության համար անհրա
ժեշտ է, որ մարմնի հյութերը լինեն անհրաժեշտ չափավոր
համամասնության մեջ և մասնիկները դասավորված լինեն
բնության համապատասխան, իսկ հիվանդության համար
բավական է, որ հյութերից որևէ մեկը փոփոխություն կրի և
մասնիկներից մեկը չհամապատասխանի բնությանը» [Եր
կասիր., 52-53]:
Մարդու մարմինը բժշկական արվեստի օբյեկտ է, որն
առաջնորդվում է բնափիլիսոփայական սկզբունքներով:
Բժշկությունը զբաղվում է մարդու մարմնի «պատահական
հատկություններով», իսկ այն ամենը, ինչ վերաբերում է
մարմնավորի էութենական բնությանը, հետազոտում է բնա
փիլիսոփայությունը:
Այս ընդհանուր տեսական դրույթների հիման վրա Դավի
թը կոնկրետացնում է բժշկության առարկայի սահմանումը,
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որի համաձայն` «բժշկությունը մարդկային մարմնի բնու
թյամբ զբաղվող արվեստ է… Բժշկությունը առողջության
արարիչ է, որովհետև բժշկության նպատակն է կամ առկա
առողջության պահպանումը, կամ էլ կորցրած առողջության
վերականգնումը» [Երկասիր., 58]: Մասնագետների կարծի
քով` բժշկության այս սահմանումը չի կորցրել հրապույրը
ցայսօր: Այն հատուկ ընդգծում է նաև անտիկ բժշկության
մեջ մշակված բժշկության պրոֆիլակտիկ բնույթն ու նշա
նակությունը:
Եթե մարմնական հիվանդությունների առաջացումը
պայմանավորված է տարրերի, որակների կամ հյութերի քա
նակական համաչափության փոփոխությամբ, ապա դրանք,
իրենց հերթին, կարող են հանգեցնել նաև հոգեկան հիվան
դությունների: Շարունակելով Հիպոկրատեսի ավանդույթը
Դավիթը պնդում է, որ մարդու հոգևոր կանոնավոր գոր
ծունեության համար անհրաժեշտ են մարմնական համա
պատասխան առողջություն, մարդկային օրգանիզմի նոր
մալ գործառնություն: Այս միտքը բխում է մարմնի և հոգու
միասնության, մարմնավոր ու հոգևոր սկիզբների փոխներ
գործության մասին հայ մտածողի ընդհանուր դրույթից:
Դավթի երկերում կան մի շարք դատողություններ,
որոնք վկայում են կազմախոսության (անատոմիայի) բնա
գավառում նրա խոր իմացության մասին: Մասնավորապես`
նա մատնանշում է բժշկության մեջ կենդանահերձման մե
թոդի գոյությունը, որը, ինչպես հայտնի է, լայնորեն կի
րառվում էր ալեքսանդրիական դպրոցի ներկայացուցիչներ
Հերոփիլոսի և Երազիստրատոսի, իսկ հետագայում նաև Գա
լենոսի կողմից: Սակայն նշված հիշատակումը հիմք չի տա
լիս պնդել, թե կենդանահերձման մեթոդը կիրառվում էր նաև
Դավթի դարաշրջանում: Այստեղ, հավանաբար, խոսքը կեն
դանահերձման կիրառման` իբրև գիտական փաստի գրանց
ման մասին է:
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Անդրադառնալով տրամաբանության շուրջ ծավալված
վեճերին (այն «մաս է», թե «գործիք»)` Դավիթն իբրև օրինակ
բերում է մարդու ձեռքը: Այսպես` «թեև ձեռքը [մարմնի] և՛
մասն է, և՛ գործիքը, սակայն նա մաս է ամեն մի մարմնի հա
մար, իսկ գործիք՝ միայն կենդանի մարդու համար, որովհե
տև մեռելի ձեռքը թեև ողջ մարմնի մասն է, բայց գործիք չէ,
որովհետև նա գործիք է [հանդիսանում միայն այն դեպքում,
երբ միջոց է որևէ բան] տալու և անելու» [Երկ., 264-265]: Հայ
փիլիսոփայի այս դատողությունների աղբյուրը Գալենոսն է:
Դավիթը քաջատեղյակ է մարդու ծիծաղի հիմքում ըն
կած կազմախոսական–բնախոսական (անատոմիական–ֆի
զիոլոգիական) երևույթների մասին անտիկ ուսմունքներին:
Նա համաձայն է այն փիլիսոփաների հետ, ովքեր համարում
են, որ «ծիծաղը առաջացվում է մկանների և ջլերի միջոցով,
որոնք ենթարկվում են անբան հոգուն, և ոչ թե բանական
հոգու միջոցով»: Ընդդիմախոսների այն պնդմանը, թե այդ
դեպքում նույնը պետք է դրսևորվի նաև անբան էակների
մոտ, որովհետև դրանք ևս մկաններ և ջլեր ունեն, Դավիթը
պատասխանում է՝ հղելով Արիստոտելի «Կենդանիների մա
սին» երկը, որ իրոք որոշ կենդանիներ օժտված են ծիծաղելու
ունակությամբ: Բայց ոչ բոլոր կենդանիները, քանզի «ոչ բո
լոր կենդանիների մոտ է անբան հոգին դրսևորվում միան
ման» [Երկ., 232]:
Անդրադառնալով Դավթի երկերում առկա պրոֆիլակ
տիկայի և հիվանդությունների բուժմանը վերաբերող հար
ցերին, մասնավորապես, ելնելով բաժանման այն օրինակից,
որն ընդգրկում է «բժշկական գրքեր, բուժիչ դեղամիջոցներ,
բժշկական գործիքներ» կամ էլ «առողջարար գրքեր, առող
ջարար կարգուկանոն, առողջարար դեղամիջոցներ», Ստ.
Վարդանյանը իրավացիորեն նշում է, որ Դավթին «բնորոշ է
Հիպոկրատոսի բժշկության հիմնարար իմացություն՝ հիմն
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ված հիգիենիկ կարգադրությունների («առողջարար կար
գուկանոն»), դեղային թերապիայի («առողջարար դեղա
միջոցներ») և վիրաբուժության («բժշկական գործիքներ»)
կիրառման վրա»:
Իբրև բուժական մեթոդ` Դավիթը մատնանշում է արյու
նառության մեթոդը, որի նպատակն է առողջության վերա
կանգնումը: Հետագայում արյունառությունը լայնորեն օգ
տագործվել է հայ միջնադարյան բժշկության մեջ:
Դավիթը հիշատակում է բազմաթիվ հիվանդություններ՝
կաթված, սրտանոթների կարծրացում (աթերոսկլերոզ)` ծե
րունական հյուծանքի երևույթներով, տենդ (որպես «սրտում
արյան եռման» արդյունք), աչքի հիվանդություններ և այլն:
Անհաղթը տարբեր առիթներով անդրադառնում է տեսո
ղության և գույնի ընկալման խնդիրներին: Ընդսմին` նա լավ
ծանոթ էր Պլատոնի, Արիստոտելի և անտիկ այլ հեղինակների
համապատասխան տեսություններին: Հետևելով Պլատոնին`
նա մասնավորապես նշում է, որ «սպիտակությունն առհա
սարակ գույն է՝ տեսողությունը լայնացնող, իսկ սևությունն
առհասարակ գույն է՝ տեսողությունը նեղացնող» [Երկ., 44]:
Այսպիսով` Անհաղթը քննում է ընդհանուր կենսաբանա
կան ու բժշկագիտական բազմաթիվ հարցեր, ինչը վկայում է
անտիկ շրջանի և իր ժամանակի գիտական մտքի նրա լայն
իմացության մասին:
3.7. Քաղաքագիտությունը փիլիսոփայական
գիտելիքի համակարգում

Ինչպես նշվել է, հետևելով Պլատոնին և Արիստոտե
լին` Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայությունը բաժանում է
տեսական և գործնական մասերի: Եթե տեսական փիլիսո
փայության (բնագիտություն, մաթեմատիկա և աստվածա
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բանություն) գերագույն խնդիրը գոյի իմացությունն է ու
ճշմարտության հայտնաբերումը, ապա գործնական փիլիսո
փայության գերագույն նպատակն է մարդու և սոցիալական
հանրության բարքերի, սոցիալական և քաղաքական հարա
բերությունների կարգավորումն ու կատարելագործումը:
Տեսական փիլիսոփայությունը նախորդում է գործնականին,
քանզի գործնականի ոլորտին անցնելու համար անհրաժեշտ
է համակողմանի տեսական գիտելիքներ ունենալ:
Առաջնորդվելով համապարփակ մեթոդաբանական
սկզբունքով` Դավիթ Անհաղթը գործնական փիլիսոփայու
թյան դասակարգման մեջ համադրում է Պլատոնի և Արիս
տոտելի հայեցակարգերը: Արիստոտելը և նրա հետևորդները
գործնական փիլիսոփայությունը բաժանում են «երեք մասի՝
քաղաքականության, տնտեսագիտության և բարոյագիտու
թյան»: Այս բաժանումը հայ փիլիսոփան համարում է «ճշմա
րիտ», որովհետև «եթե որևէ մեկը ազնվացնում է իր կամ
մեկ ուրիշի բարքերը, նա զբաղվում է բարոյագիտությամբ.
երբ կարգավորում է տան գործերը, զբաղվում է տնտեսա
գիտությամբ», որն ընդգրկում է «մարդու և կնոջ համերաշ
խությունը, սերը երեխաների հանդեպ, ծառաներին երկյուղ
ներշնչելը և եկամուտի ու ծախսերի համաչափությունը»:
Իսկ երբ որևէ մեկը «կարգավորում է քաղաքի (պետության.
– Կ. Մ.) գործերը, զբաղվում է քաղաքականությամբ» [Երկ.,
120-121]:
Գործնական փիլիսոփայության արիստոտելյան բաժան
ման և բաղկացուցիչ մասերի հաջորդականության հիմքում
ընկած է ընդհանուրից դեպի մասնավորը, մասնավորից դե
պի անհատականացումը սկզբունքը: Քաղաքագիտությունը
(«քաղաքավարությունը») գործ ունի ընդհանուր պետական
խնդիրների՝ պետական կառույցի, կառավարման, հասարա
կական–քաղաքական հարաբերությունների կարգավորման,
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ընդհանուր բարօրություն հաստատելու հետ: Տնտեսագի
տությունը («տնտեսվարությունը») զբաղվում է մասնավոր՝
տան շրջանակներում ընտանեկան հարաբերությունների
կարգավորմամբ, համերաշխության և ներդաշնակության
հաստատմամբ, տնտեսական, ֆինանսական ու կենցաղա
յին հարցերի կարգավորմամբ, ծառաների և ստրուկների մեջ
երկյուղի զգացում սերմանելու ու նմանօրինակ այլ հարցե
րով: Իսկ բարոյագիտությունն առնչվում է մարդու, անհա
տի հոգեկան–բարոյական կատարելագործման խնդիրներին:
Բացի նշված սկզբունքից, երեք գիտության էլ բնորոշ է
գործառութային (ֆունկցիոնալ) ընդհանրություն՝ կարգա
վորել հասարակական կյանքի երեք հիմնական ոլորտները,
հասարակական–քաղաքական համակարգի աստիճանները:
Պլատոնի հետևորդները (պլատոնականները) «առար
կում են» գործնական փիլիսոփայության արիստոտելյան
բաժանմանը: Ըստ Անհաղթի` պլատոնականների փաստարկ
ները ևս տրամաբանական են և հիմնավորված: Այսպես,
նրանք մերժում են արիստոտելականների դասակարգումը
հետևյալ պատճառներով.
Նախ՝ «սեռը երբեք չի բաժանվում երեքի, այլ երկուսի,
ինչպես, օրինակ, կենդանին՝ բանականի և ոչ բանականի…:
Երկրորդ՝ որովհետև բաժանման հետևանքով ստացված
հակադիր տեսակները երբեք չեն դրսևորվում մեկը մյուսի
մեջ. այսպես, բանականը երբեք չի դրսևորվում ոչ բանականի
մեջ» [Երկ., 121]: Մինչդեռ, արիստոտելյան դասակարգման
մեջ «բարոյագիտությունը դրսևորվում է տնտեսագիտու
թյան մեջ, իսկ տնտեսագիտությունը՝ քաղաքագիտության
մեջ:
Երրորդ` բացի այդ, երբեք մեկ տեսակը համահավասար
չի լինում սեռին, որովհետև, օրինակ, «[միայն] բանակա
նը չի կարող համազոր լինել կենդանուն, որը սեռ է, ինչ
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պես և միայն ոչ բանականը, այլ երկուսը միասին [համա
զոր են կենդանուն]»: Իսկ արիստոտելականների կարծիքով`
«միայն քաղաքագիտությունը համահավասար է» փիլիսո
փայության «գործնական մասին», որովհետև ով «ի վիճա
կի է պետություն ղեկավարել, նա կարող է կարգավորել և՛
տան գործերը, և՛ բարքերը»: Այստեղից արիստոտելականնե
րը հետևեցնում են, որ «քաղաքագիտությունը համազոր է
գործնական փիլիսոփայության, իսկ տնտեսագիտությունը՝
քաղաքականության» [Երկ., 121-122]: Գործնական փիլիսո
փայության նման բաժանումը պլատոնականները համարում
են սխալ:
Առաջադրված փաստարկումների հիման վրա պլատո
նականները գործնական փիլիսոփայությունը բաժանում են
«երկու մասի՝ օրենսդրության և արդարադատության»: Դա
վիթ Անհաղթը այս բաժանումը ևս համարում է ճշմարիտ,
որովհետև «փիլիսոփան կամ օրենքներ է սահմանում, որի
շնորհիվ միշտ ազնվացնում է իր բարքերը և հանդես է գալիս
որպես օրենսդիր, կամ էլ ուրիշներին է դատում ըստ գրված
օրենքների, և հանդես է գալիս որպես դատավոր» [Երկ., 122]:
Ընդսմին` հստակ կապ և փոխպայմանավորվածություն գո
յություն ունի օրենսդրություն, իրավունք և արդարադա
տություն հասկացությունների միջև. «ինչ նշանակություն
ունի օրենսդրությունը քաղաքների համար, պաշտպանելով
նրանց մեջ իրավունքը, նույնպիսի նշանակություն ունի և
արդարադատությունը օրենսդրության համար, պահելով
հպատակներին նրա սահմաններում: Այդ այդպես է, որով
հետև բարոյագիտությունը, տնտեսագիտությունը և քա
ղաքագիտությունը նյութ են ծառայում օրենսդրության
համար, որովհետև օրենսդիրը կամ ազնվացնում է ուրիշի
բարքերը, կամ օրենքներ է սահմանում տան կամ քաղաքի
համար, որոնց համաձայն պարտավոր է ապրել յուրաքանչ
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յուր քաղաքացի: Իսկ այն, ով դատում է, դատում է կամ որևէ
մեկին, կամ տունը, կամ քաղաքը» [Երկ., 122-123]:
Բացի այդ, գործնական փիլիսոփայության՝ օրենսդրու
թյան և արդարադատության բաժանումը, ըստ Անհաղթի,
կատարվում է ոչ «որպես սեռը տեսակների», քանի որ վեր
ջին պարագայում «տեսակների մեջ չկա առաջինն ու վեր
ջինը», մինչդեռ օրենսդրությունը նախորդում է արդարա
դատությանը: Այս հանգամանքը պայմանավորված է ոչ թե
տրամաբանական գործոններով, այլ այն իրողությամբ, որ
նախ՝ անհրաժեշտ է օրենքներ ունենալ և հետո միայն՝ դատել
այդ օրենքների համաձայն: Արդարադատություն չի կարող
լինել առանց օրենսդրության:
Այսպիսով` արիստոտելական և պլատոնական դասա
կարգումների միջև հակասություն չկա. դրանք պարզապես
տարբեր տեսանկյուններից են մոտենում գործնական փիլի
սոփայության բաժանման խնդրին: Տարբերությունը դրս
ևորվում է մոտեցման և ոչ բովանդակության մեջ:
Ըստ Անհաղթի` Արիստոտելի և Պլատոնի քաղաքական
երկասիրությունների նպատակը մեկն է՝ պատասխանել այն
հարցին, թե «ինչո՞ւ պետությունը պետք է ունենա որոշակի
կարգավորություն»: Միաժամանակ նա նշում է, որ նրանց
քաղաքական բնույթի երկերում «և՛ դիտավորությունը, և՛
շարադրանքը, և՛ վերնագրերը տարբեր են»: Այսպես` Պլա
տոնը վերնագիրը դնում է եզակի թվով՝ «Պետություն», իսկ
Արիստոտելը՝ հոգնակի` «Պետություններ»: Վերնագրերի
տարբերությունը, ըստ նրա, պատահական չէ. այն որոշակի
միտվածության, հայեցակարգային տարբեր դիրքորոշման
և նպատակի արտահայտություն է: Այսպես, Արիստոտելի
խնդիրն է ցույց տալ, թե «ինչպես էին պետություն ղեկավա
րում նախնիները, այսինքն արգիացիները, բիովտացիները և
բոլոր այլ հույները», այսինքն՝ հունական բոլոր քաղաքա
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պետություններում: Մինչդեռ, Պլատոնի նպատակն էր ցույց
տալ, թե «ինչպես պետք է առհասարակ պետություն ղեկա
վարել (ընդգծումը. – Կ. Մ.)» [Երկ., 121]: Այլ կերպ ասած՝
ըստ Անհաղթի` Արիստոտելը քննում է Հին Հունաստանում
գոյություն ունեցող պետությունները, կառավարման առ
կա ձևերը, իսկ Պլատոնը նկարագրում է իդեալական պետու
թյունը, կառավարման ձևերի նպատակահարմարությունը:
Քաղաքագիտությունը փիլիսոփայական գիտություն
է և որոշակի տեղ է գրավում փիլիսոփայության համակար
գում: Ավելին, հեռավոր նպատակի հիման վրա կառուցված
սահմանման («փիլիսոփայությունը Աստծուն նմանվելն է
ըստ մարդկային կարողության») համաձայն` «փիլիսոփա
յությունը քաղաքագիտություն է, որովհետև քաղաքական
փիլիսոփան ձգտում է և՛ գիտությամբ, և՛ գործերով ըստ
մարդկային կարողության նմանվել Աստծուն» [Երկ., 124]:
Դավիթ Անհաղթը գրեթե չի անդրադառնում քաղաքա
գիտական կոնկրետ հարցերի, քաղաքական իշխանության
կառուցվածքին, գործառույթներին և այլն: Որպես փիլի
սոփա–մեթոդաբան` նա սահմանում է քաղաքագիտության
առարկան, բացահայտում այս գիտության բովանդակու
թյունը, գործառույթները, հարաբերակցությունը հասարա
կական մյուս գիտությունների հետ, դրա տեղն ու դերը փի
լիսոփայության ընդհանուր, մասնավորապես՝ գործնական
փիլիսոփայության համակարգում:

3.8. Դավիթ Անհաղթի տեսական ժառանգության ճակատագիրը

Դավթի ստեղծագործական ժառանգությունը դարձավ
այն երկարատև գործընթացի գլխավոր օղակը, որը VI դարի
վերջին հունաբան դպրոցի երրորդ փուլի մի շարք հուշար
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ձանների հետ միասին նշանավորեց հին հայ փիլիսոփայու
թյան ձևավորման գործընթացի ավարտը` իր բարձր պրոֆե
սիոնալ մակարդակով, աշխարհիկ խնդրակարգով և ճշգրիտ
ու հարուստ տերմինաբանությամբ:
Եթե հայ մատենագրության սկզբնական շրջանում փիլի
սոփայական միտքն իր ջատագովական բնույթով հիմնակա
նում սահմանափակված էր քրիստոնեական բարոյագիտու
թյան խնդրակարգով և աշխարհի կրոնափիլիսոփայական
բացատրության խնդիրներով, ապա V դարի երկրորդ կեսին,
երբ թարգմանական գրականության հետ Հայաստան թա
փանցեցին անտիկ մտածողների և նորապլատոնականների
գործերը, արմատապես սկսեց փոխվել նաև դրա խնդրակար
գը: Դավթի երկերի երևան գալը վկայում էր նորապլատոնա
կանության հաղթանակը, որը խորհրդապաշտական–իդեա
լիստական որոշ հայեցակարգերի հետ միասին ներմուծեց նաև
անտիկ փիլիսոփայության աշխարհիկ գիտական խնդրակար
գը: Դա նշանակում էր, որ ջատագովությունը (հայրաբանու
թյունը) դեռևս V դարում զիջում է իր առաջնային դիրքերը`
ավելի ու ավելի է սահմանափակվելով աստվածաբանության
ու դավանաբանության բնագավառների շրջանակներում:
Անհաղթի փիլիսոփայությունը ավարտելով հին հայ փի
լիսոփայական գիտության ձևավորման գործընթացը` միա
ժամանակ դարձավ Հայաստանի վաղ ավատատիրության
ժամանակաշրջանի հոգևոր մշակույթի այդ բնագավառի
զարգացման գագաթնակետը:
Նրա երկերի շնորհիվ հայ փիլիսոփայական միտքը, որը
մինչ այդ դրսևորվում էր եկեղեցական–դավանաբանական,
կրոնական–մեկնողական, պատմական և ճարտասանական–
քերականական բովանդակությամբ գրվածքներում, հստակ
սահմանազատեց իր մասնագիտական խնդիրներն ու գիտա
կան մեթոդները:
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Դավթի ուսմունքի սինկրետիկ բնույթի շնորհիվ հայ փի
լիսոփայական գիտության մեջ ներմուծվեց համապարփակ
հայեցակարգ, որը նորապլատոնականության տեսանկյունից
որոշակիորեն համակարգեց կուտակված փիլիսոփայական
գիտելիքները: Միայն հայրաբանական փիլիսոփայությու
նը կամ թարգմանական փիլիսոփայական գրականությու
նը չէին կարող իրականացնել փիլիսոփայական գիտություն
ստեղծելու խնդիրը: Թեև Դավիթն իր նորապլատոնական
հայեցակարգը հայ իրականություն ներմուծեց դրսից, նրա
ուսմունքը Հայաստանում պարարտ հող գտավ, որը նախա
պատրաստել էին հայ հունաբանները` թե՛ գաղափարական,
թե՛ գրական–բառագիտական և թե՛ փիլիսոփայական–ման
կավարժական առումներով:
Դավթի երկերը կարևոր նշանակություն ունեցան նաև
հայ փիլիսոփայական տերմինաբանության բյուրեղացման
համար` ավարտին հասցնելով հին հայերենի փիլիսոփայա
կան հիմնական բառապաշարի կազմավորման գործընթացը:
Նրա գործերից հետո էլ փիլիսոփայության և բնագիտության
բնագավառում ու թարգմանական հուշարձաններում շարու
նակվում է տերմինների ստեղծումը` գիտական–փիլիսոփա
յական խնդրակարգի ընդարձակմանը համապատասխան:
Սակայն հունաբան դպրոցի ստեղծած և Դավթի երկերում
առավել կատարյալ մարմնավորված փիլիսոփայական հիմ
նական բառարանային ֆոնդը հետագա դարերում էլ շարու
նակվում էր մնալ իբրև գլխավոր տերմինաբանական հիմք
և գիտական բառաստեղծության չափանիշ: Նրա գործերը
չափանիշ դարձան աշխարհիկ փիլիսոփայական մտածողու
թյան համար:
Հայ իրականության մեջ ողջ միջնադարի ընթացքում
Դավթի փիլիսոփայությունը բարերար ազդեցություն է գոր
ծել փիլիսոփայական մտքի նոր հոսանքների կազմավորման
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վրա և աղբյուր ծառայել մի շարք մտածողների ու գիտնա
կանների համար:
Այսպես, VII դարում հայ փիլիսոփայության մեջ երևան
եկավ նոր` բնագիտական ուղղություն, որի խոշորագույն
ներկայացուցիչ Անանիա Շիրակացին (610–685 թթ.) իր ու
շադրությունը կենտրոնացրեց Դավթի փիլիսոփայության
այն մասի վրա, որը վերաբերում է «ֆիզիկային» ու մաթե
մատիկային և, հիմնվելով գիտությունների նրա առաջար
կած դասակարգման վրա, գրեց իր գլխավոր տրակտատը`
«Քննիկոնը»: Վաղ միջնադարի ճշգրիտ գիտությունների
այդ հանրագիտարանում, որտեղ շարադրված է թվաբանու
թյան, երկրաչափության, աստղագիտության, աշխարհա
գրության և տոմարագիտության մասին նրա ուսմունքը,
Շիրակացին առաջնորդվում է Դավթի մեթոդաբանությամբ
և կարծես կատարում նրա պատվիրանը` ստեղծելով հատուկ
աշխատություններ ու ձեռնարկներ քվադրիվիումի (քառու
ղու) գիտությունների վերաբերյալ:
Դավթի փիլիսոփայական ժառանգության ջատագովնե
րից էր Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին (990–1059 թթ.),
ով արաբական արշավանքների հետևանքով Հայաստանի
տեսական մտքի գրեթե երկդարյա անկումից հետո վերածնեց
հետաքրքրությունն անտիկ փիլիսոփայության, այդ թվում`
նաև հին հայկական գիտության հանդեպ: Դավիթ Անհաղթի
և հունաբան դպրոցի մյուս ներկայացուցիչների գործերը,
ինչպես նաև Անանիա Շիրակացու բնագիտական ժառան
գությունը Գրիգոր Մագիստրոսի շնորհիվ դարձան ուշ միջ
նադարի հայ գիտնականների ուշադրության առարկան:
Դավթի ժառանգությունը խորապես ուսումնասիրվում
էր Գրիգոր Մագիստրոսի հիմնադրած Սանահինի ճեմարա
նում, իսկ այնուհետև Անի քաղաքի և Հաղպատի վանքի փի
լիսոփայական դպրոցներում ու Արիստոտելի, Պորփյուրի,
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Փիլոն Ալեքսանդրացու և անտիկ ու վաղ քրիստոնեական
այլ մտածողների գործերի հետ միասին ընդգրկված էր ու
սումնական պարտադիր գրականության ցանկի մեջ:
Անհաղթի երկերը մեծ ազդեցություն են ունեցել քննարկ
վող դարաշրջանի բնագիտական ուղղության խոշորագույն
ներկայացուցիչ Հովհաննես Սարկավագի (1045–1129 թթ.)
վրա, ով հետևելով Գրիգոր Մագիստրոսի օրինակին` իր ման
կավարժական գործունեության մեջ և բազմաթիվ աշխա
տություններում զարգացրել է Դավթի բնագիտական, մա
թեմատիկական և գեղագիտական գաղափարները: Հենց այդ
ժամանակից է սկսվում Դավթի փիլիսոփայության հաղթա
կան երթը Հայաստանի համալսարաններում և բարձր տիպի
վանական դպրոցներում, որն իր կիզակետին է հասնում XIII–
XIV դարերում: Այդ ժամանակ Դավթի գործերն ամենալայն
տարածումն են ստանում, արտագրվում հարյուրավոր օրի
նակներով և երկրի կենտրոնական մարզերից թափանցում
Կիլիկյան հայկական թագավորություն, ապա նաև արտերկր
յա գաղթավայրեր, ուր թաթար–մոնղոլական նվաճողներից
փրկված հայ գաղթականներն իրենց հոգևոր ու գիտական
կենտրոններն էին հիմնել:
Հատկապես պետք է նշել Դավիթ Անհաղթի ժառանգու
թյան դերը հայ նոմինալիստներ Վահրամ Րաբունու (XIII
դ.), Տաթևի համալսարանի հիմնադիր Հովհան Որոտնեցու
(1315–1386 թթ.) և նրա աշակերտ Գրիգոր Տաթևացու (1346–
1409 թթ.) փիլիսոփայական ուսմունքների ձևավորման վրա:
Իրենց բազմաթիվ աշխատություններում և մեկնություն
ներում նրանք զարգացնում էին Դավթի փիլիսոփայական
դրույթները, մասնավորապես` նրա տրամաբանական և իմա
ցաբանական հայացքները: Վահրամ Րաբունին և Գրիգոր
Տաթևացին մեկնել են Դավթի «Պորփյուրի «Ներածության»
վերլուծությունը», իսկ Տաթևացու աշակերտ Առաքել Սյու
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նեցին` Դավթի գլխավոր աշխատությունը` «Փիլիսոփայու
թյան սահմանումները»: Դավթի` իբրև դասականի հեղինա
կությունն անվիճելի էր: Նրա կարծիքն էին վկայակոչում ոչ
միայն փիլիսոփայական, այլև աստվածաբանական, եկեղե
ցական–դավանաբանական հարցերի վերաբերյալ կաթոլիկ
միսիոներների հետ վիճաբանությունների ժամանակ, որոնք
այդ ժամանակ թափանցել էին կենտրոնական Հայաստան:
Անգամ հայ իմաստասերների գաղափարական հակառա
կորդներ, դոմինիկյան գիտնական–միսիոներներ Բարդու
ղիմեոս Բոլոնիացին (մահ. 1333 թ.) և Պետրոս Արագոնացին
(մահ. 1347 թ.), ովքեր Հայաստանում ստեղծել էին իրենց փի
լիսոփայական դպրոցները, դիմում էին Դավթի ժառանգու
թյանը և օգտվում նրա հեղինակությունից` հայ գիտնական
ների դեմ իրենց պայքարում, ովքեր վճռականորեն մերժում
էին կաթոլիկ փիլիսոփայությունն ու դավանաբանությունը
և թաթարական լծի պայմաններում պաշտպանում երկրի հո
գևոր, կրոնադավանական ինքնուրույնությունը Վատիկա
նի և Ավինյոնի կրոնական նկրտումներից:
Դավիթը մեծ ազդեցություն է գործել նաև Հայաստանի
լուսավորության դարաշրջանի (XVII–XVIII դդ.) փիլիսոփա
յական մտքի վրա: Այդ շրջանի մտածողներից հատկապես
պետք է առանձնացնել փիլիսոփա–տրամաբան Սիմեոն Ջու
ղայեցուն (մահ. 1657 թ.) և կաթողիկոս–լուսավորիչ Սիմեոն
Երևանցուն (1710–1780 թթ.), ովքեր ոչ միայն նպաստեցին
Դավթի ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրության վե
րածնմանը, այլև զարգացրին նրա գաղափարները` նոր պայ
մաններին, մշակութային նոր հոսանքներին համապատաս
խան:
Դավթի ժառանգության նկատմամբ այդ ժամանակաշր
ջանում եղած մեծ հետաքրքրությունն արտահայտվեց նաև
նրա երկերի շատ վաղ հրատարակմամբ: «Փիլիսոփայության
սահմանումների» գրաբար տեքստը 1731 թվականին հրա
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տարակվել է Կոստանդնուպոլսում և 1797 թվականին` Մադ
րասում, որտեղ հայերը հիմնել էին իրենց տպարանները:
Հենց Մադրասում էլ միաժամանակ լույս է տեսել «Փիլիսո
փայության սահմանումների»` Առաքել Սյունեցու մեկնու
թյունը:
Դավիթ Անհաղթի ստեղծագործությունը տարածվել
է նաև այլ ժողովուրդների շրջանում դեռևս վաղ միջնա
դարում: Այդ գործին նպաստել են նրա երկերի հունարեն
տարբերակները, որոնք մատչելի էին ինչպես քրիստոնեա
կան, այնպես էլ մահմեդական երկրների գիտնականներին:
Պարսկա–արաբական և բյուզանդական աշխարհը ծանոթ էր
նրա հիմնական աշխատություններին: Փիլիսոփայության
պատմաբանները նշում են Անհաղթի ազդեցության հետքե
րը միջնադարի իրանական, արաբական և հատկապես բյու
զանդական փիլիսոփայական մտքի վրա: Այսպես, սովետա
կան նշանավոր գիտնական, տրամաբանական ուսմունքների
պատմության ճանաչված մասնագետ Ա. 0. Մակովելսկին
նշում է, որ «Պարսկաստանում մինչմուսուլմանական ժամա
նակներում Արիստոտելի և նորապլատոնականության հետ
ծանոթանում էին նաև նշանավոր հայ փիլիսոփա Դավիթ
Անհաղթի երկերի միջոցով»1:
Արաբական փիլիսոփայական մտքի վրա Դավթի ազդե
ցության մասին են վկայում արաբագետ Ա. Վ. Սագադեևի
բացահայտած հետաքրքիր փաստերը, որոնք ուղղակի կապ
են հաստատում Դավթի «Փիլիսոփայության սահմանումնե
րի» և «արաբների փիլիսոփա» ալ–Քինդիի (մոտ. 800–870 թթ.)
«Առաջին փիլիսոփայության մասին» գլխավոր աշխատու
թյան միջև: Արևելյան պերիպաթետիկության հիմնադիրը
հանդես գալով փիլիսոփայության պաշտպանությամբ` դոգ
մատիկների և սկեպտիկների հետ իր վեճում օգտագործել է
1

À. Î. Ìàêîâåëüñêèé, Èñòîðèÿ ëîãèêè. Ì., 1967. Ñ. 236.
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Դավթի փաստարկումները: Դավթի խոսքերով նա ծաղրում
է նրանց փաստարկները` նշելով, որ մերժելով փիլիսոփայու
թյան գոյության իրավունքը` նրանք պետք է ապացույց բե
րեն, իսկ դա արդեն փիլիսոփայություն է, որովհետև փիլիսո
փայությունը ապացուցման մայրն է1:
Ալ–Քինդին առաջնորդվում է Դավթի «Փիլիսոփայու
թյան սահմանումներում» ձևակերպված ճանաչողության
մեթոդաբանական սկզբունքով: Դավթի նման իր աշխատու
թյունը սկսելով փիլիսոփայության` գիտություններից և
արվեստներից այդ «ամենավսեմի ու ազնվաբարոյի» փա
ռաբանմամբ, ալ–Քինդին բառացիորեն մեջբերում է «Փիլի
սոփայության սահմանումների» առաջին գլխի համապա
տասխան հատվածը. «որևէ բան ճանաչելու համար հարկ է
պատասխանել չորս հարցի. կա՞ արդյոք այդ բանը, ի՞նչ բան
է դա, ինչպիսի՞նէ դա, ինչի՞ համար է դա»2:
Նույն հերթականությամբ և արտահայտություններով
Դավթի մեթոդաբանական սկզբունքը կրկնվում է տաջիկա–
պարսկական ականավոր մտածող և գիտնական Իբն–Սինա
յի (Ավիցեննայի) (980–1037 թթ.) «Դանիշ–նամէ» աշխատու
թյան մեջ:
Որոշակի կապ է նկատվում Դավթի և մահմեդական աշ
խարհի խոշորագույն մտածողներից մեկի` ալ–Ֆարաբիի
(870–950 թթ.) տրամաբանական հայացքների միջև: Ամե
նայն հավանականությամբ ալ–Ֆարաբին ծանոթ էր Դավթի
ժառանգությանը, և այդ պատճառով` հավաքաբանության
ու դատողության մասին ուսմունքի շարադրանքում տես
նում ենք մտածողության եղանակների ճիշտ նույն մեկնա
բանությունը և դասակարգումը, ինչ Դավթի մոտ է: Նույն
հաջորդականությամբ է ալ–Ֆարաբին թվարկում ու բնութա
1
2

Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ìûñëèòåëåé ñòðàí Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî IX–
XIV ââ. Ì., 1961. Ñ. 60.
Նույն տեղում, էջ 57:
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գրում ապոդեյկտիկական (ապացուցող), դիալեկտիկական,
ճարտասանական, սոփեստական և պոետական հավաքաբա
նություններն ու դատողությունները:
Բերված փաստերը վկայում են նաև գիտական և մշա
կութային փոխադարձ կապերի մասին: Իբն–Սինայի, իբն–
Ռուշդի և ուրիշների փիլիսոփայական հայացքները մեծ
ազդեցություն էին գործում միջնադարյան Եվրոպայի փի
լիսոփայական մտքի վրա: Արաբալեզու փիլիսոփաների ուս
մունքները ծանոթ էին նաև XIII–XIV դարերի հայ մտածող
ներին: Այդ ուղղությամբ հետագա հետազոտությունները
կարող են բացահայտել քրիստոնեական և մուսուլմանական
մշակույթի ու գիտության փոխադարձ կապի և փոխազդե
ցության նոր` հետաքրքիր կողմեր: Դավիթը միջնադարի այն
գիտնականներից է, ում ստեղծագործությունը նպաստում
էր այդ կապերի հաստատմանը:
Դավթի փիլիսոփայությունը որոշակի ազդեցություն
է ունեցել բյուգանդական մտածողների վրա, ովքեր ազատ
կերպով օգտվում էին նրա գործերի հունական տարբերակ
ներից: Այսպես` նշանավոր փիլիսոփա ու աստվածաբան
Հովհան Դամասկացին (մոտ. 675–750 թթ.) իր «Գիտելիքի
աղբյուրը» հիմնարար աշխատության բաղկացուցիչ մասը
կազմող «Դիալեկտիկայում» Դավթի «Փիլիսոփայության
սահմանումներից» ամբողջությամբ փոխառել է բոլոր վեց
սահմանումների շարադրանքը` ճիշտ նույն հաջորդականու
թյամբ և մեկնաբանությամբ, ինչպես որ նրա հայ նախորդի
մոտ է: Դամասկացին փոխառում է նաև փիլիսոփայությունը
տեսականի և գործնականի բաժանելու դրույթը, այնուհետև
փիլիսոփայության այդ երկու բաժնում ներառվող գիտու
թյունների դասակարգումն ու բնութագրումը: Դամասկացու
«Դիալեկտիկան» միջնադարյան փիլիսոփայական գրակա
նության այն օղակն է, որը նպաստեց Դավթի հայացքների
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լայն տարածմանն ինչպես բուն Բյուզանդիայում, այնպես
էլ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, սլավոնական երկրնե
րում, միջնադարյան Վրաստանում և քրիստոնեական աշ
խարհի մյուս կենտրոններում:
Դավթի գիտական ժառանգության տարածմանը նպաս
տել է նաև բյուզանդական մեկ այլ նշանավոր մտածող Նի
կիֆոր Վլեմիդասը (1197–1272 թթ.), ով, հետևելով Դավթին`
իր նշանավոր «Տրամաբանության համառոտ շարադրան
քում» բերում է փիլիսոփայության այն նույն բաժանումը և
վեց սահմանումները, ինչ ժամանակին բերել էր Հովհան Դա
մասկացին: Ինչպես և վերջինը, Նիկիֆոր Վլեմիդասը լայն
ճանաչում ուներ միջնադարյան Եվրոպայի գիտական կենտ
րոններում, և շնորհիվ նրա ստեղծագործության` Դավթի
հայացքները վերստին դարձան արևմտաեվրոպական գիտ
նականների ու փիլիսոփաների սեփականությունը:
XVIII դարում Դավիթ Անհաղթի առավել հայտնի աշխա
տությունները` «Փիլիսոփայության սահմանումները» և
«Պորփյուրի «Ներածության» վերլուծությունը», թարգման
վել են վրացերեն լուսավորական շարժման գործիչների կող
մից, որի գլուխ էին կանգնած այնպիսի երևելի գիտնական
ներ, ինչպիսիք էին Սուլխան Սաբա Օրբելիանին և Անտոն
(Թեյմուրազ) Բագրատիոնին: Այդ թարգմանությունները
ցայտուն կերպով հաստատում էին Դավթի փիլիսոփայու
թյան նկատմամբ Լուսավորության շրջանի վրաց հասարա
կայնության գիտական հետաքրքրությունը: Դրանք ծան
րակշիռ ներդրում էին վրացական աշխարհիկ գիտության և
մշակույթի գանձարանում: Այդ թարգմանությունները որո
շակի դեր խաղացին Վրաստանում փիլիսոփայական մտքի
զարգացման գործում, նպաստեցին հայ–վրացական մշակու
թային կապերի ամրապնդմանը:
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Նոր ժամանակի եվրոպական գիտությունը XIX դարի
20–30–ական թվականներից կրկին սկսեց յուրացնել Դավ
թի ժառանգությունը: Նրա կյանքն ու ստեղծագործու
թյունները դարձան Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Անգլիայի
գիտնականների ուսումնասիրության օբյեկտ: Այդ բանին
նպաստեցին 1833 թ. Դավթի գրաբար տեքստերի հրատարա
կումները Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության կողմից
և 1836 թ. Դավթի երկերի հունական տարբերակներից հատ
վածների հրապարակումը Բրանդիսի կողմից: Եվրոպական
գիտնականների հետազոտություններում Դավթին` որպես
անտիկ աշխարհից միջնադար անցման ժամանակաշրջանի
փիլիսոփայի, սկսեցին ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն
դարձնել: 1904 թ. Բեռլինում Ադոլֆ Բուսսեի հրատարա
կած «Փիլիսոփայության սահմանումների» և «Պորփյուրի
«Ներածության» վերլուծության» հունարեն տարբերակ
ները նոր խթան հանդիսացան Դավթի և առհասարակ Հին
Հայաստանի հունաբան դպրոցի փիլիսոփայության ուսում
նասիրության համար: Հայ գիտնականներ Հ. Մանանդյանի
և Ն. Ադոնցի հետազոտությունները աշխուժացրին Դավթի
ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրությունը Ռուսաս
տանի գիտական շրջաններում:
Սակայն այդ բնագավառում վճռական ներդրում ունեցան
խորհրդահայ գիտնականները, ովքեր համակողմանի լուսա
բանել են Դավթի փիլիսոփայությունը, հրատարակել նրա եր
կերի գիտաքննական տեքստերը` ռուսերեն և աշխարհաբար
թարգմանություններով հանդերձ: Այդ հրապարակումների
շարքում պետք է առանձնացնել պրոֆ. Վ. Կ. Չալոյանի «Դա
վիթ Անհաղթի փիլիսոփայությունը» մենագրությունը (Եր.,
1946 թ., ռուսերեն), որտեղ Դավթի հայացքներն աոաջին ան
գամ խոր վերլուծության են ենթարկվել ու ներկայացվել Հին
Հայաստանի գիտության և մշակույթի զարգացման լայն ֆո
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նի վրա: Դավիթը արժանավոր տեղ է գրավել համաշխարհա
յին փիլիսոփայության պատմության, ՍՍՀՄ ժողովուրդների
փիլիսոփայական մտքի պատմության ընդհանրացնող գոր
ծերում, ներառվել է ընդհանուր ու հատուկ մասնագիտական
հանրագիտարանների մեջ և այլն: Իսկ 1975 թ. Մոսկվայում
Դավթի երկերի մեկհատորյակի ռուսերեն հրատարակումը
«Փիլիսոփայական ժառանգություն» համամիութենական
մատենաշարում գիտական լայն հետաքրքրություն առա
ջացրեց միջնադարյան հայ մտածողի ստեղծագործության
նկատմամբ և այն դարձրեց ոչ միայն Խորհրդային Միության,
այլև աշխարհի մյուս ժողովուրդների սեփականությունը:
Դավիթ Անհաղթը մի կողմից ընդհանրացնում և հա
մակարգում է անտիկ փիլիսոփայական ժառանգությունը
որոշակի մեթոդաբանական դիրքերից (այստեղից՝ գիտու
թյունների դասակարգման խնդրի կարևորումը), մյուս կող
մից՝ մշակում է միջնադարյան տեսական մտքի հիմքերն ու
կողմնորոշիչները: Բոլոր գիտելիքներն ու առանձին գիտու
թյունները (այդ թվում՝ քաղաքագիտությունը) քննվում են
մարդկային գիտելիքի (իմա՝ փիլիսոփայական) համակարգի
շրջանակներում:
Նրա երկերը նշանավորեցին փիլիսոփայական գիտու
թյան ձևավորման գործընթացի ավարտը` համապատասխան
տեսական հիմք ստեղծելով ազգային փիլիսոփայության և
գիտության հետագա զարգացման համար: Անհաղթի գրա
վոր ժառանգությունն ունի ընդգծված տրանաբանական–
մեթոդաբանական բնույթ: Դա գիտության համապարփակ
մեթոդաբանություն է՝ հիմնված անտիկ, հատկապես` հելլե
նիստական փիլիսոփայության և գիտության յուրահատուկ
տեսական իմաստավորման ու ընդհանրացման, ինչպեսև
համակարգման վրա:
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Այս իմաստով Դավիթ Անհաղթի տեսական ժառանգու
թյունը հավասարապես պատկանում է թե՛ անտիկ, թե՛ միջ
նադարյան փիլիսոփայական մշակույթին: Դրան զգալի չա
փով նպաստել է նրա փիլիսոփայության սինկրետիկ, ավելի
ճիշտ` համադրական բնույթը:
Անհաղթի տրամաբանական–մեթոդաբանական հիմնա
կան սկզբունքը, որով նա առաջնորդվում է փիլիսոփայու
թյան ու գիտության փաստերի, իմացության պատմական
զարգացման և դրա տրամաբանական արտահայտման տե
սական իմաստավորման և ընդհանրացման, աշխարհի մասին
գիտելիքների ընդհանուր համակարգի ստեղծման, գիտու
թյունների ու արվեստների դասակարգման, իմացության
ընթացքի, գիտելիքների կառուցվածքի ու տրամաբանու
թյան և այլն, միջին օղակի կամ միջին տերմինի սկզբունքն
է: Այս սկզբունքը ներթափանցում է փիլիսոփայի տեսական
մտածողության բոլոր մակարդակները:
Դավիթը տրամաբանական գիտության հիմնադիրն է
Հին Հայաստանում: Նրա ստեղծագործությամբ ավարտվեց
հայ փիլիսոփայության կազմավորման գործընթացը` Արիս
տոտելի, Պորփյուրի և Անանունի ժառանգության հետ միա
սին սկզբնական ու ելակետային մտավոր նյութ մատուցելով
միջնադարյան Հայաստանի տրամաբանական ուսմունքների
համար:
Գոյացության, հատկապես` բնության մասին գիտու
թյան տեսական–մեթոդաբանական հիմնավորումը հետա
գայում զարգացավ և գործնական մարմնավորում ստացավ
Անանիա Շիրակացու գիտամանկավարժական գործունեու
թյան մեջ:

ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Անանիա Շիրակացու բնափիլիսոփայությունը
1. Կյանքն ու գիտամանկավարժական գործունեությունը

Վ

աղ միջնադարյան Հայաստանի խոշորագույն բնա
գետ, իմաստասեր, մանկավարժ և աստվածաբան
Անանիա Շիրակացին (610/615–685/690 թթ.) ծնվել է Շիրակի
նահանգի Շիրակավան կամ Անեանք գյուղում: Սկզբնական
կրթությունը ստացել է Դպրևանքի դպրոցում, որը ժամանա
կի ուսումնակրթական լավագույն հաստատություններից
էր: Այստեղ ուսուցանում էին «բազում գիտություններ»`
լեզուներ, քերականություն, ճարտասանություն, «համա
րողական» արվեստ, բնագիտական տարրական գիտելիք
ներ, աստվածաբանական և փիլիսոփայական գիտություն
ներ: Նա, իր իսկ խոսքերով, յուրացնում է «մեր` Հայոց ազգի
դպրությունը» և հմտանում «աստվածաշունչ գրքերին»:
Ուսուցման իսկ տարիներին նա հանգում է այն մտքին,
որ առանց մաթեմատիկական հիմնարար գիտելիքների` անհ
նար է խորապես յուրացնել իմաստասիրությունը: Իսկ քանի
որ Հայաստանում նույնիսկ բարձր տիպի (վանական) դպրոց
ներում ուսումնական ծրագրերը ողջ խորությամբ ու ծավա
լով չէին ընդգրկում բարձրագույն կրթության երկրորդ փու
լի առարկաները, և չկային համապատասխան ուսուցիչներ,
Շիրակացին մեկնում է արևմուտք (Արևմտյան Հայաստան),
լինում է Կարին–Թեոդուսոպոլսում, Սինոպում, 6 ամիս սո
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վորում է մաթեմատիկոս Քրիստոսատուրի մոտ` Չորրորդ
Հայքում, բայց համոզվելով, որ վերջինս «սպառիչ չի տիրա
պետում» մաթեմատիկական գիտությանը, մեկնում է Կոս
տանդնուպոլիս: Ճանապարհին հանդիպելով մի խումբ հայ
րենակիցների` Շիրակացին նրանց խորհրդով ուղևորվում է
Տրապիզոն` բյուզանդական գիտնական Տյուքիկոսի մոտ,
ով իբր քաջածանոթ էր ոչ միայն մաթեմատիկական գիտու
թյուններին, այլև հայկական դպրությանը:
Տյուքիկոսի դպրոցում ութ տարի սովորելու ընթացքում
Շիրակացին լիովին յուրացնում է «համարողական գիտու
թյունը», ծանոթանում է այլ գիտություններին և հմտանում
«բազմաթիվ այնպիսի գրքերի, որոնք մեր լեզվով դեռ չէին
թարգմանվել»: Այսինքն` հիմնական ուշադրությունը նա
դարձնում է այն գրքերի (գիտությունների) ուսումնասիրու
թյանը, որոնք դեռևս թարգմանված չէին հայերեն: Հավանա
բար` խոսքը նախ բնագիտական–մաթեմատիկական բնույթի
աշխատությունների մասին է: Շիրակացու գիտական հասու
նության գործում որոշիչ նշանակություն են ունեցել նրա
անձնական կարողությունները և ուսման ծարավը, հայրե
նիքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու Տյուքիկոսի հարուստ
գրադարանը, որտեղ նա աշխատել է ինքնուրույն (հայտնի
է, որ Տյուքիկոսի` որպես մեծ գիտնականի և ուսուցչի մասին
տեղեկությունը պահպանվել է միայն Շիրակացու մոտ: Ամե
նայն հավանականությամբ` նրա մեծարումը հայ գիտնակա
նին անհրաժեշտ էր, որպեսզի հիմնավորի իր կրթության և
գիտելիքների հիմնարար լինելը, ինչը միջնադարում ևս տա
րածված երևույթ էր):
Տասնմեկ տարի ճանապարհորդելուց հետո վերադառ
նալով հայրենիք և առաջնորդվելով հայրենասիրական վեհ
զգացմունքով` Շիրակացին ձգտում է իր հարուստ ու համա
կարգված գիտելիքները դարձնել ազգի սեփականությունը:
Այս նպատակով նա գիտալուսավորական ու մանկավարժա
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կան լայն գործունեություն է ծավալում, բարձր տիպի դպրոց
հիմնում, որտեղ ուսումնական ծրագրի ատաղձը կազմում
էին մաթեմատիկական–բնագիտական առարկաները («քառ
յակ գիտություններ»): Դպրոցի հիմնադրումը կոչված էր
լրացնել ազգային–մշակութային կյանքի այդ լուրջ բացը:
Նման խնդրի իրականացումը պահանջում էր ոչ միայն ու
սումնակրթական նոր ծրագրի, դասավանդման նոր մեթոդի
կայի մշակում, այլև համապատասխան ուսումնակրթական
ձեռնարկների ստեղծում, ինչպես նաև աշխարհայացքա
յին–գաղափարական և մեթոդաբանական հիմնավորում: Նա
մշակում է իր ժամանակի գիտությունների դասակարգումը,
որը հելլենիստական աշխարհում և միջնադարում ընկած էր
բարձրագույն դպրոցի ուսումնական ծրագրերի հիմքում:
Նա ստեղծում է «Քննիկոն» համալիր աշխատությունը, որ
տեղ ընդհանրացվում, համակարգվում և նորովի իմաստա
վորվում են անտիկ ու ազգային փիլիսոփայության և գի
տության բազում նվաճումներ: Նա լայնորեն օգտագործել է
նաև սեփական ուսումնասիրությունների, մասնավորոպես`
աստղագիտական դիտարկումների և «բնաբանական» հե
տազոտությունների արդյունքները:
Շիրակացու դպրոցում «քառյակ»՝ տեսական գիտու
թյուններից բացի, դասավանդվում էին նաև տոմարագի
տություն, աշխարհագրություն, չափագիտություն և այլ
առարկաներ, որոնք սերտորեն առնչվում էին «քառյակին» և
կազմում «հարակից» գիտությունների շարքը: Շիրակացու
ծրագիրը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ուսում
նակրթական հայեցակարգի զարգացման, կրթական առար
կաների հաջորդականության և ուսումնական համակարգի
դերակատարության ըմբռնման տեսանկյունից: Այսպես, ի
տարբերություն միջնադարում գործող կրթական համակար
գի՝ «եռյակի» և «քառյակի» հաջորդական ուսուցման՝ հայ
գիտնական–մանկավարժի ծրագիրը նախատեսում էր «քառ
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յակ» գիտություններն ուսանելուց հետո կրկին անդրադառ
նալ «եռյակ» գիտություններին, բայց արդեն որակական այլ
մակարդակի վրա և գիտակիրառական բնույթի մի շարք հա
րակից առարկաների ուսուցմամբ:
VII դարում հայերը շարունակում էին առաջնորդվել
շարժական տոմարով, ինչը բազում դժվարություններ ու
շփոթություններ էր ստեղծում եկեղեցական տոների համա
կարգում: Անհրաժեշտ էր շարժական տոմարը փոխարինել
անշարժով, որպեսզի «չտեղաշարժվեն տարվա տոները և ժա
մանակի հարափոփոխ եղանակները»: Անաստաս կաթողիկո
սը այդ բարդ գործը հանձնարարում է Շիրակացուն, ով «հո
րինում է հայկական տոմարի հաստատուն կարգը», որպեսզի
չդիմել «հռոմեական զուգավորությանը»: Նա միաժամանակ
համապատասխանեցնում է 15 ժողովուրդների տոմարները`
532–ամյա շրջանի համար կազմելով զուգահեռ հուլիական և
հայկական տոմարներ: Սակայն արաբների ներխուժումը Հա
յաստան և Անաստաս կաթողիկոսի մահը թույլ չտվեցին տո
մարական բարեփոխումները հաստատել եպիսկոպոսական
ժողովում և դրանց հաղորդել պաշտոնական բնույթ:
Շիրակացի–գիտնականը միաժամանակ ազգային–քա
ղաքական, գաղափարական և հոգևոր արժեքների կրող է`
ձգտելով ոչ միայն ազգի գիտատեսական մտածողության և
ուսումնակրթական մակարդակի բարձրացմանը, այլև հայ
րենասիրական ոգով դաստիարակմանը: Այդ նպատակով նա
իր նախորդների նման դիմում է ազգի պատմական անցյա
լին, ազգային կյանքի զանազան ոլորտներին: Այս առումով
հետաքրքրական են նրա որոշ թվաբանական խնդիրները, որ
տեղ միջնորդավորված ձևով հիմնավորվում է հայ ժողովրդի
ազգային–ազատագրական պայքարի անհրաժեշտությունը
և հաղթանակի հասնելու հնարավորությունը, ինչը արաբա
կան տիրապետության պայմաններում ձեռք էր բերում նաև
գաղափարաքաղաքական հնչեղություն:
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VII դարում Հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի համար առա
վել հրատապ ու գործնական նշանակություն ուներ քաղ
կեդոնականության և հակաքաղկեդոնականության առ
ճակատումը: Քաղկեդոնականությունը Բյուզանդական
կայսրության պաշտոնական գաղափարախոսությունն էր,
աշխարհակալ քաղաքականության կրոնագաղափարական
հզոր զենքը: Քաջատեղյակ լինելով «երկաբնակության» բա
նաձևի ընդունման իրական պատմությանը` նա փաստական
հիմքի վրա ցույց է տալիս, որ այն «ընդունվել է» Քաղկե
դոնի ժողովում (451թ.) ո՛չ թ
 ե ճշմարիտ լինելու պատճառով,
ո՛չ թ
 ե քրիստոնեական եկեղեցու հայրերի և առաջնորդնե
րի կամքի, համոզմունքների ազատ ու անկաշկանդ արտա
հայտմամբ կամ տեսակետների առողջ քննարկման հետևան
քով, այլ որովհետև այն բխում էր կայսերական շահերից և
կայսեր կողմից բռնության կիրառման արդյունք էր: Ուստի`
«Քաղկեդոնի ժողովականները՝ ոմանք երկյուղից, իսկ մյուս
ները երեսպաշտություն անելով կայսրին և նրա կնոջը՝ հա
վանություն տվին Լևոնի նոր բանաձևի թղթին» [6, 392]:
Քաղկեդոնի ժողովի որոշումը հայ մտածողը իրավամբ բնո
րոշում է որպես ընդգծված քաղաքական գործողություն և
ոչ իբրև քրիստոնեական վարդապետության ճշմարիտ հեն
քի բացահայտում, քրիստոսաբանական հիմնախնդրի ճիշտ
մեկնաբանում:
Համեմատելով հայոց և հունաց եկեղեցիների դավանա
բանական դիրքորոշումները և արձանագրելով պատմական
այն իրողությունը, որ հայերը Նիկիայի ժողովում հավաք
ված սուրբ հայրերի անմիջական հետևորդներն են` Անա
նիա Շիրակացին իր «Հայտնության ճառում» հպարտու
թյամբ հայտարարում է, որ մենք` հայերս, «ինչ որ սովորել
ենք, հաստատուն ենք պահում ու չենք շեղվում» ճշմարիտ
ուղուց: Մինչդեռ հույները, հետապնդելով բռնատիրական
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նպատակներ, իրենց իսկ սուրբ հայրերի նշմարած ճանապար
հով չեն ընթանում, շեղվել են հավատքի ճշմարիտ ուղուց և
դավաճանել ճշմարիտ դավանանքին: Ուստի` «մենք, – շա
րունակում է նա` դիմելով հույներին, – ձեզ պատասխանելու
խոսք չունենք, քանի որ դուք չեք հետևում ճշմարտությա
նը, այլ միշտ ձգտում եք իշխ
 ան
 ության, բռնության և ճար
տար
 ության (ընդգծումը. – Կ. Մ.)»1:
Հայոց եկեղեցու հակաքաղկեդոնական դիրքորոշումը
հայ ժողովրդի ազգային, հոգևոր–մշակութային և գաղափա
րաքաղաքական անկախության համար մղվող ավանդական
պայքարի վառ արտահայտություններից էր, իսկ այդ հայե
ցակարգի պատմական, հոգևոր–բարոյական և տեսական–աշ
խարհայացքային հիմնավորումը` ազգային գաղափարախո
սության մշակումը: Բացի այդ, Շիրակացու վերոհիշյալ դա
տողությունները սկզբունքային նշանակություն ունեն նրա
բնագիտական աշխարհայացքի և գիտամանկավարժական
գործունեության համար առհասարակ, ինչը ստանում է նաև
տեսական–մեթոդաբանական ու պատմամշակութային հիմ
նավորում: Այդուհանդերձ` հայ պատմագրության մեջ փորձ
է արվել Անանիա Շիրակացուն ներկայացնել որպես քաղկե
դոնական դավանանքի հետևորդ:
***
Շիրակացու «բնաբանությունը» գիտափիլիսոփայական
մտքի զարգացման նախորդ փուլերի իմաստավորման և բնա
գիտական սեփական դիտումների ու հետազոտությունների
արդյունք է: Այն տեսական և գործնական բնույթի մի շարք
նախադրյալներ ուներ. առաջին՝ նախորդ շրջանի հայ տեսա
կան մտքի համադրական աշխատանքի նվաճումները: Երկ
րորդ՝ թարգմանական, հատկապես` հունաբան դպրոցի գոր
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն / Թարգմ., առաջ. և ծանոթ.
Ա. Գ. Աբրահամյանի և Գ. Բ. Պետրոսյանի, Եր., 1978, էջ 158:
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ծունեությունը, որի շնորհիվ հայերենի վերածվեցին անտիկ
և վաղքրիստոնեական մտքի բազում հուշարձաններ, որոնք
աշխարհի ու բնական երևույթների մասին ստվարածավալ
և բազմաբնույթ նյութեր ու գաղափարներ էին պարունա
կում: Դրանք երկակի դերակատարություն ունեցան. ա) հայ
իրականության մեջ ներմուծվեցին տիեզերքի և բնության
մասին բնափիլիսոփայական, բնագիտական բազմաթիվ
գաղափարներ ու ամբողջական հայեցակարգեր, բ) մտածա
կան նյութ ծառայեցին հայ գիտական և բնափիլիսոփայա
կան մտքի ձևավորման համար: Երրորդ՝ Դավիթ Անհաղթի
գիտությունների դասակարգումը, որի համաձայն` բնագի
տությունը կազմում է տեսական փիլիսոփայության առա
ջին աստիճանը, և դրա յուրացումը անհրաժեշտ է մաթեմա
տիկական գիտություններին, ապա աստվածաբանությանն
անցնելու համար: Չորրորդ՝ VII դարում տեղի էր ունենում
տարանցիկ առևտրի աշխուժացում, արտադրության, ար
հեստների, գյուղատնտեսության որոշակի զարգացում, շի
նարարական, հատկապես` եկեղեցական աշխատանքների
ծավալում և այլն, ինչը նաև բնագիտական–մաթեմատիկա
կան–տեխնիկական խոր գիտելիքներ էր պահանջում:
Շիրակացու տեսական ժառանգությունն ընդգրկում է
ժամանակի բնագիտական–մաթեմատիկական գիտելիքի գրե
թե բոլոր բնագավառները՝ տիեզերագիտություն, թվաբա
նություն (տեսական և գործնական), աստղաբաշխություն,
երաժշտության տեսություն, չափագիտություն, աշխարհա
գրություն, օդերևութաբանություն և այլն: Այն ոչ միայն
հայ, այլև համաշխարհային բնագիտության պատմության
արժեքավոր էջերից է:
Շիրակացու հիմնական երկասիրությունը «Տիեզերագի
տությունն» է, որը պահպանվել է համառոտ և ընդարձակ
խմբագրությամբ: Հավանաբար` այն նախատեսված էր որ
պես ընդհանուր տեսական բնագիտության համակարգված
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շարադրանք և բնագիտության ընդհանուր ներածական դա
սընթաց: Այստեղ է նա ձևակերպել իր աշխարհայացքային
հիմնարար սկզբունքներն ու գաղափարները, անտիկ և քրիս
տոնեական տիեզերագրության առանցքային խնդիրները,
մշակել բնագիտական իմացության ընդհանուր մեթոդներն
ու եղանակները, որոնք կոնկրետացվել են բնության մասին
գիտության առանձին բնագավառներին ու հարցերին նվիր
ված աշխատություններում: Հեղինակը նախ բացահայտում
է տիեզերքի բաղկացուցիչ տարրերը, դրանց համակցու
թյուններից առաջացած մարմիններն ու երևույթները, ապա
տիեզերքի կառուցվածքը, կառուցվածքային միավորների
բնույթը, ձևը և չափը:
Սույն երկին մոտ են տիեզերագիտական բնույթի մի
շարք փոքրածավալ գրվածքներ, որոնք վերաբերում են տիե
զերագիտության ու բնագիտության մասնավոր հարցերին
և մասամբ լրացնում, ճշգրտում, իսկ երբեմն ավելի հստակ
են ներկայացնում «Տիեզերագիտության» մեջ արծարծված
հիմնարար որոշ գաղափարներ: Հայագիտության մեջ որոշ
տեքստերի հեղինակային պատկանելությունը համարվում
էր երկբայելի: Այսպես, «Աստղաբաշխական երկրաչափու
թյան» կապակցությամբ Բ. Թումանյանը նշում է, որ դրա
նում առկա տվյալները «ծաղկաքաղ են հույն հեղինակների
աշխատություններից և դրանց ստացման եղանակները ու
չափումները Անանիա Շիրակացուն վերագրելը ճիշտ չէ»1:
Այնուհանդերձ, ժխտելով աշխատության գիտական ինքնու
թյունը` հեղինակը չի ժխտում դրա պատկանելությունը Շի
րակացուն: Նման կարծիք է արտահայտել նաև «Ամպերի և
նշանների մասին» և «Աստղաբախշության մասին» գրվածք
ների վերաբերյալ: Որոշ հետազոտողներ ավելի հավանական
են համարում, որ դրանք թարգմանություններ են հունական
1

Բ. Ե. Թումանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, Եր.,1985, էջ
138:
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աղբյուրներից: Եվ, վերջապես, դրանք դիտվում են որպես
մեզ չհասած ընդարձակ տեքստերի հատվածներ: Փոքրածա
վալ աշխատությունների և «Տիեզերագիտության» համա
պատասխան բաժինների համեմատական վերլուծությունը
հիմք է տալիս ենթադրել, որ դրանք նախատեսված երկերի
նախապատրաստական նյութեր, ելակետային գաղափար
ներ, տեսական հիմնադրույթներ են, որոնք մասամբ օգտա
գործվել են «Տիեզերագիտության» և այլ աշխատություննե
րում: Դրանով կարելի է բացատրել թե՛ նմանությունները,
թե՛ տարբերությունները, որոնք առկա են «Տիեզերագիտու
թյան» և վերոնշյալ աշխատությունների բովանդակության
միջև: Չի բացառվում, որ վերջիններս Տյուքիկոսի գրադարա
նում կատարած բնագիտական–մաթեմատիկական բնույթի
հունական աղբյուրների համառոտագրություններն են:
«Աշխարհացույցը» համաշխարհային աշխարհագրա
կան և քարտեզագրական գրականության արժեքավոր հու
շարձաններից է, որը նույնպես պահպանվել է համառոտ և
ընդարձակ խմբագրությամբ: XVII դարից այն վերագրվել
է պատմահայր Մովսես Խորենացուն (V դ.): XIX դարում
Ք. Պատկանյանը այն վերագրեց Անանիա Շիրակացուն: Հե
տագայում Հ. Մանանդյանը վերածնեց հին վարկածը: Նրա
հիմնական փաստարկներից մեկն այն է, թե իբր «Աշխարհա
ցույցի» հեղինակի հայացքները չեն համապատասխանում
Շիրակացու աշխարհայացքին: Հետևելով Հ. Մանանդյանին`
Ն. Պիկուլևսկայան նույնպես պնդում է, որ, ի տարբերություն
«Աշխարհացույցի» հեղինակի, ով պաշտպանում է երկրի
գնդաձևության հայեցակարգը, Շիրակացին, ինչպես և Կոս
մա Ինդիկոպլովը, «Տիեզերագիտության» մեջ պաշտպանում
է երկրի տափակության գաղափարը: Ա. Գ. Աբրահամյանը
քննադատորեն վերլուծելով Հ. Մանանդյանի փաստարկնե
րը, հիմնավորեց Ք. Պատկանյանի տեսակետը: Դրանից հետո
29 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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հայագիտության մեջ համեմատական անդորր էր տիրում, և
գիտնականների համար կարծես «Աշխարհացույցի» հեղի
նակային պատկանելությունը տարակուսանք չէր առաջաց
նում: Այնուհանդերձ, վերջերս Հ. Մանանդյանի վարկածը
նորից դրվեց շրջանառության մեջ: Թեև հարցի լուծումը չի
կարելի ավարտված համարել, այնուամենայնիվ, ավելի հիմ
նավորված է թվում այն տեսակետը, որի համաձայն` նշված
երկը պատկանում է Շիրակացուն: Դրա օգտին է խոսում
նաև սույն ուսումնասիրությունը, որտեղ ցույց է տրվում, որ
«Տիեզերագիտության» հեղինակը ևս պաշտպանում է երկրի
գնդաձևության գաղափարը: «Աշխարհացույցը» բաղկացած
է երկու հիմնական մասից` տեսական և նկարագրական: Ի
տարբերություն «Տիեզերագիտության»` այստեղ ուսումնա
սիրության կենտրոնում Երկիրն է` որպես տիեզերակառույցի
հիմնական միավորներից մեկը:
Շիրակացու թվաբանական դասագիրքը, մասնավորա
պես` թվաբանական գործողությունների աղյուսակները
հնագույնն են համաշխարհային մաթեմատիկական գրա
կանության մեջ: «Մաթեմատիկական մշակույթի հնության
առումով, – գրում է Դեպմանը, – Խորհրդային Միության ժո
ղովուրդների մեջ առաջին տեղում են հայերը: Հայերի մոտ
VII դարում եղել է հրաշալի գիտնական Անանիա Շիրակացին
… Իր աշխատություններում, բացի զուտ մաթեմատիկական
խնդիրներից, արծարծում է նաև այլ հարցեր` երկրի գնդա
ձևության, Լուսնի և Արեգակի խավարումների, բազմանկ
յուն թվերի, օրացուցային հաշվումների, արեգակնային ժա
մացույցների մասին, և այդ ամենը նա արտահայտել է մի դա
րաշրջանում, երբ եվրոպական ժողովուրդների մոտ գրեթե ոչ
ոք այդ հարցերի ուսումնասիրությամբ չէր զբաղվել»1:
Թվաբանության դասագրքի պահպանված հատվածները
վերաբերում են լոգիստիկային` գործնական թվաբանության
բնագավառին: Նկատի ունենալով Շիրակացու գիտաուսում
1

È. ß. Äåïìàí, Èñòîðèÿ àðèôìåòèêè. Ì., 1959. Ñ. 18.
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նական աշխատությունների կառուցվածքային սկզբունքը`
ընդհանուրից դեպի մասնավորը, այլ կերպ ասած` տեսական
հիմնադրույթներից և հիմնավորումներից գործնական հար
ցերի քննարկումը, ինչպես նաև հատվածների բնույթը` կա
րելի է համաձայնել Հ. Օրբելու կարծիքին, որ դասագիրքը
ունեցել է նաև «տեսական մաս»1:
Անանիա Շիրակացու գիտական ժառանգության մեջ կա
րևոր տեղ է գրավում հռչակավոր տոմարագետ Անդրիաս
Բյուզանդացու (IV դ.) տոմարի մեկնությունը, որը բազ
մաթիվ տեղեկություններ է պարունակում նաև հայկական
օրացույցի մասին: Հայ գիտնականի աշխատության արժեքը
ավելի է մեծանում, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը,
որ Անդրիաս Բյուզանդացու երկի բնագիրը չի պահպանվել:
Հայ բնագիտական մտքի հետագա զարգացման համար
կարևոր նշանակություն ուներ նաև նրա բառակազմական
և տերմինաշինական գործունեությունը, մասնավորապես`
աստղագիտական հայերեն տերմինների մեկնաբանության
ու ճշգրտման ուղղությամբ:
Շիրակացու մաթեմատիկական գիտելիքները արտա
հայտվեցին նաև երաժշտական ակուստիկայի բնագավա
ռում: Հետևելով Դավիթ Անհաղթի տեսական հիմնադրույթ
ներին (թվերի հարաբերությունները միաժամանակ ձայնա
յին հարաբերություններ են) և այդ նպատակով ընդօրինա
կելով նորապյութագորական Նիկոմաքոսի (II դ.) աղյուսա
կը` նա ստեղծեց «տասնորդական աղյուսակի» հայկական
տարբերակը: Դրանով նա էապես հարստացրեց «հայ երաժշ
տագիտությունը` ձայների, ձայնամիջոցների և ձայնաշա
րերի կազմությանը վերաբերող նոր գաղափարներով»2: Շի
րակացու երկերում այդ աղյուսակը կազմված է թվագրու
թյան հին հայկական համակարգի համաձայն: Լավագույնս
1
2

Âîïðîñû è ðåøåíèÿ âàðäàïåòà Àíàíèÿ Øèðàêàöè, àðìÿíñêîãî ìàòåìà
òèêà VII âåêà / Ïåð. È. À. Îðáåëè. ÑÏá., 1918, Ñ. 10.
Բ. Ե. Թումանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, էջ 172:
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արտահայտելով մոնոդիկ երաժշտության ձայնային հիմքի
ակուստիկական հարաբերությունները` այն Հայաստանում
գոյատևեց ողջ միջնադարի ընթացքում: Մեծ գիտնականը
հորինել է մի շարք շարականներ1:
Շիրակացու երկերի շնորհիվ ավարտվեց բնագիտական
ուղղության ձևավորումը հայ տեսական մտքի պատմու
թյան մեջ, որը միաժամանակ փաստագրական և տեսական
հիմք ծառայեց XI–XV դարերի բնագիտական մտքի համար:
Իսկ կրթության նրա նոր ծրագիրն ու ուսուցման մեթոդիկան
ուրվագծեցին միջնադարյան Հայաստանի բարձրագույն,
մասնավորապես` բնագիտական–մաթեմատիկական կրթու
թյան հետագա զարգացման ուղիները: Հայ գիտնականի
գրավոր ժառանգությունը որոշակի ազդեցություն է ունեցել
ոչ միայն հայ, այլև մի շարք բյուզանդական գիտնականների
ուսմունքների վրա:
Շիրակացու կյանքն ու գործը, նրա` որպես «մեծ բնա
խույզի» հեղինակությունը արտահայտվել են նաև ժողովր
դական գիտակցության մեջ մի շարք ավանդությունների
ձևով: Մասնավորապես` նրան է վերագրվում երկաթից ոսկի
ստանալու գաղտնիքի գյուտը, համասփյուռ բույսի հայտ
նաբերումը, որը միջնադարյան Հայաստանում համարվում
էր իմաստության, գիտության, հնարամտության խորհրդա
նիշը և պահապանը:
2. Բնագիտության տեսական հիմնավորումը:
Հեթանոսական փիլիսոփայության և
քրիստոնեական իմաստության հարաբերակցությունը

Բնագիտական–մաթեմատիկական գիտելիքների հա
մակարգումը և դրանց հարաբերական ինքնուրույնության
կարգավիճակ հաղորդելը պահանջում էին աշխարհայացքա
1

Í. Ê. Òàãìèçÿí, Òåîðèÿ ìûçûêè â äðåâíåé Àðìåíèè. Åð., 1977. Ñ. 109,
121.
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յին և տրամաբանական հիմնավորում, ինչպես նաև հետազո
տական համապատասխան սկզբունքների մշակում: Այլ կերպ
ասած` անհրաժեշտ էր ապացուցել բնափիլիսոփայական հե
տազոտությունների օրինականությունը քրիստոնեական
վարդապետության շրջանակներում: Նշված խնդիրը բովան
դակում էր նաև անտիկ և քրիստոնեական ուսմունքների,
բանականության և հավատի հարաբերակցության հարցը,
ինչը մտահոգում էր քրիստոնեության դեռևս առաջին ջա
տագովներին: Վաղ ջատագովության մեջ ձևավորվում են
երկու հակադիր մոտեցում` հանդուրժողական և մերժողա
կան: Հանդուրժողականը հետևում է Փիլոն Ալեքսանդրա
ցու մեկնարվեստի սկզբունքներին: Ըստ Փիլոնի, հունական
փիլիսոփայությունը և հինկտակարանային իմաստությու
նը սնվում են միևնույն աղբյուրից` աստվածային բանակա
նությունից (Լոգոսից): Սակայն, եթե հինկտակարանային
իմաստությունը մարգարեներին անմիջապես հաղորդված
Աստծու խոսքն է (Լոգոսը), ապա հունական փիլիսոփայու
թյունը` արարված աշխարհում արտացոլված «խոսքի» մարդ
կային վերարտադրությունը:
Փիլիսոփայական ըմբռնման Լոգոսի և հուդայական
կրոնի համադրման, անտիկ փիլիսոփայությամբ հուդայա
կանության հիմնավորման այս փորձը II դարում լայնորեն
օգտագործվել է քրիստոնեության գաղափարախոսների
կողմից: Այսպես, Հուստինոս Իմաստասերի, Աթենագորասի,
Թեոփիլոսի, Հիպպոլիտ Հռոմեացու և այլոց կարծիքով` ան
տիկ միտքն իր դրական մասով չի հակասում քրիստոնեական
ուսմունքին: Աթենագորասն առաջադրում է նաև հավատը
բանականությամբ լրացնելու անհրաժեշտության դրույթը:
Իսկ Հուստինոսի աշակերտ Տատիանոսն ու նրա հետևորդ
ներն անտիկ մշակույթը համարում են բացարձակ մոլորու
թյուն` «սատանայի ծնունդ»:
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Հիշյալ խնդիրներն առանցքային են դառնում Կղեմես
Ալեքսանդրացու ուսմունքում: Մի կողմից բանական գիտե
լիքը նա վեր է դասում «չլուսավորված» հավատից, իսկ մյուս
կողմից` հետևելով Փիլոնին, իմաստասիրությունը ենթար
կում աստվածաբանությանը («իմաստասիրությունը աստ
վածաբանության աղախինն է»): Կղեմեսը ձգտում է համադ
րել վերոհիշյալ սկզբունքները, մշակել միջին տարբերակ,
որն արտացոլված է նրա մյուս հռչակավոր դրույթում. ճշմա
րիտ փիլիսոփայությունը քրիստոնեական կրոնն է: Ըստ Կղե
մեսի` բազում են դեպի ճշմարտությունը տանող ուղիները,
որոնցից Հին Կտակարանը և հունական փիլիսոփայությունը
կրում են նախախնամության հատուկ կնիքը: Ուստի` փիլի
սոփաները հույների յուրօրինակ մարգարեներն են: Ավելին,
նույն նախախնամության կամքով հույներն իրենց ուս
մունքների ճշմարիտ մասը քաղել են Հին Կտակարանից: Այս
միտվածությունը հետագայում անվանվում է փիլիսոփայու
թյան քրիստոնեականացում և քրիստոնեության փիլիսոփա
յականացում:
Ըստ Կղեմեսի` փրկության համար բավական է հա
վատալ: Հավատը «հապավված գիտելիք» է, որին, ի վերջո,
ձգտում է նաև հունական փիլիսոփայությունը: Բայց հա
վատը մատչելի է բոլորին, իսկ փիլիսոփայությունը` քչերին,
հավատը տրված է որպես շնորհ, իսկ փիլիսոփայությունն
իմացության երկարատև գործընթաց է և ապահովագրված
չէ սխալներից: Իմացության պատմության տեսանկյունից
արդիական է հնչում նրա մեթոդաբանական սկզբունքը, որ
հավ
 ատ
 ը յուր
 աք անչյուր ճան
 աչ ող
 ակ ան գործ ող
 ության ան
կապտ
 ել ի մասն է, որ ցանկ աց ած գիտ
 ել իք պար
 ուն
 ակ ում է
նաև հավ
 ատ
 ի տարր` առ
 աջ
 ադր
 ել ով հավ
 ատ
 ի և գիտ
 ել իք ի
իմ
 աց աբ
 ան
 ակ ան միասն
 ության գաղ
 ափ
 ար
 ը:
Այսպիսով` քրիստոնեական գիտելիքը նույն քրիստո
նեական հավատն է, որը ստանալով բանական իմաստավո
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րում` ըմբռնելի է դառնում նաև բանականության համար:
Կղեմեսն առաջին անգամ հստակ ձևակերպեց հավատի ու
բանականության, աստվածաբանության և փիլիսոփայու
թյան ներդաշնակության սկզբունքը, որը հետագայում զար
գացվեց Կապադովկյան հայրերի, Օգոստինոս Երանելու,
Թովմաս Աքվինացու և քրիստոնեության այլ դասականների
երկերում: Այս գաղափարները ստեղծագործաբար յուրաց
րեց և զարգացրեց նաև հայ փիլիսոփայական–աստվածաբա
նական միտքը, հատկապես` Անանիա Շիրակացին:
Շրջապատող աշխարհը, ըստ Շիրակացու, թե՛ անտիկ
(«արտաքին»), թե՛ քրիստոնեական մտածողների տեսաբան
ման օբյեկտն է, ուստի` սեփական բնափիլիսոփայության
ստեղծման համար անհրաժեշտ է ճիշտ կողմնորոշվել բազ
մաթիվ և բազմաբնույթ, իսկ հաճախ նաև իրարամերժ ուս
մունքների մեջ: Նրա հիմնական հետազոտական սկզբունքն
է. նախ` պետք է հերքել «հեթանոս գիտնականներին» և հետո
միայն դիմել եկեղեցական ուսմունքի շարադրմանը, որովհե
տև «այս է օրինականը» և այսպես է «բացահայտվում ճշմար
տությունը»: Ընդսմին, «հերքելը» (առարկելը) ու «շարադ
րելը» հետազոտական միասնական մեթոդի տարբեր, բայց և
փոխկապակցված կողմերն են, որի նպատակն է ճշմարտու
թյան բացահայտումը:
Հեթանոսական փիլիսոփայության տարաբնույթ ուս
մունքները Շիրակացին բաժանում է երկու խմբի` «չար» և
«բարի»: Ընդ որում` հեթանոսական «խելագար, ցնդաբան
իմաստունների» ուսմունքները, որոնք «Աստված չցանկա
ցան ճանաչել» հարկ չկա շարադրել և հանգամանալի քննա
դատության ենթարկել, քանզի դա արդեն արված է քրիստո
նեական եկեղեցու «սուրբ հայրերի կողմից»: Իսկ եթե այդպի
սի քայլեր, այնուամենայնիվ, ձեռնարկվում են, ապա սոսկ
դրանց օրինակով բարի իմաստունների ճշմարտացիությունը
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ցույց տալու նպատակով: Բարի իմաստուններն են «հեթանոս
այն գիտնականները», որոնց Պողոս Առաքյալը «աստվածա
ճանաչ իմաստուններ է» անվանում, այսինքն` «որոնք ընդու
նեցին մեկ աստվածությունը` անստեղծ և ամենակատարյալ,
որը բոլոր զգայական և հոգևոր էությունների պատճառն է»:
Հետևելով դասական և հայ հայրաբանության ավան
դույթներին, մասնավորապես` Եզնիկ Կողբացուն, Շիրակա
ցին որոշակի ընդհանրություն ու նմանություն է գտնում
հեթանոսական մի շարք ուսմունքների և քրիստոնեական
վարդապետության միջև:
Մեթոդաբանական վերոնշյալ սկզբունքը Շիրակացին
հիմնավորում է թե՛ տեսական, թե՛ պատմական եղանակ
ներով: Պատմական (ժամանակագրական) հիմնավորումը
պայմանավորված է գիտելիքի ծագման, զարգացման և ժա
ռանգորդման նրա ընկալումով: Նշված խնդիրը հայ գիտ
նականին հետաքրքրում է նաև գիտության հեթանոսական
և քրիստոնեական ընկալումների հարաբերակցության, հե
թանոսական ու քրիստոնեական աշխարհայացքային համա
կարգերում գիտության տեղի, դերի և գործառույթների վեր
լուծության տեսանկյունից: Հետևելով Պլատոնին և Դավիթ
Անհաղթին` Շիրակացին գիտության ստեղծման հարցում
առաջնությունը տալիս է հեթանոսներին: Մասնավորապես
անդրադառնալով աստղաբաշխությանը` նա նշում է, որ այն
առաջացել է «քաղդեացիների մոտ: Հետագայում նրանցից
սովորեցին եգիպտացիները և հույները ու ավելի զարգաց
րին այն: Թեպետ նրանք (քաղդեացիները) ջանացին հետևել
իմաստասիրությանը, սակայն մեծ պատրաստություն չունե
նալու հետևանքով չկարողացան խորամուխ լինել և բարձ
րանալ մինչև լուսատուների իմացության աստիճանը, հաս
նել վերին պատճառականության բացատրությանը»1:
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 79:
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Իսկ ինչպե՞ս են հարաբերակցվում հեթանոսական գի
տությունն ու քրիստոնեության հայրերի ուսմունքները:
Շիրակացու կարծիքով` հին ժամանակներում ևս, այսինքն`
մինչև քրիստոնեության երևան գալը «իմաստուն մար
դիկ ... մանուկ հասակից իրենց կյանքը նվիրել են երկնային
երևույթների ուսումնասիրությանը և խորացել են իմաստա
սիրական գիտության էության մեջ, հասկացել են ամեն ինչ
և մտքով վեր խոյացել երկնաճեմ բարձրությամբ: Ինչ վերա
բերում է այն «եկեղեցու ուսուցիչներին, որոնք իրենց կյան
քը նվիրել են ուսումնասիրության», ապա նրանք, անցնելով
ամեն կարգի ճգնությունների միջով, «պահել են աստվածա
յին հավատքը և խորամուխ եղել գիտության մեջ»:
Այսինքն` եթե հեթանոսական գիտությունն առաջացել
է աշխարհիմացության բնական հակումի հետևանքով, ապա
քրիստոնեության հայրերի հետաքրքրությունը գիտական
գիտելիքների նկատմամբ պայմանավորված է աստվածա
յին հավատի բանական հիմնավորման և պաշտպանության
խնդիրներով: Այլ կերպ ասած, եթե հեթանոսների հայացքն
ուղղված է տիեզերքի բացատրությանը, ապա եկեղեցու ու
սուցիչները խորանում են առկա գիտելիքների ոլորտը`
քրիստոնեական վարդապետության ճշմարտությունն ապա
ցուցող բանական փաստարկումների հայտնաբերման նպա
տակով: Հեթանոսական գիտության օբյեկտը տեսանելի տիե
զերքն է` իր կառուցվածքային մասերով, իսկ տեսաբանող
քրիստոնեական հեղինակներինը` արտաքին գիտության
տվյալները: Այստեղից հետևում է, որ հեթանոս իմաստասեր
ների ճանաչողական գործունեության արդյունքը քրիստո
նեական իմաստասերների համար հավատի, Աստվածաշնչի
դրույթների բանական փաստարկման հիմքն է:
Դա պայմանավորված է նաև այն բանով, որ «Սուրբ
Գրքի օրենքները չեն հակասում բնական իմաստությանը»,
այլ դրանք կազմում են միասնություն: Ուստի` «առաջին
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իմաստասերները մեզ համար դաստիարակ դարձան»: Այդ
իսկ պատճառով` «մեր առաջին հոգևոր հայրերը վերցրին
նրանցից ճշմարտության խոսքերը, որպեսզի երկու կողմե
րով` [իմաստության] արմատով և ծայրերով, պահեն մեզ
աստվածային հավատքի մեջ, որպեսզի մենք հագենանք [ծա
ռի] ծայրերի պտուղներով և հաստատուն արմատի շնորհիվ
միշտ ծաղկենք և պտղաբերենք գիտության մեջ»1:
Այսպիսով` եկեղեցու հայրերի ուսմունքները խարսխ
ված են Սուրբ Գրքի և հեթանոսական, առաջին հերթին` հին
հունական գիտության ու փիլիսոփայության նվաճումների
վրա: Քրիստոնեության հայրերը յուրացրել են այդ գիտե
լիքը և հարմարեցրել աստվածային հավատին: Հավատը և
հեթանոսական գիտելիքը (դրական մասով) իրար չեն հակա
սում, կազմում են միասնություն` որպես ծառի արմատն ու
ճյուղերը:
Դրանով Շիրակացին առաջադրում է «բնական» և քրիս
տոնեական իմաստությունների անհակասականության գա
ղափարը, որը կարևոր նշանակություն ունի ինչպես Շիրա
կացու աշխարհայացքի, այնպես էլ հայ միջնադարյան ողջ
գիտափիլիսոփայական մտքի բնութագրման համար:
Սակայն հեթանոսական և քրիստոնեական իմաստու
թյան անհակասականության սկզբունքը կիրառելի էր տեսա
բանելու այդ երկու ձևի ընդհանուր խնդրակարգի շրջանակ
ներում: Ինչ վերաբերում է գիտելիքի այն բնագավառներին,
որոնք չեն արտացոլվել Սուրբ Գրքի տեքստերում կամ էլ
աղոտ են և համակարգված չեն, ապա նման դեպքերում, ըստ
Շիրակացու, հարկավոր է դիմել հունական ուսմունքներին`
լրացնելով գիտելիքի առկա բացը: Այսպես, «Աշխարհագրու
թյան մասին Աստվածաշնչում չկան լիակատար տեղեկու
թյուններ, [իսկ եղածները ցրված են այս ու այնտեղ և բարդ
1

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար / Աշխատ.` Ա. Գ. Աբ
րահամյանի, Եր., 1940, էջ 30:

ԳԼՈՒԽ Զ, ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

459

են ու դժվար հասկանալի], այդ պատճառով էլ հարկադրված
ենք դիմելու հեթանոս գիտնականներին, որոնք աշխարհա
գրությունը ստեղծել են շնորհիվ ճանապարհորդության և
նավագնացության ու ճշտել երկրաչափությամբ»1:
Անտիկ շրջանի և քրիստոնեության տեսական աղբ
յուրների համեմատությունը հանգեցրեց երկու հիմնական
մակարդակի առանձնացման. 1) ընդհանուր խնդիրներ և
գիտելիքի ոլորտներ և 2) խնդիրների ու գիտելիքի տեսակ
ներ, որոնք բացակայում են քրիստոնեության գրավոր աղբ
յուրներում: Այլ կերպ ասած` քրիստոնեական գիտության
մատրիցան չի համընկնում անտիկ գիտության մատրիցայի
հետ: Ուստի, եթե առաջին դեպքում անհրաժեշտ է վերլու
ծել և համակցել անտիկ ու քրիստոնեական հայեցակարգերը,
ապա երկրորդ դեպքում կարելի է սահմանափակվել անտիկ
տեսության քննարկմամբ: Նման դիրքորոշումից տրամաբա
նորեն հետևում է, որ գիտելիքի տեսակների շրջանակը որո
շելու համար Շիրակացին, բնականաբար, ելնում է գիտելիքի
անտիկ համակարգից: Ի վերջո` դա որոշիչ դեր է խաղում գի
տելիքի պատմամշակութային մի դարաշրջանից (հեթանո
սությունից) մյուսին (քրիստոնեությանը) անցնելու գործըն
թացի բնութագրման համար:
Վերոշարադրվածից հետևում է նաև, որ` Շիրակացին՝ ա)
նշմարում է մարդկային գիտելիքի առաջացման և զարգաց
ման, պատմամշակութային տարբեր դարաշրջաններում գի
տելիքի ժառանգորդման ու համապատասխան ձևափոխու
թյան որոշ օրինաչափություններ, բ) մարդկային իմացու
թյունը համարում է գիտելիքների ձեռքբերման վերընթաց
շարժում, ամբողջական գործընթաց, որը բաղկացած է երկու
հիմնական փուլից` հեթանոսական և քրիստոնեական, գ)
հիմնականում ճիշտ է բնութագրում քրիստոնեական մտքի
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 258:
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ձևավորման իրական ընթացքը, ակունքները, բնույթն ու
ուղղվածությունը:
Անանիա Շիրակացին պաշտպանում է այն տեսակետը,
որի համաձայն` այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, լինում
է երկու տեսակի` անմարմին և նյութական: Քանի որ նյու
թը «սկզբնավորված է», ուստի` այն չի կարող ամբողջ գոյի
սկիզբ լինել, քանզի իբրև այդպիսին` այն պետք է իր գոյաց
ման համար այլ` ոչ նյութական պատճառ և սկիզբ ունենա:
Հակառակ պարագայում, այսինքն` նյութականի սկիզբը
նյութական ընդունելու դեպքում սկզբի հարցը չի լուծվում,
որովհետև մենք ընկնում ենք անվերջության գիրկը: Եթե
նյութական գոյացությունները սկզբնավորված են, իսկ այն,
ինչ սկիզբ ունի, առաջանում է անսկիզբ գոյից, ապա պետք է
ընդունել, որ անսկիզբ գոյն անմարմին է: Այն, ինչ անսկիզբ
է, արարված չէ, իսկ այն, ինչ արարված չէ, դուրս է տարածու
թյունից: Միաժամանակ «այն, ինչ արարված չէ, բոլոր գոյա
ցությունների Արարիչն է»: Քանի որ «նա անեղ է, հետևաբար
պարզ է, որ բոլոր եղածները նրանից են [իրենց] գոյության
սկիզբն առել: Իսկ որից սկիզբ են առել, նա գերագույն է, քան
նրանից առաջացածները ... նա է զգայական և իմանալի [գո
յացությունների] սկիզբն ու Արարիչը»1:
Այսպիսով` Շիրակացին տեսական–տրամաբանական
եղանակով հիմնավորում է Աստծու գոյությունը` որպես
անսկիզբ, անարար, անմարմին, տարածությունից և ժամա
նակից դուրս գտնվող գերագույն գոյ, որը բոլոր գոյացու
թյունների սկզբնապատճառն ու ստեղծողն է: Իսկ արարված
աշխարհն ունի սկիզբ, գտնվում է տարածության և ժամա
նակի մեջ, նյութական է, այսինքն` ենթակա քայքայման ու
ոչնչացման: Նա հերքում է անտիկ նյութապաշտ–իմաստա
սերների ուսմունքները, ովքեր «հեթանոսական խելագա
1

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն, էջ 3:
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րությամբ ... չցանկացան ընդունել Աստծուն և [աշխարհի]
լինելիության պատճառը և եղած գոյացությունների նյութը
հյուլեն համարեցին»1:
Նյութական աշխարհում ամեն ինչ գտնվում է շարժման
մեջ: Այս հարցում ևս հայ իմաստասերի հիմնական խնդիրն
է շարժման սկզբնապատճառի բացահայտումը, այսինքն`
ինքը` սկզբնապատճառը շարժո՞ւն է, թե անշարժ: Սկզբնա
տարրերի կապակցությամբ Շիրակացին գրում է. «եթե սրանց
հատուկ է շարժումը, ապա ո՞րն է նրանց շարժման աղբյու
րը, և եթե կա մի ուժ, որը շարժում է նրանց, ապա պետք է
պարզել` ինքնաշա՞րժ է այն, թե՞ շարժվում է [այլ ուժի ազ
դեցությամբ]»: Հարցը չի լուծվում նաև այն դեպքում, եթե
տարրերի շարժման սկզբնապատճառն ընդունվի հինգերորդ
էությունը կամ տարրը` եթերը, որը գտնվում է մշտնջենա
կան շարժման մեջ: Այսինքն` նորից անհայտ, անբացատրե
լի է մնում շարժման աղբյուրը, քանի որ այն, ինչ գտնվում
է շարժման մեջ, չի կարող շարժման սկզբնապատճառ լինել:
Ուստի` «եթե կա մի ուժ, որը շարժում է այդ հսկայական էու
թյունը, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի անշարժ լինի այն,
ինչ շարժում է նրան: Իսկ հաստատությունը, անփոփոխու
թյունը և անշարժությունը նրա հատկությունն է»: Այսպի
սով, օգտագործելով Արիստոտելի հարցադրումները և մտքի
տրամաբանությունը` Շիրակացին հանգում է այն եզրակա
ցության, որ շարժման սկզբնապատճառը, սկզբնաղբյուրն
անհրաժեշտաբար պետք է անշարժ լինի, որովհետև միայն
այսպիսի հարցադրման դեպքում է վերանում շարժման աղբ
յուրի անվերջ ծագող խնդիրը: Հետևաբար` գոյի անսկիզբ և
անմարմին սկզբնավորողն ու աշխարհի անշարժ, անմարմին
և անփոփոխ շարժիչը նույնական են: Իսկ այդպիսին է Աստ
ված` «ամեն ինչի Արարիչն ու շարժիչը»:
1

Նույն տեղում, էջ 1:
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Աստծու գոյությունը Շիրակացին հիմնավորում է նաև
միջնադարում տարածված այն սկզբունքով, ըստ որի` բնու
թյան զարգացման մեջ առկա է ներքին` ի վերուստ տրված
նպատակաուղղվածություն (նպատակահարմարություն),
որի աղբյուրն առաջին շարժիչն է: «Բոլոր արարածները, ըստ
Աստծու բարերարության և մարդասիրության, ստեղծված
են հօգուտ մարդկանց, քանզի ինչպես ճշմարիտ են արարչա
գործության պատճառները, նույնպես անսխալ է նրա խնա
մակալությունը»:
Թեև Աստծու գոյության Շիրակացու փաստարկները
բանական են, այնուհանդերձ, Աստված անմատչելի է մարդ
կային իմացությանը: Մարդու բանականությունը սահմա
նափակված է արարված, տարածության և ժամանակի մեջ
գտնվող գոյացությունների իմացությամբ: Բայց քանի որ
մարդկային բանականությունը և աստվածային իմաստու
թյունը որոշակի նմանություն ունեն, ապա «եթե ինքն իմա
նալին (Աստված) ցանկանա, ապա նրա նմանակցի բանակա
նությունը կհասնի նրա ըմբռնմանը, բայց ոչ թե էությունը
բացահայտելով, այլ միայն գոյությունն իմանալով», քանզի
«նրա էությունը ոչ մտքով կարելի է ճանաչել և ոչ էլ խոս
քով ընդգրկել»: Մյուս կողմից` հղելով Աստվածաշունչը,
Շիրակացին պնդում է, որ «ամեն ինչ նրա (Աստծու) կողմից
խելամտորեն է հորինված», ինչի ակնառու ապացույցն են
հենց «աստվածային ստեղծագործությունները»: Իսկ քանի
որ վերջինները կրում են աստվածային իմաստության կնիքը
և հասու են մարդկային իմացությանը, ուստի` մարդն ի զո
րու է ճանաչել Աստծու իմաստության լոկ արտաքին դրսևո
րումը, նրա արտացոլումն արարված աշխարհում, ոչ թե բուն
էությունը:
Այստեղ դրսևորվում է նաև Արիստոտելի փիլիսոփայա
կան հայեցակարգը, որը հետագայում անվանվեց Աստծու գո
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յության տիեզերաբանական ապացուցման տեսություն: Այդ
ուսմունքի համաձայն` արարված աշխարհն իր իսկ գոյու
թյամբ վկայում է Արարչի գոյությունը: Այն բովանդակում
է նաև արարված աշխարհի ճանաչելիության սկզբունքը` որ
պես Աստծու գոյության մեջ համոզվելու և աստվածայինին
հաղորդ դառնալու միակ ու անհրաժեշտ բանական պայման,
քանզի աստվածայինը լինելով ինքնին «աննկարագրելի և
անբացատրելի» մարդկային բանականության համար` ճա
նաչվում է այն ամենի միջոցով, ինչ հնարավոր է ճանաչել,
այսինքն` նյութական աշխարհի իմացությամբ:
Միջնադարյան աստվածաբանության և փիլիսոփայու
թյան կարևորագույն այս խնդիրը Շիրակացին մեկնաբանում
է երկու առումով: Մի կողմից` հետևելով Ծննդոց գրքին,
նա «Զատկի ճառում» հայտարարում է, որ «ամենայն արա
րածք լի և կատարեալ ստեղծան»: Մյուս կողմից` զարգացնե
լով ջատագովական գրականության մեջ ձևավորված և հայ
աստվածաբանական ու բնափիլիսոփայական մտքի (Եզնիկ
Կողբացի, Եղիշե, Դավիթ Անհաղթ) որդեգրած համադրական
սկզբունքը` նա ձգտում է համակցել քրիստոնեական վար
դապետությունը և հին հունական ուսմունքները:
Հայ նախորդ փիլիսոփաների համեմատ` Շիրակացին
ավելի հստակ է շեշտում այն միտքը, որ Աստված ոչնչից
նախ ստեղծել է չորս «սկզբնատարրերը»` հուրը, օդը, ջու
րը և հողը` դրանց հաղորդելով զույգ հակադիր որակներ
և շարժման կարողություն (որոնք անհրաժեշտ են համակ
ցության համար) և ուրվագծելով ստեղծվելիք աշխարհի
կառուցվածքը: Տարրերից օդը և հուրը «բնությամբ նուրբ
են և նոսր», իսկ հողն ու ջուրը` «թանձր և խիտ»: «Իսկ եր
կինքն ու երկիրը և այն ամենը, ինչ գտնվում է դրանց միջև`
Աստծու հրամանով ստեղծվեցին այդ նյութերից»` տարրերի
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(ընդգծումը. – Կ. Մ.)1: Չորս տարրերը բավական եղան աշ
խարհի կազմության համար: Այս տեսակետը լայն տարա
ծում էր ստացել հայ միջնադարյան բնափիլիսոփայության
մեջ: Հետևաբար` Աստված անմիջապես չի մասնակցում ֆի
զիկական աշխարհի կազմավորման ընթացքին, դա տեղի է
ունենում արարված սկզբնատարրերի և որակների ներունակ
հնարավորությունների իրականացման շնորհիվ, որոնք էլ
կազմում են տարրերի «բնությունը»:
Արարչագործության նման մեկնաբանությունը մի կող
մից վկայում է տարրերի «հավասարության», ավելի ճիշտ`
տիեզերածնությանը դրանց հավասար մասնակցության մա
սին, իսկ մյուս կողմից` հաստատում երկնային և երկրային
մարմինների ու երևույթների նյութական բաղադրության
նույնությունը: Այսինքն` Շիրակացին պաշտպանում է տիե
զերքի նյութական համասեռության սկզբունքը, ինչը հա
կասում էր անտիկ շրջանի, մասնավորապես` Արիստոտելի
բնափիլիսոփայական մտքի ավանդույթներին: Միաժամա
նակ նրա մոտ տարբերակվում են հարցի կրոնաաստվածաբա
նական և գիտափիլիսոփայական հարթությունները: Հարկ է
նշել, որ ելնելով արիստոտելյան տրամաբանության և Նոր
ժամանակի արևմտաեվրոպական մտածողության սկզբունք
ներից, հետազոտողներն այս երկու հարթությունը հաճախ
հակադրում են իրար, դիտում իբրև հակասականության
դրսևորում միջնադարյան մտածողի հայացքներում: Մինչ
դեռ բուն միջնադարյան մտածողության համատեքստում
նշված հարթությունները ո՛չ հակադիր են, ո՛չ հակասական:
Բանն այն է, որ մի դեպքում խոսքը ճշմարտության սեղմ,
ավարտուն և պատրաստի ձևով արտահայտելու, իսկ մյուս
դեպքում` նույն ճշմարտության, բայց արդեն ծավալված,
տրամաբանորեն հիմնավորված ձևով ներկայացնելու մասին
1

Նույն տեղում, էջ 3:
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է: Առաջին դեպքում ճշմարտությունն ընկալվում է առանց
քննության` սոսկ հավատով, երկրորդ դեպքում` բանակա
նությամբ, դատողության միջոցով: Այսինքն` խոսքը միև
նույն ճշմարտությունը տարբեր լեզվով ու կերպով արտա
հայտելու մասին է:
Վերոշարադրվածից հետևում է նաև, որ որոշ գոյացու
թյուններ Աստված ստեղծել է անմիջապես, մյուսները` միջ
նորդավորված ձևով, ավելի ճիշտ` անմիջապես արարված
գոյացությունների (տարրերի) միջոցով կամ, ինչպես ինքն է
ասում, «բնական բերմամբ»: Անմիջապես արարված սկզբնա
տարրերն իրենց էությամբ պարզ գոյացություններ են և իբ
րև այդպիսիք` հավերժական (պարզությունը, անբաղադ
րությունը հավերժության անհրաժեշտ պայմանն են), իսկ
դրանց համակցություններից առաջացած նյութական մար
մինները բարդ կազմություն ունեն, ուստի` փոփոխական են.
դրանք կազմավորվում են, գոյատևում (աճում, զարգանում)
և քայքայվում (մահանում, ոչնչանում):
Բանն այն է, որ եթե Ծննդոց գրքի դրույթներն ընկալվեն
բառացի, ապա իբրև Աստծու անմիջական արարածներ` կոնկ
րետ առարկաները և երևույթները պետք է անփոփոխ, հա
վերժական լինեն, ինչը հակասում է ոչ միայն Աստծու կար
գավիճակին, աստվածայինի և երկրայինի հարաբերության
բնույթին, այլև զգայական աշխարհի իրական գործընթաց
ներին, բնագիտական իմացության արդյունքներին: Խոսքը
տվյալ դեպքում սոսկ աստվածաշնչյան դրույթների բանա
կան մեկնաբանության, փիլիսոփայական լեզվով դրանց ար
տահայտման մասին է:
Շիրակացու երկերում հաճախ հանդիպող «բնություն» և
«բնական բերմամբ» հասկացությունները գերազանցապես
մեկնաբանվում են Նոր ժամանակի հասկացութային համա
կարգի տեսանկյունից` իբրև արտաքին նյութական աշխարհ:
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Միջնադարյան մտածողության առանձնահատկության
անտեսումը, ըստ էության, հնարավորություն է տալիս միա
կողմանի մոտենալ դարաշրջանի տեսական և աշխարհա
յացքային գաղափարներին` դրանք անջատելով ընդհանուր
աշխարհայացքային հենքից, մտածողության ամբողջական
համակարգից: Նշված հասկացությունները ներգրավվում
են մտածողության այլ համատեքստում, ինչի հետևանքով
աշխարհաստեղծման գործընթացը դիտվում է իբրև արար
չագործության այլընտրանքային տարբերակ, և կրկին հա
կասություն «հայտնաբերվում» մտածողի հայացքներում:
Մինչդեռ «բնական բերմամբ» հասկացությունը Շիրակացու
բնափիլիսոփայական մտածողության համատեքստում նշա
նակում է աշխարհի «բնության» (էության) մեջ ի վերուստ
ներմուծված ներունակությունների դրսևորում, բացահայ
տում: Ավելին` այդ ներմուծված ներունակությունների ամ
բողջություն էլ կազմում է նյութական աշխարհի «բնությու
նը», «բնական էությունը»: Իսկ աշխարհի կազմավորման և
հետագա գործառնության ընթացքում գործող անհրաժեշտ
ու բնական օրինաչափությունները ոչ այլ ինչ են, քան այդ
«էության» օրինաչափ դրսևորումները: Ուստի` հայ գիտնա
կանի դիրքորոշումը որևէ հիմք չի տալիս եզրակացնել, թե
նրա կարծիքով` բնության բոլոր մարմիններն ու երևույթնե
րը առաջացել են առանց Աստծու միջամտության, արարչա
գործության սխեմայից բոլորովին տարբեր ձևով` «բնական
եղանակով» կամ «բնական զարգացման» հետևանքով: Շի
րակացու մոտ խոսքը ոչ թե արարչագործության վարդապե
տությունից շեղման, այլ սոսկ դրա բանական մեկնաբանու
թյան հնարավոր տարբերակներից մեկի մասին է, որին, ի դեպ,
հանդիպում ենք արդեն վաղ ջատագովության ներկայացու
ցիչ Հիպպոլիտեսի (II դ.) տիեզերաբանական հայացքներում:
Այսպիսով` հայ փիլիսոփան առանձնացնում է գոյի երեք
մակարդակ` ինքնաբավ, գերագույն, բացարձակ հոգևոր գոյ
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(աստվածային էություն), արարված, բացարձակ նյութական
գոյ (ֆիզիկական աշխարհ) և միջանկյալ գոյ` չորս տարրե
րը: Եվ ինչպես անտիկ բնափիլիսոփայությունը, այնպես էլ
Շիրակացին թեև խոսում է կոնկրետ պարզ նյութերի (տար
րերի) մասին, այնուհանդերձ, դրանց էությունը ֆիզիկա
կան առումով անորոշ է և արտազգայական (ոչ նյութական):
Տարրերը նյութականի վերածվելու ներունակ հնարավորու
թյուն ունեն և զգայապես ընկալելի են դառնում միայն միա
խառնումից հետո: Իսկ մինչ այդ դրանք փաստորեն դիտվում
են որպես «հոգևորի» և «նյութականի» միասնություն: Տար
րերի նման մեկնաբանությունը որոշ իմաստով հիշեցնում է
Պլատոնի տարրական եռանկյունները, որոնք տարբերվում
են և' զուտ մաթեմատիկական ֆիգուրներից, և' զուտ ֆի
զիկական օբյեկտներից, այսինքն` մաթեմատիկական ֆի
գուրներ են` օժտված ֆիզիկական որոշ հատկություններով:
Մյուս կողմից` այստեղ նշմարվում է Արիստոտելի «հնարա
վորություն–իրականություն» կատեգորիաների կիրառում,
որոնք վերաբերում են գոյության ձևին: Այս տեսանկյունից
տարրերը պատկանում են գոյության ներունակ ձևին (հնա
րավորություն), իսկ ֆիզիկական աշխարհը` իրականությա
նը: Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գերա
գույն գոյը միաժամանակ գերագույն կատարյալ գոյություն
է, կարելի է պնդել, որ Արիստոտելի նշված կատեգորիաների
հարաբերությանը Շիրակացին հաղորդում է հետևյալ տեսքը
և իմաստը, այն է` «[բացարձակ] իրականություն–հնարավո
րություն–իրականություն»:
3. Տիեզերքի ընդհանուր մոդելը

Անտիկ և միջնադարյան տիեզերաբանության կարևո
րագույն խնդիրներից էր մեկ կամ բազմաթիվ տիեզերքների
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գոյության հարցը: Շիրակացու տարրաբանությունն ունի
նաև տիեզերաբանական կտրվածք: Անտիկ տիեզերաբանու
թյան (հատկապես` Դեմոկրիտեսի և Արիստոտելի) ոգով նա
գտնում է, որ տարրերը հաջորդում են իրար տարածության
մեջ` ստեղծելով համակենտրոն շրջաններ. տիեզերքի կենտ
րոնում զետեղված է անշարժ երկիրը (հողը), իսկ «մյուս երեք
[տարրերը] համապատասխանաբար տեղավորվեցին նրանից
հետո»: Այս դասավորությունը կատարվել է «բնական բեր
մամբ»` տարրերի ծանրությանը և շարժման հատկությանը
համապատասխան. առավել ծանրը հայտնվել տիեզերքի
կենտրոնում, իսկ առավել թեթևը` տիեզերքի սահմանագ
ծում: Դրանով է պայմանավորված ֆիզիկական տարածու
թյան առաջացումը, որը ոչ մեկի կողմից չի պատրաստվել
կամ ստեղծվել նախօրոք: Նույնիսկ «Արարիչն յառաջա
գույն նախախնամութեամբն տեղի ոչ պատրաստէր»1: Այս
գաղափարն աշխարհայացքային սկզբունքային նշանակու
թյուն ունի և անմիջականորեն առնչվում է անտիկ շրջանի
տիեզերաբանական վեճերին: Խոսքը նախ տարածության
(կամ դատարկության) գոյաբանական կարգավիճակի մա
սին է, այսինքն` այն սուբստանցային է, թե ոչ: Շիրակացին
մերժում է տարածության և՛ հավերժ, ինքնակա գոյությու
նը, և՛ դրա արարումը` համարելով, որ այն սուբստանցային
չէ, որովհետև արարված տարրերի բնական դասավորության
հետևանք է: Շիրակացու (ինչպես և Արիստոտելի մոտ) տա
րածությունը նյութական է, իսկ նյութն ամբողջությամբ
պարփակված է նրա մեջ: Այստեղից տրամաբանորեն բխում
է նաև միակ աշխարհի գաղափարը: Ֆիզիկական–երկրային
ժամանակը նույնպես արարչագործության հետևանք է. այն
առաջացել է վերին երկնքի ստեղծման հետ: Վերին երկնքի
շարժումը չափավորում է երկրային ժամանակը:
1

Նույն տեղում, էջ 4:
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Այսպիսով, ի տարբերություն տիեզերքի (և սկզբնատար
րերի) հավերժության հին հունական տեսական հիմնադրույ
թի` Շիրակացին պաշտպանում է տիեզերքի սկզբնավորված
լինելու քրիստոնեական հիմնադրույթը և քննադատում այն
մտածողներին, «որք զերկին և զերկիր անսկիզբն և անկա
տար ասացին»:
Արարված աշխարհը, ըստ Շիրակացու, ամփոփված է
«հսկայական վերին երկնքի» մեջ, որը «հույները եթեր ան
վանեցին, իսկ քաղդեացիները` խիտ հուր, ինչը ընդունեցին
նաև եկեղեցականներից շատերը»: Այն «պարփակելով ամեն
ինչ, ընդգրկելով [բոլոր] գոյացություններն իր մեջ, տարած
վեց, պատեց բոլորաձև երկնքի սերտությամբ բոլոր տարրերը
իր մեջ: Եվ բավական եղավ նրա մեծատարած շրջանը, որն
արտաքուստ պատեց ամեն ինչ»: Իսկ այն, ինչ արարված
չէ, այսինքն` Աստված, դուրս է տարածությունից, տարա
ծության մեջ չէ և ինքն է տարածություն բոլոր գոյերի հա
մար («իսկ որ անարար է, նոյն և անտեղի է. ինքն է տեղի

ամենեցուն: Եվ որ անարար է, Արարիչ է բոլորեցուն»)1: Մի
կողմից` տարածությունը Շիրակացին նշանակում է Արիս
տոտելի «տեղ» հասկացությամբ, ինչը բացառում է դատարկ
տարածության գաղափարը: Մյուս կողմից` նա ընդունում
է երկու տեսակ տարածության գոյությունը` ֆիզիկական
(սահմանափակ) որպես բազում «տեղերի» ամբողջություն
(Արիստոտելի նման) և աստվածային (անսահման, բացար
ձակ, հավիտենական), որը «տեղ»` իբրև այդպիսին չունի (ի
տարբերություն Արիստոտելի): Առաջին տարածությունը
«նյութական է», սկզբնավորված, այսինքն` ոչ սուբստնցա
յին, երկրորդը` «ոչ նյութական», հավիտենական, այսինքն`
սուբստանցային: Առաջինը կարգավորված է, իսկ երկրորդը`
չկարգավորված և որևէ «տեղ» չունի: Բացարձակ, հավիտե
1

Նույն տեղում, էջ 3-6:
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նական տարածությունը (ինչպես և բացարձակ ժամանակը,
հավիտենականությունը) նույնական է Աստծուն: Այլ կերպ
ասած` բացարձակ տարածությունը (Աստված) ֆիզիկական
տարածության պատճառն ու արարիչն է:
Վերին երկինքը մեր` արարված աշխարհի ֆիզիկական–
տիեզերական սահմանագիծն է, մեծ սահմանը, իսկ երկիրը`
կենտրոնը` փոքր սահմանը: Դրանք արարված լինելով` բա
ցարձակ չեն, որովհետև նյութական աշխարհում ամեն ինչ
հարաբերական է: Իսկ քանի որ Աստված ինքն է «արարված
աշխարհի համար տարածություն», ապա հասկանալի է, որ
«աստվածային տարածությունը» պետք է լինի անսահմա
նափակ, անվերջ և բացարձակ:
Այսպիսով` Շիրակացու տիեզերքի մոդելը, ըստ էության,
չի համընկնում Արիստոտելի (և պաշտոնական քրիստոնեա
կան) սահմանափակ, վերջավոր տիեզերքի մոդելին, որի հա
մաձայն` «երկնքից դուրս հավասարապես չկա ո'չ տեղ, ո'չ
դատարկություն, ո'չ ժամանակ»1, և ամեն ինչ ամփոփված
է տիեզերքի մեջ: Հայ գիտնական–իմաստասերը փաստո
րեն առաջադրում է անսահմանափակ և անվերջ տիեզերքի
գաղափարը, որը որոշ պարզաբանումների կարիք ունի: Շի
րակացու մոտ նշմարվող երկու տիեզերքի գաղափարը ֆիզի
կական և աստվածային «տարածության» ընդունման արդ
յունք է: Մի դեպքում խոսքը կարգավորված, նյութական,
սահմանափակ, արարված տիեզերքի մասին է, մյուս դեպ
քում` Աստծու գոյության ոլորտի, որն անսահմանափակ է,
անվերջ, անստեղծ, հոգևոր, բանական: Հասկացությունների
շփոթությունից զերծ մնալու համար առաջին տիեզերքը կա
րելի է անվանել Փոքր կամ ֆիզիկական, երկրորդը` Մեծ կամ
հոգևոր (աստվածային): Ընդսմին, Մեծ տիեզերքն ընդգր
կում է Փոքր տիեզերքը:
1

Аристотель. Сочинения. Т. III. С. 292.
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Ի տարբերություն երկրակենտրոն Փոքր տիեզերքի` Մեծ
տիեզերքը աստվածակենտրոն է, իսկ անսահմանության և
անվերջության մեջ կենտրոն հասկացությունն իմաստազրկ
վում է. այն գտնվում է «տարածության» ցանկացած կետում,
որովհետև Աստված ամեն տեղ է և միաժամանակ:
Քրիստոնեական առաջին մտածողները պլատոնականու
թյան ոգով հակադրում էին Երկնային Աստծուն և երկրա
յին աշխարհը: Ինչ որ առումով դա համապատասխանում էր
նաև տիեզերքի արտալուսնյա և ստորլուսնյա աշխարհների
արիստոտելյան բաժանմանը: Արիստոտելն աստվածային,
անդրանցական (տրանսցենդենտ) ոլորտը ևս ընդգրկում էր
սահմանափակ տիեզերքի մեջ` դրան հատկացնելով տիեզեր
քի արտալուսնյա աշխարհի վերին շերտը: Հայրաբանական
փիլիսոփայությունը (II–III դդ.) Սուրբ Երրորդության բանա
ձևի շնորհիվ Աստծուն հարաբերակցում էր նյութական աշ
խարհի հետ: Շիրակացին կատարեց Արիստոտելին հակառակ
մտահայեցողական գործողություն. աստվածայինը դուրս
բերեց ֆիզիկական տիեզերքի սահմաններից:
Հարցի պարզաբանումը պահանջում է «երկու տիեզերք
ների» սահմանագծի վերլուծություն: Այդ մասին` ստորև:
Շիրակացին որոշակիորեն չի արտահայտվում Մեծ տիեզերքի
ձևի մասին, սակայն նրա տիեզերաբանական սկզբունքներից
կարելի է բխեցնել, որ Մեծ տիեզերքը նույնպես գնդաձև է
կամ նորապլատոնականության հիմնադիր Պլոտինոսի տեր
մինաբանությամբ` «անվերջ հոգևոր գունդ է», որի կենտրո
նը ամեն տեղ է, իսկ շրջագիծը` ոչ մի տեղ:
Այս գաղափարը դիցաբանական և նախափիլիսոփայա
կան ծագում ունի: Այսպես, քննադատելով մարդակերպ բազ
մաստվածությունը` Քսենոփանեսը (Ք. ա. մոտ 570–478 թթ.)
ձևակերպում է միակ և միասնական հոգևոր Աստծու գա
ղափարը, որն անշարժ է (ի տարբերություն հեթանոսական
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աստվածների` բացարձակ կատարելությունը շարժման կա
րիք չունի), մաքուր միտք, գնդաձև և նույնական երկնքին
(տիեզերքին): Գունդը հին հույների պատկերացմամբ երկ
րաչափական ամենակատարյալ ձևն է, ինքնասահմանափա
կության, սահմանափակության և անսահմանության միաս
նության արտահայտման միջոցը: Այսպիսով` Քսենոփանեսի
մոտ խոսքն աստված–տիեզերքի մասին է: Նյութական աշ
խարհի` Աստծու մեջ ընդգրկվածության պատկերացմանը
հանդիպում ենք նաև օրփիկների ավանդություններում,
որոնց համաձայն` Զևսն իր մեջ ընդգրկում է ողջ աշխարհը:
Բայց կարելի՞ է արդյոք աստվածային ոլորտը դիտել որ
պես «դատարկություն»: Ըստ Ա. Կոյրեի` «դատարկությու
նը «աշխարհից դուրս», ոչ որպես «երևակայական», այլ
որպես իրական և ավելին` անսահման պատկերացնելու հա
մար անհրաժեշտ էր կամ հաղթահարել արիստոտելականու
թյունը ... կամ առհասարակ չանդրադառնալ ... Ստագիրա
ցու գաղափարներին»1: «Ոչինչ» հասկացությունը հաճախ
նույնացվում է «դատարկություն» հասկացությանը, իսկ
արարչագործությունը` մեկնաբանվում որպես «դատարկ
տարածության առաջնության մատնանշում»: Այստեղից
բխեցվում է, որ «արարված աշխարհը գոյություն ունի ան
սահման ոչնչի` դատարկ տարածության մեջ», որը բովան
դակում է միայն Աստծուն, որ «տարածության անվերջու
թյան վարկածը սահմանափակ տիեզերքի մոդելում դատարկ
տարածության ընդունման հետևանք է»2:
Նման մեկնաբանության մեջ շփոթվում են մտածողու
թյան անտիկ գիտափիլիսոփայական և միջնադարյան կրո
նաաստվածաբանական հարթությունները: Նախ` «ոչինչ»
1

À. Êîéðå, Î÷åðêè èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè. Î âëèÿíèè ôèëîñîôñêèõ
êîíöåïöèé íà ðàçâèòèå íàó÷íûõ òåîðèé / Ïåð. ñ ôðàíö. Ì., 1985. Ñ. 78.

2

М. Д. Ахундов, Концепция пространства и времени: Истоки. Эволюция.
Перспективы. М., 1982. С. 128.
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և «դատարկություն» հասկացությունները վերաբերում են
աշխարհայացքային և հասկացութային տարբեր համակար
գերի: Ի տարբերություն «ոչնչի», որը «ոչինչ» է բացար
ձակ իմաստով` չի բովանդակում ո'չակտուալ, ո'չ ներունակ
հատկություն, «դատարկությունը» ունի առնվազն մեկ` գո
յության հատկություն: Երկրորդ, եթե «ոչինչը» նույնաց
վում է «դատարկության», իսկ վերջինս` Աստծու հետ, ապա
«ոչինչը» տրամաբանորեն նույնացվում է Աստծու հետ, ին
չը բոլոր առումներով անհեթեթություն է: Նման մոտեցու
մը խարսխված է այն պատկերացման վրա, որ գոյություն
ունենալ կարող են միայն «նյութական մարմինները», ին
չը հակասում է միջնադարյան մտածողությանը: Բացի այդ,
չեն տարբերակվում «գոյություն» և «գոյ» կամ «էություն»
հասկացությունները:
Շիրակացու առաջադրած «աստվածային տարածու
թյան» գաղափարը XIII–XIV դարերում դարձավ արևմտաեվ
րոպական տիեզերաբանության առանցքային խնդիրներից
մեկը: Այս առումով կարևոր նշանակություն ունեցավ Փա
րիզի եպիսկոպոս Է. Տանպիեի կարգադրությունը (1277 թ.),
որով հերքվում էր այն կարծիքը, թե Աստված չի կարող բա
զում աշխարհներ ստեղծել: Խնդրի քննարկմանը մասնակ
ցեցին Հենրի Գենտացին, Ռիչարդ Միդլտաունացին, Ուլտեր
Բեռլեյը և այլոք, ովքեր, սակայն, չկարողացան հրաժարվել
Արիստոտելի ուսմունքից: Հավանաբար, միայն Թովմաս
Բրադվարդացուն (XIII–XIV դդ.) հաջողվեց հիմնավորել տիե
զերքն ընդգրկող անվերջ տարածության գաղափարը: Տա
րածություն ասելով` նա հասկանում էր «դատարկությունը»
կամ «անվերջ երևակայական տեղը»` Աստծու հավիտենա
կան գոյության տեղը:
Այս գաղափարը զարգացրեց Նիկողայոս Կուզացին
(1401–1464 թթ.)` ստեղծելով միակ և անվերջ աշխարհի մա
սին առաջին ավարտուն ուսմունքը: Ըստ կարդինալ–գիտ
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նականի` աշխարհի կենտրոնն ամեն տեղ է, իսկ շրջագիծը`
ոչ մի տեղ, քանզի «նրա շրջագիծը և կենտրոնը Աստվածն է,
որն ամեն տեղ է և ոչ մի տեղ»1: Այսպիսով` անվերջ «հոգևոր
գնդի» գաղափարը ձևափոխվելով «աստվածային տարածու
թյան» (Շիրակացի), իսկ արևմտաեվոպական միջնադարում
հարաբերակցվելով դատարկ տարածության հետ` միջին դա
րերի վերջում հանգեցվեց դատարկ տարածության իրական
գոյության ընդունման, ինչն էական նշանակություն ունե
ցավ Նոր ժամանակի տիեզերաբանության ձևավորման գոր
ծում:
Շիրակացու տիեզերաբանության պարզաբանման հա
մար կարևոր նշանակություն ունի տիեզերքի վերին սահմա
նի նրա ըմբռնումը: Վերին երկինքը` ֆիզիկական աշխար
հի «մեծ սահմանը», նա դիտում է որպես «անարատ մարմին,
մաքուր (պարզ) հուր, որը ոչ մի բանից [չի առաջացել] և ոչ
մի բան նրանից [չի առաջացել], այլ ինքն իրենից է, ինքն`
առանձնակի անհատանելի մարմին է» («ոչ յումեքէ և ոչ ոք
ի նմանէ, ինքն յինքենէ, ինքն առանձնակի մարմին անհատ
... ») [Տիեզ., 5]: Այս սահմանումը փիլիսոփայական–աշխար
հայացքային հետևությունների տարբեր առիթ է տվել:
Անանիա Շիրակացու և Հովհաննես Երզնկացու (Պլուզ)
հայացքների համեմատության միջոցով Գ. Գրիգորյանը
ցույց է տվել դրանց բառացի համընկնումը և առաջարկել
նշված արտահայտության այլ ընթերցում. «ոչ յումեք է և ոչ
ոք ի նմա. ինքն յինքեան, ինքն առանձին մարմին» («ոչ մի
բանի մեջ չի գտնվում և ոչ մի բան չի գտնվում նրա մեջ, [այլ]
ինքն իր մեջ, ինքն առանձին (ինքնակա) մարմին է»)2: Այս
դիտողությունները քննադատության են ենթարկվել, հատ
1

Íèêîëàé Êóçàíñêèé. Îá ó÷åíîì íåçíàíèè /Ñî÷èíåíèÿ. Ò. 1. Ì., 1979. Ñ.
134.

2

Գ. Հ. Գրիգորյան, Հովհաննես Երզնկացու փիլիսոփայական հայացքները,
Եր., 1962, էջ 71-72:
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կապես` Գ. Գրիգորյանի այն պնդումը, թե Շիրակացին ևսըն
դունում է հինգերորդ տարրի` եթերի գոյությունը, որից էլ
կազմված է վերին երկինքը: Գ. Խրլոպյանի կարծիքով, ըստ
Հովհաննես Երզնկացու` «հինգերորդ տարրից կազմված եր
կինքը աննյութական է», մինչդեռ Շիրակացին «հերքում է
վերին երկնքի աննյութականությունը»1:
Միջնադարյան գիտնականի երկերի մանրազնին վերլու
ծությունը ցույց է տալիս, որ երկու տեսակետներն էլ թերի
են: Այսպես` «Երկնքի շրջապտույտի մասին» գրվածքում
Շիրակացին որոշակի ճշգրտումներ է մտցնում. երկնային
հուրը կամ «բոցեղեն կրակը» զուրկ է նյութականությունից
(«առանց նիւթոյ»)` «օտարաբնույթ բաղադրություններից»,
ապա վերին երկինքը օժտված է «անտեսանելի նյութակա
նությամբ»2: Հետևաբար` «առանց նիւթոյ» և «անտեսանե
լի նյութականութիւն» հասկացությունները համընկնում
են: Առաջին հասկացությունը գոյաբանական, իսկ երկրորդը
իմացաբանական բովանդակություն ունեն: Դա նշանակում
է, որ վերին երկինքը կազմված է հրից, մինչդեռ նյութական
աշխարհը կազմված է բոլոր չորս տարրերի ներդաշնակ միա
ցումից, որոնք ինքնակա գոյություն չունեն:
Ըստ Շիրակացու` վերին երկինքը «որևէ մեկից չի ծագել,
այլ [առաջացել է] ոչնչից: Ոչ մի գոյացություն չի սկզբնավոր
վել նրանից և ոչ մի բան նրանից վեր չէ»3: Թարգմանությու
նից հետևում է, որ վերին երկինքը ոչնչի բնական զարգացման
կամ ինքնազարգացման հետևանք է: Մինչդեռ դատողու
թյանը նախորդող տեքստը, որը վերաբերում է Աստծու տիե
1

Գ. Տ. Խրլոպյան, Անանիա Շիրակացու աշխարհայացքը, Եր., 1964, էջ 71:
Հմմտ.` Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Àðìÿíñêèå êîñìîãðàôè÷åñêèå òðóäû VII âåêà î
ñòðîåíèè Âñåëåííîé. Åð., 1978. Ñ. 28.

2

Անանիա Շիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք / Աշխատ.` Ա. Գ. Աբ
րահամյանի, Եր., 1944, էջ 318:

3

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 120:
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զերաբանական ապացույցին, վկայում է, որ «առաջացել է»
արտահայտությունը պետք է փոխարինել «արարվել է» ար
տահայտությամբ: Շիրակացու միտքն այն մասին է, որ վերին
երկնքի «նյութը» չի առաջացել մի այլ նյութից. Աստված այն
անմիջականորեն է ստեղծել ոչնչից: Դրանից որևէ գոյ չէր կա
րող առաջանալ, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ էր չորս
տարրերի առկայություն: Բացի այդ, իբրև Աստծու անմիջա
կան ստեղծագործություն` երկնային հուրը պարզ, անխառն,
հետևաբար` հավերժ էություն է:
Ուստի` վերին երկնքի «նյութի» անսկիզբ լինելը չի նշա
նակում, որ այն արարված չէ, ինչպես և հավերժությունն ու
ինքնակայությունը, որ այն սուբստանցային է: Այս հասկա
ցությունների ճիշտ ըմբռնմանը օգնում է Բարսեղ Կեսարա
ցու (շուրջ 330–379 թթ.) «Վեցօրյան»: Բոլոր արարածներին
նա բաժանում է ժամանակի մեջ և ժամանակից դուրս ստեղծ
վածների: Արարչագործությունն արտաժամանակային գոր
ծողություն է: Սուրբ Գրքի տողերի` «Սկզբում Աստված
ստեղծեց երկինքը և երկիրը» [Ծննդ.,1,1] կապակցությամբ
նա նշում է, որ «սկիզբը» ժամանակի նույնիսկ փոքրագույն
մասնիկը չէ, ուստի` այն ժամանակից դուրս է: Իսկ ժամանա
կը, ինչպես և հավերժությունը ինչ-որ իմաստով անսկիզբ է,
քանի որ սկիզբ չունի իր մեջ:
Սկիզբ առնելով Աստծու արարչագործության մեջ` ժա
մանակը զգայական իրերի գոյաձևնէ: Զգայական իրերի աշ
խարհը սահմանափակված է «երկնային հաստատությամբ»`
առաջին երկնքով (Շիրակացու երկրորդ երկինքը): Դրան
հաջորդում է արտաժամանակային արարվածի ոլորտը մին
չև զուտ հոգևոր կեցության սահմանը` երկրորդ երկինքը, ուր
գտնվում են թեև նյութական, սակայն անտեսանելի և միայն
բանականությամբ հասանելի էությունները, որոնք հավիտե

նական են ու չեն ենթարկվում ժամանակի օրենքներին (Շի
րակացու առաջին երկինքը):
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Շիրակացու ուսմունքում նկատելի է նաև Պլատոնի «Թի
մեոսի» ազդեցությունը: Պլատոնին անհրաժեշտ էր հարաբե
րակցել «ճշմարիտ» և «թվացյալ» աշխարհները: Ըստ նրա`
Դեմիուրգը որոշեց «ստեղծել հավիտենականության ինչ-որ
շարժվող նմանակ: Կառուցելով երկինքը` նա միասնության
մեջ հարատևող հավերժության համար նրա հետ միասին
ստեղծում է հավիտենականության իսկ պատկերը, որը շարժ
վում է մի թվից դեպի մյուսը, և որը մենք ժամանակ անվա
նեցինք ... Հավիտենականության համար պատշաճ է միայն
«կա», մինչդեռ «եղել է» և «կլինի» գործադրելի է միայն
առաջացման, ժամանակի մեջ կայացողի նկատմամբ, քանզի
և' մեկը, և' մյուսը շարժումներ են»1: Մի կողմից ժամանակը
և հավիտենականությունը չեն համընկնում, մյուս կողմից`
փոխկապված են, քանզի ժամանակը հավիտենականության
շարժվող պատկերն է, իսկ հավիտենականությունը` չչափա
վորված ժամանակը: Հետաքրքրական են նաև Պլատոնի հե
տևյալ դատողությունները. «Այսպես նա (Դեմիուրգը. – Կ.
Մ.) ստեղծեց երկինքը` բոլորաձև և պտտվող, մեն-միակը,
բայց իր կատարելության շնորհիվ նա ընդունակ է հաղորդ
վել ինքն իր հետ` ոչ մեկի կարիքը չզգալով և բավարարվելով

ինքնաճանաչողությամբ ու ինքն իր հետ ընկերակցությամբ:
Տիեզերքին հաղորդելով այդ բոլոր առավելությունները`
[Դեմիուրգը] նրան տվեց երանելի Աստծու կյանք»2:
Այսպիսով, վերին երկնքի` որպես հավերժ, անսկիզբ և
ինքնակա էության Շիրակացու բնութագրումը վերաբերում
է ֆիզիկական (դինամիկ) ժամանակից դուրս արարված գո
յին, որը, բնականաբար, չի ենթարկվում ֆիզիկական ժամա
նակի և ֆիզիկական մարմինների օրինաչափություններին
ու չափանիշներին: Այն բովանդակում է կիսաստվածային
1

Ïëàòîí. Òèìåé // Ñî÷èíåíèÿ. Ò. 3. ×. 1. Ì., 1971. Ñ. 477.

2

Նույն տեղում, էջ 474.
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մի շարք հատկանիշներ: Հետևաբար, արարչագործությունը
կատարվել է երկրային ժամանակից դուրս` հավիտենության
մեջ, ուր միաժամանակ սկզբնավորվել են և՛ ֆիզիկական
(չափավորված) ժամանակը, և՛ ֆիզիկական տարածությու
նը: Այսինքն` արարչագործությունը մարմնավորում է աստ
վածային ժամանակի ու տարածության և ֆիզիկական ժա
մանակի ու տարածության միասնությունը, իսկ դրանով`
նաև բանական և արտաբանական իմացության միավորումը:
Այս գաղափարը հակասում է հին հունական տիեզերա
բանական մտածողությանը, որի համաձայն` տիեզերքը գո
յություն ունի հավերժ, սակայն այն ընդունելի է քրիստո
նեական աստվածաբանության և փիլիսոփայության համար:
Ավելին` այն սկզբունքորեն չի հակասում նաև ժամանակա
կից տեսական տիեզերագիտության հիմնական վարկածնե
րին: Այսպես, տիեզերքի առաջացումը բացատրելու նպա
տակով արդի տիեզերագիտությունը ներմուծել է «զրո–կետ»
հասկացությունը, որով արտահայտվում է տիեզերածնու
թյան այն «պահը»` «սկզբնական պայթյունը», որը տեղի է
ունեցել մինչ ժամանակի և տարածության առաջացումը:
Այսինքն` արդի տիեզերագիտության համաձայն` և՛ ժամա
նակը, և՛ տարածությունը սկզբնավորված են, հավիտենա
կան չեն:
Հետևաբար` հայոց փիլիսոփայության պատմաբանների
այն եզրակացությունը, թե իբր «ի շեղումն իր ընդհանուր
սկզբունքներից, Շիրակացին հավանական է համարում, որ
մարմնականը կարող է առաջացման պատճառը ունենալ իր
մեջ»1, իրականում աղճատում, գաղափարաքաղաքական
նկատառումներով արհեստականորեն մասնատում է նրա
աշխարհայացքը: Մյուս կողմից` վերին երկինքը կապակցող
1

Գ. Տ. Խրլոպյան, Նշվ. աշխ., էջ 76: Տե'ս նաև Վ. Կ. Չալոյան, Հայոց փիլի
սոփայության պատմություն, Եր., 1975, էջ 251:
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օղակի դեր է կատարում աստվածային և ֆիզիկական, Մեծ`
հոգևոր և Փոքր` նյութական տիեզերքի միջև: Այն երկու
տիեզերքի սահմանագիծն է:
Բացարձակ ժամանակը միշտ էլ կապվում էր աշխարհի
առավել կատարյալ օբյեկտների հետ: Արիստոտելի աշխար
հում այդպիսին էր երկնային ոլորտը, քրիստոնեական աշ
խարհում` մարդկային հոգին (Օգոստինոս Երանելի): Հետա
գայում այն հարաբերակցվեց Աստծու հետ և նույնացվեց
հավիտենությանը, որն ընկալվում էր որպես անիմանալի,
ինքնաբավ համաչափ ընթացք: Անտիկ և միջնադարյան փի
լիսոփայությունը կատարյալ արագություն ունեցող շար
ժում էր համարում երկնային ոլորտի շարժումը: Ըստ Շի
րակացու` վերին երկինքը ևս «հսկայական», «գնդաձև»
էություն է, որը «բարի» հեթանոս իմաստասերները «կա
տարյալ և հավիտենական ձև անվանեցին»: Այն գտնվում է
բոլորաձև անդադար շարժման մեջ, որի արագությունը «ան
չափելի, աներևակայելի և անտեսանելի է» և միայն իմանալի
է, այն էլ «ոչ բոլորի, այլ սոսկ նրանց համար, ովքեր զբաղ
ված են իմանալիի իմացությամբ» [Տիեզ., 6], այսինքն` տե
սական փիլիսոփայությամբ:
Վերին երկնային գնդաձև ոլորտը բաղկացած է երկու
հավասար կիսագնդից` վերին (հյուսիսային) և ստորին (հա
րավային), որոնց սահմանագիծը համընկնում է դրանց տրա
մագծի հետ: Վերին երկնքից ստորև ու «նրա ձևն ստացած
գտնվում է [երկնային] հաստատությունը, որը մենք եր
կինք ենք անվանում: Այն բաղկացած է ջրից և օդից: Ընդ
որում` այդ ջուրը նման է երկրայինին, իսկ օդը տարբերվում
է խտությամբ ու սառնությամբ: Եվ այս կամարի տակ արգել
ված վերին և ստորին հողմերի ուժը իր մեջ փակեց այս մեծ
մարմինը` երկիրը»: Հետևաբար` երկնային հաստատության
գնդաձևությունը և անդադար բոլորաձև շարժումը հարկադ
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րաբար պայմանավորված են վերին երկնքի գնդաձևությամբ
ու բոլորաձև շարժմամբ: Հայ մտածողը հետևողականորեն
կիրառում է Արիստոտելի տիեզերաբանության և ֆիզիկա
յի կարևոր սկզբունքներից մեկը, որի համաձայն` գնդաձև
մարմնի հետ շփվելիս ամեն ինչ գնդաձև է դառնում: Այս
գաղափարները չեն հակասում նաև Սուրբ Գրքին:
Շիրակացին աստիճանաբար հանգեցնում է «փոքր սահ
մանի»` երկրի քննարկմանը: Երկրի ձևի վերաբերյալ գոյու
թյուն ունեցող տեսակետները նա բաժանում է երեք խմբի.
1) երկիրը տափակ է և սկավառակաձև, 2) երկիրը գնդա
ձև է, և 3) երկիրը վեցանիստ խորանարդի ձև ունի` հողմե
րի ուժով բարձրացված և տեղադրված երկնքի (տիեզերքի)
կենտրոնում: Սկավառակաձևության գաղափարը անտիկ
տիեզերագրության մեջ պաշտպանում էին Հոմերոսը, Թա
լեսը, Անաքսիմենեսը, Դեմոկրիտեսը, Պոսիդոնիոսը, ինչը
յուրացրել էր նաև վաղ քրիստոնեական տիեզերագրությու
նը: Վերջին հանգամանքը ընդգծված ձևով արտահայտվել
է Կոսմա Ինդիկոպլովի «Քրիստոնեական տեղագություն»
երկում: Երկրի գնդաձևության հայեցակարգի կողմնակից
ներն էին Պյութագորասը, Պարմենիդեսը, Պլատոնը, Արիստո
տելը, Պտղոմեոսը: Երրորդ տեսակետի հեղինակն էր Անաք
սագորասը: Բոլոր տեսակետներն էլ Շիրակացին վերագրում
է «բարի արտաքին» իմաստասերներին, հետևաբար` դրանք
սկզբունքորեն ընդունելի են քրիստոնեական վարդապետու
թյան տեսանկյունից:
Հայ հայրաբանական փիլիսոփայության մեջ տարած
ված էր տափակ երկրի գաղափարը: Մեսրոպ Մաշտոցը երկի
րը դիտում էր իբրև խորանարդ մարմին: Հետևաբար` երկրի
մակերեսը տափակ է և քառակուսի, որի չորս կողմերից վեր
է բարձրանում գմբեթաձև երկինքը` իբրև վրան: Ըստ Եզ
նիկ Կողբացու` երկիրը սկավառակաձև է, իսկ տիեզերքը կի
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սագնդի տեսք ունի: Եղիշեի աշխարհայացքում նշմարվում է
տիեզերքի և երկնային մարմինների գնդաձևության գաղա
փարը, իսկ ներունակաբար նաև երկրի գնդաձևությունը, ին
չն առավել ընդգծված արտահայտվում է Դավիթ Անհաղթի
փիլիսոփայության մեջ:
Չխորանալով նշված տեսակետների վերլուծության մեջ
և հետևելով Եղիշեին` Շիրակացին գրում է. «Քանի որ եր
կիրն չորս կողմից կառուցված է երկնքի մեջտեղում, ուստի
երկինքը իր պտույտի արագությամբ թույլ չի տալիս նրան
ցած իջնել դեպի [տիեզերքի] ներքին կիսագունդը: Որով
հետև երկիրն իր ծանրությամբ ձգտում է ներքև իջնել, իսկ
հողմն իր ուժգնությամբ աշխատում է նրան վեր բարձրաց
նել: Եվ ո՛չ երկրի ծանրությունն է թույլ տալիս [նրան] վեր
բարձրանալ, և ո՛չ քամու ուժն է թույլ տալիս ներքև իջնել:
Եվ այսպես նա մնում է հավասարակշիռ կետում»1: Հասկա
նալի է, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում,
եթե հակառակ ուղղություններով գործող այդ ուժերը հա
վասար լինեն: Այսպիսով` Տիեզերքում Երկրի կենտրոնական
դիրքը բացատրվում է բնական պատճառներով, որոնց փոխ
ներգործությամբ էլ ստեղծվում է հաստատուն հավասա
րակշռություն:
Թեև ընդհանուր առմամբ Շիրակացին հետևում է Արիս
տոտելի ուսմունքին, սակայն նա իր մեկնաբանության մեջ
«կարծես համադրելով Էմպեդոկլեսի և Արիստոտելի կար
ծիքը` դա բացատրում է ինչպես երկնքի շրջապտույտով,
այնպես էլ կշռելիության (ծանրության) հանգամանքով`
միաժամանակ հրի շարժումը փոխարինելով օդային զանգ
վածների շարժումով (հիշենք Էմպեդոկլեսի «տիեզերական
մրրիկները»)2:
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 71:

2

Տե'ս Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Óêàç. ðàáîòà. Ñ. 33.
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Թեև «Տիեզերագիտության» մեջ Շիրակացին որոշակիո
րեն չի արտահայտվում Երկրի ձևի մասին, այդուհանդերձ,
հիշյալ դրույթները, մասնավորապես` Երկրի նկատմամբ
վերին երկնքի յուրաքանչյուր կետի հավասար հեռավորու
թյան վրա գտնվելը, ներունակաբար բովանդակում են նաև
Երկրի գնդաձևության գաղափարը: Դրա օգտին է վկայում
նաև մտածողի այն միտքը, թե երկու հակադիր, բայցև հավա
սար ուժերի (երկրի ծանրության և հողմերի ուժգնության)
սահմանակետը գտնվում է երկրի տրամագծի կենտրոնում,
որի չորս կողմերն էլ իրար նկատմամբ ուղղահայաց են: Այս
ուղղահայաց մասերի ձգողությունը դեպի Երկրի տրամագ
ծի կենտրոնը ապահովում է Երկրի կայունությունը: Հաս
կանալի է նաև, որ տրամագիծ հասկացությունը կիրառելի է
սոսկ գնդաձև մարմինների նկատմամբ: Այստեղից բխում է,
որ Երկրի կենտրոնը համընկնում է Տիեզերքի կենտրոնի հետ:
Այսպիսով` Շիրակացին հետևում է «մրրիկների տեսությա
նը», որը պաշտպանում էին նաև հետագա դարերի մի շարք
ականավոր գիտնականներ` ընդհուպ Նոր ժամանակը, և միջ
նադարում իշխող այլ ուսմունքների համեմատ այն համար
վում է առավել բնական ու ռեալիստական:
Տիեզերքի կառուցվածքը, նրա բաղկացուցիչ մասերի
դիրքն ու ձևը Շիրակացին ցույց է տալիս ձվի օրինակի վրա:
Հետազոտողների կարծիքով` նման զուգադրությունը ծագել
է «համաշխարհային ձվի» մասին օրփեոսական առասպելից,
որը ներթափանցել է Հունաստան Արևելքից: Ձվի կճեպը
նույնացվում է երկնակամարի, իսկ դեղնուցը` երկրի հետ:
Սակայն այդ համանմանության հիման վրա միայն հին հույ
ները հանգեցին երկրի գնդաձության գաղափարին:
Շիրակացին բնագիտական քննադատության է ենթար
կում ծովի (օվկիանոսի) մասին անտիկ տիեզերաբանական
ուսմունքը: Այսպես` «խելացնոր հեթանոս փիլիսոփաները
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ծովի մասին ասում են, թե այն շրջապատում է երկիրը և եր
կիրը գտնվում է ծովի մեջտեղում` որպես մի կղզի, և ջուրը
[բոլոր] կողմերից [գտնվում է] օդի վրա» [Տիեզ., 15]: Երկիրը
շրջապատող ծովը անսահման է և անբնակ, մինչդեռ Երկրի
վրա գտնվող ծովերը սահմանափակ են և լի կենդանությամբ:
Բայց այսպիսի տեսակետ պաշտպանում էր նաև Կոսմա Ին
դիկոպլովը` արևելաքրիստոնեական տիեզերագրության
պաշտոնական տեսաբաններից մեկը: Այսինքն` համաշխար
հային Օվկիանոսի մասին ուսմունքը պաշտպանում էին թե՛
հեթանոս, թե՛ քրիստոնյա որոշ հեղինակներ, ինչը չէր հակա
սում նաև Աստվածաշնչական տեքստերին:
Հետևելով Արիստոտելին` Շիրակացին կասկած է հայտ
նում ջրի վրա Երկրի գտնվելու առնչությամբ. «Ջրի վրա երկ
րի գտնվելու մասին իմ միտքը տարակուսում է, թե ինչպե՞ս
այդքան ջրային բնության վրա կանգնած է մնում երկրի ան
չափ [մեծ] ծանրությունը և չի ընկղմվում և [ջուրը] դուրս
գալով չի հոսում երկրի բոլոր կողմերը և [երկիրը] չի խորա
սուզվում ջրի մեջ» [Տիեզ., 12]:
Եթե «Տիեզերագիտության» մեջ Շիրակացին երկակի մո
տեցում է ցուցաբերում, ապա «Աշխարհացույցում» նա օգ
տագործում է բնագիտական փաստարկներ, ինչը կարելի է
բացատրել նաև ուսումնասիրության օբյեկտի կոնկրետաց
մամբ և մեթոդների փոփոխությամբ: Նա արդեն առաջնորդ
վում է ոչ թե մտահայեցողական սկզբունքներով, այլ փորձ
նական մեթոդներով և գիտելիքներով: Հետազոտական այս
դիրքերից ելնելով` նա հայտարարում է, որ «հավանություն
է տալիս Պտղոմեոսի նկարագրությանը, որի մարդիկ անցել
են Այրեցյալ գոտիով դեպի հարավային կողմը և ճշտությամբ
նկարագրել այնտեղ [ապրող] ժողովուրդներին և որոշել
նրանց բնակավայրերի սահմանները»: Ավելին, Պտղոմեոսի
մարդիկ «բազում շրջագայություններով չափեցին ամբողջ
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Երկիրը» և եկան այն եզրակացության, որ «Օվկիանոսը չի
շրջապատում Երկիրը, այլ գտնվում է նրա մի մասում»: Ինչ
վերաբերում է Երկրագնդի չուսումնասիրված և չնկարագր
ված տարածություններին, ապա Շիրակացին գերադասում է
«լռել» այդ մասին: Իսկ քանի որ անմիջական դիտումների,
նկարագրությունների և չափումների արդյունքները հա
վաստի են, ուստի` նա պաշտպանում է անտիկ մեկ այլ տե
սություն, որի համաձայն` Երկրի սահմաններից դուրս ծով
գոյություն չունի: Դրանով Օվկիանոսի մասին ուսմունքը
կորցնում է տիեզերաբանական բնույթը և ստանում երկրա
գրական իմաստավորում:
Ըստ Շիրակացու` երկրագնդի վրա գտնվող ծովերը իրա
րից ցամաքով բաժանված մեծ ջրավազաններ են, որոնք
«կազմում են մի ամբողջություն» և «իրար միացնող անց
քեր ունեն գետնի տակ և իրար են միանում երկրի ներսում»:
Անտիկ այս տեսակետը, նրա կարծիքով, համահունչ է նաև
Աստվածաշնչի տեքստին: Իսկ ծովակները կամ լճերը որևէ
կերպ չեն հաղորդվում իրար և ծովերի հետ` լիովին անջատ
Երկրի ջրային համակարգից:
Անտիկ և միջնադարյան գիտության մեջ Երկրի գնդա
ձևության կամ տափակության գաղափարը սերտորեն առնչ
վում էր հակոտնյաների խնդրին: Այս առիթով Շիրակացին
գրում է. «Հեթանոս [փիլիսոփաները] ասում են, թ ե… երկրի
ստորին [մասում] ևս կան մարդիկ և այլ կենդանի էակներ,
որոնք մեր հակոտնյաներն են. ինչպես խնձորը պատած ճան
ճերը … Նրանք համառելով պնդում են, որ եթե չլինեին մեր
հակոտնյաները, որոնք բնակվում են ստորին մասում, ապա
արեգակը ո՞ւմէ տալիս իր լույսը օրվա մյուս կեսին» [Տիեզ.,
12]: Ընդունելով Երկրի գնդաձևությունը` Շիրակացին
պետք է ընդուներ նաև հակոտնյաների` Երկրի հարավային
կիսագնդում կենդանի էակների գոյությունը: Նա խոստո
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վանում է, որ այս հարցում ինքը ժամանակին տարակուսան
քի մեջ էր. «Թեև ես լսել էի, որ մարգարեների, ամբողջ Սուրբ
Գրքի և եկեղեցու վարդապետների համաձայն [երկրի] ստո
րին կողմում չկան կենդանի էակներ, սակայն ես ընդունում
էի մեր հակոտնյաների գոյությունը»` համոզված լինելով, որ
դա լիովին համապատասխանում է Աստծու խոսքին: Կասկա
ծը վերանում է երազում` հայտնության միջոցով: Նա հաս
կանում է, որ հակոտնյաներ գոյություն չունեն, իսկ գիշերը
Արեգակը իր լույսը տալիս է «անկենդան լեռներին, ձորերին
և քարանձավներին» [Տիեզ., 13-14]: Սակայն ասվածը վերա
բերում է հակոտնյաներին և չի տարածվում «ընդդեմ երկ
րի»` ստորին, հարավային կիսագնդի գոյության վրա, որը
նման է Երկրի մեր` բնակելի մասին, ինչպեսև Երկրի գնդա
ձևության վրա:
Եթե «Տիեզերագիտության» մեջ Շիրակացին աստիճա
նաբար է հանգեցնում Երկրի գնդաձևության գաղափա
րին, ապա «Երկնքի շրջապտույտի մասին» գրվածքում ար
տահայտվում է ուղղակիորեն. վերին երկինքը «անհատելի
էությամբ, պարզ միասնությամբ, տանիքի ծածկոցի նման,
անվրեպ շրջափակությամբ և բոլորաձև հարթությամբ տա
րածված է գնդաձև Երկրի շուրջ» (ընդգծումը մերն է – Կ. Մ.):
Բացի այս, խոսելով տիեզերքի ձևի մասին, որը «կազմված է
երկու կիսագնդերից` ներքին և վերին», նա ավելացնում է.
«երկրի [կիսագնդերի] դիրքին համապատասխան»1: Մտքի
նման տրամաբանության և նույնպիսի լուծման հանդիպում
ենք նաև «Աշխարհացույցում», որն ամբողջությամբ կա
ռուցված է Արիստոտելի և Պտղոմեոսի տիեզերաբանական
տեսությունների հիման վրա:
Այսպիսով, հարաբերակցելով անտիկ տիեզերաբանական
տեսությունները Ս. Գրքի և դասական հայրաբանության
1

Անանիա Շիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք, էջ 318:
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(հատկապես` «կապադովկյան դպրոցի») սկզբունքները` հայ
իմաստասերը առաջադրում է միակ աստվածակենտրոն տիե
զերաբանական մոդելի հայեցակարգային գաղափարը: Այս
հայեցակարգը արևմտաեվրոպական տիեզերաբանության
մեջ հրատապ դարձավ XIII–XIV դարերում և բազմաթիվ վե
ճերի, այդ թվում` եկեղեցական ու աստվածաբանական, տե
ղիք տվեց: Ու թեև Շիրակացին անմիջապես ազդեցություն
չունեցավ այդ գործընթացների վրա, այդուհանդերձ, նա
կռահեց անտիկ տիեզերաբանական մտքի և քրիստոնեական
գաղափարների համադրումից բխող հայեցակարգային հե
տևությունները:
Շիրակացու` աշխարհի «բնաբանական պատկերը»
խարսխված է տարրերի մասին անտիկ բնափիլիսոփայական
ուսմունքի վրա, որը բովանդակում է մի շարք խնդիրներ.
ի՞նչ հասկանալ «տարրեր» ասելով` աշխարհի փոքրագույն
նյութական կամ ոգեկան մասնիկնե՞ր, ֆիզիկական վիճակ
նե՞ր, «սկզբնական որակնե՞ր», «սկզբնապատճառներ», թե
դրանց միասնությունը: Նշված հարցերն իրենց նշանակու
թյունը պահպանեցին նաև քրիստոնեական մտքի ձևավոր
ման և հետագա զարգացման շրջանում:
Անտիկ բնափիլիսոփայությունը հիշյալ հարցերի կա
պակցությամբ առաջադրել է մի շարք տեսակետներ: Քրիս
տոնեական աշխարհայացքի տեսանկյունից հետաքրքրա
կան է ստոյիկյան ուսմունքը, որը տարանջատում է տարր
և սկզբնապատճառ հասկացությունները: Թեև այս հան
գամանքը նկատելի է նաև Արիստոտելի ուսմունքում, սա
կայն նա ընդունում է նաև այդ հասկացությունների նույ
նականությունը: Ավելին, ըստ Արիստոտելի` չորս տարրերը
սկզբնական չորս որակների համակցության արդյունք են:
Որակները և ոչ թե տարրերն են դիտվում իբրև դինամիկ ու
ժեր, որոնք ձգտում են հավասարակշռել միմյանց:
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Նյութական աշխարհը տարրերի քանակական զանազան
համակցությունների և խառնուրդների արդյունք է: Ան
տիկ փիլիսոփաները այդ գործընթացն արտահայտում էին
տարբեր` սինթեսիս (տարրերի մեխանիկական համակցում)
և միքսիս (խառնուրդ, որի մեջ տարրերը չեն պահպանում
իրենց ներհատուկ հատկությունները) հասկացությունների
միջոցով: Նշված ըմբռնումներն առկա են նաև վաղ շրջանի
հայ բնափիլիսոփայության մեջ:
Ըստ Շիրակացու` ֆիզիկական աշխարհը «Աստծու հրա
մանով ստեղծվել է» չորս «նյութերից»` նախապես արարված
տարրերից: Աշխարհի սկզբնատարրերի հաղորդակցությունն
ու միացումը պայմանավորված են ընդհանուր հատկություն
ների առկայությամբ: Տարրերը «միախառնված են իրար
հաղորդակցության միջոցով … Եվ իրար հետ հաղորդակց
վելիս [տարրերը] ստանում են միմյանց որակները» [Տիեզ.,
4]: Յուրաքանչյուր տարր օժտված է երկու որակով` հիմ
նական (սկզբնական, ներհատուկ) և երկրորդական (տվյալ
տարրի բնությունը չպայմանավորող): Վերջինս հիմնական
է մի այլ տարրի համար: Ընդհանուր որակի առկայությունը
պայմանավորում է տարրերի «հաղորդակցումն ու միացու
մը», խառնումն ու փոխակերպումը: Հիմնական որակներով
տարրերը հակադիր են, ընդհանուր որակով կապակցվում,
նմանվում են: Խառնուրդի մեջ տարրերը կորցնում են իրենց
բնորոշ հատկություններն ու ակտիվությունը` ձեռք բերե
լով նոր հատկություններ, որոնք համապատասխանում են
նոր գոյացությանը: Սակայն տարրերի ակտիվությունը լիո
վին չի անհետանում, այլ փոխակերպվում է մի այլ գոյաձևի:
Հակադիր որակների գաղափարը հնարավորություն է
ընձեռում բացատրել տարրերի «շարժումը», փոխձգողակա
նությունը նյութական աշխարհի միկրոմակարդակի վրա:
Ընդսմին` տարրերի միացումն ու անջատումը պայմանա
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վորված են ի վերուստ տրված բնական պատճառներով և
միմյանց հաղորդակցվելու համար որևէ այլ, արտաքին ուժի
ազդեցության կարիք չունեն, քանզի ամեն ինչ տեղի է ունե
նում «բնական բերմամբ»:
Այնուհանդերձ` որոշ հետազոտողներ պնդում են, թե
ըստ Շիրակացու` տարրերը սկզբնապես օժտված են եղել
միայն մեկ որակով: Շարժման և հաղորդակցման ընթացքում
յուրաքանչյուր տարր ձեռք է բերել մի այլ տարրի որակ ևս,
այսինքն` գոյություն ունեն արարված և ձեռքբերովի որակ
ներ: Նման մոտեցման նպատակն է ապացուցել, որ աշխարհի
«բաղադրիչ տարրերը ստեղծված ժամանակ կատարյալ չեն
եղել», որ իբր «արարչագործության ժամանակ տարրերին
շնորհված հատկություններն իրենց այդ որակի մեջ բացար
ձակ չեն»1: Այլ կերպ ասած` իբր Շիրակացին կասկածում է
Աստծու կատարյալ լինելու մեջ, ինչն իբր «շտկվում է» բնա
կան զարգացման ընթացքում: Սակայն անգամ տարրերի
հաղորդակցությունը միկրոկառուցվածքային մակարդա
կում պայմանավորված է նախապես ի վերուստ տրված ընդ
հանուր հատկությունների առկայությամբ:
Իսկ Շիրակացու այն միտքը, թե հաղորդակցության ժա
մանակ տարրերը «առնուն և ի բնութենէ միմյանց», վերա
բերում է ոչ թե միացմանը, այլ փոխակերպմանը` որակական
նոր գոյացության առաջացմանը: Ուստի` անհիմն է այն եզ
րակացությունը, որ «տարրերը առաջացել են միմյանցից»2:
Բանն այն է, որ հետազոտողներն անտեսել են և, ըստ էու
թյան, շփոթել աշխարհածնության միկրո– և մակրոմակար
դակները, մեկից մյուսին անցնելու հանգամանքը, «տարրե
րի» ու «խառնուրդի» սխալ նույնացումը:
Տարրաբանությունն ընկած է ողջ աշխարհի բացատրու
թյան հիմքում, որովհետև չորս տարրերից են բաղկացած
1

Գ. Տ. Խրլոպյան, Նշվ. աշխ., էջ 77-78:

2

Տե'ս Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Óêàç. ðàá. Ñ. 26.
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անօրգանական մարմինները, կենդանի էակները և բույսերը:
Նյութական աշխարհի «նորմալ» գոյության համար «անհ
րաժեշտ է այս չորս [տարրերի] համաչափ խառնումը»: Քա
նի դեռ տարրերը գտնվում են քանակական հավասարակշ
ռության վիճակում, իրը պահպանում է գոյության տվյալ
ձևը, իսկ համաչափության խախտման դեպքում իրը քայ
քայվում է` վերածվելով մի այլ գոյաձևի: Հետևաբար` տար
րերի միացումը, քանակական տարբեր համակցությունները
բնության բազմազանության հիմքն են: Իրի քայքայման
պարագայում խառնուրդից «ազատագրված» տարրերը վե
րականգնում են սկզբնական հատկությունները և հիմք ծա
ռայում նոր գոյացության առաջացման համար: Տարրերն
ինքնին հավիտենական են, անփոփոխ և ենթակա չեն քայ
քայման ու ոչնչացման, որովհետև արարվել են անմիջապես
Աստծու կողմից մինչև տիեզերքի ստեղծումը: Միայն այս
մեկնաբանությամբ տարրերը կարող են նյութական գոյի
լինելիության և գոյատևման հիմք դառնալ: Այլ հարց է, որ
դրանց բնությունը կարող է փոխվել Արարիչ Աստծու մի
ջամտությամբ. «Եթե աստվածային հրաման լինի, [ապա]
տարրերի բնությունը կփոփոխվի»:
Այսպիսով` հետևելով Արիստոտելին և «մեծ կապադով
կացիներին», մասնավորապես` Գրիգոր Նյուսացուն (IV դ.),
Շիրակացին համարում է, որ յուրաքանչյուր տարրի հատ
կությունները գտնվում են հակասության մեջ: Բացի այդ,
«մեծ կապադովկացու» նման` հակադրության և պայքա
րի գաղափարը նա տարածում է ոչ թե տարրերի, այլ դրանց
որակների վրա:
Վերոշարադրյալից հետևում է, որ արտաքին բնության
մեջ, զգայապես ընկալելի աշխարհում ամեն ինչ գտնվում է
գոյացման և քայքայման` «օրինաչափ լինելիության և քայ
քայման վիճակում»: Մշտնջենական համապարփակ բնա
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կան այս գործընթացների շնորհիվ էլ բնությունը ձեռք է
բերում գոյության տևողություն: Քանզի «լինելիությունը
սկիզբ է քայքայման, և քայքայումը, իր հերթին` սկիզբ է
լինելության: Որովհետև այս անվնաս հակադրությունից է
աշխարհը հավերժություն ստանում» [Տիեզ., 31]: Հայ գիտ
նականը հետևում է Արիստոտելին և Նեմեսիոս Եմեսացուն,
մասնավորապես` վերջինիս այն դրույթին, որ «զայլոց զլի
նելեւթիւնն` այլում ապականութիւն` գոլ ասէ, և զայլոց
ապականութիւն` այլում լինելութիւն ... »1:
Աշխարհի հավերժության և հակադրությունների միաս
նության, հավերժության մասին Շիրակացու գաղափարները
սովորաբար ընկալվում են անտիկ կամ Նոր ժամանակի իմաս
տով` հաշվի չառնելով դարաշրջանի տեսական մտածողու
թյան համատեքստը: Մասնավորապես` բնության հավեր
ժության նրա գաղափարը չի նշանակում հավիտենություն,
քանզի հակառակ պարագայում ժամանակը կդիտվի որպես
անսկիզբ և անվերջ, ինչը հակասում է արարչագործության
հիմնադրույթին: Քանի որ ժամանակը (ինչպես և տարածու
թյունը) սկզբնավորված է, հետևապես` խոսքը սոսկ արար
ված` ֆիզիկական, երկրային ժամանակի մասին է: Եվ իբրև
այդպիսին` այն չի կարող անվերջ լինել:
Այնուհետև, եթե հակադրությունների միասնությու
նը ռացիոնալ փիլիսոփայության տեսակետից ինքնաբավ է,
ապա միջնադարի մտահայեցողության համակարգում այն
այլ նշանակություն ուներ: Բանն այն է, որ բնության գոյա
տևումը հակադրությունների շնորհիվ վկայում է զգայական
աշխարհի անկատարության մասին: Բացի այդ, այս ամենի
մեջ Շիրակացին տեսնում է Արարչի նախախնամության ար
տահայտությունը, որպեսզի «չլինի՞ թե մեկը, տեսնելով,
1

Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ, Վենետիկ,
1889, էջ 64:
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որ գոյացությունները չեն քայքայվում, նրանց արարիչնե
րի տեղ դնի» [5, 46]: Տարրերի հավերժությունը նույնպես
դրանց աստվածացնելու որևէ հիմք չի տալիս, քանզի տար
րերը սկզբնավորված են: Մինչդեռ Աստվածն ինքն անսկիզբ
և անարար է: Հեթանոսների հիմնական սխալն այն էր, որ
նրանք չէին տարբերակում սկիզբ ունեցող և անսկիզբ ինք
նակա հավերժությունը:
Միջնադարյան մտածողությամբ ժամանակն ըմբռնվում
էր որպես նյութական աշխարհի գոյաձև` արարչագործու
թյան և փրկագործության միջև: Այսինքն` խոսքը դինամիկ
(ընթացող) ժամանակի մասին է, որը բաժանվում է անցյա
լի, ներկայի ու ապագայի և ունի սկիզբ ու ավարտ: Հետևա
բար` Շիրակացու միտքն աշխարհի հավերժության մասին
չպետք է հասկանալ բացարձակ, աստվածային ժամանակի`
հավիտենության իմաստով, այլ իբրև տևողություն: Վերջի
նիս պարագայում ժամանակի եռակի բաժանումը կորցնում է
իմաստը, որովհետև աշխարհն ընկալվում է անմիջապես՝ իր
ամբողջությամբ և միաժամանակ: Հավիտենության մեջ գո
յություն ունի միայն ներկան:
Եթե վաղ քրիստոնեությունը բացարձակապես հակադ
րում էր հավիտենությունը և ժամանակը, ապա դասական
հայրաբանությունը հավիտենությունը հարաբերակցում է
ֆիզիկական ժամանակի հետ: Հետևելով Պլատոնին` Թով
մաս Աքվինացին համարում է, որ դինամիկ ժամանակի և
ստատիկ արտաժամանակի միջև տարբերությունը ոչ թե
սուբստանցային է, այլ հատկանշային` առաջադրելով ժա
մանակի ստատիկ և դինամիկ հայեցակարգերի միասնու
թյան սկզբունքը: «Հավիտենությունը» մեկնաբանվում է
«ժամանակ» հասկացության միջոցով և ձեռք բերում ժամա
նակի անփոփոխ էությունների բնույթ: Այսպես ընկալված
հավիտենությունը շատ հետազոտողներ հարաբերակցում
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են դասական մեխանիկայում ընդունված «բացարձակ ժա
մանակ» հասկացության հետ: Իսկ բացարձակ ժամանակի
յուրաքանչյուր արտաքին չափում` երկնային մարմիննե
րի կամ հոգու շարժումներով վերաբերում է հարաբերական
ժամանակին: Այսինքն` քրիստոնեական աստվածաբանա
կան–փիլիսոփայական և տիեզերաբանական մտածողության
մեջ ժամանակի և հավիտենության հստակ բաժանումը Նոր
ժամանակի ռացիոնալ գիտության մեջ ստացավ ժամանակի`
հարաբերականի և բացարձակի բաժանման տեսք:
Հայ իրականության մեջ Շիրակացին առաջին անգամ
անտիկ տարրաբանությունը բազմակողմանիորեն ներկա
յացրեց մեթոդաբանական որոշակի կտրվածքով և հարաբե
րակցելով քրիստոնեական վարդապետության ու իր աշխար
հայացքային հայեցակարգի հետ:
4. Աշխարհի աստղաբաշխական պատկերը

Ըստ Շիրակացու` Երկնքի վերին հրե կամարից ստորև
տեղադրված են յոթ երկնային ոլորտներ, որոնք գտնվում են
մշտնջենական շարժման մեջ: Դրանց վրա են տեղադրված
աստղախմբերը, որոնք շարժվում են ոլորտների հետ: Ստորին
գոտում շարժվում է Լուսինը, դրանից վեր` հինգ մոլորակնե
րը` Լուսաբերը, Փայլածուն, Հրատը, Լուսնթագը, Երևակը և
Արեգակը: Վերին գոտում շարժվում են յոթ «անմոլոր» աստ
ղերը: Այսինքն` յոթ մոլորակ աստղերից յուրաքանչյուրն
ունի սեփական գոտի:
Անշարժ աստղերն ի բնականե սառն են ու հրային գո
տու և Արեգակի միջև միջնորդի դեր են կատարում` բնական
սառնությամբ թուլացնելով հրային կամարի անչափելի ջեր
մությունը: Արեգակը, ստանալով թուլացրած ջերմությունն
ու լույսը, փոխանցում է դրանք ստորին գոտիներին` մոլո
րակներին, իսկ վերջինների շնորհիվ ջերմությունը տարած
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վում է դեպի երկիր` օդի և լույսի միջոցով: Հակառակ պարա
գայում Արփիի կիզիչ ջերմությունը կայրեր և կոչնչացներ
բուսական ու կենդանական աշխարհները: Հետևաբար` ոչ մի
երկնային լուսատու սեփական լույս և ջերմություն չունի:
Շիրակացին հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկու
«մեծ լուսատուներին»` Լուսնին և Արեգակին, որոնք կարևոր
դեր էին կատարում անտիկ և միջնադարյան տիեզերագրու
թյան մեջ: Լուսնի նյութական բաղադրությունն անհասա
նելի է մարդու բանականությանը և «հայտնի է միայն նրան,
ով ստեղծել է այն»: Հեթանոս իմաստասերները կարողացան
ճանաչել միայն, որ «Լուսինը սեղմ, կարծր, մաքուր, գնդաձև
մարմին է: Ի բնականե նա սեփական լույս չունի, այլ միջնոր
դաբար ստանում է Արեգակից»: Արեգակնային լույսի անդ
րադարձման շնորհիվ Լուսինը տեսանելի է դառնում մեզ հա
մար: Սակայն եկեղեցական որոշ հեղինակներ պնդում էին, թե
երկնային բոլոր լուսատուները, այդ թվում` Լուսինը, օժտված
են սեփական լույսով: Ինքը` Շիրակացին «հավանություն է
տալիս» այն «կարծիքին, որ [Լուսնի լույսը] Արեգակից է»:
Լուսնի վրա տեսանելի մութ բծերը Շիրակացին հեթանոս
գիտնականների նման համարում է մակերևութային «ան
հարթություններ» և Լուսնի լույսի թուլության պատճառ.
«Որովհետև բիծ կամ սպի ունեցող բյուրեղյա գնդիկը ևս չի
կարող լույսի վառ շողեր արձակել»: Նրա դատողություննե
րից հետևում է նաև, որ նա որոշ տեղեկություններ ունի օպ
տիկայի օրենքների, մասնավորապես` լույսի արտացոլման և
անդրադարձման մասին:
Լուսնի մակերեսը բավական մեծ է, որի շնորհիվ էլ Արե
գակից ստացվող լույսի քանակը հնարավորություն է տա
լիս լուսավորել երկրային բոլոր մարմիններին: Հակառակ
պարագայում` «նա չէր կարող հավասար ծագել և միակերպ
ստվերներ տալ բոլորին»: Լուսինն իշխում է գիշերը: Այն
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բաղկացած է երկու հավասար մասից. տեսանելի մասը պա
րունակում է ամբողջ լույսը, իսկ մյուսը` գիշերային լույ
սը. «Եվ Լուսինը իր մշտնջենական անխափան շարժման ըն
թացքում սակավ առ սակավ ցույց է տալիս տեսանելի լույսի
մասնիկները, որը մեկ աճում է, մեկ` նվազում»: Այսինքն`
Արեգակը լուսավորում է Լուսնի այն կեսը, որն ուղղված է
դեպի Արեգակը:
Լուսնի լուսավորության աստիճանը պայմանավորված
է Արեգակի ընթացքով, քանի որ վերջինս միևնույն ուղիով
չի ընթանում: Լուսնի գոտին գտնվում է Արեգակի գոտուց
ներքև, ուստի` շրջապտույտի ժամանակ դրանք մոտենում
են իրար, ինչի հետևանքով Լուսնի լույսը նվազում է, քան
զի «լուսնային գնդի վերին կողմը, որը նայում է ուղիղ Արե
գակին, ընդունում է ամբողջ լույսը, իսկ լուսնային գնդի...
ներքին կողմը ծածկված է լինում իր ստվերի մեջ»: Երբ Լու
սինը հետզհետե հեռանում է Արեգակից, նրա լույսը աստի
ճանաբար ավելանում է, որովհետև «լուսավորվում է Լուսնի
գնդի ներքին կողմը», և ստվերը տեղափոխվում է վերին կի
սագունդ [Տիեզ., 44-45]: Այսպիսով, եթե «վերև» և «ներքև»
ասելով` հասկանանք «հեռու» և «մոտ», ապա միանգամայն
ճիշտ պետք է համարենք Լուսնի փուլերի առաջացման Շի
րակացու բացատրությունը:
Լուսնի և Արեգակի շրջապտույտով է պայմանավորված
նաև Լուսնի խավարումը, այսինքն` երբ Լուսինը գտնվում
է երկնային «վերին կիսագնդում, իսկ Արեգակը` դեմ–դի
մաց ներքին կիսագնդում»` տրամագծորեն հակառակ դիր
քում, երբ Լուսինը, անշարժ Երկիրը և Արեգակը հայտնվում
են մի գծի վրա: Երկիրը փակում է Արեգակի ճառագայթների
ճանապարհը, որոնք որոշ ժամանակ Տիեզերքի հարավային
կիսագնդից չեն հասնում հյուսիսային կիսագունդ, ինչի հե
տևանքով «մենք Լուսնի սկավառակը տեսնում ենք երկնա
յին խավարում»: Երբ Լուսինը հեռանում է իր տեղից, կրկին
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«ստանում է իր սովորական լույսը, քանզի նրա վրայից անց
նում է ծածկող Երկրի ստվերը» [Տիեզ., 46]: Այստեղից ևս
հետևում է, որ Լուսինը սեփական լույս չունի և արտացոլում
է Արեգակի լույսը:
Ըստ Շիրակացու` Արեգակի բնության վերաբերյալ հե
թանոս և եկեղեցական իմաստասերների կարծիքները հա
մընկնում են: «Արեգակի սկավառակի նյութը» նույնպես
«հայտնի է միայն Արարչին»: Գիտնականները կարողացան
ճանաչել միայն, որ Արեգակը «սեղմ, կարծր, մաքուր, գնդա
ձև, բացարձակ բոլորաձև, անբիծ և անսպի տարր է, իսկ բնու
թյամբ` սառը»: Արեգակը ևս սեփական լույս և ջերմություն
չունի, այլ «ստանում է արփիից և ուղարկում դեպի օդը,
որով և լուսավորում ու տաքացնում է երկիրը»` ինքը մնա
լով բացարձակ սառը: Բայց ինչպե՞ս բացատրել, որ Արեգակի
սառը բնությունն այդքան պայծառ լույս և ջերմություն է
արձակում: Շիրակացին դա ցուցադրում է Արևի ճառագայթ
ների տակ դրված բյուրեղյա գնդիկի օրինակով: Թեև գուն
դը բնությամբ բացարձակ սառն է և սեփական լույս ու ջեր
մություն չունի, այլ կլանում է Արեգակի ճառագայթները,
սակայն գնդից դուրս եկող ճառագայթների կենտրոնացված
փունջն անհամեմատ ավելի պայծառ և կիզիչ է լինում, քան
Արեգակի ճառագայթները: Արեգակի նման նկարագրու
թյունը տարածված էր նաև XVII դարում:
Եկեղեցական որոշ հեղինակների կարծիքով` Արեգակը,
ինչպես և Լուսինը, օժտված է սեփական լույսով: Դա այն
լույսն է, որը գոյություն ուներ մինչ լուսատուների ստեղ
ծումը և գտնվում էր ցրված վիճակում: Աստված այդ նախ
նական լույսը հավաքեց Արեգակի և մյուս լուսատուների
«ամանների» մեջ: Շիրակացին պաշտպանում է «բազմաթիվ
սուրբ հայրերի միաբանությամբ ասածները, որոնք համընկ
նում են արտաքին բարի փիլիսոփաների ասածներին», այն է`
Արեգակն իր լույսն ու ջերմությունը ստանում է վերին հրա
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յին գոտուց` Արփիից: Միաժամանակ նա հերքում է «չար
փիլիսոփաների» այն ուսմունքը, որի համաձայն` Արեգակի
ջերմությունն առաջանում է շրջապտույտի ընթացքում տե
ղի ունեցող շփումից:
Երկնային լուսատուների շարժումը դիտելի է Լուսնի
շարժման միջոցով, մինչդեռ Արեգակինն անհնար է դիտել
«նրա խիստ լուսափայլ ճառագայթների պատճառով, մանա
վանդ, եթե որևէ մեկի կողմից նախապես վարժված չլինես»:
Արեգակի ընթացքը կարելի է ուսումնասիրել կենդանակեր
պերի միջոցով:
Երկնքի իրական, բայց ոչ տեսանելի շարժումը կատար
վում է արևելքից արևմուտք, իսկ լուսատուները շարժվում
են արևմուտքից արևելք: Լուսատուների այդ տեսանելի
շարժումը պայմանավորված է դրանց շարժման արագության
համեմատ Երկնքի արագության անչափ մեծությամբ, որի
հետևանքով Երկինքը դրանք քաշում տանում է հակառակ
ուղղությամբ: Ուստի` նշված երևույթը տեսանելի չէ: Ավե
լին` տարբեր արագությունների և հակառակ շարժումների
զուգակցումն է ապահովում լուսատուների տեղը երկնային
գոտիներում և թույլ չի տալիս շեղվել շարժման հետագծից:
Հայ գիտնականը հավաստի է համարում անտիկ տեսու
թյունը, որի համաձայն` Արեգակը և մյուս լուսատուները
«շարժվում են ոչ թե շրջագծով, այլ ոլորաձև պտույտ գալով,
ինչպես հոլը հարթ տեղում» [Տիեզ., 50]: Բոլորաձև շարժու
մը անտիկ միտքը համարում էր կատարյալ` այն պատճառով,
որ շրջանակը համարվում էր կատարյալ երկրաչափական
ֆիգուր: «Պտուտաձև» շարժումն իր հերթին բաղկացած է
բազմաթիվ բոլորաձև շարժումներից: Այսինքն` թեև մոլո
րակների շարժումն ամբողջությամբ վերցրած կատարվում
է շրջագծով, սակայն ժամանակ առ ժամանակ դրանք «շեղ
վում են»` օղակներ գծելով:
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Շիրակացին նշում է Արեգակի անչափ մեծությունը, որի
շնորհիվ էլ այն ի զորու է «անհասանելի բարձունքից» լու
սավորել Երկրի անչափ մեծ տարածությունը, ինչը նա հաս
տատում է նաև Արեգակի և Լուսնի խավարումներով. «Երբ
Արեգակի լույսը պակասում է, ինչը մենք խավարում ենք
անվանում, Արեգակի կենտրոնական մասում հայտնվում է
խավար բոլորակ և Արեգակի սակավ լույսը ժապավենի նման
թույլ երևում է խավար բոլորակի շուրջ», այսինքն` Լուսնի
ստվերի, որը «գտնվելով Արեգակի դեմ` փակում է մեզա
նից նրա լույսը», բայց ոչ ամբողջությամբ, քանզի Լուսինը
«փոքր է նրանից և բավական չէ [Արեգակի] ամբողջ սկավա
ռակը ծածկելու համար»: Դիտումները ցույց են տալիս, որ
Լուսնի հեռանալով` աստիճանաբար աճում է Արեգակի լույ
սը: «Այսպիսով, Լուսինն է Արեգակի խավարման պատճա
ռը, ինչպես և Արեգակը` Լուսնի», – եզրակացնում է Շիրա
կացին [Տիեզ., 58]: Սակայն, եթե Լուսնի խավարումը տեղի
է ունենում, երբ Արեգակի և Լուսնի միջև միևնույն գծի վրա
հայտնվում է Երկիրը, ապա Արեգակի խավարման դեպքում
«երկու լուսատուներն էլ գտնվում են վերին` հյուսիսային
կիսագնդում»: Քանի որ Արեգակը Լուսնից վեր է գտնվում,
ապա երբ դրանք հայտնվում են դեմ–դիմաց, և դրանց կենտ
րոնները գտնվում են մի ընդհանուր գծի վրա, Արեգակի ուղ
ղագիծ ճառագայթները թափվում են Լուսնի վրա, իսկ վեր
ջինս խոչընդոտում է լույսի տարածումը դեպի Երկիր:
Թեև Շիրակացին քննադատում է քաղդեացի աստղա
գուշակներին, այնուհանդերձ, նա ընդունում է նրանց ուս
մունքը կենդանակերպերի և մոլորակների մասին: «Այս
տասներկու համաստեղությունները, չորս եղանակներին հա
մապատասխան, կատարում են իրենց պտույտը մեկ տարվա
ընթացքում, քանի որ սփռված են երկնակամարում, կապված
են իրար` ընդգրկելով ողջ երկնակամարը: Եվ դրանք Արե
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գակի, Լուսնի և հինգ մոլորակների ճանապարհ են հանդիսա
նում` բարձրացնելով կամ իջեցնելով, մեկ մոտեցնում են մեզ,
մեկ` հեռացնում, առաջացնում են գիշերը, կարճացնում կամ
երկարացնում են ցերեկը: Առաջացնում են ջերմություն և
ցրտություն, խոնավություն և երաշտ, իշխում են օդի և եղա
նակների փոփոխությունների վրա» (ընդգծումը. – Կ. Մ.)1:
Այս պնդումը չի հակասում նրա մեկ այլ մտքին, ըստ որի`
տարվա եղանակների փոփոխությունը պայմանավորված է
Արեգակի ընթացքով: Բանն այն է, որ մեջբերումը երկնային
տարբեր գոտիների փոխկապվածության ու փոխազդեցու
թյան մասին է, այսինքն` համաստեղությունների ազդեցու
թյունը տարվա եղանակների և բնական այլ երևույթների
վրա կատարվում է ոչ թե անմիջականորեն, այլ Արեգակի միջ
նորդությամբ: Չպետք է մոռանալ նաև, որ ըստ Շիրակացու`
տարեկան շրջանը (չորս եղանակները) ավարտվում է բոլոր
համաստեղությունների միջով Արեգակի անցումով:
Ինչ վերաբերում է մոլորակ աստղերի «բարձրացմանն»
ու «իջեցմանը», այն անմիջականորեն առնչվում է Արեգակի
և մոլորակների «պտուտաձև» շարժմանը: Ավելին` «պտու
տաձև» ընթացքը վերին ոլորտի համաստեղությունների ազ
դեցության և համաստեղությունների ու մոլորակ աստղերի
միջև տարբեր հեռավորության հետևանք է: Այսպիսով` Շի
րակացին հետևում է ոչ թե Արիստոտելի և Եվդոքսի համա
կենտրոն (կոնցենտրիկ) շրջաններով մոլորակների շարժման
ուսմունքին (որին հանդիպում ենք դեռևս Եզնիկ Կողբացու
ուսմունքում), այլ Հիպարքոս–Պտղոմեոսի էքսցենտրիկ
շրջանների և էպիցիկլերի տեսությանը, որը համեմատաբար
ավելի ճիշտ էր բացատրում մոլորակների տեսանելի շարժու
մը և գործնականում ավելի մեծ նշանակություն ուներ:
Շիրակացին հանգամանորեն շարադրում է, թե երբ է
Արեգակը մտնում այս կամ այն համաստեղություն, որքան
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 115:
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աստղեր է բովանդակում յուրաքանչյուր կենդանատեսակ,
որ երկրի և ժողովուրդների վրա է իշխում, մոլորակների որ
գոտիներն են դրան համապատասխանում, նշում օրվա ու
գիշերվա տևողությունը և այլն: Աստղատների ու աստղերի
ընդհանուր քանակը, ըստ Շիրակացու, կազմում է 187: Այս
թիվն ընդգրկում է անզեն աչքով տեսանելի բոլոր աստղերը
մինչև վեցերորդ մեծությունը: Այդ ամենը, իր վկայությամբ,
սեփական աստղագիտական դիտումների արդյունք է:
Երկնային մարմինների շարժումը ենթարկվում է բնական
օրենքներին, իսկ այն, ինչ գոյություն ունի «բնական բեր
մամբ», մատչելի է մարդկային իմացությանը: Անձամբ Շիրա
կացին, իր իսկ վկայությամբ` «հասու է եղել աստղերի բազ
մափորձ իմացությանը» և այդ ամենը շարադրել մատչելի
լեզվով: Նա շեշտում է այն միտքը, որ երկնային մարմինները
ոչ միայն փոխազդում և փոխպայմանավորում են միմյանց`
կազմելով մի ամբողջական համակարգ, այլև որոշակիորեն
ներազդում են Տիեզերքի ստորին շերտերում և Երկրի վրա
տեղի ունեցող գործընթացների վրա: Այս գաղափարը, որն
առաջացել է հին աստղաբաշխության (և աստղագուշակու
թյան) մեջ, ճշմարտության հատիկ է պարունակում:
Այսպիսով` Շիրակացու երկրակենտրոն համակարգն
Արեգակի գրաված դիրքով ու հրե կամարի` որպես տիեզե
րական լույսի աղբյուրի առկայությամբ, ինքնատիպ հայե
ցակարգ է և տարբերվում է մինչ այժմ գիտությանը հայտնի
երկրակենտրոն համակարգերից:
5. Բնական երևույթների բնագիտական իմաստավորումը

Երկնային մարմինների, հատկապես` Արեգակի և Լուս
նի շարժումներն ազդում են Տիեզերքի ստորին շերտերում
և Երկրագնդում տեղի ունեցող երևույթների վրա: Այսպես`

500

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Արեգակի տեսանելի շարժմամբ են պայմանավորված տար
վա չորս եղանակների հաջորդականությունը, օդի փոփո
խությունները, ցերեկվա ու գիշերվա տևողությունը և այլն:
Հետևելով Պոսիդոնիոսին և Եզնիկ Կողբացուն` Շիրակացին
նշում է, որ Լուսնի դիտարկելի փոփոխությունների հետևան
քով «անասունները լիություն են ստանում, իսկ տունկերը
օգտակարություն գտնում իրենց աճման ու սնման համար»:
Բացի այդ, տեղի են ունենում ծովի մակընթացություններ
և տեղատվություններ. «Օվկիանոսի ջրերի ինչ–որ շարժում
ներ, որոնք երբեմն ցույց են տալիս ջրերի լիության հավե
լում, երբեմն էլ` նվազում»: Համադրելով բնագիտության և
ժողովրդական բազմադարյա կենսափորձի տվյալները` նա
ցույց է տալիս, որ երկնային լուսատուների փոփոխություն
ները միաժամանակ ազդանշանների դեր են կատարում և
մատնանշում բնական երևույթների ընթացքի փոփոխու
թյունը: Այսպես, Լուսնի հստակ երևալը` պարզ եղանակի,
իսկ մահիկի վրա կարմրության կամ մթարության երևալը`
առատ տեղումների և որոտմունքի նշան են:
Նմանօրինակ երևույթների իմացությունն ու ճիշտ բա
ցատրությունը ոչ միայն տեսական, այլև կարևոր նշանակու
թյուն ունեն մարդու կենսագործունեության, մասնավորա
պես` ծովագնացների, ճանապարհորդների, երկրագործների
համար, ովքեր հնարավորություն են ունենում վաղօրոք նա
խապատրաստվել գալիք արհավիրքներին և դժվարություն
ներին:
Տիեզերքի երկու սահմանի միջև առկա գործընթացնե
րը ստանում են պատճառահետևանքային, բնագիտական
բացատրություն, որը հիմնված է տարրերի և որակների մա
սին ուսմունքի վրա: Այդ նպատակով Շիրակացին համադ
րում է ժողովրդական կենսափորձի, գիտական դիտումների
արդյունքներն ու անտիկ և վաղ քրիստոնեական փիլիսո
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փայության ձեռքբերումները: Բնական աշխարհում տիրող
պատճառահետևանքային կապից ելնելով` նա բնական բոլոր
երևույթները բաժանում է երկու հիմնական խմբի: Մի մասը
դիտվում է որպես պատճառ, ծնող, էութենական սկիզբ` սեռ,
իսկ մյուսը` հետևանք, ծնունդ` տեսակ: Բնական երևույթնե
րի առաջացման ու գոյատևման բացատրության հարցում
Շիրակացին կարևորում է նաև ծանր
 ություն, ճնշում, խտաց
ում և նոսր
 ացո
 ւմ հասկացությունները: Այսպես` անձրևի,
ձյան և եղյամի առաջացման գործում մասնակցում են ջուրը
(տարր), ցրտությունը (որակ) և քամին: Իսկ բուն ֆիզիկա
կան գործընթացը կատարվում է խտացմ
 ան միջոցով: Նշված
երևույթների տարբերությունը բացատրվում է ֆիզիկական
գործոնի ներազդեցության աստիճանով:
Ծիր Կաթինը հնուց ի վեր գրավել է մարդկային մտքի ու
շադրությունը, այլազան առասպելների և գիտափիլիսոփա
յական մեկնաբանման տեղիք տվել: Հին հունական դիցաբա
նական պատկերացումներին զուգընթաց նա ներկայացնում
է նաև հայերի հնագույն պատկերացումները, որոնց համա
ձայն` «Վահագնը` հայերի նախնին, մի խիստ ձմռան ծամա
նակ գողացել է ասորեստանցիների նախնու` Բարշամի դար
մանը, որին մենք ավանդաբար հարդագողի հետք ենք ան
վանում»: Այս պատկերացումը դիտելով որպես ժողովրդա
կան երևակայության արգասիք` Շիրակացին մերժում է դրա
իմացաբանական արժեքը և հավանություն տալիս հեթանոս
փիլիսոփաների այն կարծիքին, որ «դրանք կուտակված բազ
մաթիվ մեծ և փոքր աստղեր են, որոնց աղոտ երևալու հե
տևանքով միավորված լույսով են երևում»: Սույն միտքը
նա արտահայտում է նաև մի այլ գրվածքում. Ծիր Կաթինը
«խտացած կրակ է և մանր աստղերի լույսի ցոլքեր»: Ինչպես
հայտնի է, այս տեսակետն անտիկ փիլիսոփայության մեջ
առաջադրել է Դեմոկրիտեսը (XVII դ., մասնավորապես` հե
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ռադիտակի հայտնագործությունից հետո, աստղագիտական
դիտումները ցույց տվին, որ երկինքը գոտեպատող և Ծիր
Կաթին կոչվող սպիտակավուն շերտը բաղկացած է առանձին
աստղերից և աստղախմբերից):
6. Իմացության կառուցվածքը, ձևերը և մեթոդները

Աստծու գոյության տիեզերաբանական ապացույցի տե
սությունը ենթադրում է արարված աշխարհի իրական գո
յությունը և իմացության անհրաժեշտությունը: Այստեղից
էլ Շիրակացու իմացաբանական կարևոր սկզբունքը. իմա
ցության առարկան որոշում է իմացության ձևերը, ճանա
չողական մեթոդներն ու եղանակները: Քանի որ գոյը երկու
հիմնական տեսակի է` նյութական և ոչ նյութական, ապա
իմացությունը ևս երկու տեսակ է լինում: Քանի որ ոչ նյու
թականը գերադասելի է, քան նյութականը, իսկ զուտ տեսա
կան իմացությունը վերաբերում է մտավոր, վերզգայական,
մետաֆիզիկական հարցերին, ապա անհրաժեշտ է նախ` ու
սումնասիրել գոյի ոչ նյութական տեսակը և հետո միայն`
նյութականը: Սակայն ֆիզիկական աշխարհի իմացությունը
իմացական մի աստիճան է, որից հետո պետք է կրկին դիմել
ոչ նյութական իմացությանը: Շիրակացին այսպես է ուրվագ
ծում գիտափիլիսոփայական իմացության սխեման. «Սկսելով
երկնքից, և հետո գալով երկրին, ապա նորից բարձրանալով
երկինք` հիանանք տիեզերքի գաղտնիքներով»1: Եթե Դավիթ
Անհաղթի հիմնական խնդիրն արարված աշխարհի ճանա
չողության միջոցով մտավոր և բարոյական կատարելագոր
ծումն ու Աստծուն նմանվելն է, ապա Շիրակացին ավելաց
նում է մի օղակ ևս, որի շնորհիվ իմացությունը ստանում է
փուլային բնույթ, որտեղ սկիզբն ու վերջը համընկնում են:
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 65:
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Ըստ Շիրակացու` գոյացությունների մի մասն Աստված
ստեղծել է անմիջականորեն, իսկ մյուսը` միջնորդավորված
ձևով` «բնական բերմամբ»: Եվ այն, ինչ «իսկական աստվա
ծությունից է առաջացել, ապա այն», ինչպես և Աստված «վեր
է մարդկային իմացությունից»: Այս կարգի գոյերի մասին
տեղեկությունները մարդուն հաղորդվում են աստվածա
յին հայտնության, մարգարեության և հատուկ երազների
միջոցով: Մարդու բանականությունն ի զորու է ճանաչել
միայն «միջնորդավորված»` տարածության և ժամանակի մեջ
գտնվող գոյացությունները: Քանի որ մարդկային բանակա
նությունը և աստվածային իմաստությունը որոշակի նմա
նություն ունեն, ուստի` Աստծու ցանկությամբ մարդը կարող
է հասու լինել նրա ընկալմանը, բայց ոչ էությանը, այլ սոսկ
գոյության փաստին, քանզի «նրա էությունը ո՛չ մտքով կա
րելի է ճանաչել, և ո՛չ էլ խոսքով ընդգրկել» [Տիեզ., 3]: Նմա
նապես մարգարեների հաղորդությունները «Աստվածային
Հոգու ազդումն են», իսկ «երազները մարգարեության ցածր
աստիճանի մասն են կազմում»:
Այսպիսով` Շիրակացին տարբերակում է իմացության եր
կու տեսակ. մեկը կապված է գերագույն, գերբնական ճշմար
տության անմիջական ընկալման, մյուսը` բնական առարկա
ների և երևույթների ուսումնասիրության հետ: Բնությունը
ճանաչվում է բնական իմացական կարողություններով, իսկ
աստվածայինը` աստվածատուր «բանականությամբ»: Առա
ջինի դեպքում աշխարհն է ներազդում մարդու զգայարան
ների վրա, երկրորդի` Աստված ինքն է տեղեկություն հայտ
նում մարդուն: Համապատասխանաբար` գոյություն ունի երկու
կարգի ճշմարտություն` գերբնական և բնական, արտաբանական
ու բանական, աստվածային և մարդկային: Որոշ հետազոտող
ներ այստեղ նշմարում են «ճշմարտության երկակիության»
տեսության արտահայտությունը: Ավելացնենք միայն, որ
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«բնական (բանական)

ճշմարտությունը» իրականում աստ
վածային ճշմարտության մասնակի դրսևորումներից է:
Ըստ Շիրակացու` իմացությունը սուբյեկտ–օբյեկտա
յին հարաբերություն է. ինչպես իմացության սուբյեկտն է
ձգտում ճանաչել առարկան, այնպես էլ առարկան է ազդում
սուբյեկտի վրա: Ընդսմին, իմացության սուբյեկտը ճանա
չում է առարկան այնպես, «ինչպիսին է ինքը»` իմանալի գոյն
իրականում և «ոչ այնպես, ինչպես կամենում են» [Տիեզ., 6]:
Մարդկային իմացությունը բաղկացած է երկու աստի
ճանից` զգայական և բանական: Շիրակացու իմացաբանու
թյունը սենսուալիստական միտվածություն ունի. զգայա
րանները դիտվում են որպես արտաքին աշխարհի մասին
անմիջական տեղեկություններ ստանալու միջոց, գիտելիքի
աղբյուր և անհրաժեշտ հիմք: Նա բազմիցս նշում է, որ իր
հետազոտությունները խարսխված են դիտումների, զգայա
կան փորձի տվյալների վրա: «Մարդկային միտքը չի կարող
թափանցել աստվածայինի խորքերը, բայց [այն գիտնական
ները], որոնք ուսմամբ հմտանում են աշխարհի ուսումնա
սիրության մեջ, դա կատարում են երեք եղանակով` շրջե
լով, տեսնելով և լսելով` ցանկանալով բոլորովին անտեղյակ
չմնալ արարածների մասին»1:
Յուրաքանչյուր զգայարան ընկալում է որոշակի առար
կաներ, և տարբեր առարկաներ ազդում են տարբեր զգայա
րանների վրա. լույսը` աչքի, ձայնը` ականջի և այլն: Մյուս
կողմից` զգայարաններն օժտված են ընկալման տարբեր
կարողություններով, որովհետև աչքը, օրինակ` ընկալում
է ավելի արագ, քան ականջը: Ուստի, թեև ամպրոպի ժամա
նակ կայծը (լույսը) և ձայնը բխում են միաժամանակ, սա
կայն մենք նախ տեսն
 ում ենք փայլատակումը և միայն դրա
նից հետո լսում արձակվող ձայնը: Դա բացատրվում է մար
1

Անանիա Շիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք, էջ 319:
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դու զգայարանների առանձնահատկություններով, քանզի
«աչքը ավելի արագ կարող է տեսնել հեռավոր կրակը ... իսկ
ականջը չի կարող ձայնը լսել հեռվից, մինչև այն չհասնի
մոտիկ»1: Որոշ հայ գիտնականներ այստեղից բխեցնում են
ձայնի համեմատ լույսի անչափ մեծ արագության կռահու
մը: Նրանք հաշվի չեն առնում այն հանգամանքը, որ, ըստ
Շիրակացու, լույսի և ձայնի ընկալման տարբերությունը
(ժամանակի առումով) պայմանավորված է զգայարանների
ընկալողական կարողությունների տարբերությամբ: Բացի
այդ, զգայությունները ճանաչողական տարբեր նշանակու
թյուն ունեն: Այսպես, տեսողությունն ու լսողությունը ճա
նաչողական ավելի բարձր կարողությամբ են օժտված, քան
ճաշակելիքը և հոտոտելիքը: Ուստի` տեսողական և լսողա
կան ընկալումներն առավել կապված են մտածողության`
ճանաչողության երկրորդ աստիճանի հետ:
Զգայարանները կարող են նաև սխալվել: Առօրյա կեն
սափորձից հայտնի է, որ հեռավորության վրա գտնվող իրերն
ու երևույթները փոքր են ընկալվում, ինչը բնական բացատ
րություն ունի և կապված է աչքի բնույթի հետ: Բանն այն
է, որ նման դեպքերում «պակասում է աչքի տեսողությունը
(աչքի) լույսի զորության տկարության պատճառով, քա
նի որ աչքի լույսը բավական չէ, որպեսզի հայացքը հեռա
ձիգ վայրերը հասցնել ... Եվ լուսավորը դու որպես մութ ես
տեսնում, իսկ մեծ [առարկաները]` փոքր»: Բացի այդ, աչքի
լույսը մասամբ կլանվում է օդի կողմից, ինչի հետևանքով
նույնպես «նվազում է» տեսողությունը: Այսպիսով` տեսո
ղական ընկալումը պայմանավորված է տեսողության ուժով,
տարածությամբ և օդով: Այս հարցում Շիրակացին հետևում
է «ճառագայթման» անտիկ տեսությանը (պյութագորական
ներ, Էվկլիդես, Պտղոմեոս և ուրիշներ):
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 95:
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Մարդկային իմացությունը չի սահմանափակվում զգա
յական տվյալներով, որոնք վերաբերում են իմանալիի արտա
քին` երևութական կողմին, մինչդեռ իմացության նպատակն
է էության, պատճառահետևանքային կապերի բացահայտ
ումը, ինչը բանական իմացության խնդիրն է: Բանականու
թյունը կարգավորում ու մշակում է զգայական տվյալները
և ընտրողականության հնարավորություն ներմուծում զգա
յական ճանաչողության մեջ:
Իմացության ընթացքում Շիրակացին կարևորում է կաս
կած
 ի ճանաչողական դերը, որը, սակայն, վերաբերում է ոչ
այնքան կոնկրետ բնագիտական հետազոտությանը, որքան
հեթանոսական և եկեղեցական առկա ուսմունքների համե
մատական վերլուծությանը: Կասկածի առաջացման հիմնա
կան պատճառը դրանց տեսական կամ ֆիզիկական չհիմնա
վորվածությունն է, հակասականությունը: Օրինակ` ծովի
վրա երկրի գտնվելու ուսմունքի կապակցությամբ Շիրակա
ցին գրում է. «Իմ միտքը տարակուսում է, թե ինչպես այդքան
ջրային բնության վրա կանգնած է մնում երկրի այնչափ մեծ
ծանրությունը և չի ընկղմվում» [Տիեզ., 12]: Կասկածի նպա
տակն է ճշմարտության որոնումը: Դրա վերացման համար
անհրաժեշտ է. ա) վերացնել ուսմունքում առկա ներքին հա
կասությունները, բ) տալ բնագիտական հիմնավորում, գ) որ
հեթանոսական և քրիստոնեական տեսակետները համընկ
նեն, որովհետև ընդունելի է միայն այն, ինչ ընդհանուր է
երկուսի համար, դ) ճշմարտությունը տրվի Հայտնության
միջոցով:
Բնագիտական իմացության հիմնական մեթոդներից են`
դիտ
 արկ ում
 ը, զգայակ ան փորձ
 ը, նկար
 ագր
 ություն
 ը, հա
մանմ
 ան
 ություն
 ը (անալոգիա): Դիտումը կիրառվում է թե՛
երկնային մարմինների տեսանելի շարժման ձևերի և ուղինե
րի, թե՛ երկրի մակերեսի ու բնական երևույթների ուսումնա
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սիրության ժամանակ: Փորձնական մեթոդը հիմնականում
օգտագործվում է բնության կոնկրետ երևույթների իմացու
թյան ընթացքում և ստանում մեթոդաբանական նշանակու
թյուն: Շիրակացին բազմիցս շեշտում է, որ ճշմարիտ է հա
մարում «միայն այն, ինչ մարդու աչքը տեսել է, և մարդու
ոտքը կոխել է»1: Իսկ Երկրագնդի դեռևս չուսումնասիրված
մասերի վերաբերյալ գերադասում է «լռել»` վերագրելով հա
վատի ոլորտին:
Ըստ համանմանության մեթոդի` բնական երևույթնե
րի միևնույն դասի որոշ երևույթների իմացությունը կարելի
է տարածել նաև նույն դասին պատկանող այլ` դեռևս չու
սումնասիրված առարկաների վրա. «Քանի որ պատահել է,
որ մեր մարդիկ շրջանցել են Հունական և Կասպից ծովերը,
դրանից ևսենթադրում եմ, որ նույնն է նաև Հնդկական [ծո
վը] ...»: Նկարագրությունն առնչվում է զգայական իմացու
թյան ձևերին և ձեռքբերված գիտելիքների արտահայտման,
գրանցման հիմնական եղանակն է:
Բնագիտական իմացության մեջ Շիրակացին առանձնա
հատուկ տեղ է հատկացնում մաթեմատիկական գիտելիքին`
որպես գիտականության յուրահատուկ նորմի և չափանիշի:
Նա համոզված է, որ «առանց թվերի տեսության ոչինչ հնա
րավոր չէ հիմնավորել»2: Մաթեմատիկայի նման ընկալումը
պայմանավորեց չափագիտական հարցերի, չափողական և
դիտողական գործիքների կարևորումը: Նա անձամբ աստղա
գիտական դիտումներ է կատարել և օգտվել համապատաս
խան գործիքներից: Այսպիսով, բնագիտական իմացության
մեջ` որակական վերլուծությանը զուգընթաց, կարևորել է
նաև քանակական գործոնը:
Զգայապես չընկալվող իրերը, մտահայեցողական առար
կաները (տիեզերքի կառուցվածքը, կառուցվածքային միա
1
2

Անանիա Շիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք, էջ 339:
Նույն տեղում, էջ 206:
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վորների դիրքը, ձևը, փոխկապվածությունը և այլն) բացատ
րելիս Շիրակացին օգտագործում է նաև պարզ «բնական» և
«արհեստական» մոդելներ` տեսական կառուցումներն առա
վել մատչելի և հասկանալի դարձնելու նպատակով: Այսպես`
տիեզերքի կառուցվածքը նա ցուցադրում է ձվի կամ ջրով,
ձեթով և ավազով լցված ամանի օրինակներով, որոնք փորձ
նական պարզ մոդելների դեր են կատարում: Որպես արհես
տական մոդել` նա բերում է գլոբուսի օրինակը, այսինքն`
գնդի, որը ձևված է տիեզերքի տեսական մոդելի նմանու
թյամբ:
Իմացության կառուցվածքի և մեթոդների, հատկապես`
գիտությունների դասակարգման առումով կարևոր նշանա
կություն ունի գիտելիքի առանձին բնագավառների առա
ջացման ու փոխկապվածության հայեցակարգը: Ինչպես
նշվել է, ռացիոնալ գիտությունների ստեղծումը Շիրակացին
վերագրում է հեթանոս փիլիսոփաներին: Մարդկային գիտե
լիքի ձևավորման նախադրյալը մարդուն ի վերուստ տրված
հետաքրքրասիրությունն է: Մարդը «ի բնականե» կոչված
է ճանաչելու շրջապատող աշխարհը, այն նրա հիմնական
հատկությունն է, որով նա տարբերվում է մյուս կենդանի
էակներից: Աշխարհի իմացությունն անհրաժեշտ է մարդու
կենսագործունեության համար:
Սկզբնական փուլում իմացությունը կատարվում էր ան
զեն աչքով` տեսանելի «աստղային երկնքի» և շրջապատող
իրերի անմիջական դիտումների շնորհիվ: Այսպես` երկնային
մարմինների երկարատև դիտումները քաղդեացիներին հան
գեցրին աստղաբաշխության ստեղծման, որը հետագայում
յուրացրին ու զարգացրին եգիպտացիները և հույները: Աստ
ղաբաշխական գիտելիքի խորացման և ճշգրտման գործում
Շիրակացին կարևորում է նաև նավագնացության ու ճա
նապարհորդության միջոցով ստացած տեղեկությունները:
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Դրանք երկնային լուսատուների տեսանելի շարժման օրինա
չափությունների բացահայտման հիմք ծառայեցին, ինչը, իր
հերթին, կենսական մեծ նշանակություն ուներ ռազմական
կամ առևտրական նպատակներով կատարվող նավագնացու
թյան և ճանապարհորդության, ինչպես նաև հողագործու
թյան, առևտրի ու այլ բնագավառների համար:
Աշխարհագրությունը նույնպես ստեղծվել է «արտա
քին», հեթանոս փիլիսոփաների շնորհիվ` «ճանապարհորդու
թյունների և նավագնացության տվյալների հիման վրա և
հաստատվել երկրաչափության միջոցով: Իսկ երկրաչափու
թյունը առաջացել է աստղաբաշխությունից»1: Նա նշմարում
է գիտությունների ձևավորման հետևյալ հաջորդականու
թյունը. աստղաբաշխություն–երկրաչափություն–աշխար
հագրություն: Ինչպես յուրաքանչյուր իմացություն պետք
է սկսվի երկնայինից և անցնի երկրայինին, այնպես էլ գի
տելիքի ձևավորման առաջին տեսակը վերաբերում է երկ
նային մարմիններին: Այլ կերպ ասած` մարդու հայացքն ի
սկզբանե ուղղված էր դեպի երկինք: Մյուս կողմից` աշխարհի
իմացության շնորհիվ մարդը հնարավորություն է ստանում
աստիճանաբար բարձրանալ դեպի երկնայինը (աստվածայի
նը): Եթե երկնայինի ուսումնասիրությունը սկզբնապես կա
տարվում էր «բնականաբար», բնական հակումի հետևանքով
և ինչ-որ առումով տարերայնորեն, ապա երկրորդ դեպքում
երկնայինը գիտակցված, իմաստավորված իմացական գործո
ղության օբյեկտ է: Եթե առաջին դեպքում մարդը բնավ ի վի
ճակի չէր բացահայտել աշխարհի գերագույն, բացարձակ և
իրական պատճառը (Աստծուն), ապա երկրորդ դեպքում այն
հայտնված է քրիստոնեության մեջ:

1

Նույն տեղում, էջ 336:
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7. Կրթության փիլիսոփայությունը

Շիրակացու գիտափիլիսոփայական ժառանգությունը և
հետագա հայ որոշ մտածողների, մասնավորապես` Գրիգոր
Մագիստրոսի հաղորդումները հնարավորություն է տալիս
վերակառուցել գիտությունների դասակարգման նրա ուր
վագիծը, հետևաբար նաև՝ ուսումնակրթական ծրագիրը:
Հայ գիտնականը նշում է, որ իր գիտական հետաքրքրու
թյունների հիմնական բնագավառը տեսական փիլիսոփայու
թյունն է, որը զբաղվում է ամբողջ գոյի իմացությամբ: Իսկ
գիտությունների դասակարգման անտիկ և հելլենիստական
ավանդույթի համաձայն` տեսական փիլիսոփայությունը
բաժանվում է բնագիտության (կամ ֆիզիկայի), մաթեմատի
կայի և մետաֆիզիկայի (աստվածաբանության): Աստվածա
բանությունը կամ մետաֆիզիկան համարվում էր տեսական
փիլիսոփայության բարձրագույն աստիճանը, ուստի` անհ
րաժեշտ էր նախ ուսումնասիրել բնագիտությունը և մաթե
մատիկան: Հետևաբար` ովքեր նախօրոք չեն կրթվել և վարժ
վել բնագիտական ու մաթեմատիկական գիտությունների
մեջ, նրանք չեն կարող հավակնել աստվածաբանության յու
րացմանը:
Շիրակացու գիտամանկավարժական գործունեությունը
լիովին տեղավորվում է Դավիթ Անհաղթի գիտությունների
դասակարգման և բարձրագույն ուսումնակրթական ծրագրի
սահմաններում: Ավելի ճիշտ` նրա գիտական ժառանգու
թյունը գերազանցապես վերաբերում է Դավիթ Անհաղթի
դասակարգման ենթահամակարգերից մեկի` տեսական փիլի
սոփայության երկու մասին` բնագիտությանն ու մաթեմա
տիկային: Եթե զուտ տեսական փիլիսոփայությամբ (աստ
վածաբանությամբ) զբաղվողները պարտավոր են ուսում
նասիրությունը սկսել անմարմին, անսկիզբ գոյից, անսկիզբ
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սկզբից, որը նյութականի առաջացման պատճառն է, հետո
աստիճանաբար անցնել նյութականին, ապա նյութական աշ
խարհն ուսումնասիրող գիտնականները պետք է սկսեն նյու
թական առարկաների և բնական երևույթների ուսումնասի
րությունից, հետո անցնեն մաթեմատիկային, ապա ոչ–նյու
թականի, այսինքն` աստվածաբանության ոլորտին:
Արդեն նշվել է, որ Շիրակացին չափազանց բարձր է գնա
հատում մաթեմատիկայի գիտական և ճանաչողական դերը`
այն համարելով «բոլոր գիտությունների մայրը»: Արիստո
տելը նման դեր հատկացնում էր «առաջին փիլիսոփայու
թյանը», իսկ Դավիթ Անհաղթը մաթեմատիկան դիտում էր
որպես բնագիտության և աստվածաբանության կապակցող
օղակ: Բանն այն է, որ «բոլոր գիտություններ» ասելով` Շի
րակացին նկատի ունի բնական համակարգն ուսումնասիրող
գիտությունները, ուստի` մաթեմատիկայի հիշյալ բնութա
գրությունը չի տարածվում աստվածաբանության վրա: Ի
տարբերություն Դավիթ Անհաղթի և Արիստոտելի` Շիրա
կացին կարծես փորձում է «տեսական փիլիսոփայությունը»
նույնացնել աստվածաբանությանը` առանձնացնելով բնա
գիտությունն ու մաթեմատիկան, այսինքն` տարբերակել
աստվածայինի և բնականի ուսումնասիրության ոլորտները:
Ըստ էության` միջնորդավորված ձևով այդ է վկայում նաև
Գրիգոր Մագիստրոսի այն հաղորդումը, որ Շիրակացին իր
«Քննիկոնում» ընդհանրացրեց քաղդեացի, հույն և այլ գիտ
նականների կողմից ձեռքբերված գիտելիքները, որպեսզի
սկգբից ծանոթացնի այդ գիտելիքներին և միայն դրանից հե
տո «անցներ փիլիսոփայության ուսումնասիրությանը, քան
զի առանց այդ նախնական ուսուցման անհնարին է անցնել
աստվածաբանության ուսումնասիրությանը»: Թեև դրանով
նա մի անգամ ևս ընդգծում է բնագիտության ինքնուրույն
կարգավիճակը, սակայն դա հարաբերական, ավելի ճիշտ`
ստորադասված և ոչ հավասարազոր ինքնակայություն է:
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Բնագիտության Շիրակացու դասակարգումը խարսխ
ված է Անհաղթի գիտությունների դասակարգման վրա, որն
իր հերթին արտացոլում է Արիստոտելի բնագիտական աշ
խատությունների շարքը: Սակայն, ի տարբերության Արիս
տոտելի` Շիրակացին ուշադրությունը կենտրոնացնում
է մարմնական գոյացությունների վրա, իսկ վերջինների
շրջանակներում շրջանցում կենսաբանական խնդրակար
գը: Նրա աշխատությունների վերնագրերի և բովանդակու
թյան հարաբերակցումը Արիստոտելի երկերի և Անհաղթի
դասակարգման հետ հնարավորության է տալիս ուրվագծել
բնագիտական առարկաների նրա համակարգը: Դրանք են.
տիեզ
 եր
 ագ
 իտ
 ություն
 ը` որպես տեսական բնագիտության
ընդհանուր դասընթաց, աշխ
 արհ
 ագր
 ություն
 ը (տեսական և
նկարագրական), օդ
 եր
 ևութ
 աբ
 ան
 ություն
 ը (գիտական և ժո
ղովրդական, տարր
 աբ
 ան
 ություն
 ը (տարրական–ֆիզիկական
ու տիեզերաբանական առումներով): Բացի ընդհանրության
նշված բնագավառներից, որոնք վերաբերում են տիեզեր
քի ընդհանուր համակարգի կամ ենթակահամակարգերի
ուսումնասիրությանը, Շիրակացին առանձնացնում է նաև
տիեզերքի կառուցվածքային առանձին միավորների ուսում
նասիրության խնդիրները: Դա վերաբերում Է թե՛ երկնային,
թե՛ երկրի և երկնքի միջև գոյություն ունեցող երկնային
երևույթներին: Վերջին դեպքում նա նույնպես առանձնաց
նում Է երկրից վերև, երկրի վրա և երկրի ներսում տեղի ունե
ցող գործընթացները:
Մաթեմատիկական գիտությունները դասակարգելիս
Շիրակացին դարձյալ հետևում է Դավիթ Անհաղթին: Գրի
գոր Մագիստրոսի հաղորդման համաձայն, ըստ Շիրակացու`
մաթեմատիկան բաղկացած է նախ` «թվաբանությունից և
երաժշտությունից», որովհետև դրանք «կազմված են տարո
րոշ (ընդհանուր) քանակից»: Դրանց հաջորդում են «երկրա
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չափությունն ու աստղաբաշխությունը», որոնք կազմված
են շարունակական (անընդհատ) քանակից»: Մաթեմատի
կական գիտությունները պատկանում են տեսական գիտու
թյունների շարքին: Գոյություն ունեն նաև կիրառական
(գործնական) բնույթի մաթեմատիկական առարկաներ, ինչ
պես, օրինակ` տոմարագիտությունը («մաթեմատիկական
ժամանակագրություն»), չափագիտությունը, լոգիստիկան և
այլն: Կիրառական առարկաները սովորաբար չէին ընդգրկ
վում գիտությունների դասակարգման մեջ:
Բնագիտական–մաթեմատիկական առարկաների, հատ
կապես` «քառյակ» գիտությունների ներմուծումը ուսում
նակրթական համակարգի մեջ պահանջում էր մեթոդական և
ուսուցողական (դիդակտիկ) համապատասխան սկզբունքնե
րի ու մոտեցումների մշակում: Այս առումով կարևոր նշանա
կության ունի գիտնականի աշխարհայացքային կարգի այն
համոզմունքը, որ քանզի ամեն ինչ, ողջ աշխարհը ստեղծվել
է մարդու համար, ուստի` մարդկային բանականության արդ
յունքները` գիտությունն ու կրթությունը, նույնպես պետք է
ծառայեն մարդուն: Ընդ որում` դրանք երկակի դեր են կատա
րում` տեսական–ճանաչողական և կենսագործնական: Առա
ջին գործոնը նպաստում է արարված աշխարհի իմացությա
նը և այդ ճանապարհով` Աստծու գոյության ապացուցմանը,
իսկ երկրորդն օգնում է մարդուն առօրյա կենսագործունեու
թյան մեջ: Այսինքն` Շիրակացու գիտական ժառանգությա
նը բնորոշ է սերտ առնչություն կյանքի իրողություններին,
պահանջմունքներին և մարդկային կարիքներին:
Մյուս կողմից` մեծ մտածողն ու մանկավարժը անհատի
ձևավորման գործում կարևորում է կրթության և դաստիա
րակության գործոնը` չանտեսելով նաև բնատուր ունակու
թյունների դերը: Նա դեմ է վերջինի բացարձականացմանը,
քանզի հակառակ պարագայում կնսեմացվի ոչ միայն դաս
33 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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տիարակության, այլև մարդ արարածի ինքնակատարելա
գործման նշանակությունը: Բնատուր կարողությունները
սոսկ նախադրյալներ են, որոնք բացահայտման, զարգաց
ման և կատարելագործման կարիք ունեն: Այսպես` չարիքն
իր բարոյագիտական նշանակությամբ ոչ թե մարդու բնածին
հատկությունն է, այլ դաստիարակության ընթացքում տեղ
գտած բացթողումների, ճշմարիտ ուղուց շեղումների, ինչ
պես նաև սոցիալական շրջապատի, տիրող մթնոլորտի բացա
սական ազդեցության հետևանք: Հայ իմաստասերը խորա
պես գիտակցում է ոչ միայն դպրոցական կամ անհատական
ուսուցման և դաստիարակության, այլև ընկերային գործոնի
ողջ կարևորությունը մարդու հոգևոր–բարոյական ձևավոր
ման գործում:
Նշված ընդհանուր սկզբունքները պայմանավորեցին
Անանիա Շիրակացու մեթոդական և ուսուցողական կոնկրետ
սկզբունքներն ու պահանջները, որոնց մի մասը նորույթ էր
իր ժամանակի համար:
Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայի դասավան
դումը կամ դասագրքի շարադրանքը պետք է սկսել ընդհա
նուր տեսական ներածությամբ, որից հետո միայն կարելի է
անդրադառնալ մասնավոր հարցերի լուսաբանմանը: «Եվ
ահա, – գրում է Շիրակացին, – քանի որ մենք ամփոփեցինք
[աշխարհագրության] ընդհանուր մասը, այժմ սկսենք խո
սել առանձին երկրների մասին»: Սույն սկզբունքը նա տա
րածում է նաև գիտությունների ամբողջական շարքերի վրա:
Այսպես` բնագիտական առարկաների շարքը նա սկսում է
«Տիեզերագիտությունից», ուր քննարկվում են ընդհանուր
տեսական հիմնահարցեր և արտացոլված են բնագիտության
կարևորագույն բաժինները:
Ուսուցման նպատակն է աշակերտներին ճշմարտությա
նը հաղորդ դարձնելը, ուստի` դասավանդվող նյութը պետք է
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բաղկացած լինի հավաստի տվյալներից, ճշմարիտ գիտելիք
ներից: Իսկ հավաստի և ճշմարիտ համարվում են այն գիտե
լիքները, որոնք ընդունելի են թե՛ հեթանոսական, թե՛ քրիս
տոնեական գիտության համար: Այդպիսին են նաև փորձնա
կան եղանակով ստացված գիտելիքները: Դասավանդման
ընթացքում օգտագործվող օրինակներն ու փաստերը նույն
պես պետք է լինեն համոզիչ և հաստատուն:
Թեև հակագիտական, կեղծ ուսմունքները մանրամասն
շարադրելու և դասավանդելու հարկ չկա, այդուհանդերձ,
անհրաժեշտ է համառոտակի ներկայացնել դրանք, որպեսզի
աշակերտներն ու ընթերցողները ընդհանուր տեղեկություն
ունենան այդ մասին և ծանոթանան նման ուսմունքներում
առկա սխալների բնույթին ու դրանցից բխող հետևանքնե
րին: Բացի այդ, պետք է նկատի ունենալ այն հանգամանքը,
որ ճշմարտությունից շեղված ուսմունքները միատարր չեն.
կան «ավելի պատշաճավոր» և բացարձակ սխալ ուսմունք
ներ: Ճշմարտության բացակայությունը դրանց հեղինակնե
րը հաճախ փորձում են լրացնել ճարտարությամբ, սակայն
«ճարտարությունը ճշմարտությունից դուրս է»1: Խոսքի
ճարտարությունը բնավ չի կարող լրացնել, առավել ևս փո
խարինել ճշմարտությանը:
Դասավանդման ընթացքում Շիրակացին կարևորում է
նյութի մատուցման ձևի, դասագրքերի կառուցվածքի, մե
թոդական ցուցումների պարզությունն ու հստակությունը,
որոնք ապահովում են նյութի առավել խոր և դյուրին յուրա
ցումը (մատչելիության մեթոդ): Սույն մեթոդը կիրառելիու
թյան ու դրսևորման տարբեր եղանակներ ունի և նպաստում
է մի շարք ուսուցողական և կրթական խնդիրների լուծմանը:
Նախ` դասավանդվող նյութի պարզեցումն ու համառո
տումը անհրաժեշտ է ավելորդ կրկնություններից խուսափե
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 170:
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լու համար, բայց դա պետք է կատարվի ոչ ի հաշիվ գիտակա
նության նորմերի: Թվաբանության դասագրքի առաջին իսկ
էջում Շիրակացին, դիմելով աշակերտներին, նշում է, որ ինքը
համառոտել է ձեռքի տակ եղած ընդարձակ թվաբանական
նյութը, որպեսզի «հաճախակի կրկնողությամբ» ձանձրույթ
չպատճառի նրանց, որ մասամբ նաև պարզեցրել է «նախա
գաղափար բնագիրը, որպեսզի աշակերտները կարողանան
այն խորը և հանգամանորեն յուրացնել»: Սակայն նա չի ան
տեսում կամ թերագնահատում կրկնության ուսուցողական
դերը: Խոսքն այն մասին է, որ որևէ մտքի կամ ցուցանյութի
կրկնությունը պետք է արդարացված լինի և որոշակի գիտա
կան ու ուսուցողական նպատակ հետապնդի` «փաստն առա
վել հաստատելու նպատակով»:
Երկրորդ` ուսումնական ձեռնարկների (և գիտական եր
կերի) լեզվի ու ոճի պարզությունն ու դյուրընկալելի լինելը.
«Ես որոշեցի գրել ձեզ համար դյուրամատչելի ձևով, – նշում
է Շիրակացին, – այլ ոչ թե դժվարամատչելի, ինչպես արտա
քին (հեթանոս) իմաստասերները» [4, 116]: Նա մատնանշում
է հին հունական զիտափիլիսոփայական լեզվի և ոճի խրթի
նությունը, ինչը խոչընդոտում էր նյութի բովանդակության
համարժեք ընկալումը և յուրացումը: Այս հանգամանքը
ժամանակին նկատել էր Դավիթ Անհաղթը: Նշված երևույ
թը պայմանավորված էր նաև հին հունական գիտության
և փիլիսոփայության ընտրախավային բնույթով, այն հաս
ցեագրված էր ընտրյալ անձանց, ուստի` շարադրվում էր հա
մապատասխան լեզվով: Մինչդեռ VII դարի հայ իմաստասերի
և մանկավարժի խնդիրն էր` տարածել գիտելիքը (այղ թվում`
բնագիտական–մաթեմատիկական) ազգի ամենալայն շրջան
ներում: Տոմարազիտական գիտելիքի կապակցությամբ նա
գրում է. «քանի որ շատերը չեն, որ ծանոթ են հաշիվների հետ,
մանավանդ` շինականները, իսկ մեր Տիրոջ վարդապետու
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թյունը տարածվել ու սփռվել է ողջ աշխարհում, այդ պատ
ճառով ես` Անանիա, որդի Հովհաննեսի Շիրակունի. կազմեցի
հինգ հարյուր երեսուն տարիների բոլորակը ...»: Այսինքն`
մարդկանց քրիստոնեական` կրոնաաստվածաբանական լու
սավորումը ենթադրում է նաև գիտելիքի և կրթության տա
րածում: Վերոհիշյալ սկզբունքի հետևողական կիրառումը
կոչված էր ընդլայնել ընթերցողների, գիտությունը սիրող
ների շրջանակները, նպաստել լուսավորական գործընթացի
մեջ սոցիալական տարբեր խմբերի ներգրավմանը:
Երրորդ` դասավանդվող նյութի մատչելիությունը
(հատկապես` մանուկ հասակում) ապահովվում է նաև կեն
սագործունեության տարբեր ոլորտներին մարդուն հաղորդ
դարձնելու միջոցով: Այսպես` Շիրակացու 24 թվաբանական
խնդիրներից հինգը հայրենասիրական բնույթ ունեն, ութը
վերաբերում են առևտրի, յոթը` կենցաղային–ընկերային և
չորսը` աշխատանքի ոլորտներին:
Չորրորդ` զվարճալի ժամանցի և գիտելիքի յուրացման
համակցում, որը, ինչպես և նախորդ սկզբունքը, մեծապես
խթանում է աշակերտի մտածողության ձևավորման ու զար
գացման գործընթացը: Այս սկզբունքով և այս նպատակով
են կազմված նրա խրախճանականները` զվարճալի թվաբա
նական խնդիրները, որոնք զարգացնում են մտքի ակտիվու
թյունը և ճկունությունը:
Դասավանդման ընթացքում հայ գիտնական–մանկա
վարժը կարևորում է աշակերտների և ընթերցողների ուշադ
րության կենտրոնացումը ուսումնասիրվող նյութի առանց
քային հարցերի վրա (ամրության մեթոդ): Սույն մեթոդի
կիրառումը, նրա կարծիքով, հնարավորության է տալիս շեշ
տել, առանձնացնել և ճիշտ ըմբռնել նյութի բուն էությու
նը, չտարրալուծել այն երկրորդական, ոչ էական հարցերի և
հատկանշային տեղեկությունների (գիտելիքների) մեջ: «Աշ
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խարհացույցի» ներածական մասում նշելով, որ ինքը օգտվել,
«ծաղկաքաղ է արել» Պապոս Ալեքսանդրացու «Երկրագրու
թյուն» երկից, Անանիա Շիրակացին շարունակում է. «մենք
շարադրեցինք միայն գլխավորն ու կարևորը» (հասկանալի է,
որ հայ գիտնական–իմաստասերի կողմից կարևորի ընկալու
մը պարտադիր չէ, որ համընկնի օգտագործված երկի հեղի
նակի ընկալման հետ): Այս սկզբունքի տեսական հիմնավոր
վածությունը նա կապում է «սահմանում» տրամաբանական
կատեգորիայի բնույթի հետ, ուստի` բնավ պատահական չէ,
որ հետևելով Արիստոտելին և Դավիթ Անհաղթին` նա ստորև
գրում է. «Սահմանումը հակիրճ խոսք է, որը բացահայտում է
ենթակա իրի էությունը և իր մեջ ընդգրկում այն, ինչ իրեն է
վերաբերում, իսկ մնացածները` դուրս թողնում»:
Քննարկվող տեսական դրույթների բացատրության
և դրանք ընթերցողներին ու ունկնդիրներին հասկանալի
դարձնելու նպատակով` Շիրակացին որպես ցուցանյութ լայ
նորեն օգտագործում է շրջապատող աշխարհի ու մարդկային
կենսափորձի տվյալները (իրազննության սկզբունք): Այս
սկզբունքը խարսխված է նրա իմացաբանական ընդհանուր
դրույթի վրա, ըստ որի` պետք է նկարագրել միայն այն, ինչ
մարդու աչքը տեսել է և այն, ինչին մարդու ոտքը դիպել է:
Այս սկզբունքը վերաբերում է զգայապես ընկալելի երևույթ
ներին:
Գերզգայական, մտազննական օբյեկտների (Տիեզերքի
կառուցվածքը, տիեզերական ամբողջի կառուցվածքային
միավորների դիրքը, ձևը, փոխկապվածությունը և փոխպայ
մանավորվածությունը և այլն) բացատրության ժամանակ
Շիրակացին, բացի մտքի տեսական և տրամաբանական կա
ռուցումներից, օգտագործում է նաև «բնական» ու «արհես
տական» կաղապարատիպեր (մոդելներ), որպեսզի տեսական
դրույթներն ավելի ակնառու և մատչելի դարձնի ընկալման
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ու ըմբռնման համար: Այսպես, որպես Տիեզերքի կառուց
վածքը պարզաբանող օրինակ` նա օգտագործում է ձվի (հավ
կիթի) օրինակը կամ խեցեղեն ամանի` լցված ջրով, ձեթով և
ավազով: Իսկ որպես երկրագնդի արհեստական մոդելի օրի
նակ` նա նշում է գլոբուսը, այսինքն` գունդը, որը «ձևված» է
Տիեզերքի տեսական կաղապարատիպի օրինակով:
Երկնային մարմինների շարժման դիտարկման արդ
յունքները համակարգելու և դրանք ուսումնասիրողների ու
աշակերտների համար մատչելի դարձնելու նպատակով նա
օգտագործում է աղյուսակներ: «Արդ, ես` Անանիա Շիրակա
ցի, հանգամանորեն քննեցի Լուսնի բոլոր օրերի ընթացքը
և կարգը ըստ իր շրջագայության և տվյալները գրանցեցի
աղյուսակների մեջ` ցանկանալով դյուրամատչելի դարձնել
[Լուսնի պարբերաշրջանով] հետաքրքրվողներին»:
Դասախոսությունների, դասագրքերի ստեղծման ըն
թացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ամենատարբեր, նույ
նիսկ իրար հակասող տեսական աղբյուրներ, որովհետև այդ
ճանապարհով է հնարավոր իրականացնել ուսումնասիրվող
առարկայի բովանդակության բազմակողմանի լուսաբա
նումն ու յուրացումը, ապահովել գիտելիքի ամբողջական
ընկալումը: Գրիգոր Մագիստրոսի վկայությամբ, ինքը` Շի
րակացին լայնորեն օգտվել է քաղդեացիների, հույների և
այլ ժողովուրդների գրվածքներից: Այս առումով ևս կա
րևոր նշանակություն են ստանում նյութի համակարգումն
ու դասակարգումը, շարադրանքի հետևողականությունն
ու քննարկվող հարցերի հաջորդականությունը, այսինքն`
դասավանդվող նյութի, տեքստի տրամաբանական ճիշտ կա
ռուցումը: Մասնավորապես` նա նշում է, որ յուրաքանչյուր
հարցի վերլուծությունն ու բացատրությունը պետք է կա
տարվեն «իր տեղում»:
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Նախքան որևէ գիտաճյուղի կամ կոնկրետ նյութի դա
սավանդմանն ու ուսումնասիրությանն անցնելը անհրա
ժեշտ է հոգեբանորեն նախապատրաստել աշակերտներին,
նրանց ուշադրությունը կենտրոնացնել խնդրի կարևորու
թյան վրա` հետաքրքրասիրություն առաջացնելով նրանց
մեջ: Ուսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է նաև հաշվի առ
նել աշակերտների տարիքը, կրթական մակարդակը և մտա
վոր կարողությունները:
Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայի դասավան
դում պետք է կառուցել պարզից բարդը, հեշտից` դժվարը,
ցածրից` բարձրը (ուսուցման օրենքներ): Այս սկզբունքնե
րն ավելի ակներև արտահայտված են նրա թվաբանության
դասագրքում. «Եվ ահա սկսում եմ ցածրագույնից և պարզա
գույնից` հաշվի առնելով մանուկների և հմտություն չու
նեցողների զարգացման մակարդակը»1: Առաջին գլխում նա
տալիս է գումարումը` այն անվանելով «նախավարժում»:
Երկրորդ գլխում աշակերտների թվաբանական գիտելիքներն
ընդլայնելու նպատակով տալիս է հանումը` այն անվանելով
«գերավարժում»: Այս երկու գործողությունը յուրացնելուց
հետո անցում է կատարվում բազմապատկմանը, որը կոչվում
է «եռավարժում», այսինքն` թվաբանության (ավելի ստույգ`
լոգիստիկայի) ուսուցման երրորդ աստիճանը: Բազմապատկ
մանը հաջորդում է բաժանման գործողությունը, իսկ վերջի
նին` թվաբանական խնդիրները և խրախճանականները:
Դասավանդման մեթոդիկայից, ուսումնական գրակա
նությունից ու աշակերտների ներունակություններից բացի,
ուսանելու և դասավանդվող գիտելիքներին հաղորդ դառ
նալու կարևորագույն պայմաններից է նաև սաների ամենօր
յա քրտնաջան աշխատանքը, քանզի «համառ աշխատանքով
է դյուրըմբռնելի լինում օգուտը»:
1

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, էջ 30:
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Աշխատասիրությունը, գիտության ծարավը, գիտելիքի
և ճշմարտության բարձունքներին ձգտելու ցանկությունը
անհրաժեշտ են, որպեսզի աշակերտները կարողանան ավար
տել ուսման լրիվ դասընթացը, յուրացնեն բարձրագույն
դպրոցի ուսումնակրթական ծրագրով նախատեսված գի
տելիքներիի ամբողջ համակարգը: Հակառակ պարագայում
կրթական համակարգը ի վիճակի չի լինի լիարժեք իրականաց
նել ազգային–մշակութային դերակատարությունը, պատմա
կան առաքելությունը: Այս պատճառով էլ Շիրակացին մեծ
ցավով նշում է, որ որոշ ուսանողներ, չհասկանալով բարձրա
գույն կրթության իմաստը և նպատակամիտվածությունը և
չավարտելով ուսման համակարգված դասընթացը, հեռանում
են դպրոցից և իրենց ուսուցիչ հռչակում: Մեծ գիտնական–
մանկավարժը և հայրենասերը լիովին գիտակցում է նման
երևույթների վտանգն ազգային կյանքի համար:
Շիրակացու գիտամանկավարժական գործունեությունը
ընդգծված հայրենասիրական ուղղվածություն ունի ինչը
մասնավորապես` արտահայտվում է ազգային պատմությու
նից և կյանքից ցուցանյութի ընտրության, դրանց միջոցով
աշակերտներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու
մեջ: Դրա լավագույն վկայություններից են նրա մի շարք
թվաբանական խնդիրները: Այսպես` առաջին խնդրի բո
վանդակությունը. «Ես հորիցս այսպես լսեցի. պարսիկների
դեմ հայերի մղած պատերազմի ժամանակ մեծ քաջագործու
թյուններ է կատարվում Զորակ Կամսարականի կողմից, որ
պես թե մեկ ամսվա մեջ երեք անգամ հարձակվում է պարս
կական զորքերի վրա: Առաջին անգամ նա կոտորում է զորքի
կեսը, հետապնդելով` երկրորդ հարձակման ժամանակ կոտո
րում է քառորդ մասը, երրորդ անգամ հարձակվելիս` տասն
մեկերորդը, իսկ մնացւսծները, թվով երկու հարյուր ութսուն,
փախչում են Նախիջևան: Արդ` մնացածների հաշվով մենք
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պարտավոր ենք իմանալ, թե կոտորածից առաջ որքա՞ն էր
[պարսկական զորքը»]1:
Շիրակացին ոչ միայն ձևակերպում և առաջադրում է
տեսական–մանկավարժական պահանջներ, մոտեցումներ,
մեթոդական–ուսուցողական սկզբունքներ, այլև դրանք խե
լամտորեն իրագործում է իր գիտամանկավարժական գործու
նեության ընթացքում: Մյուս կողմից` գիտափիլիսոփայա
կան հետազոտությունները մանկավարժական գաղափարնե
րի ձևակերպման ու հիմնավորման հիմք էին ծառայում: Նրա
մշակած ոաումնակրթական ծրագիրը և ուսուցման մեթոդի
կան զգալի ազդեցություն են ունեցել միջնադարյան ազգա
յին կրթական համակարգի և մանկավարժական մտքի հե
տագա զարգացման վրա, մասնավորապես` XI–XV դարերում:
Նրա դերը հատկապես մեծ էր բնագիտական իմացության
կարևորման, գիտնականների ուշադրությունը տիեզերքի և
շրջապատող աշխարհի հետազոտության վրա կենտրոնացնե
լու ու բնագիտական–մաթեմատիկական առարկաները կրթա
կան ծրագրերի մեջ ընդգրկելու գործում: Դրանով նա միա
ժամանակ տեսականորեն հիմնավորում էր միջնադարի (և ոչ
միայն միջնադարի) համար կարևոր աշխարհայացքային մի
սկզբունք ևս, այն է` բնագիտական հետազոտություններն
ու բնագիտության ուսումնասիրությունը բնավ չեն հակա
սում քրիստոնեական վարդապետությանը և կրթությանը:
Այսպիսով, ի տարբերություն նախորդ հայ փիլիսոփա
ների` Անանիա Շիրակացին կարևորում և առանձնացնում է
բնագիտական խնդրակարգը` հայ տեսական մտքում առա
ջադրելով աշխարհի առաջին համապարփակ բնափիլիսոփա
յական պատկերը, բնության փիլիսոփայության մի ամբող
ջական հայեցակարգ, որոնք խարսխված են հեթանոսական
1
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ու ազգային) և քրիստոնեական մտքի, ինչպես նաև
սեփական բնագիտական հետազոտությունների ու դիտում
ների վրա: Նրա բնափիլիսոփայությունը հիմնվում է Դավիթ
Անհաղթի մեթոդաբանության և գիտությունների դասա
կարգման վրա: Որոշ իմաստով այն Դավթի բնագիտական–
մաթեմատիկական գիտելիքին վերաբերող գիտական ծրա
գրի կոնկրետացումն ու իրագործումն է:
Շիրակացու բնագիտական աշխարհայացքը հայ փիլի
սոփայության մեջ բնագիտական մտքի գրեթե երեք հար
յուրամյակ զարգացման, գաղափարների և սկզբունքների
ժառանգորդման, ռացիոնալ գիտելիքների տարանջատման
երկարատև գործընթացի տրամաբանական արդյունքն է,
գործընթաց, որի շնորհիվ «բնաբանությունը» վերաճեց հե
տազոտության հար
 աբ
 եր
 ակ ան
 որ
 են ինքն
 ուր
 ույն բնագա
վառի: Սույն տեսանկյունից որոշակի ճշգրտման կարիք ու
նի մասնագիտական գրականության մեջ տարածված այն
կարծիքը, որի համաձայն` Շիրակացու երկերը նշանավորե
ցին բնագիտական գիտաճյուղի անջ
 ատ
 ում
 ը փիլ իս
 ոփ
 այու
թյուն
 ից: Բանն այն է, որ ժամանակի գիտությունների դա
սակարգման համաձայն` բնագիտաթյունը (կամ ֆիզիկան)
կազմում էր տեսական փիլիսոփայության առաջին մասը:
Ուստի` նա մշակում և դասակարգում է բնագիտությունը ոչ
թե իբրև ինքնուրույն, փիլիսոփայությունից զատ բնագա
վառ, այլ որպես միասնական տեսական փիլիսոփայության
ենթահամակարգ` փոխկապված և փոխպայմանավորված
մյուս ենթահամակարգերով: Այս առումով ավելի ճիշտ կլինի
ասել, որ Շիրակացին հիմնադրեց հայոց փիլիսոփայության
բնագիտական ուղղությունը, որը հետագայում զարգացրին
Գրիգոր Մագիստրոսը, Հովհաննես Սարկավագը, Հովհաննես
Երզնկացին (Պլուզը), Հակոբ Ղրիմեցին և այլ իմաստասեր–
գիտնականներ:
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Դավիթ Անհաղթի և Անանիա Շիրակացու գիտական
ծրագրերը կազմում են ամբողջական հարացույց (պարադիգ
մա), որն արտացոլում է պատմամշակութային դարաշրջանի
տեսական որոնումների ներքին միտումները և հիմնված է
անտիկ ու քրիստոնեական մտածական նյութի, ընդհանուր
գաղափարատեսական և մեթոդաբանական հիմնադրույթ
ների վրա: Այն դարձավ պատմամշակութային հաջորդ դա
րաշրջանի (XI–XV դդ.) հայ գիտափիլիսոփայական մտքի հիմ
քը: Կոնկրետ պատմամշակութային և քաղաքական պայ
մաններում հայ մտածողները զարգացնում էին հիշյալ ծրա
գրերի որոշակի տարրերը, ինչը հանգեցրեց նոր հարացույցի
ձևավորման: Վերջինս այս կամ այն չափով, վերառված կամ
անմիջական տեսքով պահպանում էր նախորդի տարրերը
կամ ամբողջական մասերը:
Համաշխարհային գիտության պատմության ոլորտում
կատարված համեմատական հետազոտությունները ցույց
են տալիս, որ անտիկ բնափիլիսոփայական–բնագիտական
մտքի զարգացման առումով Անանիա Շիրակացին իր բնա
գիտական ուսմունքում շարունակում է Բարս եղ Կես ար աց ու
և Հովհ ան Փիլոպ
 ոն ի (VI դ.) գիծը: Սակայն, ինչպես նշում է Օ.
Բորոդինը, հայ գիտնականը դրսևորում է «նույնիսկ ավե
լի մեծ առնչություն անտիկ գիտության ավանդույթներին,
քան այդ դպրոցի հիմնադիրների երկերը»1: Հայ իմաստասե
րը ստեղծեց անտիկ գիտական ժառանգության իմաստավոր
ման և կիրառման նոր ավանդույթ` մշակելով նաև դրա տե
սական–մեթոդաբանական հիմքերն ու սկզբունքները:

1
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ԳԼՈՒԽ ՅՈԹԵՐՈՐԴ
ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ
VIII ԴԱՐՈՒՄ
1. Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու
սոցիալ–փիլիսոփայական հայացքները
1.1. Կյանքն ու գործունեությունը

Հ

ովհան Իմաստասեր Օձնեցի` եկեղեցական և ազգա
յին–քաղաքական ականավոր գործիչ է ու մտածող,
դիվանագետ, օրենսդիր, փիլիսոփա, 717–728 թվականնե
րին` Հայոց կաթողիկոս: Կրթությունը ստացել է Այրարատի
Արագածոտն գավառում, վանահայր, երևելի մանկավարժ և
մտածող Թեոդորոս Քռթենավորի մոտ: Օձնեցին հեղինակել
է դավանաբանական–աստվածաբանական բնույթի մի շարք
երկեր` գրված դավանաբանական նրբությունների խոր իմա
ցությամբ և համեմված Աստվածաշնչի ու եկեղեցական հայ
րերի ասույթներով, պատկերավոր ու վերամբարձ ոճով:
Ժամանակակիցները և հետագա հեղինակները նրան
մեծարել են ոչ միայն Աստվածաշնչի և եկեղեցական հայրե
րի երկերի իմացության, այլև «փիլիսոփա», «իմաստասեր»
հորջորջումներով՝ անտիկ փիլիսոփայական մշակույթին քա
ջատեղյակության համար: Այս է վկայում նաև Հովհաննես
Դրասխանակերտցու տեղեկությունը. «սուրբ աթոռը ժա
ռանգում է մեծ իմաստասեր Հովհաննեսը, որը հմուտ և տեղ
յակ էր բոլոր քերթողական (քերականական) գրվածքների,
խոսքի մասերի և դրանց մասերի, ինչպես նաև քաջատեղյակ
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էր էության (գոյացության) գիտության մեջ և դրան ենթա
կա սեռի, տեսակի ընդհուպ անհատը` տեսակային տարբե
րությունների, էական և պատահական հատկությունների
մասին: Նմանապես նա ամրագրեց Թեոնի կրթական վարժու
թյունները, որը ներդնում է արվեստի ծառի պտուղները ար
վեստասերի մեջ»:
Հետևաբար` Հովհ. Իմաստասերը քաջածանոթ էր Դիոնի
սիոս Թրակացու «Քերականությանը», դրա հայերեն մեկնու
թյուններին, Արիստոտելի «Օրգանոնին», Պորփյուրի «Նե
րածությանը», Թեոն Ալեքսանդրացու «Ճարտասանական
կրթության մասին» երկին, Դավիթ Անհաղթի երկասիրու
թյուններին և անանուն իմաստասիրական մեկնություննե
րին: Օձնեցու երկերի ուսումնասիրությունը վկայում է նաև,
որ նա քաջատեղյակ էր Պյութագորասի, Հերակլիտեսի, Պլա
տոնի և անտիկ շրջանի այլ իմաստասերների ուսմունքներին:
Սակայն պետք է նշել, որ նրա պահպանված երկերում փիլի
սոփայական խնդրակարգը չի դառնում հատուկ ուսումնա
սիրության առարկա: Նրա փիլիսոփայական մտածողությու
նը դրսևորվում է գլխավորապես կրոնա–աստվածաբանական
գրվածքներում` աստվածաբանական դրույթների տեսական
հիմնավորման ժամանակ: Այլ կերպ ասած՝ Իմաստասերի եր
կերում փիլիսոփայությունը հանդես է գալիս իբրև միջոց,
գործիք կրոնա–աստվածաբանական ճշմարտությունների
հաստատման ու հիմնավորման համար, ինչը դիտվում է իբ
րև նպատակ: Եկեղեցական գործունեության բնագավառում
Օձնեցու հիմնական խնդիրն էր միօրինակություն և կարգու
կանոն հաստատել եկեղեցու պաշտամունքի, ծեսերի և սովո
րությունների մեջ, դրանք մաքրել առկա խաթարումներից:
Օձնեցին իր մտավոր–փիլիսոփայական կարողություն
ները, ստվարածավալ գիտելիքները դրսևորել է աստվածա
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բանական հիմնադրույթների պաշտպանության ընթաց
քում, որոնք էլ արտահայտում են նրա աշխարհայացքը:
Հովհան Օձնեցու կաթողիկոսության տարիներին հայ
ժողովուրդը քաղաքական, գաղափարական և հոգևոր–բարո
յական ծանր կացության մեջ էր.
1) Հայաստանն ամբողջությամբ գտնվում էր Արաբա
կան խալիֆայության բացարձակ տիրապետության ներքո,
ողջ ժողովուրդը, նույնիսկ եկեղեցին և հոգևորականությու
նը հայտնվել էին դաժան հարկային լծի տակ:
2) Շարունակվում էին Բյուզանդական կայսրության
կողմից խրախուսվող քաղկեդոնական եկեղեցու դավանա
բանական և գաղափարախոսական ոտնձգությունները, ին
չը ոչ միայն թուլացնում էր Հայ եկեղեցու դիրքերը, այլև
քայքայում ազգի հոգևոր, բարոյական ու գաղափարական
միասնության մնացուկները:
3) Ազգի հոգևոր–գաղափարական կյանքն ալեկոծում
էին թե՛ քաղկեդոնական եկեղեցու դավանաբանական զավ
թողամոլությունը, թե՛ աղանդավորական այլազան խմո
րումներն ու ուսմունքները, մասնավորապես` պավլիկյան
հզորացող շարժման գաղափարները:
Ստեղծված ազգակործան պայմաններում, ազգային
ինքնության քայքայման գործընթացը կասեցնելու համար
անհրաժեշտ էր գաղափարաքաղաքական ճիշտ կողմնորո
շում և ընտրություն կատարել, ինչն օբյեկտիվորեն պահան
ջում էր վերականգնել ու ամրապնդել Հայ եկեղեցու` որպես
համահայկական կրոնաքաղաքական հաստատության, ազ
գի գաղափարական, հոգևոր–մշակութային և բարոյական
միասնությունն ապահովող միակ գործոնի նշանակությու
նը: Առկա իրադրության և արաբաբյուզանդական հարաբե
րությունների համարժեք ըմբռնումը հիմք ծառայեց Հովհան
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Օձնեցի կաթողիկոսի եկեղեցական–քաղաքական ու ազգա
պահպան ծրագրային–հայեցակարգային գործունեության
հիմնական ուղղությունների համար:
Քաղաքական իր ծրագիրն իրականացնելու նպատակով
Հովհան Օձնեցին 719 թ. մեկնում է Դամասկոս` արաբական
խալիֆի մոտ: Դրսևորելով դիվանագիտական հմտություն և
քաղաքական հեռատեսություն, ինչպես նաև հաշվի առնե
լով խալիֆայության քաղաքական շահերը` նա կարողացավ
հայ ժողովրդի հնազանդությունն ապահովելու խոստումի
դիմաց ձեռք բերել Հայ եկեղեցուն և հայ հոգևորականու
թյանը որոշ ծանր հարկերից ազատելու, քրիստոնեությունն
ազատորեն դավանելու և քրիստոնյաների հալածանքները
Հայաստանում վերացնելու գրավոր երաշխիք: Վերադառ
նալով Հայաստան` Օձնեցին երկիրը մաքրեց հույն հոգևո
րականներից և զինվորներից:
Խալիֆի բարյացակամ վերաբերմունքն անտարակույս
թելադրված էր քաղաքական նկատառումներով, որովհե
տև Հայ եկեղեցու դավանաբանական` հակաքաղկեդոնա
կան քաղաքականության հովանավորումն ըստ էության
ուղղված էր խալիֆայության ռազմավարական հակառա
կորդ Բյուզանդական կայսրության դեմ և ամրապնդում էր
նրա տիրապետությունը Հայաստանում: Այս հանգամանքը,
բնականաբար, Օձնեցու դիվանագիտական առաքելության
գործնական–քաղաքական երաշխիքներից էր, որն էլ հմուտ
քաղաքագետը վարպետորեն իրագործեց:
Նույն` 719 թ. Օձնեցին գումարում է Դվինի V եկեղեցա
կան ժողովը, որտեղ նզովվում է պավլիկյան աղանդը և ըն
դունվում են մի շարք կանոններ (եկեղեցական օրենքներ)`
ուղղված պավլիկյանների և նրանց գաղափարակիցների դեմ:
Սակայն թե՛ ժողովի որոշումները, թե՛ կաթողիկոսի «Ընդդեմ
պավլիկյանների» հայտնի ճառը չեն վկայում նրա ձեռնար
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կած դաժան, ֆիզիկական հալածանքների մասին, ինչպես
կարծում են որոշ գիտնականներ: Այստեղ պետք է նկատի ու
նենալ հետևյալ հանգամանքները.
1. Հայոց կաթողիկոսը, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպ
քում, չէր կարող դաժան պայքար և ֆիզիկական հալածանք
ներ կազմակերպել պավլիկյանների` որպես աղանդավորնե
րի դեմ, որովհետև նման գործողությունների համար անհրա
ժեշտ էր արաբական իշխանությունների համաձայնությու
նը.
2. Դարասկզբին և հատկապես 711–713 թթ. հետո կայս
րությունում հալածվող պավլիկյաններն ապաստանում էին
Հայաստանի արաբական մասում` ստանալով արաբական իշ
խանությունների հովանավորությունը:
Հովհան Օձնեցին «Ընդդեմ պավլիկյանների» ճա
ռում նույնպես նշում է, որ պավլիկյանները «դաշնակցելով
թլփատված բռնակալների (արաբների. – Կ. Մ.) հետ համբակ
ներին ներգրավեցին իրենց բազմության մեջ»1: Արաբների
հետ դաշինք կնքելուց հետո պավլիկյանները «դուրս սողա
լով իրենց դարանամուտ որջերից` համարձակվեցին հարձակ
վել միջնաշխարհի և ժողովրդաբնակ վայրերի վրա» [Ընդդեմ,
53]: Ուստի` պավլիկյանների գործողությունների ակտիվա
ցումը պայմանավորված էր հիշյալ դաշինքի առկայությամբ:
Հետևաբար` թե՛ Դվինի V ժողովի որոշումները, թե՛ Օձնեցու
ծավալած հակաաղանդավորական գործունեությունը պետք
է զուտ կրոնագաղափարական միտվածություն ունենային:
Իսկ այս պարագայում ինչպե՞ս բացատրել խալիֆա
յության հանդուրժողությունը Դվինի ժողովի որոշումների
և հակապավլիկյան պայքարի նկատմամբ: Թվում է, որ բա
ցի արաբաբյուզանդական հակամարտության բնույթից և
1

Հովհան Օձնեցի, Ընդդեմ պավլիկյանների / թարգմ. գրաբարից Ա. Ղազին
յանի // «Էջմիածին», 1980, էջ 51: Այսուհետ տեքստում` Ընդդեմ:
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քննվող ժամանակաշրջանում տիրող իրավիճակից, պետք է
նկատի ունենալ մեկ հանգամանք ևս: Արաբները սկզբնա
կան շրջանում նույնպես հալածում էին կայսրությունից
փախած կամ աքսորված պավլիկյաններին` խուսափելով
աղանդի տարածումից: Սակայն շուտով արաբները հասկա
ցան, որ պավլիկյանների հոծ զանգվածներին կարելի է օգ
տագործել Բյուզանդիայի դեմ, ուստի` նրանց տեղավորեցին
սահմանամերձ վայրերում` թույլ չտալով խորանալ երկրի
ներքին մարզերը: Արաբական իշխանությունների մտադ
րությամբ պավլիկյանները պետք է ստեղծեին բուֆերային
պաշտպանական գոտի արաբաբյուզանդական սահմանում:
Այսինքն` արաբների քաղաքականությունը պայմանավոր
ված էր թե՛ կրոնագաղափարական, թե՛ ռազմաքաղաքական
նկատառումներով:
Հայ եկեղեցու համար ևս պավլիկյանները լուրջ վտանգ
էին ներկայացնում, երբ ներխուժում էին մարդաշատ բնակա
վայրեր: Իսկ եթե նկատի ունենանք, որ այս դեպքում խոսքը
նաև զինված ջոկատների և ոչ սոսկ աղանդավորների մասին
էր, ապա պարզ կդառնա, որ Դվինի ժողովի որոշումներում
առկա պատժամիջոցները վերաբերում էին մարդկանց կյան
քի և ունեցվածքի անվտանգության պաշտպանությանը:
Այս առումով Հայ եկեղեցու և արաբական իշխանու
թյունների շահերը համընկնում էին: Օձնեցու հակապավ
լիկյան պայքարը համապատասխանում էր պավլիկյանների
նկատմամբ արաբների վարած քաղաքականությանը. պավ
լիկյանները պետք է մնային բուֆերային գոտում և պաշտ
պանեին սահմանը բյուզանդացիների հնարավոր հարձա
կումներից: Դրանով կարելի է բացատրել արաբական իշխա
նությունների հանդուրժողությունն իրենց դաշնակից պավ
լիկյանների դեմ ուղղված Օձնեցու գաղափարական պայքա
րի նկատմամբ:
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Հայ եկեղեցու և հոգևորականության համար խալիֆից
մի շարք արտոնություններ և ազատություններ ստանալուց
և հակաաղանդավորական պայքար ծավալելուց հետո Օձ
նեցին ձեռնամուխ է լինում հաջորդ կարևորագույն խնդրի`
Հայ եկեղեցու դավանաբանական ինքնուրույնության, ինք
նիշխանության հարցի լուծմանը: Այս նպատակով նա 726 թ.
Մանազկերտում գումարում է եկեղեցական ժողով, որտեղ
հաստատվում է հայ և ասորական հակաքաղկեդոնական
եկեղեցիների միությունը: Սույն եկեղեցական դաշինքը,
բնականաբար, առաջին հերթին ուղղված էր Բյուզանդական
կայսրության քաղկեդոնական եկեղեցու դեմ և պաշտոնա
պես (եկեղեցական որոշումներով) հռչակում էր Հայ եկեղե
ցու անկախությունն ու ինքնիշխանությունը: Դրանով վերջ
դրվեց քաղկեդոնականության «աղանդի» տարածմանը,
քաղկեդոնական եկեղեցու ճնշմանը, իսկ նրա կողմնակիցնե
րը նզովվեցին և արտաքսվեցին Բյուզանդիա:
Այսպիսով` Հովհան Օձնեցին վերականգնեց դեռևս IV–VI
դարերի ընթացքում մշակված եկեղեցական և ազգային քա
ղաքականությունը, որը խափանվել էր նախորդ դարում և
Հայ եկեղեցին հայտնվել էր բյուզանդական եկեղեցու ազդե
ցության ներքո: Սակայն նա հասկանում էր, որ այս ամենը
դեռ բավարար չէ Հայ եկեղեցու իրական անկախությունն
ապահովելու համար, որ դրա համար անհրաժեշտ է կանոնա
կարգել և իրավական կարգավիճակ հաղորդել Հայ եկեղեցու
դավանաբանությանն ու ծիսակարգին: Այս խնդիրը լուծե
լու նպատակով նա ստեղծեց «Կանոնագիրք Հայոց» հռչա
կավոր իրավաքաղաքական փաստաթուղթը, որն օրենքների
համակարգման առաջին փորձերից էր աշխարհում: Օձնեցին
եկեղեցական–քաղաքական հայեցակարգային որոշակի դիր
քերից ի մի է բերել հայ եկեղեցական ժողովների ընդունած
կանոնները: Դա իրավաբանական փաստաթղթերի առաջին
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մեծ ժողովածուն է, հայկական Corpus juris canonici, որի հիմնա
կան խնդիրն էր՝ պատնեշ ստեղծել քաղկեդոնականության և
առհասարակ բյուզանդական զավթողական քաղաքականու
թյան դեմ:
Ըստ Օձնեցու՝ մարդու վարքի, գործողությունների,
մարդկանց հարաբերությունների իրավական–կանոնական
կարգավորումն ու նորմավորումը անհրաժեշտ են՝ մարդուն
ուղղելու դեպի բարին, վերացնելու եկեղեցական կյանքում
գոյություն ունեցող շեղումներն ու անկարգությունները:
Դա է օրենսդրական, կանոնադրական գործունեության հիմ
նական խնդիրը: Ընդսմին` օրենսդրական գործունեությու
նը, «կանոնական սահմանադրությունը» պետք է ուղղված
լինեն ոչ թե ավանդական, սովորութային իրավունքի, եկեղե
ցական ու ազգային ավանդույթների մերժմանը, այլ դրանց
կանոնադրական ձևակերպմանը և անկարգությունների վե
րացմանը:
Բնական է, որ իրավագետ–կաթողիկոսը անկարգություն
ասելով` առաջին հերթին հասկանում էր եկեղեցական կարգի
ու ծիսակատարությունների մեջ շեղումներն ու փոփոխու
թյունները, այլազան աղանդավորական հոսանքների գոր
ծունեությունը: Ուստի` կանոնադրական գործունեությամբ
Օձնեցին ձգտում էր բարեկարգել Հայ եկեղեցու կյանքը, ամ
րապնդել նրա դիրքերը և ազգին զերծ պահել նրա միասնու
թյունը խաթարող ուժերից և ուսմունքներից:
Իմաստասեր կաթողիկոսը հայ փիլիսոփայության պատ
մության մեջ առաջին անգամ իրավագիտությունը, ավելի
ստույգ` կանոնական իրավունքը ընդգրկում է գործնական
փիլիսոփայության ոլորտը, ինչը համապատասխանում է փի
լիսոփայության պլատոնյան դասակարգմանը: Մյուս կող
մից՝ կանոնական իրավունքը, հատկապես` միջնադարում
սերտաճած էր բարոյագիտության (արիստոտելյան գործնա
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կան փիլիսոփայության մասի) հետ` դիտվելով որպես վարքի
(անհատական ու սոցիալական) և սոցիալական հարաբերու
թյունների կարգավորիչ միջոց, ինչը միանգամայն գործնա
կան նշանակություն ունի: Մարդ–անհատի (և սոցիալական)
վարքի կարգավորումն ու կառավարումը անհրաժեշտու
թյուն է, «որովհետև հնարավոր է, որ բանական արարածն
ամեն պահ ամբողջովին լինի [այն], ինչ ուզենա: Թեկուզ և ոչ
ըստ ամենայնի միանգամից, և նույն պահին ազդելով հակա
ռակ [կողմերի] վրա: Մանավանդ որ երկուսն էլ զորությամբ
երևան են գալիս նույն մարդու մեջ»1: Կարելի է ասել, որ Հով
հան Օձնեցին փորձեց գործնականում համադրել Պլատոնի և
Արիստոտելի գործնական փիլիսոփայության դասակարգու
մը, ցույց տալով դրանց անհակասականությունը, ինչը ժա
մանակին տեսականորեն հիմնավորել էր Դավիթ Անհաղթը:

1.2. Հեթանոսության և պատկերամարտության
քննադատությունը

Իմաստասերը հրաժարվում է Աստվածաշնչի տառա
ցիորեն ըմբռնումից` համեմատաբար ազատ մեկնաբանելով
սրբազան դրույթները: «Քանի որ բազում անհայտ [բաներ] և
տարակուսանք են գտնվում Ավետարանի կամ Առաքելական
խոսքում, որին եթե խավարամիտ մեկը հոգու աչքը ներսը
հառելով նայի, նույն ինքն իրեն այն ասված ճշմարտության
մոլորված պատճառ կլինի» [Երկեր, 94]: Մեթոդաբանական
նման դիրքորոշումը հնարավորություն էր ընձեռում ազա
տորեն դիմել մտահայեցողական կառուցումներին, անտիկ
տեսական մտքի նվաճումներին՝ չկաղապարվելով զուտ կրո
նա–եկեղեցական շրջանակներում:
1

Հովհաննես Օձնեցի, Երկեր / Գրաբարից փոխադրումը, առաջ. և ծանոթ.
Վ. Համբարձումյանի, Եր., 1999, էջ 24: Այսուհետ տեքստում` Երկեր:
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Օձնեցին համոզված էր, որ բարձրագույնը չի կարող
ցածրագույնի արգասիքը լինել: Արարիչը ողջ գոյի սկիզբն
ու պատճառն է, իսկ բնությունը` արարչագործության արդ
յունքը, հետևանքը: Շրջապատող նյութական աշխարհը
ստեղծված է Աստծու կողմից, ենթակա է նրա օրենքներին և
Տնօրինությանը:
Նյութական աշխարհի և Արարչի հարաբերության հար
ցին Իմաստասերը համեմատաբար հանգամանորեն անդրա
դառնում է «Ընդդեմ պավլիկյանների» իր հայտնի ճառում:
Ընդսմին՝ Օձնեցու հիմնական խնդիրը պավլիկյանների
պատկերամարտության՝ իբրև աշխարհայացքի հիմքերի մեր
կացնելն է:
Պավլիկյան աղանդը պատկերապաշտությունը նույնաց
նում էր հեթանոսական կռապաշտությանը: Հայ եկեղեցին
չափազանց զգուշավոր էր պատկերների կիրառության հար
ցում: Մինչդեռ ծայրահեղ պատկերապաշտությունը` իբրև
անտիկ մարդակերպության (անտրոպոմորֆիզմի) և հեթա
նոսական աշխարհի վերապրուկ, իսկապես բովանդակում
էր միտում դեպի կռապաշտություն: Ուստի` Օձնեցին բազ
մաստվածությունը համարում է անաստվածություն և իրեն
զատում այն մտածողներից «որք ի համանգամայն նիւթ աս
տուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին» [35, 43–44]:
Որպես Հայոց կաթողիկոս, ազգի հոգևոր առաջնորդ` Օձ
նեցին կոչ է անում վերացնել մարդկանց (քրիստոնյաների)
միջև առկա թշնամանքը, սեր ու խաղաղություն հաստատել
հասարակության մեջ: Մինչդեռ, ցավով նշում է նա, մար
դիկ այժմ ևս շարունակում են պատերազմել միմյանց դեմ:
Ըստ նրա` տիրող իրավիճակի պատճառներից մեկն այն է, որ
«Քրիստոսի մարմնի անդամների մեկ գլուխ ունենալու փո
խարեն բազմաթիվ գլխավորներ և ցեղապետեր կան նստած»
[Երկեր, 71]: Բացի այդ, այժմ ի հայտ են գալիս կեղծ քարո
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զիչներ և վկաներ, որոնք ձգտում են «որսալու մարդկանցից
տխմարներին ու միամիտներին, որոնք մի չարիքից մյուսն
անցան, պատկերամարտությունից խաչամարտություն և
քրիստոսատեցություն, իսկ այնտեղից՝ անաստվածություն
և դիվապաշտություն: Այլև խորամանկ գտնվեցին իրենց չա
րությունը խողխողիչ զենք քրիստոսասեր հոգիների նկատ
մամբ՝ դաշնակից լինելով թլփատված բռնակալներին և նո
րելուկների իրենց խմբավորումը հմտացնելով նույն իրենց
ստվերագիր առասպելապատում մատյաններին» [Երկեր,
127]:
Պավլիկյանությունը և նմանօրինակ այլ աղանդներ ոչ
միայն կռապաշտություն են անվանում «Տիրոջ նշանի պաշ
տամունքը», այլև «հանդգնում են մեզ պախարակել Աստ
ծու կենդանագիր պատկերով՝ մեր դեմ դուրս բերելով սուրբ
մարգարեների այն խոսքերը, որ առավել են հեթանոսական
կռամոլությունը հանդիմանալու նպատակով» [Երկեր, 128]:
Օձնեցին նշում է, որ աղանդավորները, փաստորեն, չեն տես
նում քրիստոնեության և հեթանոսության սկզբունքային
տարբերությունը, այն է՝ միաստվածության և բազմաստվա
ծության միջև:
Պավլիկյաններին կապելով մծղնեության աղանդի հետ`
Օձնեցին նշում է, որ վերջինիս մասնակիցները ժամանակին
զգուշացվել են Ներսես կաթողիկոսի կողմից, սակայն նրա
մահից հետո թաքնվեցին Հայաստանի «տարբեր վայրերում»:
Իսկ որոշ «պատկերամարտներ, կշտամբվելով Աղվանից կա
թողիկոսներից, բաժանվելով եկան և հարեցին նրանց, որով
հետև ճշմարտությունից հեռացածը սիրում է հանդիպել իր
նմաններին»: Իսկ երբ հայտնվեց առաջնորդ հակաքրիստոս և
նրանք բացի նախկին հավատամքից ձեռնամուխ եղան ավե
լի մեծ խնդիրների իրականացմանը, «այն ժամանակ իրենց
դարանակալ որջից դորս սողալով համարձակվեցին դիմել
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երկրի միջին մասը կազմող և մարդաբնակ տեղերը» [Երկեր,
133–134]:
Նշելով քրիստոնեական պատկերապաշտության և հե
թանոսական կռապաշտության հակադրությունը` Օձնեցին
իր հայացքներում ելնում է այն մեկնակետից, որ «Աստված
ներկա է իրենից առաջացած գոյացությունների տեսակնե
րում»: Աստվածային էությունը կարող է դրսևորվել ցանկա
ցած նյութական առարկայի միջոցով, սակայն այդ դրսևոր
ման չափը, տեղը և ժամանակը լիովին կախված է Արարչի
կամքից և ցանկությունից [Երկեր, 94]: Հեթանոսներն ամ
բողջ նյութն են կարծում [իբրև] Աստված» [Երկեր, 141]՝
աստվածացնելով զանազան առարկաներ, երևույթներ, հե
տևաբար՝ պաշտելով բազում աստվածների, մինչդեռ քրիս
տոնեությունը Արարչին կապելով «ամբողջ նյութի հետ»,
նրանց բոլորի մեջ էլ Քրիստոսի` միակ Աստծու զորությունն
է տեսնում ու երկրպագում: Ուստի` քրիստոնյաներս «ամեն
մի նյութի մեջ կենդանի և կենդանարար Քրիստոսին մարդա
կերպ նմանությամբ ենք պատկերում» [Երկեր, 135]:
Բանն այն է, որ ըստ Օձնեցու` Արարիչը բովանդակում է
ստեղծվածի պատկերը: «Եվ նա, որ ի սկզբանե ստեղծեց մար
դուն ըստ իր պատկերի և նմանության, ինքը եկավ և այս
վերջին ժամանակս ծառայի կերպարանք առավ և լինելով
մարդու նմանությամբ՝ եղավ մարդու կերպարանքով»: Այդ
իսկ պատճառով մենք պաշտում ենք «մարմնացած Բանին՝
մարդկային կենդանագրված պատկերի ձևով» և «նրա հաղ
թության պատվական նշանը [Երկեր, 138-139]: Իմաստասերը
մի կողմից մերժում է «անարգ», սոսկ նյութի աստվածացու
մը, մյուս կողմից՝ Աստծու նյութականացման ծայրահեղու
թյունը: Նյութական առարկաներից «պատվելի և պաշտելի
են մեզ նրանք, որոնցում Աստված է»: Իսկ աստվածային էու
թյունը պարփակված է հատկապես այն առարկաների մեջ,
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որոնք Քրիստոսը միջոց է դարձրել իր բարերար խնամքն ու
հոգածությունը մեզ առաքելու համար: Այդպիսի առարկա
ների թվին են դասվում եկեղեցիները, խաչերը, պատկերները,
այլ կերպ ասած՝ բոլոր այն նյութեղեն առարկաները, որոնք
մասնավորապես առնչվում են Փրկչի անձին և «մարմնավոր
յալ Բանի» երկրային գործունեության խորհրդանիշներն են,
«փրկագործության միջոցներ», որոնց միջոցով էլ մուտք է
գործում Աստված, զորությունը: Ինքնին «անկենդան նյու
թերը չէին կարող կենդանի մարդկանց օգնության շնորհ մա
տուցել, եթե Աստված բնակված չլիներ նրանց մեջ» [Երկեր,
141]:
Քրիստոնեական պատկերապաշտության արդարացման
հիմքում ընկած է պատկերը կազմող նյութերի (քար, կավ,
կտավ, ներկեր և այլն) և որպես նրանց ֆիզիկական երևույ
թի հոգևոր էություն ըմբռնվող աստվածային զորության
տարբերակումը: Մի բան է Աստվածածինը կամ Միածինը,
բոլորովին այլ բան նրանց նյութական արտահայտությու
նը` պատկերը: Պատկերապաշտության ճշմարտացիության
նման պատճառաբանության հանդիպում ենք եկեղեցական
հայրերի բազմաթիվ երկերում: Վրթանես Քերթողն, օրինակ,
այս կապակցությամբ գրում էր. «Եւ մեք ոչ եթէ Աստուած
ճշմարիտ ասեմք զպատկերն և զնկարս, այլ յանուն Աստու
ծոյ նկարեմք»: Իսկ հռչակավոր Հովհաննես Դամասկացին
պատկերապաշտությունը բացատրում է հետևյալ կերպ. «Եր
կիր պագանեմք ոչ նիւթոյն, այլ խորհրդոյ կենդանագրե
լոյն», – բացատրում էր իր պատկերահարգությամբ: Միև
նույն փաստարկումներն էին բերում նաև Կոստանդնուպոլ
սի Գերմ ան ոս պատրիարքը (715– 730 թթ.) ու Գրիգ որ Բ պապը
(715–731 թթ.), Նիկիայի երկրորդ` 787 թ. ժողովի պատկերա
պաշտ մասնակիցները և այլոք:
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Օձնեցին ևս հայտարարում է, թե պատկերներին երկր
պագելով «չեմ երկմտում, թե նրանցում բազմաց նույն ինքն
Քրիստոսին եմ երկրպագություն մատուցում, ոչ առավել
երևեսցողին նայելով, էան որ մտածում եմ նրա մեջ դրված
անտեսանելիի մասին: Թեպետ և նյութը կարող է տարբեր և
այլատեսակ լինել, ամենքի մեջ ես միևնույն զորությունն
եմ տեսնում» [Երկեր, 139]: Հիշյալ տողերն ուշագրավ են այլ
առումով ևս: Այստեղ որոշակիորեն ուրվագծվում է իմացու
թյան վերաբերյալ Իմաստասերի ըմբռնումը: Նկարը, պատ
կերը երևույթ է` միանգամայն մատչելի զգայությանը (տե
սողությանը): Սակայն երևույթը նույնական չէ էությանը,
այլ նրա հիշեցումն ու նմանությունը: Իսկ էությունն անտե
սանելի է, թաքնված, զգայությամբ անհասանելի: Այդ պատ
ճառով էլ էությունը կարելի է «ընդ միտ ածել», ըմբռնել սոսկ
բանականությամբ:
Այսպիսով` մարդիկ պաշտում են ոչ թե զգայական պատ
կերը, այլ դրա միջոցով արտահայտված բովանդակությու
նը: Աստված մարդուն ստեղծել է իր նմանությամբ, ուստի`
միանգամայն բնական է, որ մարդն էլ պաշտի Աստծուն` նրա
կերպարը ներկայացնող սրբապատկերի միջոցով: Տվյալ մո
տեցումը կարևոր նշանակություն ունեցավ ոչ միայն կրոնա
գաղափարական պայքարում, այլև տեսական հիմք ծառայեց
միջնադարյան հայ մանրանկարչության համար:
Միաժամանակ Օձնեցին հասկանում է, որ գաղափարա
կան հակառակորդների այն պնդումը, թե «քանի որ Աստված
ամենուրեք է, ապա բոլոր գոյերը պաշտելի են»: Այստեղից
նրանք հետևեցնում էին, որ Արարչի փոխարեն կարելի պաշ
տել արարածներին: Սակայն, պնդում է Օձնեցին, «ընդհա
նուր [նյութերից] միայն նրանք են [ենք պաշտում], որոնք
ձեռքն առնելով … Աստված մեր մեջ է լցնում [իր] այն բա
րեբանության խնամքները» [Երկեր, 143]: Նման մեկնաբա
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նումը նա բնորոշ է համարում բնապաշտական կրոններին և
դրանց ազդեցության տակ գտնվող աղանդավորն
 երին:
Օձնեցին քրիստոնեական հայրաբանության դիրքերից
քննադատում է հեթանոսական բազմաստվածությունը, փոր
ձում պատճառաբանել դրա գոյությունը, բացահայտել դրա
պատճառները: Ըստ նրա՝ բազմաստվածության առաջացման
հիմքում ընկած է սատանայի խաբեությունը, սակայն գո
յություն ունեն այլ պատճառներ ևս: Նա առանձնացնում է
բնապաշտական մի շարք պատճառներ:
Նախ` զգայական գեղեցիկի ազդեցությունը. հեթանոս
ներից ոմանք «աչքի տեսածին հետևելով խաբվեցին, երկնքի
և երկրի այդ տարրերից ինչ-որ մի անգամ և առերևույթ գե
ղեցիկ նկատվեց, աստվածներ անվանեցին՝ աստղերը, լեռնե
րը, բլուրները, ծառերը, քարերը» [Երկեր, 128]:
Երկրորդ՝ ահարկու կենդանիների ֆիզիկական ուժից
ու դժնդակությունից վախեցած և ահաբեկված սկսեցին» ոչ
միայն «նրանց պաշտել, այլև աստվածներ անվանեցին, ինչ
պես բաբելացիները՝ վիշապին, իսկ եգիպտացիները՝ կոկոր
դիլոսներին:
Երրորդ՝ օգտակարության տեսակետից բնական երևույթ
ների և տարերքների գերբնականացում. ուրիշներն «այդ
տարրերից օգտակարն ու պիտանին, կյանքի պետքերի հա
մար ընտրելով, աստվածացրին, ինչպես պարսիկներն ու մա
րերը՝ կրակը, ջուրը և հողը»:
Չորրորդ՝ ոմանք «տեսնելով կենդանիներից արնախում
[գազաններին] ու թարախ ծծող [տզրուկներին], նրանց մե
ծարելով իբրև հիվանդությունը բուժողի և ցավը փարատո
ղի, աստվածներ անվանեցին, ինչպես գազացիները և ակկա
րոնացիները»:
Հինգերորդ՝ հեթանոսների մի մասը «պաշտեց ուրիշ կեն
դանիներին հակառակվող կենդանիներին», որոնք օգնու
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թյուն են ցուցաբերում իրենց տերերին: «Ինչպես հյուսիսա
յին [ցեղերը]՝ ձին և շունը»: Նրանց մոտ տարածված է նաև
«կատվապաշտությունը»՝ կերակուրների ապականողներին
իրենց կերակուր դարձնելու պատճառով»:
Վեցերորդ՝ սեռական անդամների, կյանքի աղբյուրի
պաշտամունքը («արական և իգական անդամի ձևով [արձան]
կերտելով պաշտեցին»), հատկապես մովաբացիների և սիդո
նացիների մոտ:
Այս հարցում մեծ դեր է խաղացել մարդկանց տգիտու
թյունը: Չկարողանալով ճիշտ բացատրել բնական երևույթ
ները, սարսափի մեջ գտնվելով ահարկու կենդանիների
նկատմամբ` մարդիկ պաշտամունքի առարկա են դարձրել
նրանց:
Բնապաշտական պատճառներից բացի, Օձնեցին նշում է
նաև բազմաստվածության առաջացման սոցիալական պատ
ճառները, որոնք բնականորեն բխում էին սոցիալական հա
րաբերություններից: Իմաստասերի կարծիքով` առավել «ան
պարշտագոյն» է, երբ աստվածացվում են մարդկային արա
րածները: Հեթանոսների մոտ տարածված էր այն երևույթը,
որ նրանք «իրենց անձին իրենք եղան երկրպագող և պաշ
տող»: Հաճախ «մարդիկ միմյանց համեմատության մեջ դնե
լով, ինչ-որ բանով իրենց պակաս էին դասում ընկերոջ նկատ
մամբ, նույն պատճառով գերազանցողին արարչի աստիճանի
բարձրացած էին համարում, և խելագար գտնվելով՝ խոստո
վանում էր, թե ինքը արարված [մեկն] է» [Երկեր, 130]: «Ի
համեմատութիւն գալով առ միմեանս մարդիկն, որով իւիք
նուազեալ գտանէին առ ընկերն` նորին պատճառաւք յա
րարչութեանն աստիճան զգերազանցեալն տանեալ գնէր. և
խելագարեալ, յինքն արարած խոստովանէր լինել» [35, 116]:
Մարդկանց աստվածացման գործում հիմնական դեր են կա
տարել բնական, արտաքին հատկանիշները` ուժը, հաղթան
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դամությունը, խիզախությունը, որոնք զարմանք են առա
ջացնում շրջապատող մարդկանց մոտ: Այսպես` «քաղդեա
ցիները, տեսնելով այն վիթխարի և զորեղ տիտանին … աստ
վածակերպ մեկի պատվի արժանացրին», որի պաշտամունքը
տարածվեց ողջ տիեզերքում: Տարբեր ժողովուրդների լեզու
ներում նրա անունը այլափոխվեց՝ «քուշանները Ներբրովթ
անվանեցին, բաբելացիները՝ Բել, փղշտացիները՝ Բահալ, հե
լլենները՝ Դիոս, պարսիկները՝ Որմիզդ, Հայերը՝ Արամազդ»:
Հելլենների մոտ Քրոնոսը, օրինակ` աստվածացվել է «կռվի
մեջ աներկյուղ հարձակվելու համար», Արեսը՝ «արի լինե
լու», Հերմեսը՝ «համարձակախոս ճոռոմաբանության», Զևսը՝
«անընդդիմամարտ հակառակորդների հետ միասին խառն
վելու» և այլն:
Հայտնի է, որ հելլենիստական Հայաստանում տարած
ված էին թե՛ նախկին թագավորների, թե՛ գործող գահակալ
ների աստվածացումը և նրանց պաշտամունքը: Այդ հանգա
մանքը համարվում է բազմաստվածությունից միաստվածու
թյան անցնելու երկարատև գործընթացի անցումային աս
տիճաններից մեկը: Օձնեցին խորաթափանցորեն նկատում
է այս երևույթը` այն համարելով հեթանոսական աստվա
ծապաշտության կարևոր հիմքերից մեկը: Նա հենց դրանով
է բացատրում Արամազդի և դիցաբանական այլ կերպար
ների առաջացումը: Ք. ա. III դարի հույն մտածող Եվգ եմ ե
րոս
 ի նման Օձնեցին դրանք պատմական անձերի, հերոսնե
րի գերբնականացման արդյունք է համարում: Եթե բնական
ուժերի գերբնականացումը հանգեցրեց բնապաշտության,
ապա սոցիալական ուժի գերբնականացումը` դիցաբանական
կերպարների ստեղծման: Եվգերեմոսական մոտեցումը բնո
րոշ էր նաև նախորդ շրջանի շատ հայ մտածողներին (Եզնիկ
Կողբացի, Եղիշե, Մովսես Խորենացի և ուրիշներ):
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Ըստ Օձնեցու՝ նշված փաստարկները ցույց են տալիս, որ
բազմաստվածությունն ու տոտեմիզմը մարդկանց չիմացու
թյան արդյունք են, իսկ հեթանոսությունը՝ մարդկանց հնա
րածը, նրանց երևակայության արգասիք:
Ինչպես կարելի է նկատել, Օձնեցին հեթանոսության
քննադատության ընթացքում հետևում է Եզնիկ Կողբա
ցուն: Բացահայտելով դրա առաջացման պատճառները` վեր
ջինս հարում էր. «զի որ լաւ ոք եկեալ յաշխարհ մեռանէր,
վասն յիշատակի քաջութեանն զպատկերն երանգօք ի նկա
րու հանէին, և անտի ուսեալ տխմարաց` տակաւ ի պաշտօն
առնոյին»:
Քրիստոնեական հայրաբանությունը ձգտել է բանական
բացատրություն տալ հեթանոսական բազմաստվածության
առաջացմանը: Միաժամանակ, ջատագովների կարծիքով`
«ամեն մի կրոն, բացի իրենց կրոնից, մարդկանց հնարածն է,
մինչդեռ իրենց սեփական կրոնը Աստծու ճառագայթումն է»:
Ժամանակի հմուտ աստվածաբաններից մեկը լինելով,
այնուհանդերձ, Օձնեցին բնական երևույթներն ու հարաբե
րությունները չի բացատրում մշտապես գործող նախախնա
մությամբ: Թեև նրա դատողությունները կրում են մտահա
յեցողական բնույթ, սակայն կարևորն այն է, որ նյութական
աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները, առաջա
ցումն ու քայքայումը նա համարում է բնական օրինաչա
փություններ, ուստի` միանգամայն տեսանելի ու բացատրե
լի մարդու բանականությամբ: Այսկողմնային (նյութական)
աշխարհում ոչինչ կայուն ու հավերժական չէ: Յուրաքանչ
յուր իր կամ երևույթ ենթակա է փոփոխության, ամեն ինչ
ունի իր սկիզբն ու վերջը:
Իսկ ի՞նչ է հասկանում Իմաստասերը փոփոխություն և
քայքայում ասելով: Նյութական աշխարհում անընդհատ
տեղի են ունենում լինելիության ու քայքայման գործըն
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թացներ: Ըստ Օձնեցու՝ «ապականությունն է ամբողջ իրի
բաժանման պատճառը՝ [որակի] փոփոխությամբ երևան գա
լով, որովհետև ամբողջը մասերից է բաղկացած, և բաղկա
ցածը մասերի է բաժանում ապականությունը՝ գործի դնելով
[որակի] փոփոխությունը» [Երկեր, 118]: Իրի ապականու
թյունը նա դիտում է որպես քայքայում և ո՛չ ոչնչացում առ
հասարակ, քանզի քայքայման ընթացքում իրը վերածվում
է չորս տարրերի, որոնցից բաղկացած են բորոր նյութեղեն
առարկաներն ու իրերը: Քայքայման ընթացքում ստացված
նյութերի (տարրերի) միավորումը հնարավոր է միայն ամե
նազոր ձեռքին, այսինքն՝ Աստծուն:
Այսպիսով` քայքայումը փոփոխության հետևանք է, իսկ
փոփոխությունը փիլիսոփան ըմբռնում է որպես որակի փո
փոխություն: Առարկայի որակական որոշակիությունը պայ
մանավորված է նրա մասերի, տարրերի որոշակի կապով ու
կապի եղանակով: Միջնադարյան շատ մտածողների նման
Օձնեցին նյութի հիմքում դնում է չորս տարրերը` հողը, ջու
րը, օդը, կրակը: Ուստի` նյութական առարկաների բազմա
զանությունը չորս տարրերի հարաբերակցություն է, ավելի
ճիշտ դրանց` քանակական առումով զանազան և կապի եղա
նակի տեսակետից բազմազան համադրություն: Փոփոխու
թյունը հենց խախտում է տարրերի առկա համամասնությու
նը, տարրերի կապը` դրանցից յուրաքանչյուրին վերածելով
առանձնակի գոյություն ունեցող սկզբնանյութի:
Իրի ապականությունը (քայքայումը) հակադիր է լինե
լիությանը «և գրեթե ուզում է գոյը չգոյության վերածել»
[Երկեր, 117]: Ուրեմն` որևէ առարկայի քայքայումը դեռևս
անգոյություն չէ, քանզի ոչնչանալով որպես տվյալ որակա
քանակական որոշակիություն` իրն իր գոյությունը պահպա
նում է չորս տարրերի ձևով:
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Իմաստասերի համոզմամբ` մարդ արարածը կարող է յու
րաքանչյուր պահի լինել կա՛մ առողջ, կա՛մ հիվանդ, կա՛մ
կենդանի, կա՛մ մեռած, ընդ որում` այդ հանգամանքը կախ
ված է մարդու ցանկությունից, բխում է նրա կամքի ազա
տությունից: Անձնասպանության թույլատրելիությունը, որ
կարելի է սխալմամբ բխեցնել մահվան հնարավորությունը
մարդու սեփական ցանկությանն աղերսելու հանգամանքից,
իրականում որևէ կերպ չի առնչվում Օձնեցու գործնական–
բարոյական համոզմունքներին: Իմաստասերը` որպես քրիս
տոնյա հավատացյալ չէր կարող խրախուսել անձնասպանու
թյունը, բայց տեսական մտածողության ոլորտում չի խուսա
փում այդ ակնարկելուց` որպես հնարավորություն:
Անշուշտ` խնդիրն այստեղ այն չէ, թե մարդու մեջ հա
կադրությունները կարող են միաժամանակ գոյություն ու
նենալ մարմնի տարբեր մասերում: Տվյալ դեպքում շեշտ
վում է մասնավորաբար առարկայի որակաքանակական որո
շակիությունը, որպես հակադրությունների միասնություն`
նրա հարաբերական կայունությունը: Հարաբերականորեն
որոշակի իրը տվյալ պահին ունի միայն այդ որոշակիությու
նը, այլ կերպ ասած` որևէ իր ամեն մի պահի ունի մի ընդհա
նուր վիճակ և այդ պահին բացառում է մնացյալ բոլոր վի
ճակները:
Օձնեցու մտածողության աշխարհիկ գծերը առավել ակ
ներև դրսևորվում են իմացաբանական հարցերում: Օձնե
ցու կարծիքով` երկրային, նյութական աշխարհը տեսանելի
և միանգամայն ճանաչելի է: Իմացության ձգտումը բնա
կան և անսահման է, քանզի մարդու բանական բնութունը
միշտ ձգտում է հասնել գերագույն և առաջին պատճառին:
Նա տարերայնորեն ըմբռնում է իմացության առարկաների
անվերջության և մարդկային իմացության` որպես անսահ
մանության ձգտման հակասականությունը: Ավելին` հետա
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գա դատողություններում Օձնեցին, ըստ էության, նշում է
աստվածային կատարելության ըմբռնման արահետը, հաս
տատում, որ Արարչի ճանաչումը պետք է սկսել բնության
առարկաների և երևույթների իմացությունից:
Իմաստասերը իրավամբ համարում է, որ մարդկային
իմացությունն անփոփոխ և մեկընդմիշտ տրված ինչ-որ բան
չէ: Այն անցնում է երկար ճանապարհ, ծայր առնում չգիտու
թյունից և ընթանում դեպի գիտություն: Ինքնակենսագրա
կան որոշ փաստերի մեջ արդեն տեսանելի է կաթողիկոսի կար
ծիքը ճանաչողության սկզբնական շրջանի մասին: Այսպես
նա չի ժխտում սեփական ընդունակությունների առկայու
թյունը, իր ընկալունակ, «մտավարժ» լինելու փաստը: Մտա
ծողը կարևորում է բարի ու առաքինի, ուսուցանող մեկին իր
հանդիպելու հանգամանքը: Հետևաբար` գիտելիքը, հոգևոր
մշակույթն առհասարակ, ժառանգորդվում, փոխանցվում է
սերնդից սերունդ: Կյանք մտնող յուրաքանչյուր անհատ,
որքան էլ «մտավարժ» լինի, հիմնվում է նախորդների հո
գևոր ժառանգության վրա, հասարակական իմացությունը
դարձնում անհատական իմացության աղբյուրն ու ելակետը:
Մարդկային իմացությունը, հարկավ, ձեռք է բերվում աս
տիճանաբար, այն մեծ մասամբ հատուկ է հասուն մարդուն:
Պատահական չէ, որ անգամ գիտակցելով դրա անհնարինու
թյունը` ծերունի կաթողիկոսը երազում է գիտելիքների առ
կա պաշարով վերադառնալ մատաղ տարիքին:
Արտաքին աշխարհի ճանաչողության ելակետը Օձնե
ցին համարում է զգայությունները: Զգայական իմացու
թյունը իրականության է վերածվում հինգ զգայարանների՝
«տեսանելիքի», «լսելիքի», «հոտոտելիքի», «ճաշակելիքի» և
«շոշափելիքի» միջոցով: Իմաստասերը փորձում է խմբավո
րել դրանք` ըստ կարևորության: Զգայարաններից երկուսը,–
գրում է նա,– «մտավոր», «իմաստասերք» են կոչվում, «իսկ
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մեկին՝ լեզվին Հերակղիտեսը կոչում էր խոսքի արբանյակ
և բանականության սպասավոր» [Երկեր, 98]: Արդեն անտիկ
փիլիսոփայության մեջ տեսողությունն ու լսողությունը,
մանավանդ` առաջինը, համարվում էին ամենակատարյալ
զգայարանները, զգայություններից դեպի մտածողություն
տանող մի տեսակ անցումային աստիճաններ: Մյուսները
դիտվում էին որպես «անիմաստասերք» և «վատթար» զգա
յություններ: «Վատթարագույնն», անկասկած, վերջինն էր:
Ճիշտ է, շոշափելիքը՝ ձեռքերը, «առնչվելով արհեստներին,
ստեղծարար են կոչվում»: Սակայն Օձնեցին համոզված է, որ
դրանք կատարում են ստորադաս գործողություններ, սոսկ
օժանդակում են մյուս զգայարաններին: Դրանք «առավելա
պես խոսքի համար են կազմված և միասին առնված: Որով
հետև ինչ լեզվի ազդումով լսելիքներին է հասցնում խոսքը,
նույնը սա է մեկ առ մեկ դնում տեսանելիքի առաջ: Եվ ու
սումնասեր ու ավելի բանական [մարդիկ] պիտի նվագարան
ներով քնարահար լինեն երգեցիկ հոգուն: Ինչպես և ձայների
գոյացած բոլոր տեսակներն իր հետ պիտի հնչեցնեն» [Երկեր,
48]:
Լեզվի հարցում Օձնեցու դիրքորոշումը հիշեցնում է Հե
րակլիտեսյան տեսությունը, որի համաձայն` բառը, խոսքը
մտքի ձև է, որը համապատասխանում է այդ մտքի օբյեկտիվ
բովանդակությանը: Հետևելով անտիկ մտածողին` Օձնեցին
փորձում է բացատրել լեզվի երկմիասնական գործառույթը:
Իմաստասերը յուրօրինակ է լուծում նյութի և նյութա
կան աշխարհի բազմազանության հարցը: Նյութը, թեև բազ
մազան է, ունի անհամար դրսևորումներ, սակայն այդ ամե
նի մեջ Օձնեցին Քրիստոսի զորությունն է տեսնում: Նյու
թական առարկաների օգտակարությունը, նյութի օգտակար
հատկությունների առկայությունը պայմանավորված են
դրանց մեջ ամփոփված աստվածային զորության գոյու
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թյամբ: Նյութական բոլոր առարկաները կրում են աստվա
ծային կատարելության դրոշմը: Աստվածային զորությու
նը առկա է նյութական բոլոր առարկանների մեջ, արարչի
կամքով ու ցանկությամբ սեփական զորությունը կարող է
դրսևորվել որպես հրաշագործություն: Նյութական իրերի
միջոցով կատարվող հրաշագործությունների նպատակն է`
օգնել արարածներին:
Ուշագրավ դատողություններ է անում Իմաստասերը
առավոտյան և երեկոյան երգվող սաղմոսների ընդհանուր
քանակը 10–ի հավասար լինելը պատճառաբանելիս: Երեկո
յան սաղմոսների թիվը չորսն է (չհաշված հանգստյան սաղ
մոսը), ինչը Օձնեցին բացատրում է բնական առարկաների և
մարդու մարմինը կազմող չորս տարրերով: Իսկ առավոտյան
սաղմոսների թիվն է վեցը. «իմացական ոգին պայմանավո
րում է ըստ զգայարանների» թվի: «Իսկ չորսի և վեցի գումա
րը տասն է, որ [և] առաջին կատարյալ թիվն է՝ սկսած մեկիվ,
և ավելի կատարյալ թվերի սկիզբը»: Բնավ պատահական չէ
նաև «նույնչափ թվով Տիրոջ օրենքները՝ ավանդված Մով
սեսի ձեռքով» [Երկեր, 51]: Նմանապես ընդունվում է կեցու
թյան տասը գերագույն սեռերը (ըստ Արիստոտելի): Թվերի
պյութագորասյան տեսությամբ` կատարյալ էին կոչվում
այն թվերը, որոնց բաժանարարների գումարը հավասար է
բաժանելիին: Այսպես, օրինակ` 6–ը կատարյալ թիվ է, որով
հետև 1+2+3=6: Այդ դեպքում 10–ը չի կարող կատարյալ թիվ
համարվել, թվեր, որոնց բաժանարարների գումարը մեծ է
բաժանելիից:
Օձնեցու հաղորդումը միանգամայն հասկանալի է դառ
նում, երբ նկատի ենք առնում Արիստոտելի կողմից պյութա
գորականներին վերագրվող այն հայացքը, թե «տասնյակն»
ինչ-որ կատարյալ մի բան է և ներառում է բոլոր թվերի բնու
թյունը: «Տասնյակն» օժտված է նաև այլ հատկություններով.
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այն «նաև եռանկյունի է՝ մեկից մինչև չորսը բարձրանալով՝
ա, բ, գ, դ, որոնց հերթակարգումը կազմում է տասը»: Եվ սա
մենք [ասում ենք] քառանիշ և միանիշ թվերի [վերաբերյալ],
որոնցով առավոտյան և երեկոյան աղոթքները պիտի ասված
լինեն» [Երկեր, 52]: Հավանաբար` Օձնեցուն հայտնի էր նաև,
որ Պյութագորասի ուսմունքում թվերը ներկայացվում էին
երկրաչափական պատկերների վրա շարված, այլևսանբաժա
նելի կետերի տեսքով:
Երգվող սաղմոսների տվյալ քանակի հաջորդ պատճա
ռաբանությունն այն է, որ 10–ը հավասար է մարդկային հինգ
զգայարանների կրկնապատիկ ին: Բանն այն է, որ զգայու
թյունները հանդես են գալիս զույգ–զույգ, զուգական համա
գործակցությամբ` նպատակ ունենալով ընդհանուրի իմա
ցությունը, քանզի սահմանված է կեցության տասը գերա
գույն սեռ: Իմացության հիմքը Օձնեցին համարում է զգա
յությունները` դարձյալ ի հայտբերելով սենսուալիստական
իր դիրքորոշումը: Գոյի տասը սեռերի, ամենաընդհանուր
հասկացությունների իմացությունը կատարվում է զգայու
թյունների միջոցով, դրանց համագործակցությամբ, որով
հետև դրանք բանական գիտելիքի ձեռքբերման հնարներն
են: Ինչպե՞ս կարելի է ճանաչել որևէ առարկա, ասենք, միրգը
– «անուամբ, նորին յարմատոյ փոխաբուսեալն ի բուրմանէ
անտի գունոյ, և համոյն որ ի նմա ճաշակաւորութեամբն»,–
անվարան պատասխանում է փիլիսոփա կաթողիկոսը:
Եթե և՛ եզակի առարկաները և՛ ընդհանուր հասկացու
թյունները մատչելի են զգայական իմացությանը, ապա ո՞րն
է վերացական, տեսական մտածողության դերը: Օձնեցու
կարծիքով` նյութական, տեսանելի աշխարհի իմացությու
նը ձեռք է բերվում զգայությունների միջոցով, այնինչ` բա
նականությունը ծառայում է սոսկ աստվածային էության
ճանաչողությանը: Տակավին Հերակլիտեսը նշում էր, թե
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մտածելակերպն օժտված չէ բանականությամբ,
իսկ աստվածայինն օժտված է: Նույն դատողությամբ Դա
վիթ Անհաղթն ավելի ուշ գրում է. «Արդ, իմանալեացն ծայր
աստուածայինք են, և զգալեացն՝ մարդկայինք»:
Օձնեցու համոզմամբ` շրջապատող նյութական աշխար
հը եր
 ևութ
 ակ ան է, որի էությունն Արարիչն է: Յուրաքանչ
յուր առարկա սոսկ ան
 ուն է, Աստված` էություն, նյութը
պատկ
 եր է, Աստված` ճշմարտ
 ություն: Առարկային պատկեր
կամ անուն տալը կախված է սոսկ այն բանից, թե այն որ զգա
յությամբ է ընկալվում, տեսողությա՞մբ, թե լսողությամբ:
Ավելի կարևոր նշանակություն ունի Օձնեցու կարծիքը`
անուն–հասկացության և էություն–առարկայի հարաբերու
թյան վերաբերյալ:
Արիստոտելը հավաստում էր, թե անուն–հասկացու
թյուններն ունեն պայմանական նշանակություն և որևէ բան
նշանակում են միայն մատնանշվող առարկայի հետ ունեցած
կապի ու համապատասխանության տեսակետից: Պայմանա
կան նշան լինելով` այդ համապատասխանության պատճա
ռով անունն–հասկացությունն առարկայից անջատ մի բան
չէ:
Արդեն նշվել է, որ ըստ Օձնեցու` նյութական բոլոր
առարկաների էությունն աստվածային է: Այս առումով ու
շագրավ է, որ նրա համոզմամբ նյութական առարկան և դրա
նից ածանցված անուն–հասկացությունը միևնույնը չեն: Այլ
կերպ ասած՝ հասկացություններն օբյեկտիվ առարկաների
իդեալական արտահայտություն են և նույնական չեն վեր
ջիններին: Սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե անուն–
հասկացությունը կամ պատկեր–նշանը բացարձակապես ան
կախ է առարկա–էությունից: Ընդհակառակը` անուն–հաս
կացությունը և պատկեր–նշանը էության, բովանդակության
առումով լիովին համապատասխան են առարկային և վերջի
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նի իրական հատկությունների ու հարաբերությունների լեզ
վական–հասկացական կամ պատկերա–խորհրդանշանային
արտահայտությունն են: Ուստի՝ եթե առարկայի «ճշմարտու
թյունը» տարբեր չէ անվան կամ պատկերի «ճշմարտությու
նից», ապա սա մի անգամ ևսապացուցում է այն, որ էության
բացահայտման տեսակետից առաջնակարգ նշանակություն
ունի երևույթի ուսումնասիրությունը: Օձնեցու այս դատո
ղությունները զգալի հնարավորություններ են ընձեռում
բնական օրինաչափությունների բացահայտման համար:
Շեշտելով իմացության նկատմամբ իմացության առար
կայի առաջնայնությունը` հայ մտածողը, ըստ էության, մեր
ժում է բառ–հասկացությունների ինքնուրույն գոյության
պլատոնյան ուսմունքը և կանգնում Արիստոտելի տրամա
բանական ուսմունքի պաշտպանության դիրքերում: Արիս
տոտելի «Օրգանոնին» Օձնեցու լավատեղյակությունը կաս
կածից դուրս է (ուղղակի, թե միջնորդավորված` Դավիթ
Անհաղթի և Անանունի մեկնությունների միջոցով), ինչը
հայտնապես երևում է նրա բառապաշարից, իր առաջադրած
դրույթների հիմնավորման բնույթից ու դրանց փաստարկ
ման եղանակներից: Այդպիսի ապացուցումներից մեկի ժա
մանակ Իմաստասերը գրում է. «և համայն առաւել զոր իմա
նալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն հեթ ցուցա
նէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի, որ և
առաջարկելուցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն, նշա
նակեալ լինի յուրաքանչյուրն ի սոցոնց յարացանէ, ի գաւա
ռեն, ի ծնողաց, յորպիսութիւն է երմանն ի ներգործութենէ և
ի կրից արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւ
րաքանչիւրսն, որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոց
ուրուվ ոչ տեսանի»1:
1

Յոհհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագիտութիւնք, Վենետիկ,
1953, էջ 141, Այսուհետ բնագրում՝ Մատեն.:
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Հակադրությունների պայքարի հարցին փիլիսոփա կա
թողիկոսն անդրադառնում է նաև ապականության և անա
պականության աստվածաբանական խնդրի պարզաբանման
կապակցությամբ: Նույն եղանակով նա փաստարկում է հա
կադրությունների միաժամանակյա անկարելիությունը:
Եվ քանի որ քաղցը, ծարավը, հոգնությունը մարդուն հա
տուկ են ծննդյան օրվանից, ուրեմն դրանք ապականության
երևույթի իմացումն են, ճանաչումն ու երևույթն են սոսկ:
«Մի ճշմարտութիւն ասէր հարեսցիս,– հորդորում էր Իմաս
տասերը,– ոչ յաղթահարի ի ջրից անապական և աստուածա
խառն մարմինն, քանզի որ զքեզն ապականէին` նոքաւք վա
րեցավ ծննդեամբ: Ամենանշանակ անանջատելի բաղդատելի
հանգիտութեամբ որակութիւն հայրունա գծավորութեան
և սպիտակ և կարմիր վասն մարմնոյ և արեանն ազնապէս
անուանեալ և բացառեալ ի բիւրուց վասն անապական և ան
խախտ ծննդեան» [Մատեն., էջ 116]:
Օձնեցու կարծիքով` իմացությունը գոյություն չունի
լեզվի շրջանակներից դուրս և այդ պատճառով էլ հատուկ
է միայն բանական արարածներին: Իմացության ելակետը,
դրա առաջին պայմանը, ըստ նրա, առարկան անվամբ նշա
նակելն է: Անվամբ նշանակել իրը` միևնույնն է, թե համա
ռոտակի սահմանել այն: Հետևելով Դավիթ Անհաղթին`
Օձնեցին առարկայի հասկացական սահմանումը դիտում է
որպես նրա առանձնացումը (որոշումը) մյուս բոլոր առար
կաների բազմությունից, քանի որ սահմանում` նշանակում
է. «առանձնաւորութիւն, զի առանձնացեալ ի բոլորից մա
սամբք երևեալ և ի նմին եղեցի» [Մատեն., էջ 80]: Ինչպես
տեսանք, անունը պայմանական, սակայն առարկայի բովան
դակությանը համապատասխանող մտքի ձև է, ուստի անուն–
հասկացության վերացումը անպայմանորեն կուղեկցվի «բա
նի» (մտքի) վերացմամբ: Առարկայի անվան և «բանի» վերա
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ցումն անհրաժեշտորեն ենթադրում է նաև առարկայի կեղծ,
ոչ իրական գոյությունը կամ ընդհանրապես չգոյությունը:
Թվում է, թե իրի անվան, նրա մասին գաղափարի վերաց
ման հետ առարկայի վերացման հարցը Օձնեցին չի դիտում
անուն–հասկացության և գաղափարի առաջնայնության տե
սակետից: Մտածողության ձևերը բխեցնելով օբյեկտիվ իրա
կանությունից` Իմաստասերը հավաստում է սոսկ, որ միտք`
գոյություն չունեցող որևէ բանի մասին, առհասարակ չի կա
րող լինել, և որ մտային ամեն մի կառուցում, մտածողության
մեջ առկա յուրաքանչյուր կապ համապատասխան են իրերի
իրականության մեջ գոյություն ունեցող դրությանն ու հա
րաբերություններին:
Այսպիսով` Օձնեցին որդեգրում է հասկացության
նկատմամբ իրի, կամ որ նույնն է ընդհանուրի նկատմամբ
եզակիի առաջնության արիստոտելյան միտքը: Անկախ իր
սուբյեկտիվ ցանկությունից` հայ մտածողը օբյեկտիվորեն
պաշտպանում էր գիտականության սկզբունքը, նորովի ար
ձագանքում անտիկ գիտության ջահակիրների գաղափար
ներին, դառնում հայ իրականության մեջ դրանց յուրահա
տուկ պաշտպանն ու արմատավորողը:
Այսպիսով` լինելով Հայ եկեղեցու նշանավոր գործիչնե
րից ու տեսաբաններից մեկը` աստվածաբանական–կրոնա
կան իր երկերում Օձնեցին ներկայանում է իբրև յուրօրինակ
աշխարհայացք ու մտածելակերպ ունեցող մտավորական:
Հայացքների` պատմականորեն բացատրելի սահմանափա
կությամբ, իրականության, ըստ ամենայնի, կաշկանդուն
քննությունից բխող կռահումների ու ընդհանրացումնե
րի անհամակարգ բնույթով հանդերձ` Օձնեցին իր համեստ,
բայց ուրույն տեղն ունի հայրենական մտքի պատմության
մեջ և իրավամբ տեսաբան ու իմաստասեր է` գրական հակա
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մարտում գործադրած զենքի և սեփական դրույթների հիմ
նավորման միջոցների ու եղանակների տեսակետից:

2. Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունն ու
աշխարհայացքային հիմքերը

Քրիստոնեության բազմադարյա պատմությունը միա
ժամանակ այլազան ու տարաբնույթ աղանդների, կրոնա
գաղափարական և կրոնափիլիսոփայական ուսմունքների,
հոսանքների, «ուղղափառության» և «հերետիկոսության»
անզիճում պայքարի պատմություն է:
Միջնադարյան աղանդավորության պատմության մեջ
բացառիկ նշանակություն ունի պավլիկյանությունը: Ձևա
վորվելով Հայաստանի արևմտյան` բյուզանդական մասում՝
այն շուտով լայն տարածում է ստանում Արևելա–Հռոմեա
կան կայսրությունում, իսկ հետագայում մուտք գործում
եվրոպական այլ երկրներ (Բուլղարիա, Իտալիա, Ֆրանսիա,
Կիևյան Ռուսիա և այլն)՝ կազմելով բոգոմիլների, կատար
ների, ալբիգոյցիների և այլ աղանդավորական շարժումների
գաղափարական հիմքը: Պավլիկյանության ազդեցությունը
ուղղակի կամ միջնորդավորված ձևով արտահայտվել է նաև
Ռեֆորմացիայի գաղափարախոսության մեջ:
Հետազոտողները գերազանցապես առաջնորդվել են
սոցիոլոգիական մեթոդաբանության սկզբունքներով, որի
հետևանքով պավլիկյան շարժումը, որպես կանոն, բնութա
գրվել է իբրև՝ ա) սոցիալական` հակաեկեղեցական, հակա
ֆեոդալական, գյուղացիական, հակակայսերական շարժում,
բ) առաջադիմական գաղափարախոսություն, որը ցնցել է
Արևելքը և լուսավորել Արևմուտքը1, գ) դասակարգային
1

Ý. Ãèááîí, Èñòîðèÿ è ðàçðóøåíèå Ðèìñêîé èìïåðèè. ×. VI. Ì., 1885. Ñ.
265-266. B. A Russel, History of Western Philosophy, N. Y. 1945, p. 448.
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պայքարի արտահայտման յուրահատուկ ձև (մարքսիստա
կան մեթոդաբանության շրջանակներում): Խորհդահայ
գիտնականներն այդ ամենին ավելացնում էին պավլիկյան
ների գործուն մասնակցությունը հայ ազգային–ազատա
գրական պայքարին` ընդդեմ թե՛ Բյուզանդական կայսրու
թյան, թե՛ Արաբական խալիֆայության տիրապետության1:
Բացի այդ, գիտնականները պավլիկյան շարժումը հետազո
տել են Բյուզանդական կայսրության, այսինքն` համաշխար
հային պատմության տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած` ան
տեսվել է պավլիկյան շարժման ու գաղափարախոսության
ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը` հայոց ազգ
 ային
կեց
 ության և ազգային գաղափարախոսության տեսանկյու
նից2, քանզի նման խնդիր չէր ծագում նշված մեթոդաբանու
թյան կիրառման շրջանակներում: Մինչդեռ, հետազոտա
կան սույն կտրվածքի առանձնացումը հնարավորություն է
ընձեռում բացահայտել պավլիկյան աղանդի նոր կողմերն
ու գործառութային դերը, ինչն անհնար է բացահայտել սո
ցիոլոգիական մեթոդներով, համաշխարհային պատմության
տեսանկյունից:
Հետազոտական գրականությանը բնորոշ է մի միտում
ևս. թեև ընդունվում է պավլիկյան շարժման պատմության
տարբեր փուլերը, սակայն սովորաբար անտեսվում է դրանց
առանձնահատկությունները և գաղափարաքաղաքական
1

2

Р. М. Бартикян, Источники для изучения истории павликианского дви
жения. Ер., 1961. С. 48, Ե. Տեր-Մինասյան, Միջնադարյան աղանդների
ծագման և զարգացման պատմությունից, Եր., 1968, էջ 135, Գ. Տ. Խրլո
պյան, Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ
365-366
Այդ մասին տես` К. А. Мирумян, Культурная самобытность в контексте
национального бытия. Ер., 1994., նույնի` Հայ ազգային մտքի ուսումնա
սիրության ելակետային մեթոդաբանական հասկացությունների մասին //
Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, պրակ 2, եր.,
1995, նույնի` Պավլիկյան շարժումը ազգային կեցության համատեքստում,
նույն տեղում:
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ուղղվածությունը: Դրա հետևանքով պավլիկյան աղանդի
շուրջ երեք դար տևող պատմությունը դիտվում է որպես միա
սեռ ամբողջություն և առանձին՝ հատկապես վերջին փուլին
բնորոշ գաղափարաքաղաքական կողմնորոշումը տարած
վում է ամբողջ շարժման վրա: Մինչդեռ, պավլիկյան շարժ
ման ուսումնասիրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնել վերոհիշյալ բոլոր հանգամանքներն ու նկատառում
ները, ինչը թույլ է տալիս նորովի գնահատել ու արժեվորել
միջնադարյան այդ բազմանիստ և բազմաշերտ երևույթը:

2.1 Պավլիկյան շարժման գաղափարաքաղաքական
բնութագիրը

Որոշ տեղեկությունների համաձայն` պավլիկյան շար
ժումը սկիզբ է առել VI դարի վերջին, Արևմտյան Հայաս
տանում՝ բյուզանդական կայսրերի հակահայկական քա
ղաքականության հետևանքով, որի հիմնական նպատակն
էր վերացնել ազգային ինքնուրույնության և ինքնության
երկու հիմնական հենարանները` նախարարական կարգն ու
ժառանգական իրավունքը, իսկ քաղկեդոնականության դա
վանանքի հետևողական ներմուծմամբ՝ զրկել ազգը նաև հո
գևոր հենարանից:
VII դարի կեսերին պավլիկյանությունը տարածվում է
կայսրության նաև փոքրասիական մարզերում՝ վերածվելով
ինքնուրույն շարժման: Այդ ժամանակաշրջանում ձևավոր
վում է նաև աղանդավորական գաղափարախոսությունը:
Շարժման ընդարձակմանը զգալիորեն նպաստել են Բյու
զանդական կայսրության ռազմաքաղաքական հզորության
ու հասարակական–տնտեսական կյանքի անկումը, կայսեր
իշխանության սոցիալական հենարանի նվազումը, կենտրո
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նախույս միտումների և սոցիալական խմորումների ու ընդվ
զումների սաստկացումը: Սոցիալական հակասությունների
սրման հետևանքով առաջացած բազմաբնույթ սոցիալական
շարժումները խարխլում էին կայսրությունը: Ստեղծված
պայմաններում պավլիկյան շարժումը սոցիալական բնույթ
ստացավ, իսկ գաղափարախոսությունը` աղանդավորական:
Այդ ամենն ընդլայնեց պավլիկյանության սոցիալական (և
ազգային) ու գաղափարական հիմքերը, ինչի շնորհիվ այն
վերածվեց բազմազգ շարժման՝ հայկական էթնոսի գերակա
յությամբ:
Կայսերական իշխանությունները չկարողացան կասեց
նել աղանդի տարածումը, իսկ հետապնդվող պավլիկյանները
ապաստանում էին Հայաստանի արևելյան` արաբական տի
րապետության տակ գտնվող մասում: Սկզբնական շրջանում
նրանք թաքնվում են արաբներից, բայց VIII դարի սկզբին
«դաշնակից լինելով բռնակալներին»` մուտք են գործում նաև
բնակավայրերը1, դառնում կայսրության կատաղի թշնամի
ները: Սահմաններն ամրապնդելու նպատակով արաբական
իշխանությունները պավլիկյաններին տեղավորում են սահ
մանամերձ վայրերում: Հավանաբար հենց այդ ժամանակ էլ
կազմակերպվում են պավլիկյանների զինված ջոկատները:
Հակառակ պարագայում պավլիկյանները հազիվ թե կարո
ղանային կատարել սահմանը պաշտպանելու պարտականու
թյունները: Այդ միջոցառումները բնականաբար ամրապն
դում էին խալիֆայության և թուլացնում կայսրության
առանց այդ էլ խարխուլ դիրքերը: Սակայն այստեղ պավլիկ
յանությունը չվերածվեց զանգվածային շարժման, ինչը բա
ցատրելի է թե՛ Խալիֆայության քաղաքականությամբ, թե՛
կայսրության քաղաքականության փոփոխությամբ:
1

Յոհաննու իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, էջ 46, 51:
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VIII դարի 20–ական թթ. բյուզանդական կայսր Լևոն III
Իսավրացին (717–741 թթ.) արմատապես փոխում է իր քաղա
քականությունը պավլիկյանների նկատմամբ: Այս քաղա
քական շրջադարձի հիմնական պատճառներից էր այն, որ
կայսրությոնում «անչափ մեծացել էր եպիսկոպոսների իշ
խանությունը, որոնք մարզերում հաճախ հեղինակության
միակ կրողներն էին»: Բյուզանդական եկեղեցին ձգտում էր
ոչ միայն անկախության` աշխարհիկ, պետական իշխանու
թյուններից, այլև գերիշխանության՝ ստեղծելով կայսերա
կան իշխանության ամենահզոր ընդդիմությունը:

Կայսրության համար ճակատագրական այս իրավիճակը
կայսեր իշխանությունից պահանջում էր երկրի բոլոր ուժե
րի ակտիվացում, որի համար «անհրաժեշտ էր հիրավի համա
կայսերական նշանակություն ունեցող գաղափարաքաղա
քական գործողություն, որը հասկանալի լինի բնակչության
ամենալայն խավերին» և բացարձակապես ոչ մեկին անտար
բեր չթողնի էթնիկապես խայտաբղետ կայսրությունում:
Խնդրի լուծումը կայսրերը տեսան պատկերամարտության
մեջ, որը դարձավ երկրի բոլոր ուժերի և՛ սահմ
 ան
 ազ
 ատմ
 ան,
1
և՛ համ
 ախմբմ
 ան միջ
 ոց ը (ընդգծումը մերն է – Կ. Մ.)» :
Մինչ պատկերամարտական քաղաքականության պաշ
տոնապես հայտարարելը (730 թ.), կայսր Լևոն III Իսավրացին
հրապարակեց իր հռչակավոր «Էկլոգան» (726 թ.), որով դի
մեց ժողովրդին ծրագրային գաղափարներով` հարուստների
և ընչազուրկների հավասարությունն օրենքի ու դատարանի
առջև, անօրինականությունների ու կաշառակերության վե
րացում և այլն:
Պատկերամարտական տրամադրություններն ու գա
ղափարները ծագել էին զանգվածային գիտակցության մեջ՝
1
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որպես հոգևորական խավի և բյուզանդական եկեղեցու ամե
նազորության, շքեղության ու հարստության դեմ յուրատե
սակ բողոքի ձև: Միջնորդավորված ձևով այն ուղղված էր
նաև կայսեր իշխանության և հասարակական–քաղաքական
ընտրախավի դեմ: Լևոն III Իսավրացին և նրա հետնորդնե
րը դրանում տեսան կայսեր իշխանության ամրապնդման
գաղափարական հիմնավորումն ու սոցիալական հենարանը,
կարողացան ընդհանրացնել և հստակեցնել այդ տրամադ
րությունները` ուղղելով իրենց անհրաժեշտ հունով:
Կայսրերը պատկերամարտությանը ծրագրային–ռազ
մավարական բնույթ հաղորդեցին. այն կոչված էր նպաստել
ներպետական խնդիրների լուծմանը, հասարակությունը
միաձույլ ամբողջի վերածմանը, կայսեր իշխանության դիր
քերի ամրապնդմանը, հետևբար` բյոզանդական եկեղեցու և
հոգևորականության ընդդիմության թուլացմանը: Միաժա
մանակ այդ ծրագիրը «ազգային համերաշխության» (ի տար
բերություն հունահռոմեական ունիվերսալիստական գա
ղափարի), ճնշված և ընչազուրկ խավերի պաշտպանության,
քաղաքի և գյուղի ռազմականացման, «ազգային և քրիստո
նեական հայրենասիրության միավորման» հենքի վրա «կոչ
ված էր միավորել կայսրության ջանքերն արաբական վտան
գի խափանման համար, որի վերացումից հետո պատկերա
մարտությունը սկսեց նվազել»` կատարելով պատմական և
քաղաքական իր առաքելությունը:
Ուստի պատկերամարտական ընդգծված միտվածու
թյամբ օժտված պավլիկյան աղանդը կարող էր դառնալ բյու
զանդական կայսրերի նոր քաղաքականության գաղափարա
կան հիմքը: Այդ հանգամանքը հանդիսացավ Լևոն III Իսավ
րացու և պավլիկյան շարժման առաջնորդների միջև դաշին
քի կնքման (731 թ.) նախադրյալը: Անշուշտ, կայսեր պատկե
րամարտական քաղաքականությունը պետք է տարբերել թե՛
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զանգվածային, թե՛ իշխող խավերի պատկերամարտությու
նից: Զանգվածային գիտակցության մեջ այն ձևավորվել էր
տարերայնորեն, իսկ հասարակական իդեալի առումով ուղղ
ված էր դեպի պատմական անցյալը՝ վաղ քրիստոնեական
համայնքների շրջանը, երբ պատկերապաշտություն դեռևս
գոյություն չուներ: Իշխող դասակարգերի առանձին խմբե
րի համար պատկերամարտությունը քաղաքական գերիշխա
նության հասնելու միջոց էր, կուսակցական կոնկրետ նպա
տակների էր ծառայում և վերաբերում էր ներկային: Կայսեր
համար այն ստացավ պետական–քաղաքական ամբողջական
գաղափարախոսության նշանակություն, որի խնդիրն էր ար
մատապես վերափոխել հասարակական–քաղաքական կյան
քը` ուղղված լինելով ապագային:
Կայսեր քաղաքականության համադրական բնույթի
շնորհիվ պատկերամարտական տրամադրություններն ու
պատկերացումները, ինչպես նաև դրանց մեջ առկա քաղա
քական ներունակությունները նպատակաուղղված զարգա
ցում ստացան: Միաժամանակ դա ընդհանուր գաղափարա
կան դաշտ ստեղծեց թե՛ կայսեր ու սոցիալական լայն խա
վերի, թե՛ կայսեր ու իշխող խավերի առանձին քաղաքական
խմբավորումների միջև «երկխոսության» համար:
Քաղաքական այս նուրբ և հեռահար քայլով կայսրերը
նախ՝ չեզոքացրին պավլիկյան շարժման վտանգը պետու
թյան համար, երկրորդ` հմտորեն օգտագործեցին նրանց
ռազմական ուժը՝ կայսեր և համակայսերական շահերի, մաս
նավորապես` սահմանների պաշտպանության համար: Եր
րորդ` ընդլայնեցին և ամրապնդեցին կայսեր իշխանության
սոցիալական բազան: Չորրորդ` ընդարձակեցին բյուզանդա
կան եկեղեցու քաղաքական ոտնձգությունների դեմ մղվող
պայքարի ճակատը: Կնքված դաշինքը միաժամանակ բարեն
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պաստ պայմաններ ստեղծեց պավլիկյան աղանդի արագ և
ազատ տարածման ու հզորացման համար:
Ինչ վերաբերում է արաբների և պավլիկյանների նշված
համագործակցությանը, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ
շարժումը ծագել և գերազանցապես տարածվել է կայսրու
թյունում: Ուստի աղանդավորներին առաջին հերթին հե
տաքրքրում էր կայսրերի, ոչ թե արաբների դիրքորոշումը,
քանզի վերջիններին նրանք դիմում էին կայսեր հալածանք
ներից թաքնվելու համար: Բացի այդ, Հայաստանի արաբա
կան մասում պավլիկյանությունը չդարձավ զանգվածային
շարժում: Վերջապես, պավլիկյան աղանդի տարածման հա
մար Բյուզանդիայում ավելի բարենպաստ պայմաններ կա
յին:
IX դարի երկրորդ տասնամյակից կայսրերը կրկին փո
խում են իրենց քաղաքականությունը: Վերսկսված հալա
ծանքներին հզորացած պավլիկյանները պատասխանում են
զինված ելույթներով, Թոմա Սլավոնի (Գազիացու) ապստամ
բությանն ակտիվ մասնակցությամբ (823 թ.), կայսրությա
նը բացահայտ պատերազմ հայտարարելով: Կայսեր քաղա
քականության նման փոփոխությունը դժվար է բացատրել
միայն շարժման ռազմաքաղաքական հզորացումով և բյու
զանդական եկեղեցու դեմ մղված վճռական պայքարով, քանի
որ դա տեղի էր ունեցել կայսրերի իսկ հովանավորությամբ:
Չպետք է մոռանալ, որ պավլիկյանության հզորացումը պայ
մանավորված էր առաջին հերթին կայսրերի հովանավորու
թյամբ: Ուստի քաղաքական շրջադարձի հիմնական պատ
ճառը կարելի է համարել այն, որ կայսրության քաղաքական
ռազմավարության տեսակետից պատկերամարտության, հե
տևաբար` նաև պավլիկյան շարժման առջև դրված խնդիրնե
րը հիմնականում լուծված էին (հոգևոր իշխանության են
թարկում աշխարհիկ իշխանությանը, եկեղեցու նյութական
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հզորության վերացում, արտաքին ներխուժումների կան
խում, կայսերական իշխանության ամրապնդում և այլն):
Կայսրության շահերի տեսանկյունից այն սպառել էր իրեն և
վերածվել ապակառուցողական գործոնի:
Սակայն շուրջ հարյուրամյա դաշինքի ընթացքում կու
տակած ուժը պավլիկյաններին հնարավորություն տվեց ոչ
միայն բացահայտ, անհաշտ պատերազմ վարել Բյուզան
դիայի դեմ, այլև կարճ ժամանակամիջոցում հիմնել նոր
համայնքներ, քաղաքներ, ամրոցներ: Այս պարագայում
շարժման շահերը նորից համընկան Խալիֆայության շահե
րին, որն այդ ժամանակ սկսել էր իր դիրքերը զիջել հզորա
ցող կայսրությանը, և պավլիկյանների ու արաբների միջև
կնքվեց նոր պայմանագիր: Սակայն այս դաշինքը ևս երկար
չտևեց, ինչը որոշ հետազոտողներ բացատրում են այն բա
նով, որ իբր «պավլիկյանների արմատական գաղափարները
նույնչափ վտանգավոր էին նաև արաբական իշխող դասա
կարգերի համար»1: Այսինքն՝ ենթադրվում է, որ դաշինքի
խզումը կատարվել է արաբների կողմից: Մինչդեռ թուլացող
Խալիֆայությունը հազիվ թե դաշնակիցների ընտրության
մեծ հնարավորություն ուներ. պատմությունը ցույց է տա
լիս, որ ո՛չ արաբները, ո՛չ էլ բյուզանդացիները չեն խորշել
որևէ, այդ թվում` նաև պավլիկյանների ռազմական օժան
դակությունից` անկախ դրա սոցիալական և գաղափարական
ուղղվածությունից:
Ռազմական առճակատման, քաղաքական պայմանների
փոփոխության, ռազմական համագործակցության առումով
Խալիֆայության անհուսալիության հետևանքը եղավ այն,
որ 843 թ. պավլիկյանները ստեղծեցին պետական ինքնու
րույն և անկախ միավորում՝ Թեֆրիկա մայրաքաղաքով, որը
1

Ե. Տեր-Մինասյան, Միջնադարյան աղանդների ծագման և զարգացման
պատմությունից, էջ 137:
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ոչ միայն բացարձակ անկախ էր Կոստանդնուպոլսից, այլև
թշնամական էր կայսրությանը: Հատկանշական է, որ այդ
միավորման ստեղծումը համընկավ Բյուզանդական կայս
րությունում պատկերապաշտության պաշտոնական վե
րականգնման հետ, որ տեղի ունեցավ նույն՝ 843 թ.: Կայս
րության և պավլիկյանների ռազմական դիմակայությունը
տևեց մոտ կես դար և 872 թ. ավարտվեց վերջիններիս պար
տությամբ, որից հետո պավլիկյանությունը որպես քաղա
քական գործոն անհետացավ պատմական ասպարեզից:
Այսպիսով` պավլիկյան շարժման քաղաքական միտվա
ծությունը բազմիցս փոխվել է, ինչն էապես պայմանավոր
ված էր Բյուզանդական կայսրության և Խալիֆայության
քաղաքականության փոփոխությամբ: Դրան համապատաս
խան` փոխվել է նաև պավլիկյանների քաղաքական գաղա
փարախոսությունը: Ուստի, ցանկացած եզրակացություն,
որ արվում է շարժման որևէ փուլի առնչությամբ, չի կարող
մեխանիկորեն տարածվել մյուս փուլերի վրա: Մինչդեռ, գո
յություն ունեցող գրականության մեջ պավլիկյան շարժու
մը գիտակցաբար, թե ենթագիտակցաբար դիտվում է որպես
ամբողջական և միատեսակ երևույթ: Պավլիկյան աղանդը
կրոնագաղափարական առումով ևս զարգացման տարբեր
փուլեր է անցել, ինչը ժամանակին ճիշտ նկատել է Հովհան
Օձնեցին. «Պատկերամարտությունից` խաչամարտություն
և քրիստոսատեցություն, և դրանից` անաստվածություն և
դիվապաշտություն»: Սակայն նույնը չի կարելի ասել պավ
լիկյան գաղափարախոսության աշխարհայացքային հիմքե
րի մասին:
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2.2. Պավլիկյան գաղափարախոսության
աշխարհայացքային հիմքերը

Պահպանված տեղեկությունները գերազանցապես վե
րաբերում են պավլիկյան շարժման վերջին փուլին` IX դարի
առաջին կեսին: Այդուհանդերձ, դրանք հնարավորություն
են ընձեռում ընդհանուր գծերով ներկայացնել պավլիկյան
գաղափարախոսության հիմքում ընկած աշխարհայացքի
հիմնական սկզբունքները, քանզի դրանք չէին կարող էա
կան փոփոխությունների ենթարկվել: Դա կպահանջեր աստ
վածաբանական և փիլիսոփայական հիմնարար գիտելիքներ,
տեսական–տրամաբանական բարդ կառուցումներ, որոնք ըն
դունելի չէին, և որոնցից խորշում էին պավլիկյան գաղափա
րախոսները:
Պավլիկյան գաղափարախոսությունը ձևավորվել է VII
դարի կեսին Բյուզանդական կայսրության մեջ ծայր առած
սոցիալական խմորումների ու դժկամությունների ժամանա
կաշրջանում և պետք է հիմնված լիներ աշխարհայացքային
ու գաղափարական այնպիսի սկզբունքների վրա, որոնք, մի
կողմից, մատչելի և ըմբռնելի լինեին սոցիալական լայն խա
վերին՝ անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից, իսկ
մյուս կողմից` հակադրվեին կայսրության պաշտոնական
գաղափարախոսությանը: Պավլիկյանության` որպես սոցի
ալական (սկզբնական փուլում) շարժման առաջնորդներն ու
գաղափարախոսները առաջին հերթին պետք է բացատրեին
ժողովրդական լայն զանգվածների սոցիալական ծանր կա
ցության, սոցիալական համատարած չարիքի առկայության
պատճառը, ինչը միաժամանակ շարժման օրինականության
և արդարացիության հիմնավորումն էր:
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Ինչպես յուրաքանչյուր գաղափարախոսություն պավ
լիկյան աղանդն ունեցել է իր գաղափարական ակունքները:
Այն զանազան աղանդավորական ուսմունքների յուրատե
սակ համադրում է (գնոստիկականության, մանիքեության,
մարկիոնականության և այլն), որոնք ընդհանուր շատ եզրեր
ունեին: Պավլիկյանության գլխավոր գաղափարական աղբ
յուրն էր մանիքեությունը, որն առաջացել էր Միջագետքում,
որտեղ խաչաձևվում էին կրոնափիլիսոփայական տարբեր
հոսանքներ: Մանին փորձեց համադրել աշխարհայացքային
հակադիր սկզբունքներ` մոնիստական և դուալիստական,
այսինքն` քրիստոնեական և զրադաշտական (հեթանոսա
կան) աշխարհայացքները, մեսիանականության` հայտնու
թյան մասին հիմնադրույթը և կեցության երկու սուբստան
ցային նախասկզբերի (Բարու և Չարի) գոյության մասին գա
ղափարը: Մանիքեության սուբստանցային (գոյաբանական)
դուալիզմը դարձավ պավլիկյան աշխարհայացքի հիմնական
կանխադրույթը: Մանիքեության և պավլիկյանության միջև
անմիջական ժառանգորդական կապի առկայությունը ժա
մանակին նկատել են բյուզանդական հայտնի հեղինակները`
Թեոփանեսը, Փոտը, Պետրոս Սիկիլիացին և այլք: Պավլիկյան
գաղափարախոսությունը միատարր չէր, այն «բազմաճյուղ»
էր, ինչը պայմանավորված էր նաև շարժման սոցիալական և
էթնիկ կազմով: Սակայն տարբեր գաղափարական հոսանք
ները ելնում էին միևնույն փիլիսոփայա–աշխարհայացքա
յին սկզբունքներից:
Հետևելով գնոստիկներին և մանիքեականներին և ի
տարբերություն պաշտոնական քրիստոնեական վարդապե
տության պավլիկյաններն ընդունում էին երկու հակադիր,
բայց և հավասարազոր աստվածային նախասկզբերի (չար
ու բարի աստվածների) կամ սուբստանցների գոյությունը:
Չար Աստվածը կամ Սատանան «այս աշխարհի արարիչն
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ու իշխողն» է, «իսկ ապագա աշխարհինը»` բարի Աստվածը
կամ Երկնային Հայրը, որն իշխանություն չունի երկրի վրա:
Մինչդեռ «հոռոմները միևնույն աստծուն համարում են և
Հայր Երկնային, և Արարիչ ամբողջ աշխարհի»: Տեսանելի
և զգայական աշխարհը Չար Աստծու արարչագործության
արդյունք է, իսկ «Բարի Աստվածը զգայական ոչինչ չի ստեղ
ծել»1 նա արարել է միայն այն, ինչ վերաբերում է բանակա
նությանը և անտեսանելի է մարդու համար: Աստվածային
(գոյաբանական) երկու նախասկզբի նման ըմբռնումը, ըստ
էության, ոչ այլ ինչ է, քան քրիստոնեական միասնական
Աստծու գործառույթների երկատում (դիխոտոմիա): Աստ
վածաբանական դուալիզմը և մոնիզմը` աշխարհայացքային
հիմնական այն սահմանագիծն է, որը տարբերում էր պավ
լիկյան գաղափարախոսությունը և քրիստոնեական վարդա
պետությունը: Դա գիտակցում էր հակամարտող կողմերից
յուրաքանչյուրը:
Այսպիսով` երկրային, զգայական–նյութական աշխարհի,
ինչպես նաև մարդու արարիչը Չար Աստվածն է: Դրա ապա
ցույցը պավլիկյան գաղափարախոսները որոնում էին նաև
Հին Կտակարանի տեքստերում: Նրանց կարծիքով` Երկնա
յին Աստվածը (Հայրը) ստեղծել է արեգակը և մարդկային հո
գին, այսինքնք` լուսավորը: Նրանք ընդունում էին ութ եր
կինքների (երկնային գոտիների, սֆերաների) գոյությունը,
որոնցից յոթը ստեղծել է Երկնային Աստվածը և որոնք գտն
վում են Նրա իշխանության ներքո, իսկ ութերորդը` ստորին
և տեսանելի երկինքը` Չար Աստվածը: Նախորդ շարադրան
քից տրամաբանորեն բխում է, որ վերին յոթ երկինքները ան
տեսանելի են և ոչ–նյութական, իսկ տեսանելին` նյութական:
Ուշագրավ է, որ երկնային գոտիների թիվը համընկնում է
1

Р. М. Бартикян, Источники для изучения истории павликианского
движения. С. 197-207.
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անտիկ և վաղմիջնադարյան հայ տիեզերագիտության մեջ
ընդունված թվին: Հետևաբար` երբ պավլիկյանները խոսում
էին արարչագործության մասին և դա հարաբերակցում էին
Չար Աստծու հետ, ապա նրանք նկատի ունեին հենց երկրա
յին աշխարհի` երկրի, երկրամերձ տարածության և ստորին`
տեսանելի երկնքի ստեղծումը: Նրանց աշխարհայացքում
գոտիների առկայությունը նշանակում է, որ պավլիկյան գա
ղափարախոսները ընդունում են ամբողջ աշխարհի և երկրի
գնդաձևությունը, որ ոչ–նյութական երկինքներն իրենց մեջ
են ընդգրկում նյութական երկինքն ու նյութական երկրային
աշխարհը: Միաժամանակ, նրանք, փաստորեն չէին ժխտում
նաև իսկական, գերագույն Բարի Աստծու արարչագործու
թյունը: Պարզապես դա վերաբերում է վերին յոթ երկինք
ներին, որոնք չէին մտնում երկրային աշխարհ պավլիկյան
հասկացողության մեջ և որոնք գտնվում են դրանից վեր:
Այսպիսով` պավլիկյան ուսմունքը տարանջատում է
Չարն ու Բարին՝ որպես գոյաբանական (սուբստանցային)
նախասկզբեր, երկրային և երկնային աշխարհները, անբան
և բանական ոլորտները, ներկ ան ու ապ
 ագ
 ան, զգայության և
բանականության, տեսանելի ու անտեսանելի, նյութական և
ոչ–նյութական աշխարհները: Ընդսմին` նշված բոլոր հակադ
րույթներում առաջին անդամները համընկնում են (ինչպես
և երկրորդ անդամները): Այլ կերպ ասած՝ դրանք երկու հա
կադիր աստվածային էությունների՝ ա) արարչագործության
արդյունք են, բ) գոյության և իշխանության ոլորտներն են:
Աստվածաբանական առումով ստորադասության (սու
բորդինացիոն) ուսմունքի պաշտպանումը միասնական ամ
բողջի (Աստծու, արարված աշխարհի) դիխոտոմիկ բաժան
ման հետևանք է: Ուստի, եթե հարցին մոտենանք տիեզերքի
ամբողջական աստիճանակարգի (հիերարխիայի) տեսանկ
յունից, ապա ակնհայտ է դառնում իսկական Երկնային Աստ
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ծու գերիշխող դիրքը, թեև Նա անմիջապես չի միջամտում
երկրային գործերին, ինչը պատկանում է Չար Աստծու գոր
ծունեության ոլորտին:
Ըստ պավլիկյանների` ստեղծելով մարդկային հոգին և
բանականությունը, Երկնային Աստվածը մարդու մեջ ներ
մուծեց երկրային կյանքի իմաստավորման ու իմացության
ներունակությունը: Իսկ երկիր ուղարկելով մերձավոր հրեշ
տակներից մեկին` Քրիստոսին, նա հիշեցրեց մարդկանց իր`
որպես բարձրագույն և ճշմարիտ Աստծու գոյության մասին,
որպեսզի մարդիկ չմոռանան իրական Գերագույն Տիրոջը և
կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել բարու և չարի միջև՝ իրենց
գործողություններով միշտ ձգտելով առ Երկնային Աստված:
Հետևաբար` միջնորդավորված ձևով ընդունվում էր մարդու
կամքի ազատությունը, բարու և չարի միջև ընտրության
հնարավորությունը, ինչն իրագործվում է Երկնային Աստ
ծու կողմից մարդուն շնորհված բանականության միջոցով:
Այսինքն՝ մարդը՝ որպես մարմնականի և հոգևորի միասնու
թյուն դիտվում էր որպես աստվածային երկու նախասկզբի
ծնունդ ու կրող: Նյութական բնությամբ նա պատկանում է
Չար Աստծուն՝ երկրին, իսկ հոգևոր–բանական բնությամբ`
Բարի Աստծուն` երկնքին: Բարի Աստծու կողմից արարված
բանականության շնորհիվ էլ մարդը կապված է երկնքի հետ:
Այստեղից միաժամանակ բխում է, որ մարդը որևէ պա
տասխանատվություն չի կրում կատարած մարմնական,
երկրային մեղսագործությունների, չարագործություննե
րի համար, քանզի նրա մարմինը Չար Աստծու ստեղծագոր
ծությունն է, ուստի նա ենթարկվում է վերջինիս: Դրանով
արդարացվում էր ցանկացած արարք, գործողություն, այդ
թվում` բռնությունը, թալանը, կողոպուտը և այլն: Մյուս
կողմից՝ համարվում էր, որ մարդը կոչված է պայքարել չարի
քի և անարդարության ու դրանց արարիչ` Սատանայի դեմ՝
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հանուն Բարի Աստծու տիրապետության ժամանակի մոտեց
ման ու հաստատման:
Այսպիսով՝ իսկական, գերագույն Բարի Աստվածն օժտ
ված է զուտ տրանսցենդենտալ (անդրանցական) հատկանիշ
ներով և որևէ անմիջական առնչություն չունի ո՛չ երկրա
յին աշխարհի ստեղծմանը, ո՛չ երկրային անցուդարձերին,
սակայն, ինչպես պարզվում է, Նա, այդուհանդերձ, այնքան
էլ անտարբեր չէ երկրային գործընթացների և մարդկանց
նկատմամբ: Հակառակ պարագայում դժվար է բացատրել
նրա կողմից մարդկային հոգու և բանականության ստեղծու
մը, Քրիստոսին երկիր ուղարկելու հանգամանքը: Այստեղից
տրամաբանորեն բխում է նաև, որ երկրային աշխարհը, ի վեր
ջո, նույնպես գտնվում է Երկնային Հոր հսկողության տակ:
Շրջապատող աշխարհում առկա չարիքի գոյաբանական
կամ ոչ–գոյաբանական կարգավիճակի խնդիրն առանցքա
յին էր հայ հայրաբանության համար: Մեսրոպ Մաշտոցն
ու Եզնիկ Կողբացին չարիքի պատճառները և հավերժ Բա
րի Աստծու հետ դրա հարաբերակցության հարցը դասական
հայրաբանության ոգով լուծեցին կամքի ազատության ուս
մունքի միջոցով՝ դրանով իսկ քրիստոնեական միասնական
Աստծուն` Արարչին ապահովագրելով երկրի վրա տիրող
չարիքի պատասխանատվությունից: Այսինքն` մարդ արա
րածը, օժտված լինելով բանականությամբ և չարի ու բարու
միջև ընտրության ազատությամբ, ինքն է անձամբ պատաս
խանատու իր գործունեության և դրա հետևանքների համար:
Կամքի ազատության ուսմունքը տալիս է չարի և անարդա
րության գոյության տեսական–տրամաբանական հիմնավո
րումը և դրանց զրկում գոյաբանական կարգավիճակից:
Պավլիկյան գաղափարախոսները՝ հեռու լինելով փիլիսո
փայական–աստվածաբանական մտածողությունից, մտակա
ռույցներից և հաշվի առնելով սոցիալական կոնկրետ հաս
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ցեատիրոջը, հարցը լուծում են ուղղակիորեն. եթե Աստված
նաև Արարիչ է, ապա նա է ստեղծել ամբողջ գոյը, այն ամենը,
ինչ իրապես գոյություն ունի, իսկ քանի որ չարը գոյություն
ունի, հետևաբար՝ Աստծուն պետք է համարել նաև չարիքի
ծնող, արարիչ: Բայց այդ դեպքում նա չի կարող իսկական,
ճշմարիտ Աստված կոչվել, որի էությունն անկասկած հենց
բարությունն է: Այսպիսով` պավլիկյանների տրամաբանու
թյամբ մնում է ընդունել նաև Չար Աստծու` որպես արարչի
գոյությունը: Այսինքն` ի հակադրություն կամքի ազատու
թյան ուսմունքի, որը, փաստորեն տարբերակում է գոյի երկու
մակարդակ` ի սկզբանե արարված աշխարհը և այն, ինչ առա
ջացել ու առաջանում է հասարակական կյանքի` մարդկանց
գործունեության և փոխհարաբերությունների ընթացքում:
Վերջին` սոցիալական կարգի գոյը ածանցյալ է, այն չունի և
չի կարող աստվածային ծագում, սուբստանցի կարգավիճակ
ունենալ: Ի հակադրություն այս տրամաբանության` պավ
լիկյան գաղափարախոսները նույնացնում էին գոյի ընկալ
ման երկու մակարդակը, երկուսն էլ դիտում սուբստանցային
նախասկզբեր:
Նման պարագայում Բարի, իսկական Աստծու տեղն ու
իշխանությունը տեղափոխվում են ապագայի ոլորտ, որին
ձգտելը կազմում է մարդկային կյանքի գերխնդիրն ու գերն
պատակը: Արարիչ Աստված —> երկրային կյանք —> երկնա
յին Բարի Աստծու արքայություն սխեման կազմում է տիե
զերական ժամանակի ընթացքի ատաղձը: Երկրային կյանքն
արարչագործության և իր իսկ գոյության նպատակի միջև
կապող օղակի դեր է կատարում: Այստեղ է տեղի ունենում
չարի և բարու հակադիր նախասկզբերի անզիջում պայքարը,
երկրի վրա պետք է որոշվի անհաշտ պայքարի ելքը, և նպա
տակին հասնելու համար պիտանի են բոլոր միջոցները, այդ
թվում` զինված պայքարը: Այսինքն` բարին հանդես է գալիս
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որպես նպատակ, ապագա, իսկ չարը` առկա իրականություն,
ներկա:
Հիշյալ նկատառումները բացատրում են պավլիկյան
ների խիստ բացասական վերաբերմունքը Հին Կտակարա
նի նկատմամբ: «Նրանք մերժում են Հին Կտակարանի բոլոր
գրքերը»` համարելով դրանք դժբախտությունների պատ
մություն, քանզի պաշտպանում են դժբախտությունների
արարչին: Թեև պավլիկյան ուսմունքը ժխտում էր Հին Կտա
կարանի պատմության ուրվագիծը, սակայն դա բնավ չի նշա
նակում ժամանակի մեջ դրա գոյության փաստի բացասումը:
Հին Կտակարանի դարաշրջանը դիտվում է իբրև պատմու
թյան փուլերից մեկը և որևէ կանխորոշում չի բովանդակում:
Բացի այդ, այնտեղ պաշտպանվում է մարդկանց անհավասա
րության սկզբունքը: Երկրային ժամանակը, այսպիսով, ըն
թանում է անցյալից (արարչագործությունից) դեպի ներկան,
իսկ ալստեղից` դեպի ապագան (Բարի Աստծու տիրապետու
թյուն): Հետևաբար` տիեզերական ժամանակի ընթացքը ոչ
միայն ուղղագիծ է, այլև վեր ընթ
 աց ու եռ աստ
 իճ ան:Այստեղից
հետևում է նաև, որ Չար Աստծու իշխանությունն անցողիկ
է և երբեք չի կրկնվի հետագայում` Բարի Աստծու տիրապե
տության հաստատումից հետո: Վերոհիշյալ գաղափարներն
ու սկզբունքները վերաբերում են պավլիկյան գաղափարա
խոսության աշխարհայացքային հիմքերին, որոնք էլ շարժ
մանը հաղորդեցին գործնական–քաղաքական բնույթ:
Հին Կտակարանը վերաբերում է տիեզերական պատմու
թյան անցյալին, իրենց` պավլիկյանների գաղափարախոսու
թյունը` ներկային, Ավետարանը` ապագային: Մարդկային
կյանքը վերաբերում է ներկա ժամանակին, որտեղ ապագա
յին անցնելու հիմքերն են դրվում:
Պավլիկյան գաղափարախոսության մեջ առանցքային
նշանակություն ունի պաշտոնական քրիստոնեական եկե
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ղեցու և Սուրբ Գրքերի նկատմամբ դիրքորոշումը, մի հան
գամանք, որը բնորոշ է միջնադարյան գաղափարախոսական
բոլոր, այդ թվում` նաև աղանդավորական հոսանքներին և
շարժումներին:
Ձևավորվելով Բյուզանդական կայսրության թուլաց
ման, կենտրոնախույս միտումների խորացման, հունական
եկեղեցու և հոգևոր իշխանության նյութական ու քաղա
քական հզորացման (որի շնորհիվ այն մրցում էր կայսեր աշ
խարհիկ իշխանության հետ), սոցիալական խմորումների և
զանգվածային դժկամության պայմաններում՝ պավլիկյան
գաղափարախոսությունը, հատկապես սկզբնական փուլում,
գերազանցապես ուղղված էր պաշտոնական եկեղեցու, նրա
ծեսերի, խորհուրդների և հոգևորականության դեմ: Պետրոս
Սիկիլիացու հաղորդման համաձայն` «նրանք մերժում են
պատվական և կենարար խաչի պատկերը, ներգործությունն
ու զորությունը, բազում լուտանքների են ենթարկում այն»:
«Նրանք խորշում են եկեղեցու քահանայապետերից, ասում
են, թե քահանայապետերը Տիրոջ դեմ ժողովվեցին», «մեր
ժում են մեր երեցներին և մնացած հոգևորականներին» :
Սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ պավլիկյաննե
րը մերժում էին եկեղեցու դերն ու նշանակությունն առհա
սարակ: Խոսքը, ի վերջո, եկեղեցական բարդ ծեսերի, եկեղե
ցական կազմակերպական կառույցի բազմաստիճանության
պարզեցման և մատչելի դարձնելու, սոցիալ–տնտեսական և
քաղաքական կյանքի անկայունության պայմաններում հու
նական եկեղեցու հզորացման և ճոխության նկատմամբ հա
կազդման մասին է:
Հոգևոր իշխանությունների և եկեղեցու դեմ բողոքն ար
տահայտվում էր եկեղեցական ճոխ սպասքի մերժմամբ, որը
մատչելի չէր կայսրության բնակչության սոցիալական լայն
խավերին:
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Մերժելով պաշտոնական քրիստոնեությունն ի դեմս
հունական տիեզերական եկեղեցու` պավլիկյաններն իրենց
էին համարում իսկական ճշմարիտ քրիստոնյաներ՝ որպես
նպատակային խնդիր առաջադրելով ընդհանրական («կաթո
ղիկե») եկեղեցու ստեղծման գաղափարը, որը մատչելի կլի
նի յուրաքանչյուր մարդուն և զուրկ` հոգևորականության
պաշտոնականացված ճոխությունից և հիմնված կլինի Սուրբ
Գրքերի իրական սկզբունքների վրա: Փաստորեն նրանք
փորձում էին վերականգնել քրիստոնեական առաջին հա
մայնքների ոգին և կազմակերպական ձևերը: Այսպես` պավ
լիկյան համայնքների կրոնական կյանքում բացակայում
էին եկեղեցական շինությունները, իսկ աղոթքները կատար
վում էին բացօթյա տեղերում, որոնք փոխաբերական իմաս
տով կոչվում էին «կաթոլիկե եկեղեցի» կամ «աղոթատեղի»:
Պարզությունը, հասանելիությունը, զանգվածայնությունը,
կրոնական կյանքի կազմակերպման կայունացած ձևերի և
կանոնների բացակայությունը պավլիկյան գաղափարախո
սության կարևորագույն սկզբունքներից են, որոնք լիովին
համապատասխանում էին սոցիալական ստորին խավերի
տրամադրություններին ու պահանջներին:
Մյուս կողմից՝ նշված հանգամանքները չեզոքացնում
էին հավատքի օբյեկտի և սուբյեկտի միջև գոյություն ու
նեցող օտարվածությունը, եկեղեցու՝ որպես նյութական, օբ
յեկտիվացված կառույցի միջնորդի դերի բացասումը հավա
տացյալների և Աստծու միջև: Որպես նյութական, զգայական
կառույց` եկեղեցին (շինությունը) նույնացվում էր չարիքի
հետ, համարվում Սատանայի ծնունդ:
Խոսքի միջոցով Աստծու հետ անմիջական հաղորդակց
ման հնարավորությունն ավելորդ էր դարձնում նաև սրբերի
և սրբապատկերների, խաչի պաշտամունքը: Պավլիկյանները
«հայհոյում են նաև պատվական խաչը, մերժում են մարգա

ԳԼՈՒԽ Է, ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ VIII ԴԱՐՈՒՄ

573

րեներին և մյուս սրբերին»: Պատկերապաշտներին և խաչա
պաշտներին նրանք նույնացնում էին կռապաշտների հետ,
քանզի և՛ սրբապատկերները, և՛ խաչն ընկալվում էին որպես
իրեղեն, մարդու կողմից ստեղծված առարկաներ, այսինքն`
Սատանայի ծնունդ: Ուստի պավլիկյաններն երկրպագում
էին Ավետարանը, քանզի նրանց կարծիքով, միայն Ավետա
րանն է բովանդակում Քրիստոսի խոսքը: Ըստ նրանց, ոչ թե
զգայապես ընկալելի խաչն ու սրբապատկերները, այլ խոսքն
է Քրիստոսի հետ հաղորդ դառնալու միակ ճշմարիտ ճանա
պարհը:
Պատկերամարտության պավլիկյանների տեսական հիմ
նավորումը հետևյալն է. «Կեղծ սրբապատկերների պիղծ
սահմանումն իր համար ոչ մի հիմք չունի ո՛չ Քրիստոսի,
ո՛չ առաքելական և ո՛չ էլ հայրական ավանդություննե
րում, չկա դրանց սրբագործումը և սուրբ աղոթքների մեջ,
որպեսզի կարելի լինի դրանք սովորական իրերից վերածել
սրբազան առարկաների, ուստի և դրանք շարունակ մնում
են սովորական իրեր, որոնք ոչ մի առանձնահատուկ նշա
նակություն չունեն, բացի նրանից, ինչ նրանց հաղորդել է
նկարիչը»: Այստեղից հետազոտողները կատարում էին մի
շարք ընդհանրացումներ. 1) պավլիկյանները հանգել են ոչ
միայն եկեղեցու մերժման, այլև «հասկանում էին, որ եկեղե
ցին, ճիշտ այնպես, ինչպես որ սրբապատկերները, մարդու
հորինվածն են», 2) պավլիկյանների պատկերամարտությու
նը «խթանում էր ռացիոնալիստական մտածելակերպի զար
գացումը»: Ի տարբերություն պատկերապաշտների, որոնց
համաձայն` «Աստծուն կարելի է ճանաչել նրա զգայական
պատկերման միջոցով», Աստծու «ռացիոնալիստական ըն
կալման կողմնակիցները… պահանջում էին աստվածայինի
գոյության տրամաբանական արդարացում, նրա արդարա
ցումը բանականության առջև»:
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Սակայն այս դեպքում, նախ` պետք է հաշվի առնել այն
հանգամանքը, որ պավլիկյանները մերժում են ոչ թե եկեղե
ցին առհասարակ, այլ հունական տիեզերական եկեղեցին,
որի փոխարեն նրանք ձգտում են ստեղծել մի այլ «տիեզե
րական» եկեղեցի: Այսինքն` խոսքը գոյություն ունեցող եկե
ղեցու կազմակերպական ձևերի ու կառուցվածքի փոփոխու
թյան, և ոչ թե դրանց մերժման մասին է:
Երկրորդ` հաշվի չի առնվում այն կարևոր հանգաման
քը, որ քրիստոնեական վարդապետությունը չի մերժում, այլ
հակառակը` շեշտում է նաև խոսքի միջոցով աստվածայինին
հաղորդ դառնալու հնարավորությունը: Ինչ վերաբերում է
աստվածայինի գոյության տրամաբանական արդարացմանն
ու հիմնավորմանը, ապա այդ խնդիրն առավելագույնս լուծ
վում էր քրիստոնեական վարդապետության, հատկապես`
հայրաբանության, այլ ոչ թե պավլիկյանների գաղափարա
խոսության շրջանակներում, որոնք անչափ հեռու էին բա
նական–տրամաբանական ուսմունք ստեղծելուց: Ուստի ռա
ցիոնալիզմի զարգացումը պավլիկյանների հետ կապել` առն
վազն չափազանցություն է:
Երրորդ` պավլիկյան պատկերամարտությունը չի կա
րելի նույնացնել առհասարակ պատկերամարտական գաղա
փարախոսության հետ: Թվում է, թե ռացիոնալիզմի կապակ
ցությամբ արտահայտված նկատառումները վերաբերում են
հենց պաշտոնական՝ պատկերամարտությանը:
Այսպիսով` պավլիկյանները մերժում էին միջնորդու
թյան և միջնորդների` պաշտոնական հոգևորականության,
սրբերի, խաչի, սրբապատկերների, մարգարեների անհրաժեշ
տությունը: Նրանք առանձնապես քննադատում էին մար
գարեներին, որոնց անվանում էին «ավազակներ», գողեր,
Չար Աստծու սպասավորներ: Սակայն քննադատելով Հին
կտակարանային մարգարեներին և մերժելով պաշտոնական
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եկեղեցու սրբերին՝ պավլիկյանները, գնոստիկների օրինա
կով, իրենց էին անվանում կատարյալ քրիստոնյա, Աստծու
մարդիկ, հրեշտակներ, մարգարեներ, իսկ իրենց առաջնորդ
ներին` «Փրկիչ», «Սուրբ ոգի», «Ավետիս», «Ազատարար»,
«Քրիստոս»: Այսինքն` մերժելով պաշտոնական քրիստոնեա
կան խորհրդանիշները և արժեքները, պավլիկյանները յու
րացնում էին դրանք` ստեղծելով սեփական սրբերի ու մար
գարեների՝ որպես քրիստոնեության խորհրդանիշների և
վարդապետության «իսկական կրողների» պանթեոն:
Քրիստոսի անձն ու գործունեությունը, բնականաբար,
կենտրոնական տեղ էր զբաղեցնում պավլիկյան ուսմուն
քում: Սակայն, ի տարբերություն պաշտոնական Եկեղեցու,
Քրիստոսը չէր համարվում Աստծու Որդի: Ըստ պավլիկյան
ների, Երկնային Հայրը, տեսնելով մարդկանց տառապանքնե
րը, երկնային հրեշտակներից մեկին հայտարարեց իր որդին
և ուղարկեց երկիր` նախօրոք զգուշացնելով նրան սպասվե
լիք տանջանքների մասին: Քրիստոսն իջավ երկնքից, ծնունդ
առավ Մարիամից, բացատրեց մարդկանց, որ նրանց Արարի
չը ոչ թե Երկնային, այլ Երկրային Աստվածն է, որն ապրում
է մարդկանց մեջ: Դրանից հետո նա խաչվեց, հարություն
առավ և համբարձվեց: Ուստի, ովքեր ընդունում են Նրան
և հավատում Նրա խոսքերին, ազատվում են ահեղ դատաս
տանից: Իբրև ապացույց, պավլիկյանները հղում էին Պողոս
առաքյալի թղթերը, որտեղ հանդիպում ենք հետևյալ մտքին.
«Առաջին մարդն` յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն Տեր
յերկնից և որպես զգեցաք զպատկեր հողեղենին, զգեցցուք և
զպատկեր երկնաւորին»: Նշված հանգամանքը միանգամայն
բավական է դատաստանից խուսափելու համար, այն էլ ոչ
հեռավոր ապագայում, այլ երկրի վրա, կենդանության օրոք:
Իսկ քանի որ Քրիստոսը ընդամենը Երկնային Աստծու հրեշ
տակներից մեկն է, ապա Մարիամը չի կարող Աստվածամայր
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կոչվել: Ավելին` պավլիկյանները «ամենափառավորյալ ու
միշտ կույս Աստվածածնին խորշում են դասել անգամ սովո
րական բարի մարդկանց թվում, չեն ընդունում, որ նրանից է
ծնվել Տերը, այլ ասում են, թե… Տիրոջը ծննդաբերելուց հետո
նա Հովսեփից ուրիշ երեխաներ էլ ծննդաբերեց»: Հետևելով
գնոստիկներին` պավլիկյանները համոզված էին, որ Քրիս
տոսը «իր մարմինը երկնքից է բերել», իսկ Մարիամը Նրա հա
մար սոսկ «խողովակի» դեր է կատարել, որի միջով Նա անցել
է մինչ մարդկանց ներկայանալը: Հետևաբար` ինչպես վկա
յում է նաև Հովհան Օձնեցին, պավլիկյանները ժխտում էին
Քրիստոսի մարդկային մարմնական բնությունը, Նրա մարմ
նական տառապանքները դիտում որպես երևակայության
արգասիք: այստեղիղ պարզ է դառնում, թե ինչու պավլիկ
յանների կարծիքով չի կարելի Քրիստոսի հետ հաղորդվել
հացով և գինով, մկրտվել ջրով: Չէ՞ որ դրանք այս աշխարհի
Արարչի ստեղծվածներն են: Ուստի հաղորդության հացն ու
գինին նրանք համարում էին սովորական երկրային հաց և
գինի, որոնք որևէ սրբություն չեն պարունակում:
Քրիստոսի կերպարի և մարդեղացման նման փոխակեր
պումը պատահական չի թվում թե՛ կրոնագաղափարական,
թե՛ գործնական առումով: Նախ` Քրիստոսին Երկնային
Աստծու Որդի ճանաչելը կնշանակեր Երկնային Հոր անմիջա
կան միջամտում երկրային գործերին, որը Չար Աստծու իշ
խանության ոլորտն է: Երկրորդ` որպես երկնային հրեշտակ,
Քրիստոսը ոչ մի ընդհանրություն չունի մարդու հետ, քանզի
հակառակ դեպքում նա պետք է դիտվի Սատանայի ծնունդ:
Իսկ դա նշանակում է, որ Քրիստոսի մարմինը նյութական չէ,
այլ երևութական: Երրորդ` Քրիստոսի ոչ աստվածային էու
թյունը, հրեշտակի կարգավիճակը պավլիկյան առաջնորդնե
րին հնարավորություն էր տալիս Աստծու հանդեպ առանց
որևէ ոտնձգությունների ստանձնել «Փրկչի», «Մեսիայի»,
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դեր: Այս հանգամանքը մա
սամբ բացատրում է այն հարցը, թե ինչու պավլիկյանները
հատուկ ուշադրություն էին դարձնում Քրիստոսի կյանքի
պատմությանը, մի պատմություն, որն ընկալվում է որպես
շարժում ներկայից դեպի ապագա, երկրային` չար և անար
դար աշխարհից դեպի երկնային արդար աշխարհ: Չորրորդ`
Քրիստոսը ընդամենը Երկնային Աստծու բանբերն է:
Արտահայտելով հասարակական ստորին խավերի կեն
սական և գործնական շահերը, նրանց բողոքը սոցիալական
իրականության դեմ՝ պավլիկյան գաղափարախոսությունը
պետք է հատուկ ընդգծեր ներկայի և սպասվելիք ապագա
յի հարաբերակցության խնդիրը, որի գործնական լուծումը
կոչված էին իրականացնել շարժման առաջնորդները: Ուստի
պատահական չէ, որ Քրիստոսի պատմությունը գործնակա
նում վերածվում էր շարժման առաջնորդների դերի, նրանց
գործունեության պատմության:
Հիշյալ դատողություններն ու նկատառումները ևս պար
զաբանում են այն հարցը, թե ինչու Սուրբ Գրքերից պավլիկ
յանները ընդունում էին միայն Նոր Կտակարանը` բացառե
լով «եկեղեցու մեծ և իսկական հիմքի, երկնից արքայության
բանալեպան, առաջին առաքյալ Պետրոսի երկու կաթողիկե
թղթերը»: Հավանաբար դա պայմանավորված էր այն բանով,
որ Պետրոս առաքյալը համարվում էր եկեղեցական հաստա
տության խորհրդանիշը և վեմ հավատո: Պատրիարք Փոտի
վկայությամբ պավլիկյանները մերժում էին նաև Ղուկասի
Ավետարանը, ինչը, հավանաբար, բացատրվում է այն բա
նով, որ այն սրբացնում է Հին Կտակարանի մարգարեներին:
Հավանաբար, պավլիկյան շարժման սկզբնական փուլում` VII
դարի կեսերին պավլիկյանները ընդունում էին Նոր Կտա
կարանը ամբողջությամբ, այն հակադրելով Հին Կտակարա
նին: Իսկ Պետրոս առաքյալի թղթերի և Ղուկասի Ավետա
37 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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րանի մերժումը տեղի է ունեցել հետագայում, երբ պավլիկ
յան աղանդի գաղափարախոսները փորձել են պարզություն
մտցնել Նոր Կտակարանի տեքստերում և մաքրել դրանք այն
ամենից, ինչ որևէ կերպ առնչվում է Հին Կտակարանի և եկե
ղեցական հաստատության հետ: Այսինքն` եթե պավլիկյան
գաղափարախոսության ձևավորման շրջանում Նոր Կտա
կարանի տեքստերը պավլիկյանների և բյուզանդացիների
ընկալմամբ «բառացիորեն» համընկնում էին, ապա հետա
գայում պավլիկյանները` մերժելով նշված սորբ տեքստերը
և ավելացնելով իրենց խոշորագույն աղանդապետ Սերգիոսի
նամականին, ստեղծում են իրենց սուրբ գիրքը, որը կոչվում
էր «Զորություն»: Սակայն հիմնական տարբերությունը ոչ
թե բուն տեքստերի, այլ դրանց մեկնաբանության մեջ էր:

2.3. «Իշխանության» բաժանումը պավլիկյան համայնքներում

Պավլիկյան համայնքները ստեղծվում էին գաղափարա
խոսական և տարածքային սկզբունքներով: Ազգային պատ
կանելությունը սկզբունքային նշանակություն չուներ, ուս
տի պատահական չէ, որ շարժման առաջնորդների շարքում
տեսնում ենք նաև այլազգիների: Իշխանությունը համայն
քում բաժանված էր գաղափարականի և զինվորականի: Գա
ղափարական առաջնորդն ընտրվում էր ավագանու` ուղե
կիցների, սինեկդեմոսների խորհրդում, իսկ զորապետը` հա
մայնքի ընդհանուր հավաքում:
Հոգևոր–գաղափարական գործունեությունն իրակա
նացվում էր հոգևորականների կողմից, որոնց պավլիկյան
ներն «անվանում էին սինեկդեմոսներ և նոտարներ, որոնք և՛
հանդերձանքով, և՛ կենցաղավարությամբ, և՛ կյանքի մնա
ցած բոլոր պայմաններով իրենցից չեն տարբերվում»: Նրանց
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հիմնական խնդիրը պավլիկյան գաղափարախոսության տա
րածումն ու նոր անդամների հավաքագրումն էր: Զինվորա
կան բնագավառում նույնատիպ գործառնություն էին իրա
կանացնում «աստատները»: Ռազմական ուժերն ապահովում
էին համայնքի պաշտպանությունը, մասնակցում տարբեր
գործողություններին, հատկապես ունևորների ընչազրկմա
նը:
Աղբյուրները բազում վկայություններ են պահպանել
գաղափարական և զինվորական առաջնորդության համար
մղվող անհաշտ և դաժան պայքարի, աղանդապետերի և զո
րապետերի առճակատման մասին, սակայն որևէ տեղեկու
թյուն չկա իշխանության երկու ձևի ստորակարգության մա
սին, եթե այդպիսին գոյություն ուներ:
Այդուհանդերձ, իրականում զինվորներն ակնհայտ
առավելություն ունեին, քանի որ նրանք ընտրվում էին հա
մայնքի բոլոր անդամների կողմից, և նրանց անմիջական
տրամադրության տակ էր գտնվում ամբողջ ռազմական ու
ժը: Ուստի զորավարները հնարավորություն ունեին ներազ
դել թե՛ աղանդապետերի գործողությունների, թե՛ ամբողջ
համայնքի կյանքի վրա:
Անուղղակի տեղեկությունները և աշխարհայացքային
սկզբունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ
պավլիկյան համայնքի կազմակերպման մոդելը հիմնական
գծերով համընկնում էր նրանց աշխարհայացքային մոդելին,
այն է` աստվածաբանության ստորադասության ուսմուն
քին: Այսինքն` գաղափարական առաջնորդները ներգործում
էին մարդկանց վրա՝ որպես հոգևոր–բանական արարածների,
նրանց պատրաստում ապագայի համար, իսկ զորավարները
իշխում էին մարդկանց վրա՝ որպես ֆիզիկական, մարմնա
կան էակների, ներկայում գործնական պայքար մղելով չա
րի դեմ և նույնպես հանուն բարի ապագայի: Իսկ քանի որ
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նյութականը և հոգևորը, Արարիչն ու Աստվածը` հակադիր
ու անկախ սուբստանցներ են, ապա կարելի է եզրակացնել,
որ աղանդապետի և զորավարի իրավասության ոլորտները
նույնպես անկախ էին:
Հավանաբար` պավլիկյան շարժման սկզբնական փու
լերում աղանդապետի դերը վճռորոշ էր, սակայն, երբ այն
կրոնագաղափարական հոսանքից վերածվեց գերազանցա
պես զինված շարժման, աստիճանաբար խզում առաջացավ
գաղափարախոսության և ռազմաքաղաքական գործունեու
թյան միջև:
Այսպիսով` պավլիկյան գաղափարախոսությունը հա
մակարգված, տեսականորեն հիմնավորված ամբողջական
ուսմունք չէր: Այն գերազանցապես գաղափարական և կրո
նական առանձին սկզբունքների հանրագումար էր, որոնց
ընդհանրությունը պայմանավորված էր իշխող կրոնագաղա
փարական պատկերացումների մերժմամբ: Ուստի պատահա
կան չէ, որ այն «սոցիալական նոր կյանքի մասին որևէ որո
շակի կոնստրուկտիվ գաղափար» չի պարունակում:
Պավլիկյանների գաղափարախոսությունն ուղղված էր
քրիստոնեության պատմական անցյալին, ոչ թե սոցիալական
ապագային: Առավել ևս չափազանցություն է այն կարծիքը,
թե «պավլիկյանները փորձել են կառուցել դեմոկրատական
սկզբունքներով ղեկավարվող հասարակական կարգ»: Սույն
հետևությունը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ «հա
մայնքի անդամներն ունեցել են ֆունկցիոնալ ու իրավա
կան, սակայն ոչ տնտեսական տարբերություններ ու սոցիա
լական շերտավորումներ»: Նախ` հայտնի է, որ պավլիկյան
շարժումն ընդգրկել է ոչ միայն տարբեր էթնիկ, այլև սոցիա
լական տարբեր տարրեր: Երկրորդ` պատմությունը ցույց է
տալիս, որ ֆունկցիոնալ (գործառութային) և իրավական
կարգավիճակը ժամանակի ընթացքում չի կարող չվերածվել

ԳԼՈՒԽ Է, ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ VIII ԴԱՐՈՒՄ

581

նաև տնտեսական տարբերությունների: Երրորդ` հենց նույն
պատմությունը` թե՛ հին, թե՛ նորագույն, վկայում է, որ հա
ճախ ֆունկցիոնալ (գործառութային) և իրավական կար
գավիճակն է դառնում հարստությունների վերաբաշխման
վճռական գործոնը:
Այսպիսով` պավլիկյան գաղափարախոսության փիլի
սոփայա–աշխարհայացքային ելակետային կանխադրույթը
քրիստոնեական վարդապետության, միասնական քրիստո
նեական Աստծու և նրա գործառնությունների հետևողա
կան երկատման` դիխոտոմիկ բաժանման արդյունք է: Դրան
համապատասխան` բաժանվում է նաև Աստվածաշունչը:
Եթե քրիստոնեական վարդապետությունը մի միասնական
Աստծու գաղափարի մեջ համադրում է տարբեր` հակադիր
սկզբունքներ, երևույթներ և գործառնություններ, ապա
պավլիկյան աղանդն այդ միասնությունը վերածում է հա
կադրությունների, այսինքն` աստվածային (սուբստանցա
յին) մոնիզմը փոխարինվում է աստվածային (սուբստանցա
յին) դուալիզմով:
Իշխող քրիստոնեական վարդապետությանը դիմակայե
լու հանգամանքը պայմանավորեց հեթանոսական, մասնա
վորապես` զրադաշտական որոշ պատկերացումների աշխու
ժացումը: Սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ «աղանդա
վորական շարժումներն ու նրանց գաղափարախոսությունն
ուժեղացրին միջնադարյան հայ իմաստասիրության կապը
հեթանոսական մշակույթի» հետ:
Նախ` հեթանոսական մշակույթ ասելով, նշված տեսա
կետի կողմնակիցները նկատի ունեն անտիկ հեթանոսական
մշակույթը, մինչդեռ աղանդավորական շարժումների դեպ
քում խոսքը հեթանոսական կրոնական և հատկապես՝ զրա
դաշտական պատկերացումների մասին է: Նույնացնել այդ
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երկու երևույթը սխալ է թե՛ պատմական, թե՛ տեսական` մշա
կութաբանական առումով:
Երկրորդ` ճիշտ է, որ պավլիկյան աղանդը շատ աղերս
ներ ունի նախորդ աղանդների հետ, որոնց գաղափարախո
սության մեջ զգացվում է հեթանոսական աշխարհընկալման
ազդեցությունը, և դա բնական է, քանի որ դրանք առաջա
ցել են հեթանոսությունից քրիստոնեությանն անցման ժա
մանակաշրջանում: Բայց նույնը կարելի է ասել նաև քրիս
տոնեական աստվածաբանական մտքի վերաբերյալ, որն
իր ձևավորման շրջանում օգտվել է անտիկ հեթանոսական
մտքի գանձարանից, դրա փիլիսոփայատրամաբանական զի
նանոցից:
Երրորդ` հեթանոսական որոշ սկզբունքների և գաղա
փարների (աստվածաբանական դուալիզմը, չարի սուբստան
ցային բնույթը, կամքի ազատության մերժումը և այլն) վերա
կանգնումը, փաստորեն, արժեզրկում էր ազգային տեսական
մտքի նվաճումները, որոնք խարսխված էին հեթանոսական
կրոնների տեսական–տրամաբանական քննադատության և
անտիկ գիտության ու փիլիսոփայության իմաստավորման
վրա և հիմնավորում էին հայ ժողովրդի ինքնուրույն ու ան
կախ գոյությունը, օտար զավթիչների դեմ պայքարի անհրա
ժեշտության գաղափարը:
Դա հարցի տեսական կողմն է: Մյուս կողմից՝ Հայ եկեղե
ցին այդ ժամանակաշրջանում ևս կատարում էր և՛ կրոնաե
կեղեցական, և՛ գաղափարաքաղաքական դեր՝ մնալով միակ
կազմակերպված ուժը, որն այս կամ այն չափով ապահովում
էր ազգի՝ որպես հոգևոր–լեզվական–էթնիկ ամբողջի միաս
նությունը:
Պետականության, քաղաքական անկախության բացա
կայության, նախարարական կարգի թուլացման պայմաննե
րում յուրաքանչյուր աղանդի, կենտրոնախույս ուժի ի հայտ
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գալը, օբյեկտիվորեն նշանակում էր դիմակայել ոչ միայն
Հայ եկեղեցուն և նախարարական կարգին, այլև ինքնու
րույնության, հոգևոր–գաղափարական անկախության մնա
ցուկներին, որոնց կրողն էր Հայ եկեղեցին: Բոլոր դեպքերում,
աղանդավորական շարժումներն իրականում վերածվում
էին ազգային ինքնուրույնության տարրերի դեմ պայքարի՝
ծանր հարված հասցնելով ազգի միասնության և ամբողջա
կանության գաղափարին, ներսից խարխլելով և քայքայելով
գոյություն ունեցող միասնության առանց այդ էլ խարխուլ
կառույցը:
Ուստի իշխանության տիրող ձևի ու դրա շահերն ար
տահայտող պաշտոնական եկեղեցու դեմ ուղղված պայքա
րը պետք է տարբերակել այն դեպքերից, երբ գործ ունենք
օտար զավթիչների լծի տակ գտնվող ժողովրդի և նրա եկե
ղեցու հետ: Այսինքն` պավլիկյան աղանդը Հայաստանում
և Բյուզանդիայում չի կարելի քննել հետազոտական միև
նույն հարթության վրա, դիտել որպես նույնատիպ երևույթ
ներ: Առաջին դեպքում` որպես ելակետային հասկացություն
պետք է դիտվի ազգ և ոչ հաս
 ար
 ակ ություն հասկացությու
նը, ինչն օրինաչափ է երկրորդ դեպքի համար: Այդ հասկա
ցությունների շփոթումը կամ նենգափոխումը հանգեցնում
է պավլիկյանության դերի և նշանակության նույնացման,
իսկ դա իր հերթին` հաս
 ար
 ակ ակ ան–պատմ
 ակ ան և ազգ
 ա
յին–պատմ
 ակ ան երևույթների ու արժեքների և դրանք ար
տահայտող հասկացությունների շփոթությանը: Այսինքն`
տեղի է ունենում պատմական միասնական գործընթացի
տարբեր մակարդակների ու կողմերի նույնացում, ինչը զգա
լիորեն խանգարում է համակողմանի և համարժեք հետազո
տությանը:
Հետևաբար՝ աղանդավորական շարժումներն ուսումնա
սիրելիս, անհրաժեշտ է տարբերակված մոտեցում ցուցաբե

584

ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

րել. չպետք է շփոթել խնդրի հասարակական–քաղաքական և
ազգային–քաղաքական կտրվածքները, որոնք հիմնականում
չեն համընկնում: Հետազոտական նման սկզբունքի կիրա
ռումը ցույց է տալիս, որ պավլիկյան շարժումը, ինչպես և բազում
այլ աղանդավորական շարժումներ, ազգային բնույթ չուներ և չէր
կարող ունենալ: Նրան օտար էր ազգային–ազատագրական պայքա
րի գաղափարախոսությունը:

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Հ

այաստանում փիլիսոփայության և «բնախօսու
թեան» ձևավորումը համընկավ ազգային կեցու
թյան հետագա ընթացքի համար բախտորոշ նշանակություն
ունեցող կարևորագույն իրադարձությունների հետ: Միա
ժամանակ դա հեթանոսական աշխարհայացքի նահանջի և
քրիստոնեականի ծավալման, ավատատիրական հարաբերու
թյունների ամրապնդման, «հնի» և «նորի» համագոյակցու
թյան, քաղաքականության, գաղափարախոսության, մշա
կույթի, մտածողության ոլորտներում տարբեր` երբեմն տրա
մագծորեն հակադիր գաղափարների և ուսմունքների բախ
ման ու միահյուսման դարաշրջան էր: Նոր` քրիստոնեական
գաղափարախոսությունն ու աշխարհայացքը ճանապարհ
էին հարթում կրոնադավաբանական և քաղաքական–գաղա
փարախոսական դաժան պայքարում` հարուստ ինչպես ան
զիջում ձևերով, այնպես էլ ակնհայտ և թաքնված զիջում
ներով: Ազգային փիլիսոփայության և գիտության ձևավո
րումը սովորաբար հանգեցվում էր անտիկ գիտափիլիսոփա
յական ժառանգության` որպես գիտականության նախապես
տրված չափանիշին հաղորդ դառնալու և դրա յուրացման
աստիճանի բացահայտմանն ու գնահատմանը` քրիստոնեա
կան աշխարհայացքի խորքի վրա: Դրա հետևանքով հայ տե
սական մտքի պատմությունն իր ձևավորման իսկ պահից սո
վորաբար ներկայացվում է որպես անտիկ և քրիստոնեական
մտածողության առճակատում:
Դրանով իսկ կամա թե ակամա անտեսվում են հայ ժո
ղովրդի բազմադարյա ավանդույթները հոգևոր և նյութա
կան մշակույթի ոլորտում, ժողովրդական գիտակցության
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մեջ բնական, հասարակական և պատմական երևույթների
իմաստավորման, «փորձնական» գիտելիքների պատկառե
լի շերտերը (տեխնիկաքիմիական, բժշկակենսաբանական և
այլն), նախագիտական աստղաբաշխական, տոմարագիտա
կան, մաթեմատիկական և այլ բնույթի գիտելիքները, որոնց
համադրական ամբողջությունը կազմել է հայ ժողովրդի աշ
խարհայացքը:
Ազգային փիլիսոփայության և գիտության լինելիու
թյան ընթացքի լուսաբանումն առանց հիշատակված ավան
դույթների անհնար է: V դարի սկզբին ազգային աշխարհա
յացքը բարդ կառուցվածք ուներ և բաղկացած էր մի շարք
ենթահամակարգերից, որոնցից կարևորագույնն էին.
1. Դիցաբանաստեղծական աշխարհընկալումը:
2. «Մասնավոր» կամ նախագիտական դրական գիտելիք
ները:
3. Հին հունական և հելլենիստական ավանդույթները:
4. Քրիստոնեական վարդապետությունն ու արժեհամա
կարգը:
Որպես աշխարհայացքի, բարոյականության և գաղա
փարախոսության ձև` քրիստոնեությունը առաջադրում էր
աշխարհակարգի և մարդու նոր ըմբռնում, բարոյական և
հոգևոր արժեքների, մտավոր կողմնորոշումների նոր համա
կարգ, որը խարսխված էր Հին և Նոր Կտակարանների, ինչ
պես նաև Եկեղեցու Հայրերի տեքստերի վրա:
Թվարկված ուղղությունների ամբողջությունը կազմեց
աշխարհայացքային և գիտամշակութային այն հիմնաշեն
քը, որը մի կողմից վկայում է հին և հնագույն շրջաններում
հայ ժողովրդի պատմամշակութային զարգացման ուղիների,
իսկ մյուս կողմից` այն հոգևոր–մտավոր միջավայրի ու հիմ
քի մասին, որն իրապես գոյություն ուներ V դարասկզբին,
այսինքն` Հայաստանի մասնատման, պետական ամբողջա
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կանության կորստի, Սասանյան Իրանի և Արևելահռոմեա
կան կայսրության կողմից գաղափարաքաղաքական ճնշման
ուժեղացման փուլում, երբ գերխնդիր դարձավ արտաքին
ոտնձգություններին ընդդիմակայելն ու ինքնապաշտպա
նության կազմակերպումը: Լին
 ել ով իմ
 աց ության և գիտ
 ել ի
քի որ
 ոշ առ
 ում
 ով ինքն
 ուր
 ույն ձև
 եր, դրանք միաժ
 ամ
 ան
 ակ
հանդ
 ես էին գալ իս որպ
 ես ազգ
 ային աշխ
 արհ
 ընկ ալմ
 ան բա
ղադր
 իչներ, ժող
 ովրդ
 ի կողմ
 ից դար
 եր
 ի ընթ
 ացք ում մշակվ
 ած
գաղ
 ափ
 ար
 ատ
 ես
 ակ ան և մշակ ութ
 ային արժ
 եքն
 եր
 ի համ
 ա
կարգ
 ի ենթ
 ամ
 աս
 եր:
Դիցաբանաստեղծական աշխարհայեցողությունը, ժո
ղովրդական առասպելներն ու ավանդազրույցները, փորձ
նական գիտելիքները հաղորդվում ու գործառվում էին բա
նավոր, հայերեն լեզվով, մինչդեռ հելլենիստական կրթու
թյունն ու մշակույթը, ինչպես նաև Սուրբ Գրքի տեքստերն
ու ժամերգությունը` գրավոր, հունարեն և ասորերեն լեզու
ներով: Ազգային ինքնապաշտպանության և դրա հետ կապ
ված խնդիրների նշանակության գիտակցումը հանգեցրեց
վերոհիշյալ ուղղությունների տեսական համադրման անհ
րաժեշտության գիտակցման` ազգային գրերի հենքի վրա`
որպ
 ես աշխ
 արհ
 այացք ային մակ արդ
 ակ ում ժող
 ովրդ
 ի հո
գևոր միասն
 ության ապ
 ահ
 ովմ
 ան կար
 ևոր
 ագ
 ույն պայմ
 ան
 ի:
Լուծ
 ել այդ խնդիրն ի զոր
 ու էր փիլ իս
 ոփ
 այություն
 ը` իբր
և
համ
 ատ
 ես
 ակ ան և մեթ
 ոդ
 աբ
 ան
 ակ ան գիտ
 ություն:
Հայ տեսական միտքը կոչված էր լուծել առնվազն հե
տևյալ խնդրները. 1) քրիստոնեական վարդապետության
համատեքստում համակարգել, վերաիմաստավորել հոգևոր
մշակույթի բազմադարյա ավանդույթները, 2) հնարավորինս
չեզոքացնել ներքին հակասությունները, 3) այդ հիման վրա
նպաստել ազգային մշակույթի, գիտության և փիլիսոփայու
թյան ձևավորման գաղափարատեսական համադրական հիմ
քի ստեղծմանը:
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Բազմաթիվ պատկեր–պատկերացումներ, մասնավորա
պես` տիեզերածնական և տիեզերագիտական, այդ թվում`
դրանց կառուցման սկզբունքները, իրենց տրամաբանա
կան–տեսական իմաստավորումն ու ձևակերպումն են ստա
ցել հին հունական փիլիսոփայական և բնափիլիսոփայական
հայեցակարգերում (մանրամասն նկարագրված և բանական
հիմնավորում ստացած բազմահարկ տիեզերքի, տիեզերա
կան չորս էությունների` ջրի, հողի, օդի և կրակի, երկնային
լուսատուների գնդաձևության մասին գաղափար–պատկե
րացումները և այլն):
Բազմաթիվ պատկեր–պակերացումներ թափանցել են
նաև Սուրբ Գրքի տեքստերի մեջ` համապատասխան վերամ
շակումներով և մեկնաբանություններով: Երկու Կտակարան
ներում էլ պահպանվել է եռահարկ տիեզերքի մասին պատ
կերացումը` երկինք, երկիր և դժոխք կամ «վերը` երկինք»,
«վարը` երկիր» և «երկրից վար` ջուր»: Աշխարհակարգի երեք
մակարդակները հինկտակարանային և նորկտակարանային
հեղինակների համար տիեզերքի գլխավոր կառուցվածքային
տարրերն են: Միջին աշխարհը` երկիրը, պատկերացվում է
կլոր, իսկ մի տեղում` գնդաձև:
Հարկ է ընդգծել աշխարհայացքի թվարկված ձևերում
փոխակերպված դիցաբանական պատկերների ընդհանրու
թյունը: Այսինքն` դիցաբանական աշխարհայեցողության
փոխակերպումները հասել են մինչև V դար կամ ձևափոխված,
«վերառված» տեսքով, կամ հատվածաբար: Հիշյալ գաղափա
րատեսական ուղղությունների հիմքերի ընդհանրությունը
հայ տեսական–համադրական մտքի նախադրյալներից է:
Վաղ Միջնադարի հայ փիլիսոփայության պատմու
թյան ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես վար
դապետական հարցերում հայերը անշեղորեն հետևում էին
քրիստոնեական ընդհանրական Եկեղեցու առաջին Սուրբ
Հայրերին` ի դեմս հույն եպիսկոպոսների, այնպես էլ փիլի
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սոփայության և գիտության բնագավառում հայ մտածողնե
րն առավել պահպանեցին հին (հեթանոս) հույն փիլիսոփա
ների ավանդույթները, քան իրենք` հույները Բյուզանդիա
յում: Երկու դեպքում էլ նշմարվում է հարցի գաղափարա
կան, իսկ միջնորդավորված ձևով` նաև քաղաքական կողմի
ընդգծումը: Եվ որքան էլ տարօրինակ թվա, հայ հունաբան
դպրոցի ներկայացուցիչները, մասնավորապես` Անանիա Շի
րակացին, ավելի ստեղծագործաբար և ավելի անմիջականո
րեն էին դիմում հին հունական մշակույթին, գիտափիլիսո
փայական ժառանգությանը, քան նույն ժամանակաշրջանի
բյուզանդական հեղինակները: Դա անհրաժեշտ տեսական
նախադրյալներ էր ստեղծում ազգային–մշակութային, իսկ
անուղղակի ձևով` նաև քաղաքական որոշակի խնդիրնե
րի իրագործման համար, ինչն իր հերթին տեսական հիմք էր
ստեղծում Բյուզանդիայի մշակութային, գաղափարախոսա
կան և քաղաքական զավթողականությանը դիմակայելու
համար: Անտիկ ոգու պահպանումը և մասամբ զարգացումը
մի դարաշրջանում, երբ այն անկում էր ապրում Բյուզան
դիայում, ապահովում էին գիտափիլիսոփայական մտքի և
առհասարակ ազգային հոգևոր մշակույթի ինքնությունը և
անկախությունը բյուզանդական մշակութային քաղաքա
կանության անմիջական ազդեցությունից և փակում հզոր
հակառակորդի գաղափարական և հոգևոր ճնշման ուղինե
րից մեկը:
Նշված և մի շարք այլ հանգամանքներ ու գործոններ
պայմանավորեցին Հայաստանի այն յուրահատուկ տեղը, որ
նա զբաղեցնում է քաղաքակրթության պատմության մեջ`
անտիկ ժառանգության նկատմամբ ունեցած վերաբերմուն
քի առումով: «V–VII դդ. մի ժամանակ էր, երբ հին աշխարհում
քրիստոնեական մշակույթի հետ համադրված անտիկ մշա
կույթի միակ պահպանողը Հայաստանն էր»: Ուստի` Հայաս
տանի մշակութային զարգացման մեջ կտրուկ խզում չառա
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ջացավ քրիստոնեական մշակույթի և հեթանոսական` հելլե
նիստական մշակույթի միջև [61, 8]: Հետևաբար` բնության
մասին գիտելիքի զարգացումը ևս պայմանավորված էր թե՛
«ներքին»` կումուլյատիվ, թե՛ «արտաքին» գործոններով:
Անտիկ և քրիստոնեական մտքի համադրումը միջնա
դարյան հայ մտածողների կողմից, «աշխարհիկ» ու «կրոնա
կան» գիտելիքների համատեղումը միևնույն ուսմունքում
առիթ է տվել նրանց հայեցակարգերն իբրև անհետևողա
կան և հակասական որակավորելու համար: Ընդսմին` որպես
գնահատման ելակետ և չափանիշ ընդունվում էր անտիկ
գիտափիլիսոփայական գաղափարների ու սկզբունքների
յուրացման աստիճանը: Իսկ քանի որ միջնադարյան բոլոր
փիլիսոփաների ուսմունքները «տառապում են» նման հակա
սություններով, ուստի տրամաբանորեն հետևում է, որ միջ
նադարը չի ստեղծել և չէր կարող ստեղծել որևէ շատ թե քիչ
ամբողջական, անհակասական ու հետևողական փիլիսոփա
յական ուսմունք:
Թվում է, որ նման «բացահայտումների» հիմնական
պատճառներից մեկն այն է, որ հետազոտողները առաջնորդ
վում են արիստոտելյան «կամ Ա, կամ Բ» տրամաբանական
բանաձևով, որը շարունակում է իշխել նաև արդի գիտական
մտածողության մեջ` կատարելով նաև մեթոդաբանական
դեր: Այսինքն` համարվում է, որ որևէ հարցի վերաբերյալ
առկա երկու հակադիր դատողություններից (կամ ուսմունք
ներից) մեկը պետք է ճիշտ լինի, իսկ մյուսը` կեղծ: Իսկ քանի
որ միջնադարյան տեսական մտածողությունը «երկփեղկված
է» կրոնաաստվածաբանականի և գիտափիլիսոփայականի,
ուստի միևնույն խնդրի վերաբերյալ սովորաբար առկա է լի
նում երկու հայեցակարգ, իսկ ավելի ճիշտ` մոտեցման երկ
ու հարթություն կամ տեսանկյուն: Մինչդեռ միջնադարյան
մտածողությունը համադրական է, ամբողջական, իսկ դրա
տարանջատումը հակադրությունների, ըստ էության, կա

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

591

տարվում է Նոր ժամանակի ռացիոնալ գիտության տեսան
կյունից, ինչը լավագույն դեպքում կարող է մասնավոր հե
տազոտական նշանակություն ունենալ:
Հետևաբար` արիստոտելյան նշված բանաձևը կիրառե
լի է երկու հետազոտական հարթություններում առանձին
վերցրած և չի կարող տարածվել միջնադարյան ողջ տեսա
կան մտածողության վրա: Այս կապակցությամբ ավելորդ չէ
մատնանշել այն հանգամանքը, որ և՛ գիտափիլիսոփայական,
և՛ կրոնաաստվածաբանական մտքի ներկայացուցիչները
հավասարապես օգտվում էին արիստոտելյան տրամաբանու
թյունից, այդ թվում` նշված բանաձևից: Հարթությունների
լեզվա–տերմինաբանական ապարատն էր տարբեր, մինչդեռ
տրամաբանական միջոցները, ձևերը ընդհանուր էին: Միջ
նադարյան մտածողության համադրական բնույթը պայմա
նավորված էր թե՛ տրամաբանական միջոցների, թե՛ փիլիսո
փայության ու աստվածաբանության ուսումնասիրության
գերագույն օբյեկտի` Աստվածային Էության ընդհանրու
թյամբ: Ընդսմին` միշտ պետք է նկատի ունենալ, որ աստվա
ծաբանությունը ևս գիտություն է, որ այն ևս բանական–տե
սական համակարգ է, և այս առումով աստվածաբանությու
նը պետք է զանազանել կրոնից:
Միջնադարյան մտածողների ուսմունքներում հակասա
կանության որոնման ձգտումը իրականում հակասում է բուն
միջնադարյան մտածողությանը, քանզի մի դեպքում խոսքը
կրոնական, իսկ մյուս դեպքում` ռացիոնալ, փիլիսոփայական
ձևակերպման մասին է: Այլ կերպ ասած` եթե առաջին դեպ
քում ճշմարտությունը արտահայտվում է և ներկայացվում
կրոնական լեզվով, ապա երկրորդ դեպքում նույն ճշմար
տությունը բացահայտվում է տեսական–տրամաբանական
վերլուծության միջոցով և արտահայտվում է այլ լեզվով`
ուղղված լինելով մարդու բանականությանը: Ինչ վերաբե
րում է «ճշմարտության երկակիության» մասին ուսմուն
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քին, որը փիլիսոփայապատմական հետազոտություններում
դիտվում է որպես կրոնաաստվածաբանական աշխարհայաց
քի ներսում գիտափիլիսոփայական գիտելիքին հարաբերա
կան ինքնուրույնության հատկացում, ապա այն ընդամենը
գրանցում, տեսականորեն ձևակերպում է այն իրողությունը,
ինչը դարեր շարունակ բնորոշ էր միջնադարյան հայ փիլիսո
փայությանը: Ուստի` ավելի ճիշտ կլինի միջնադարի նկատ
մամբ կիրառել «և՛ Ա, և՛ Բ» բանաձևը, քանի որ դա առավել
համարժեք է արտահայտում դարաշրջանի ոգին և մտածելա
կերպը: Այս պարագայում, այսինքն` ժամանակի պատմամ
շակութային համատեքստում վերոհիշյալ հակասություննե
րը վերանում են:
Այս առումով հետաքրքրական են Ս. Ղազարյանի նկա
տառումները անտիկ մտածողության վաղ շրջանի վերա
բերյալ: Ըստ նրա` մինչև Պլատոն և Արիստոտել իշխում էր
«պատկերային մոդելավորման իմացաբանական համակար
գը», որում օբյեկտի ու սուբյեկտի գործառույթները տարան
ջատված չեն և կենտրոնացված են իմացության օբյեկտի
մեջ: Կարևորելով «առարկայի իմացաբանական դոմինանտ»
հասկացության նշանակությունը` նա հանգում է այն եզ
րակացության, որ հին հույների մոտ առկա «ներքին հակա
սականությունը նրանց համապարփակ, բազմանիշ տրամա
բանության նորմն է», որ դա այդպես է ընկալվում «մեր` եր
կանիշ տրամաբանության տեսանկյունից» [58, 1920]: Վաղ
անտիկ տրամաբանության շրջանակներում խոսքը հակա
սությունների, բազմազան այլ ճշմարտությունների մասին
չէ, որոնցից ոչ մեկը առավելություն չունի մյուսի նկատ
մամբ: Օրինակ` որոշ հետազոտողներ հաստատում են անտիկ
մտածողների անհավատությունը, մյուսները նույն հաջո
ղությամբ պնդում են հակառակը: Ընդ որում, նրանցից ոչ
մեկը հիմնավորման նյութի պակաս չի զգում, ինչը «իր հա
կասականության պատճառով տարակուսանքի մեջ Է դնում
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հետազոտողների երրորդ խմբին, որը այս խնդիրն անլուծելի
է համարում» [58, 41]:
Թեև Ս. Ղազարյանը բազմանիշ տրամաբանությունը
տարածում է անտիկ մտքի մինչդասական շրջանի վրա, սա
կայն իրականում ո՛չ Պլատոնի տրամաբանությունը, ո՛չ էլ
Արիստոտելի տրամաբանական տեսության ստեղծումը և
տարածումը հելլենիստական աշխարհում չվերացրին բազ
մանիշ մտածողությունը: Այն ընդամենը հետին պլան մղվեց
և որոշակի ձևաւիոխումների ենթարկվելով` նորոգվեց և
դարձավ քրիստոնեական փիլիսոփայական մտածողության
կարևորագույն բանաձևերից մեկը:
Այդուհանդերձ` այս նկատառումները որևէ հիմք չեն
տալիս վաղ հունական և քրիստոնեական բազմանիշ տրա
մաբանությունները նույնացնելու համար: Եթե առաջինի
պարագայում տարբեր ճշմարտությունները գտնվում են
նույն հարթության վրա, ապա երկրորդ պարագայում դրանց
տարբերությունը ոչ թե հորիզոնական է, այլ` ուղղահայաց:
Եթե առաջին դեպքում միևնույն առարկայի մասին հնարա
վոր են տարբեր, նույնիսկ հակադիր, բայց և հավասարազոր
պնդումներ (երկանիշ տրամաբանության տեսանկյունից),
ապա երկրորդ դեպքում` միևնույն ճշմարտությունը կարե
լի է արտահայտել տարբեր` կրոնաաստվածաբանական և գի
տափիլիսոփայական ձևով: Երկու դեպքում էլ առկա է օբյեկ
տի և սուբյեկտի գործառույթների միասնություն, բայց եթե
«պատկերային մոդելավորման» իմացաբանության համա
կարգում դրանք ամփոփված են իմացության օբյեկտի, ապա
քրիստոնեական իմացաբանության շրջանակներում` սուբ
յեկտի, ավելի ճիշտ` գերագույն սուբյեկտի` Աստծու մեջ:
Այս տեսանկյունից հիմնավորված չեն թվում փիլիսո
փայության այն պատմաբանների ջանքերը, ովքեր միջնա
դարյան մտածողության առանձնահատկության բացատ
րությունը հանգեցնում են հետևյալ հարցի պարզաբան
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մանը. իմացության համար նախ անհրաժեշտ է հավատա՞լ,
թե՛ հավատալու համար նախ պետք է հասկանալ, իմանալ:
Այս հարցադրումը հավատի և բանականության (իմացու
թյան) հարաբերակցության հարցի ծայրահեղ ձևակերպումն
է, որին հանդիպում ենք նաև միջնադարյան որոշ ծայրահեղ
մտածողների մոտ: Բայց ճի՞շտ է արդյոք այդ ձևակերպու
մը բացարձակ համարել և տարածել ողջ միջնադարի վրա:
Նման մոտեցումը ևս բխում է արիստոտելյան ձևական, եր
կանիշ տրամաբանությունից և համապատասխանում է
«կա՛մ Ա, կա՛մ Բ» բանաձևեին: Դա նշանակում է, որ անհ
րաժեշտ է կա՛մ նախ հավատալ և հետո ճանաչել, կա՛մ նախ
ճանաչել, իմանալ և հետո հավատալ: Այս դեպքում ևս հե
տազոտողների մեթոդաբանական սխալն այն է, որ արդի գի
տատրամաբանական մտածողության մոդելը մեխանիկորեն
տեղադրվում է պատմամշակութային մի այլ դարաշրջանի
մտածողության վրա` անտեսելով վերջինի իրական համա
տեքստը: Մինչդեռ քննարկվող ժամանակաշրջանին, ինչպես
ցույց է տրվել, առավել բնորոշ է մտածողության «և՛ Ա, և՛ Բ»
բանաձևը` բազմանիշ տրամաբանությունը: Այսինքն` հա
վատալու համար պետք է նաև իմանալ, իսկ իմանալու հա
մար` նաև հավատալ, այլ կերպ ասած` Աստծուն ճանաչելու
համար հարկավոր է և՛ հավատալ, և՛ իմանալ: Դրանք միև
նույն նպատակին ուղղված թեև տարբեր, բայց միաժամա
նակ միասնականություն կազմող միջոցներ են: Ընդ որում,
պետք է նկատի ունենալ, որ նշված հարցադրումը իմաստա
վորված է ոչ թե զանգվածային կրոնական գիտակցության,
այլ սոսկ տեսական, բանական մտածողության մակարդակի
վրա: Առաջինի դեպքում այն պարզապես գոյություն չունի:

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
I. ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ա. Հին ձեռագրերի ինստիտուտ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անվ.
Մատենադարան
Ձեռագրեր թիվ 464, 500, 1267, 1500, 1647, 1686, 1691, 1716, 1746,
1747, 1751, 1763, 1764, 1980, 2042, 2326, 2652, 3052, 3082, 4188, 5254,
5906, 6897, 7151, 8132.

բ. Բնագրեր և գիտական թարգմանություններ
1.

Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց. – Թիֆլիս,1914:

2.

Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն / Քննական բնագիրը
Գ. Տեր-Մկրտչյանի և Ս. Կանայանցի: Աշխարհ. թարգմ. և ծանոթ.
Ա. Ն. Տեր-Ղևոնդյանի. – Եր., 1983:

3.

Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն /Թարգմ., առաջ. և
ծանոթ. Ա. Գ. Աբրահամյանի և Գ. Բ. Պետրոսյանի. – Եր., 1978:

4.

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագրություն և տոմար /Աշխատ.`
Ա. Գ. Աբրահամյանի, Եր., 1940:

5.

Անանիա Շիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք /Աշ
խատ.` Ա. Գ. Աբրահամյանի. – Եր., 1944:

6.

Անանուն մեկնութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի / Համա
հավաք բնագիրը Ս. Պ. Լալաֆարյանի և Վ. Կ. Չալոյանի, թարգմ.
գրաբարից ռուսերեն Ս. Ս. Արևշատյանի. – Եր., 1961:

7.

Առաքել Սյունեցի, Համառօտ լուծմունք «Սահմանաց գրքի Դաւ
թի փիլիսոփայի. – Մադրաս, 1797:

8.

Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս Վեցօրեայ արարչութեան / Աշ
խատ՝. Կ. Մուրադյանի, Երևան, 1984:

9.

Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901:

10. Գիրք պիտոյից / Աշխատ.` Գոհար Մուրադյանի. – Եր., 1993:
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11. Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը / Հրատ. Կ. Կոստանեանց,
Աղեքսանդրապօլ, 1910:
12. Դավիթ Անհաղթ, Երկեր /աշխարհ. թարգմ, առաջ. և ծանոթ.
Ս. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980:
13. Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք / Համա
հավաք քննական բնագրերը և առաջաբանը Ս. Ս. Արևշատյանի,
– Եր., 1980:
14. Դավիթ Քերական, Մեկնութիւն քերականի // Ջահուկյան Գ.,
Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական
ձեռագիր տեքստը / Բանբեր Մատենադարանի, հ. 3, Եր., 1956:
15. Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Թիֆլիս, 1914:
16. Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց / Բնագիրը և աշխարհաբար
թարգմ. – Եր., 1994:
17. Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին / Աշխարհ. թարգմ.
և ծանոթ. Ե. Տեր-Մինասյանի. – Եր., 1989:
18. Եղիշե. Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրու
թիւնք. – Վենետիկ, 1859:
19. Թէովնեայ Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց / Աշխա
տութ. պրոֆ. Հ. Մանանդյանի, Եր., 1938:
20. Խաչիկյան Լ., Զենոնի «Յաղագս բնութեան երկի» հայկական
թարգմանությունը. Մատենադարանի գիտական նյութերի ժողո
վածու, թիվ 2. – Եր., 1949:
21. Խաչիկյան Լ., Եղիշեի «Արարածոց մեկնությունը», Եր., 1992:
22. Կնիք հաւատոյ..., հրատ. Կարապետ Տեր-Մկրտչյան, Էջմիածին,
1914:
23. Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն / Թարգմ.,առաջ.
և ծանոթ. Ծ. Առաքելյանի. – Եր., 1982:
24. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի / Բնագիրը, ձեռագրական ընթերցված
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րով Մ. Աբեղյանի, Եր., 1980:
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