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ԽՈՍՔ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ

«Ա մե ն մար մի ն նման է խո տի, և մար դու ամ բողջ 
փառ քը նման է խո տա ծաղ կի: Խո տը չո րա նում է,
ծա ղի կը թափ վում, բայց Տի րոջ խոս քը մն ում է 

հա վիտ յան» (Ե սա յի 40. 6-8):

Աստ վա ծա շուն չը` քրիս տո նեու թյան սրբազ նա գույն և նվի րա-
կան Մատ յա նը, ե զա կի ար ժեք ու հարգ ու նի և ի րա վամբ մարդ կու-
թյան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան և հա մա մարդ կա յին բազ մա-
դար յա գրա կա նու թյան գլուխ գոր ծո ցն է: Շնորհ վել է մարդ կու թյա-
նը շուրջ 1500 տա րի նե րի ըն թաց քում` Սուրբ Հո գու ներշն չան քով 
և Նրա իսկ կող մից ընտր յալ շուրջ 40 մա տե նա գիր մար գա րե նե-
րի, ա վե տա րա նիչ նե րի և ա ռաք յալ նե րի ձե ռամբ: Աստ վա ծա շուն-
չը մա տե նագր վել է ստու գիվ և անս խա լա բար սերն դե սե րունդ 
փո խանց վե լու (Բ Օր. 31. 24–26, Հե սու 24. 26) հա մար, որ պես զի 
«բո լոր մար դիկ փրկվեն և հաս նեն ճշմար տու թյան գի տու թյա նը» 
(Ա Տիմ. 2. 4) և որ «կա տար յալ լի նի Աստ ծո մար դը և պատ րաստ` 
բո լոր բա րի գոր ծե րի հա մար» (Բ Տիմ. 3. 17): Գրքի աստ վա ծա-
յին ծա գումն իր ար տա ցո լումն է գտել թե՛ ան վա նում նե րի և թե՛ 
բնա գրե րում հանդիպող բազ մա պի սի և բազ մա թիվ ուղ ղա կի ու 
ա նուղ ղա կի վկա յու թյուն նե րի ձևով:

Այս պես` Աստ վա ծա շունչն իբ րև հա տուկ ա նուն, որ բնո րոշ է 
միայն հա յե րիս, փո խառ ված է Պո ղոս ա ռաք յա լի թղթե րից. «Աստ-
ծո շնչով գրված ա մեն գիրք» (Բ Տիմ. 3. 16), գրա բա րում`«Ա մե-
նայն գիրք աս տուա ծա շունչք»: Իսկ Սուրբ Գիրք է կոչ վում, քան զի 
սրբու թյու նը Աստ ծո ստո րո գե լի նե րից է և ըստ այդմ սուրբ է կոչ-
վում այն ա մե նը, ինչն իր վրա երկ նա յին դրոշմն է կրում: Աստ ծո 
խոս քը նաև Գիրք գրոց է կոչ վում, քան զի իրապես նրա նից գե րի-
վեր գիրք չկա: 

Ընդս մին Սուրբ Գրքի աստ վա ծա յին ծա գու մը` աստ վա ծա-
շնչա կա նու թյու նը, ըստ Հա յաս տան յայց Ե կե ղե ցու ուղ ղա փառ 
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վար դա պե տու թյան, օժտ ված է նաև ար տա քին և ներ քին հա վաս-
տի այլ նշան նե րով` ա պա ցույց նե րով: Ար տա քին նշա նը հա վատն 
է, ո րը թե՛ խոր ներ քին հա մոզ մունք է ան տե սա նե լիի մեջ, թե՛ ըստ 
ս. Գր. Տա թևա ցու` ճա նա չո ղու թյան մի ջոց: Այս պես` աչ քե րով 
տես նում ենք ֆի զի կա կան աշ խար հը, մտքի աչ քե րով` ի մա նա լի 
աշ խար հը, իսկ հա վա տի աչ քե րով` հո գևոր աշ խար հը, այ սինքն` 
Աստ ծուն: «Ընդ ո րում,– գրում է ե ռա մեծ վար դա պե տը,– բա նա-
կա նու թյու նը, քա նի որ ստեղծ ված է և սահ մա նա փակ, չի կա րող 
տես նել ա նեզր ու ան չափ Աստ ծուն: Այս պես է, օ րի նակ, ի մաս-
տուն նե րի պա րա գա յում, ով քեր թեև մտքի գի տու թյուն ու նեն, սա-
կայն Աստ ծուն չեն կա րող ճա նա չել ա ռանց հա վատ քի»: Իսկ ըստ 
ս. Ն. Շնոր հա լու` հա վա տա վո րը նա է, ով «Սուրբ Գրքում գրված 
խոս քե րը սուտ և ա ռաս պել չի հա մա րում, այլ հա վա տում է, որ 
ճշմա րիտ և ու ղիղ են, որ պես թե իր աչ քե րով է տես նում այն բո լո-
րը, ինչ ե ղել է, պի տի լի նի և որ է»: 

Բնագ րի քննու թյամբ կամ բա նա կա նու թյամբ ճա նաչ վող մյուս 
չորս ներ քին հա վաս տի նշան նե րից ա ռա ջի նը Սուրբ Գրքի բո վան-
դա կու թյան` օ րենք նե րի, պատ վի րան նե րի, ի մաս տու թյան վսե մու-
թյունն է, ո րոնք ընդ հան րու թյան եզր իսկ չու նե նա լով հե թա նո սա-
կա նի հետ` միան գա մայն հա մա հունչ են մար դու խղճմտան քին, 
ո րը աստ վա ծա բա նու թյան մեջ, ի տար բե րու թյուն գրա վոր օ րեն քի, 
այ սինքն` Աստ ծո խոս քի, բա նա վոր օ րենք է կոչ վում` մար դու մեջ 
հաս տատ ված: Եվ այս ի մաս տու թյունն ըն կա լե լու ու այս օ րենք նե-
րի գոր ծադ րու մով է, որ վե րա փոխ վեց հե թա նո սա կան ամ բա րիշտ 
ու չար աշ խար հը, և նրան ցով հունց վե ցին հա մաշ խար հա յին քա-
ղա քակր թու թյան նվա ճում ներն ու ըն թաց քը, ինչ պես թթխմո րը՝ 
ալ յու րի զանգ վա ծի մեջ: 

Նվազ ու շագ րավ չեն նաև գի տու թյան հետ Սուրբ Գրքի ընդ-
հա նուր եզ րե րը, թեև այն բա ցա ռա պես մար դու հո գու փրկու թյան 
խորհուրդն ունի: Այս պես օ րի նակ՝ Ե սա յի մար գա րեն գրում է. «Նա 
է, որ նստած է երկ րի շրջա ծի րից վե րև» (40. 22): Ընդ ո րում հա-
յե րեն «շրջա ծի րին» հա մար ժեք եբ րա յե րեն բա ռը «գնդի» և «սֆե-
րա յի» (ո լորտ` բո լո րակ) ի մաստն ու նի: Այ սինքն` Ե սա յի մար գա-
րեն Քրիս տո սի ծննդից մոտ 700 տա րի ա ռաջ և 2200 տա րի ա ռաջ 
նախ քան մարդ կանց` այդ մա սին ի մա նալն ար դեն ա սում է, որ 
եր կի րը գունդ է: Հո բի գրքում աս վում է. «Ոչն չի շուրջ փռեց եր կին-
քը, կա խեց եր կի րը ոչն չի վրա» (Հոբ 26. 7): Ինչ պե՞ս կա րող է մեր 
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մո լո րակն ա ռանց ձգո ղա կա նու թյան կախ ված մնալ երկնքում` 
ոչն չի վրա: Այս հար ցին հե թա նո սա կան դի ցա բա նու թյու նը պա-
տաս խա նում էր յու րո վի ու պար զու նակ` փղի, կետ ձկան, ցու լի և 
այլ նի վրա: 

Երկ րորդ հա վաս տի նշա նը աստ վա ծա յին մար գա րեու թյուն-
ներն են, ո րոնք Աստ ծո ա մե նա գի տու թյան ու ա մե նա զո րու թյան 
ա պա ցույց նե րից են: Աշ խար հի բախ տո րոշ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
կան խա սա ցու թյուն նե րը ինք նան պա տակ չեն, այլ բա ցա հայ տում 
են Աստ ծո` բո վան դակ տիե զեր քը և պատ մու թյու նը տնօ րի նե լու 
խոր հուր դը, Նրա ծրագ րե րի ան փո փո խե լիու թյու նը: «Քեզ պատմ-
վեց մին չև այժմ կա տար վա ծը, դեռ չե ղած` դրանց մա սին լուր տվի 
քեզ, որ պես զի եր բեք չա սես, թե` «Դրանք իմ կուռ քե րը կա տա րե-
ցին», չա սես, թե` «Քան դակ ված նե րը և ձու լա ծո կուռ քե րը պատ-
մե ցին ինձ»» (Ե սա յի 48. 5): Հիմ նա կա նում հինկ տա կա րան յան 16 
և մեկ նորկ տա կա րան յան գրքե րում և ա մե նուր ամ փոփ ված այս 
մար գա րեու թյուն նե րը, ո րոնք ծա ռա յում են նաև մեր հա վատ քի 
զո րաց մա նը, ս. Հ. Ոս կե բե րա նի բնո րոշ մամբ` «հա մո զում են ոչ 
պա կաս, քան հրաշք նե րը», և ինք նին բա վա կան են` խոր հա մոզ-
մունք ներշն չե լու նրա երկ նա յին ծագ ման նկատ մամբ:

Եր րորդ հա վաս տի նշա նը ոճն է` վե հաս քան չո րեն պարզ, բայց 
ոչ պար զու նակ, իր գե ղեց կու թյան մեջ ան զու գա կան, դժվարըմբռ-
նե լի, ա նոր սա լի և, ինչ պես վկա յում է գեր մա նա ցի հան ճա րեղ բա-
նաս տեղծ Հ. Հայ նեն. «Սա ի՜նչ գիրք է` մեծ ու ընդգր կուն` տիե զեր-
քի խոր քից մին չև երկն քի խորհր դա վոր կա պույ տը ծա վալ ված: 
Ար դա րև, դա Աստ ծո խոսքն է, մինչ դեռ մյուս բո լոր գրքե րը մարդ-
կա յին ար վես տի ար գա սիք են. Աստ վա ծաշն չում ար վես տի հետք 
իսկ չկա. անհ նար է քննել նրա ո ճը»:

Խո սե լով վե հա գույն ճշմար տու թյուն նե րից և շա րադ րե լով 
կրո նա բա րո յա կան ուս մունք ներ և պատ մա կան փաս տեր` Աստ-
վա ծա շունչն այն քան պարզ ու հստակ է, որ իր խո րու թյամբ գե-
րա զան ցում է մարդ կա յին բա նա կա նու թյու նը, բայց և մնում միշտ 
մատ չե լի ան գամ ե րե խա նե րի հա մար:

Վեր ջին հա վաս տի նշա նը Սուրբ Գրքի բա րե րար ազ դե ցու-
թյունն է մար դու մտքի, հո գու և սրտի վրա, ո րը ճա նաչ վում է ոչ 
այն քան բա նա կա նու թյամբ, որ քան փոր ձա ռու թյամբ: Աստ վա ծա-
շուն չը մյուս գրքե րի նման տե ղե կու թյուն նե րի, գի տե լի քի և ի մաս-
տու թյան ու խրատների պարզ հա վա քա ծու չէ, թեև պա րու նա կում 
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է այդ բո լո րը, այլ «Աստ ծո զո րու թյուն է` ի փրկու թյուն բո լոր հա-
վա տաց յալ նե րի» (Հռոմ. 1. 16): Նրա խոսքն օժտ ված է ներ գոր-
ծուն զո րու թյամբ` ու նակ բու ժե լու, մխի թա րե լու, ի մաստ նաց նե լու, 
մաք րա գոր ծե լու, բա րու թյամբ և սի րով տո գո րե լու մեր հո գի նե րը: 
Այլ կերպ ա սած` այն մեր հո գի նե րի սնունդն է. «Միայն հա ցով չի 
ապ րի մարդ, այլ ա մեն խոս քով, որ դուրս է գա լիս Աստ ծո բե րա-
նից» (Մատթ. 2. 4): Իսկ Սուրբ Գրքի հա նա պազ ըն թեր ցա նու թյան 
ան տե սու մը, Ա մոս մար գա րեի խոս քի հա մա ձայն, «հո գու սով» (8. 
11) է ա ռա ջաց նում, ա պա կա նում բա րի բար քերն ու խոր ճգնա ժամ 
ա ռա ջաց նում հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում:

Աստ ծո խոս քը անդ րաշ խար հա յին և գերբ նա կան է, սա կայն 
մեզ է հա սել պատ մու թյան ճա նա պար հով, ձեռք բե րել ժա մա նա կի 
և տա րա ծու թյան հատ կա նիշ ներ, ին չը նշա նա կում է, որ սրբա զան 
մատ յա նի մեջ ընդգրկ ված 75 ամ բող ջա կան և ա վար տուն գրքե-
րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր հե ղի նա կը, ում շնորհ վել է հայտ նու-
թյու նը, գրու թյան տա րե թի վը, վայ րը, շար ժա ռի թը, պատ մա կան 
և գրա կան շրջա նա կը: Հե տևա բար սրբա զան բնագ րե րի ար ժա-
նա հա վա տու թյան ու հա րա զա տու թյան խնդիր նե րը, ո րոնք ի րենց 
ա ներկ բա ակն հայ տու թյամբ հան դերձ աստ վա ծա բա նու թյան մեջ 
աստ վա ծաշն չա կա նու թյան ա պա ցույց ների շարքին չեն էլ դաս-
վում, լույս են սփռում հայտ նու թյան վրա, քան զի վեր ջինս մե ծավ 
մա սամբ ի հայտ է գա լիս պատ մա կան դեպ քե րի մեջ: Ընդ ո րում 
պատ մա կան ար ժա նա հա վա տու թյուն կամ հա րա զա տու թյուն 
ա սե լով` հաս կա նում ենք` արդ յո՞ք տվյալ գիր քը ճշմար տա պա-
տում է, ինչն ի հայտ է գա լիս բնագ րե րի քննու թյամբ և ար տա-
քին աղբ յուր նե րի վկա յու թյամբ, և պատ կա նում է արդ յո՞ք այն 
ժա մա նա կին ու հե ղի նա կին, ին չին և ում որ վե րագր վում է: Եվ 
երկ րորդ` արդ յո՞ք մեզ է հա սել նախ նա կան ձևով: Աստ վա ծա բա-
նու թյու նը սույն հար ցե րին վստա հա բար դրա կան պա տաս խան է 
տա լիս: Փաս տո րեն աստ վա ծաշն չա կա նու թյունն այն ա ռանձ նա-
հատ կու թյունն է, ո րը պայ մա նա վո րում է Սուրբ Գրքի ա նա ռար-
կե լի հե ղի նա կու թյու նը, անս խա լա կա նու թյունն ու տար բե րու թյու-
նը մարդ կանց ձեռ քով գրված մի լիո նա վոր գրքե րից, այդ թվում՝ 
նաև կո թո ղա յին նե րից: Այս, ինչ պես և ան տե սա նե լի աշ խարհն ու 
մար դու սրտի ա ռեղծ վա ծա յին խոր քե րը մտա հա յե լու, մարդ կա յին 
ա մե նան վի րա կան զգաց մունք նե րին ու հար ցում նե րին (որ տե ղի՞ց 
ենք, ո՞ւր ենք գնում, որտեղի՞ց են չարն ու բարին, կյանքն ու մահը, 
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ո՞րն է կյան քի ի մաստն ու ճշմար տու թյու նը) ար ձան գան քե լու 
շնոր հիվ Գիրք գրո ցը ե ղել և այ սօր էլ` գի տա տեխ նի կա կան դա-
րաշր ջա նում, մնում է աշ խար հի ա մե նաըն թերց վող և ա մե նա շատ 
հրա տա րակ վող գիր քը: 

Սա կայն միշտ չէ, որ այդ պես է ե ղել: Թեև նրա հար գը գցե-
լու փոր ձե րը խոր անց յալ են գնում, սա կայն այ սօր Սուրբ Գրքի 
բա ցա սա կան քննա դա տու թյուն ան վամբ հայտ նի դպրո ցը սկսել 
է աս տի նա ճա բար ձևա վոր վել բո ղո քա կան աշ խար հում XVI–XVII 
դա րե րում: Սպի նո զան, Լո կը, Սո մեր սը և, ի հար կե, Վոլ տերն ու 
ու րիշ նե րը կաս կա ծի տակ ա ռան Սուրբ Գրքի ար ժա նա հա վա տու-
թյունն ու հա րա զա տու թյու նը: XVIII դ. ար դեն մի խումբ «գիտ-
նա կան ներ» պնդում էին, թե իբր Մով սե սի գրչին է պատ կա նում 
Հնգա մատ յա նի ըն դա մե նը մի մա սը, իսկ մնաց յա լը ուշ շրջա նի 
ընդ մի ջար կում ներ են: Ընդ ո րում Աստր յու կը` Լյու դի վի կոս թա-
գա վո րի անձ նա կան բժիշ կը, այն  թյուր կար ծի քը հայտ նեց, թե 
իբր Մով սե սը Հնգա մատ յա նը պար զա պես հա վա քել է զա նազան 
փոքր գրքե րից, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի հիմքում մի ա ռան ձին 
ա վան դու  թյուն է ըն կած: Իսկ այդ ա վան դու  թյուն նե րի «ա պա-
ցույց նե րը» նա տե սավ Հնգա մատ յա նում և այլ գրքե րում գոր-
ծած ված Աստ ծո ա նուն նե րից մե կին նա խա պատ վու թյուն տա լու 
մեջ: Զար մա նա լիո րեն այս ան հիմն կար ծի քը լայն տա րա ծում 
գտավ, իսկ ա վե լի ուշ քննա դատ նե րը Յահ վեա կան և Է լո հի մա-
կան ա վան դու թյուն նե րին հա վե լե ցին նաև այլ ա վան դու թյուն ներ` 
Քա հա նա յա կանն ու Բ Օ րի նա ցի նը*:1 Ցա վա լի է, սա կայն այս հե-
ղի նակ ներն ա ռաջ նորդ վում էին միայն անձ նա կան կար ծիք նե րով, 
ա ռանց ար տա քին աղբ յուր նե րի վկա յու թյան, և ի վեր ջո Սուրբ 
Գիր քը հռչա կե ցին հրեա նե րի հան ճա րեղ ե րևա կա յու թյան ար-
գա սիք, յու րո վի հո մե րոս յան վի պա սա նու թյուն կամ պար զա պես 
մեր ձա վո րա րևել յան քա ղա քակր թու թյուն նե րից փո խա ռած մտա-
ցա ծին, ոչ պատ մա կան կամ պար զա պես ա ռաս պել նե րի ժո ղո վա-
ծու: Սա կայն սրան զու գըն թաց հնա գի տու թյան աստիճանական 
ձևա վո րումն ու ա ռա ջըն թա ցը ծանր ու ջախ ջա խիչ հար ված էր 
հասց նե լու այս դպրո ցին: 

Հնա գի տու թյու նը (ἀρχαιολογία` հին հու նա րեն հին և խոսք 
բա ռե րից) վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից է ծնունդ ա ռել, քան զի 

* Այս մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե՛ս Ար շակ Տէր-Մի քե լեան, Ու սումն  Սուրբ 
Գրոց, Թիֆ լիզ, 1900, էջ 33-43:
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մարդ կանց միշտ էլ հե տաքրք րել է անց յա լի մշա կույ թը: Ա սո րես-
տան ցի ար քա Աշ ուր բա նի պա լի հռչա կա վոր գրա դա րա նում բազ-
մա թիվ բնօ րի նակ կա վե սա լիկ ներ ու պատ ճեն ներ կա յին: Բա-
բե լո նի ար քա Նա բո նի դը պե ղում ներ է անց կաց րել: Իսկ հույն 
պատ միչ Թու կի դի դե սը (Ք. ա. V դ.) և մեր քեր թո ղա հայր Մ. Խո րե-
նա ցին գոր ծա ծում են հնա խոս և հնա խո սու թյուն բա ռե րը, ո րոնց 
տակ այն ժամ հաս կա նում էին վաղն ջա կա նի մա սին գի տե լի քի 
ամ բող ջու թյու նը: Սա կայն ժա մա նա կա կից ի մաս տով ա ռա ջին 
նշա նա կա լից քայ լերն ար վե ցին 1798 թ. Նա պո լեո նի ե գիպ տա-
կան ար շա վան քի ժա մա նակ, ով իր հետ գիտ նա կան նե րի, նկա-
րիչ նե րի և ան գամ բա նաս տեղծ նե րի մեծ խումբ էր վերց րել: 1824 
թ. Շամ պոլ յո նին հա ջող վում է վեր ծա նել ե գիպ տա կան հիե րոգ լիֆ-
նե րը` մե հե նագ րե րը: Կ. Յ. Ռի չի, Հ. Լե յար դի, Ժ. Պ. Բոտ տա յի և 
Հ. Ռոուիլ սո նի, Չ. Ո ւո րե նի, Ֆ. Պետ րիի և այ լոց ջան քե րով հո ղից 
կորզ վե ցին պատ մու թյան ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, վեր ծան վե ցին 
մեռ յալ լե զու նե րով սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րը: Միով բա-
նիվ՝ հնա գի տու թյան և ի մաս նա վո րի սուրբգ րա յին հնա գի տու-
թյան արդ յունք նե րը ապ շե ցու ցիչ էին և հա մա հունչ աշ խար հի 
հնա գույն գրքի` Աստ վա ծաշն չի տվյալ նե րին: 

Հենց այս չա փա զանց ար դիա կան թե մա յին է նվիր ված հույն 
աստվածաշնչագետի` Ն. Վա սի լիա դի սի «Աստվածաշունչ և հնա-
գիտություն» գիր քը` գրված գի տա կան բա րեխղ ճու թյամբ, ո րը 
այս թե մա յով ա ռա ջին ամ բող ջա կան գիրքն է հա յե րեն (չհաշ ված 
ա ռան ձին գրքե րի ոչ մեծ գլուխ նե րը և այսպես կոչված ժխտական 
քննադատության դպրո ցի դիր քե րից լույս տե սած մի քա նի հրա-
տա րա կու թյուն ներ):

Ընդ ո րում հե ղի նա կը, ի մի բե րե լով սուրբգ րա յին հնա գի-
տության պրպտում նե րի արդ յունք նե րը, բա նա վի ճում և կետ առ 
կետ հեր քում է այդ դպրո ցի կողմ նա կից նե րի տե սա կետ նե րը, երբ էլ, 
ում կող մից էլ, ինչ պես էլ դրանք ար տա հայտ ված լի նեին: Հաշվի են 
առնվել նաև ռուսերեն թարգմանության ծանոթագրությունները:

Գ. Դար բին յան
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ԻՆՉ Է ՏԱ ԼԻՍ ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
ԱՍՏ ՎԱ ԾԱՇՆ ՉԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅԱ ՆԸ

Սուրբ Գիրքն ու սում նա սի րե լիս կա րիք ենք զգում կա րել-

վույն չափ ա վե լին ի մա նալ աստ վա ծաշ նորհ մա տե նա-

գիր նե րի ա վան դած ան ձանց ու դեպ քե րի մա սին, որ պես զի ար-

ժա նին հա տու ցենք նրանց ա ռա քի նու թյուն նե րին ու ըմբռ նենք, թե 

այդ ա մենն ինչ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ մեր ժա մա նակ-

նե րի հա մար: Աբ րա համ նա հա պե տը, օ րի նակ, ապ րել ու գոր ծել է 

հե թա նո սա կան աշ խար հում, ո րի կեն ցա ղա վա րու թյունն էա պես 

տար բեր վում է մե րից: Բա ցա հայ տե լով այդ աշ խար հը` հնա գի-

տու թյու նը թույլ է տա լիս ա վե լի բարձր գնա հա տել նա հա պե տի 

մեծ հա վատքն ու ապ շել դրա նից: Աստ վա ծա շունչն իր իսկ ներ կա-

յաց րած ան ձանց կյան քի ման րա մաս նե րը չի ար ծար ծում, չի տա-

լիս նկա րագ րու թյունն այն պայ ման նե րի, ո րոն ցում ապ րում էին 

նրանք, այլ լոկ խո սում է այն մա սին, ին չը ծա ռա յում է աստ վա-

ծա յին տնօ րի նու թյան խորհր դին ու սրբա զան նպա տա կին` մեր 

փրկու թյան առն չու թյամբ: Հնա գի տա կան պրպտում նե րն էա պես 

լրաց նում են այ նօր յա աշ խար հի պատ կե րը:

Ընդս մին սուրբգ րա յին հնա գի տու թյունն իր օ ժան դա կու-

թյունն է բե րում Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի` մեզ հա մար բա զում 

դժվա րըմբռ նե լի տե ղե րի թարգ մա նու թյանն ու մեկ նու թյա նը: Հա-

ճախ եբ րա յե րե նին մեր ձա վոր ինչ–որ լեզ վի կամ բար բա ռի մի 

բառ կամ մի ար տա հայ տու թյուն հաս կա նա լի է դարձ նում հինկ-

տա կա րան յան հա մա նուն բա ռը:

Բայց գլխա վորն այն է, որ սուրբգ րա յին հնա գի տու թյու նը հա-

վաս տում է աստ վա ծաշ նորհ մա տե նա գիր նե րի հա ղոր դած տե ղե-

կու թյուն նե րի պատ մա կա նու թյու նը, ստու գու թյունն ու ճշմար տա-

ցիու թյու նը տար բեր ան ձանց, ժո ղո վուրդ նե րի ու անց քե րի վե րա-

բեր յալ: Շնոր հիվ հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի` այ սօր Մեր ձա վոր 
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Ա րևել քի ժո ղո վուրդ նե րի կյան քի հա սա րա կա կան, կրո նա կան ու 

պատ մա կան ո լորտ ներն ան հա մե մատ լավ կա րող են ըն կալ վել: 

Այս պի սով ան վի ճար կե լի փաս տարկ ներ ներ կա յաց նե լով` հնա-

գի տու թյու նը ջա տա գո վու թյան հզոր զենք է Սուրբ Գրքի ար ժա-

նա հա վա տու թյան պաշտ պա նու թյան ան դաս տա նում: Շնոր հիվ 

հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի` Սուրբ Գրքի ո րոշ քննա դատ ներ 

կա՛մ պա պանձ վե լով պա պանձ վում են, կա՛մ ի րենց եզ րա կա ցու-

թյուն նե րում ա ռա վել շրջա հա յաց դառ նում: Սրանց թվում կան 

նույ նիսկ այն պի սիք, ով քեր ոչ միայն փո խել են ի րենց տե սա կե տը, 

այ լև կեն սա կեր պը` դառ նա լով հա վա տա վոր քրիս տոն յա ներ ու 

Սուրբ Գրքի ար ժա նա հա վա տու թյան ջեր մե ռանդ ջա տա գով ներ:

Աս վա ծի ա մե նա պեր ճա խոս օ րի նա կը անգ լիա ցի Վիլ յամ Ռամ-

սե յի1 ճա կա տա գիրն է, մարդ, ով կա տա րե լա պես փոխ վեց հնա գի-

տա կան պրպտում նե րի շնոր հիվ: Սըր Վիլ յամ Ռամ սե յը մեկ նում է 

Փոքր Ա սիա` ա պա ցու ցե լու, որ այն ա մե նը, ինչ հա ղոր դում է Ղու-

կաս ա վե տա րա նիչն իր Ա վե տա րա նում և Գործք ա ռա քե լո ցում, 

հա վաս տի չէ: Սա ազնվականին ներշն չել էին նրա սկեպ տիկ ու-

սու ցիչ նե րը: Եվ Ռամ սե յը մտադր վել էր հնա գի տու թյան մի ջո ցով 

ցույց տալ այ դօ րի նակ տե սու թյուն նե րի ճշմար տա ցիու թյու նը:

Նա իր պե ղում նե րը սկսեց Հու նաս տա նում ու Փոքր Ա սիա յում 

և փոր ձե լով ա մեն ինչ ստու գել` հա մա կող մա նիո րեն տնտղեց իր 

գտա ծո նե րը: Գիտ նա կա նը, ի մեծ զար մանս ի րեն, բա ցա հայ տեց, 

որ Աստ վա ծա շուն չը ար ժա նա հա վատ է մին չև իսկ իր ա մե նաան-

նշան ման րա մաս նու թյուն նե րում: Այս փաս տն այն պես ցնցեց 

Ռամ սե յին, որ նա նա խան ձախն դիր քրիս տոն յա դար ձավ, իսկ 

հե տա գա յում` մեծ աստ վա ծաշն չա գետ գիտ նա կան: Նոր Կտա կա-

րա նի պատ մա կա նու թյու նը վա վե րաց նող նրա աշ խա տա սի րու-

թյուն նե րը դա սա կան ու ե զա կի են նկատ վում:

Ցա վոք, մեր օ րե րում էլ կան դա սա խոս ներ, ով քեր բիբ լիա կան 

հնա գի տու թյան նո րա գույն պե ղա ծո նե րից ան տեղ յակ` տա կա վին 

1 Տե՛ս Cobern C. M. The New Archaeological Discoveries and Their Bearing upon te N. 
Tes tament. N. Y., Funk and Wagnalls, 1929. P. 413, 414. Jauncey J. Science Returns 
to God. Zon dervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1966. P. 89. Vos H. F. 
An Introduction to Bible Archaeology. Moody Press, Chicago, 1959. P. 10. 
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կրկնում են այն, ինչ ե րե սուն տա րի ա ռաջ պնդում էր «բա ցա սա-

կան քննա դա տու թյան» դպրո ցը: Ջոնս Հոպ կին սի հա մալ սա րա-

նի (ԱՄՆ, Բալ թի մոր) դա սա խոս, ա մե նան շա նա վոր սուրբգ րա յին 

հնա գետ նե րից մե կը` դոկ տոր Վիլ յամ Ֆ. Օլբ րայ թը, նրանց մա-

սին գրում է հե տև յա լը. «Չա փից դուրս սկեպ տի ցիզ մը, ո րը Սուրբ 

Գրքի նկատ մամբ ի հայտ բե րե ցին XVIII և XIX դա րե րի հե ղի-

նա կա վոր պատ մա կան դպրոց նե րը, սպա ռում է ի րեն: Հայտ նա-

գոր ծու թյուն նե րի կանգ չառ նող շա րա նը հաս տա տեց ան թիվ–ան-

հա մար ման րա մաս նու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, հենց 

ո րով էլ ձեռք բեր վեց Աստ վա ծաշն չի, իբ րև պատ մա կան աղբ յու րի, 

լայն ճա նա չու մը»1: Մի այլ տեղ նա գրում է. «Կաս կած չկա, որ 

հնա գի տու թյու նը հա վաս տել է Հին Կտա կա րա նի ա վան դու թյուն-

նե րի պատ մա կա նու թյու նը»2:

1984 թ. ապ րի լին Ե րու սա ղե մում կա յա ցավ Սուրբգ րա յին հնա-

գի տու թյան ա ռա ջին մի ջազ գա յին գիտա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցե-

ցին հա զար եր կու հար յու րից ա վե լի մարդ, այդ թվում` ա վե լի քան 

հինգ հար յուր ա կա նա վոր ժա մա նա կա կից հնա գետ ա վե լի քան 

վաթ սուն երկ րից: Սույն վե հա ժո ղո վում հնա գետ գիտ նա կան նե-

րը` քրիս տոն յա նե րը, հրեա նե րը և ո րևէ դա վա նան քի չհե տևող նե-

րը, փաս տե ցին, որ ման րազ նին ու բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն-

նե րի արդ յուն քում ի րենք ա րել են հե տև յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը. 

1) Սուրբ Գիրքն ու հնա գի տու թյու նը հա մա հունչ են միմ յանց:

2) Գի տա կան հնա գի տու թյան տվյալ նե րը միշտ մոտ են Սուրբ 

Գրքի տե ղե կու թյուն նե րին:

3) Որ քան ընդ լայն վում է մեր գի տե լիք նե րի ծա վա լը և որ քան 

շատ հնու թյուն ներ են ե րևան գա լիս, այն քան ա ռա վել են ի հայտ 

գա լիս Աստ ծո խոս քի իս կու թյան հա վաս տում նե րը:

Հատ կան շա կան է, որ վե հա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը միա ձայն, 

ա ներկ բա յո րեն և վստա հա բար հայ տա րա րե ցին, որ վե հա ժո ղո-

վին ներ կա յաց ված զե կու ցում նե րը «Սուրբ Գրքի պատ մա կան 

1  Albright W. F. The Archaeology of Palestine and the Bible. N. Y. Revell., 1935. P. 
127..

2 Albright W. F. The Archaeology and the Religion of Israel. Rev. ed. The Johns Hop-
kins Press, Baltimore, 1955. P. 176.
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ար ժա նա հա վա տու թյան փայ լուն ա պա ցույց ներ են»1: Այս պի սով, 

հնա գի տու թյան փաս տե րը հեր քում են Սուրբ Գրքի քննա դատ նե-

րի կար ծիք նե րը և հա վաս տում նրա պատ մա կա նու թյու նը, քան զի 

այն, ինչ դա րե րի հո լո վույ թում մո ռա ցու թյան էր մատն ված, իսկ 

ներ կա յումս կորզ վում է երկ րի ըն դեր քից, այն քան զգա յա ցունց է, 

որ մեր ա ռաջ ա սես վերս տին հառ նում են ազ գե րը, ժո ղո վուրդ նե-

րը, քա ղա քակր թու թյուն նե րը, իսկ աստ վա ծա շունչ խոսքն ա վե լի 

հաս կա նա լի է դառ նում բա րե պաշտ հո գի նե րի հա մար, ով քեր նրա-

նում Ա րա րիչ Աստ ծո խրատն ու ա ռաջ նոր դու թյունն են փնտրում: 

Ն. Վասիլիադիս

1 Տե՛ս “Bibelreport” Heft. 4. November, 1984. S. 5. - հան դե սը:



     

Մաս Ա

Հ Ի Ն   Կ Տ Ա Կ Ա Ր Ա Ն
 

2 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ԵՎ ՄԱՐ ԴՈՒ 
Ա ՐԱՐ ՉԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ի՞ ն չ կա րող է մեզ հա ղոր դել հնա գի տու թյու նը աշ խար հի 

ա րար ման վե րա բեր յալ: Գո նե ա ղոտ լու սա բա նո՞ւմ է, 

թե ինչ պես են գո յա ցել աշ խարհն ու մար դը: Ժա մա նակ առ ժա-

մա նակ մյուս գի տու թյուն նե րը (աստ ղա գի տու թյուն, տիե զե րա-

բա նու թյուն, կեն սա բա նու թյուն, հնէա բա նու թյուն) ի րենց սե փա-

կան տե սու թյուն ներն են ա ռա ջար կում: Իսկ կա րո՞ղ է հնա գե տը, 

բա հով բա վա կա նա չափ փորփ րե լով, հայտ նա բե րել մի այն պի սի 

բան, որն ի զո րու լի նի մեզ օգ նել:

Հին Կտա կա րա նի ա ռա ջին գիր քը` Ծննդո ցն, ըն թեր ցե լիս` 

տես նում ենք, որ աստ վա ծա տես Մով սեսն ա ռա ջին տաս գլուխ նե-

րում իր ա ռաջ նպա տակ է դրել կար ճամ փոփ շա րադ րել աշ խար-

հի և մար դու ա րար մա նը, պատ վի րա զան ցու թյա նը վե րա բե րող 

ե ղե լու թյուն նե րը, ինչ պես նաև այն, թե ինչ պես են ի հայտ գա լիս 

աստ վա ծա յին ար դա րու թյունն ու մար դա սի րու թյու նը: Տասն մե կե-

րորդ գլխից սկսյալ` Մով սես մար գա րեն շա րադ րում է Աբ րա հա մի 

և բո վան դակ Իս րա յե լից ժո ղովր դի պատ մու թյու նը: Աշ խար հի և 

մար դու ա րար չա գոր ծու թյան ե ղե լու թյուն նե րը նկա րագ րե լիս` նա 

ձգտում է ցույց տալ այն հիմ նա կան ճշմար տու թյու նը, որ ա մեն 

ին չում` և՛ հո գևոր, և՛ նյու թա կան աշ խար հում, ինչ պես և ա մեն 

մի ի րո ղու թյան մեջ տե սա նե լի է Ա րար չի ա մե նա զոր ձեռ քը: Նա 

ա րա րում և կա ռա վա րում է աշ խար հը, Նա պահ պա նում է այն, Նա 

պատ ժում է և Ինքն էլ փրկում:

Ծննդոց գրքի հե ղի նա կը` սուրբ մար գա րե Մով սե սը, Ա մե նա-

սուրբ Հո գով լու սա վոր ված, շա րադ րում է միայն այն, ինչն ա ղերս 

ու նի այս մեծ ճշմար տու թյուն նե րի հետ, քան զի Սուրբ Հո գուն հա-

ճո չէր նկա րագ րել բա ներ, ո րոնք լոկ մեր հե տաքրք րա սի րու թյու-

նը կշար ժեին:
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Այս ա մե նը նկա տի ու նե նա լով` ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է 

քիչ հա վա նա կան թվալ, որ բիբ լիա կան հնա գի տու թյունն ի զո րու 

է փոք րի շա տե օգ նել Ծննդոց գրքի ժա մա նա կա կից հե տա զո տո-

ղին: Այ դու հան դերձ, այս գի տու թյու նը օգ տա կար նյու թեր է մեզ 

տրա մադ րում:

Սուրբ Գրքի հա վաս տիու թյու նը ժխտող ներն ա սում են, որ իբր 

թե Մով սե սը աշ խար հի ա րար ման ուս մուն քը բա բե լա ցի նե րից է 

փո խա ռել: Հենց այս հար ցում էլ օգ նու թյան ե կավ հնա գի տու թյու-

նը` ե րևան հա նե լով յոթ ա սու րա կան սե պա գիր սա լիկ ներ, ո րոնք 

մեզ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե ցին աշ խար հի ա րար ման վե րա-

բեր յալ բա բե լոն յան վի պեր գու թյան մա սին: Սույն յոթ սա լիկ նե րը, 

ո րոնք ո մանց կող մից հա մե մատ վում են ա րար չա գոր ծու թյան յոթ 

օ րե րի հետ, Ք. ա. մո տա վո րա պես 2–րդ հա զա րամ յա կի վեր ջում 

ստեղծ ված ա վե լի հին բա բե լոն յան մի բնագ րի պատ ճեն ներն են: 

Սրանք պատ րաստ վել էին Հին Ա րևել քի ա մե նան շա նա վոր գրա-

դա րան նե րից մե կի` Ա շուր բա նի պալ թա գա վո րի (գա հա կա լել է Ք. 

ա. 668–626 թթ.) ար քու նի գրա դա րա նի հա մար: Այս բնագ րի ո րոշ 

մա սե րը սկիզբ են առ նում ա ռա վել վա ղե մի շու մե րա կան ա ռաս-

պել նե րից, ո րոնք Ք. ա. 3–րդ հա զա րամ յա կին են վե րագր վում:

Ներ կա յումս Բրի տա նա կան (Լոն դո նի) թան գա րա նում պահ-

վող այս սա լիկ նե րը պատ մում են չաստ ված նե րի` դի ցե րի ծագ-

ման մա սին նախ նա կան քաո սից, ո րի մեջ միա խառն վե լով` ի մի 

ձուլ վե ցին եր կու չաստ վա ծու թյուն` Ապ սուն ու Թիա մա թը [1]1: 

Սույն ա ռաս պե լա կան չաստ վա ծու թյուն նե րից էլ սեր վե ցին մյուս-

նե րը: Վերջիվեր ջո ա վե լի ե րի տա սարդ Մար դուկ դի ցը հաղ թեց 

Թիա մա թին և նրա մար մի նը հա տե լով եր կու մա սի` ա ռա ջի նից 

ստեղ ծեց եր կին քը, երկ րոր դից` եր կի րը: Այ նու հե տև ա ռաս պե լա-

կան Մար դուկ դի ցն ստեղ ծեց մար դուն ու տիե զեր քը: Մար դուն 

նա ստեղ ծեց` ապս տամբ դի քե րից մե կի ար յու նը խառ նե լով հո-

ղից վերց րած կա վի հետ:

Այս ա մե նը հա մադ րե լով աստ վա ծաշ նորհ Մով սե սի ձե ռամբ 

գրված Ծննդո ցի ա ռա ջին եր կու գլուխ նե րի բո վան դա կու թյան հետ` 

1 Քա ռա կու սի փա կագ ծե րը մատ նան շում են խմբագ րի ծա նո թագ րու թյուն նե րի հեր-
թա կան հա մա րը յու րա քանչ յուր գլխի վեր ջում (խմբագ րի ծնթ.):
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իս կույն ևեթ հա մոզ վում ենք, որ բա բե լա ցի նե րի և հին շու մեր նե րի 

պա տու մը ամ բող ջո վին դի ցա բա նա կան է: Այս պա տու մի մեջ քաո-

սից ինչ–որ տա րօ րի նակ էակ ներ են գո յա նում և մարտնչում ի րար 

դեմ` մե կը մյու սին հաղ թե լու հա մար: Այս տեղ առ կա են և՛ էկ զո-

տիկ բազ մաստ վա ծու թյուն, և՛ ա տե լու թյուն, և՛ հրեշ ներ, և՛ վայ րա-

գու թյուն, և՛ հափշ տա կու թյուն ներ, և՛ սպա նու թյուն ներ, և՛ թե այլ 

չա րա գոր ծու թյուն ներ, ո րոն ցով, այս պես ա սած, «զար դար ված» 

են այս չաստ վա ծու թյուն նե րը: Սրան հա կա ռակ` Աստ վա ծաշն չում 

տես նում ենք Ի մաս տուն, Ա մե նա զոր, Մշտնջե նա կան ու Ան սահ-

 Լուսատուների արարումը: Խճանկար Մոնրեալեից, Սիցիլիա: 
Ք. հ.  XII դար:
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ման Աստ ծուն, Ում ա ռաջ երկ յու ղա ծա բար խո նարհ վում են բո լոր 

ա րա րած նե րը: Չա փա զանց մեծ պար զու թյուն ու գե ղեց կու թյուն 

ենք տես նում, բայց միա ժա մա նակ` նաև վե հու թյուն: Տես նում ենք 

սքան չե լի հեր թա կա նու թյուն, ա րար ման հա ջոր դա կան և հրա շա-

լի գոր ծո ղու թյուն, ո րն սկսվում է պար զու նակ նե րի և ա վարտ վում 

ա ռա վել կա տար յալ ա րա րած նե րի ա րար մամբ, ին չը, ի մի ջիայ լոց, 

հաս տատ վում է նաև ար դի կեն սա բա նու թյան կող մից: Ա րար ման 

գոր ծո ղու թյու նը ի կա տար է ած վում փա ռա հե ղո րեն՝ մի միայն 

ա մե նա կա րող Աստ ծո կա մոք1:

 Ա սենք, որ աշ խար հի ա րար չա գոր ծու թյան մա սին բա բե լոն յան 

պա տու մի բնագ րի միայն մեկ վե ցե րորդ մասն է նվիր ված աշ խար-

հի ստեղծ ման թե մա յին, իսկ մնաց յալ մեծ մա սը հատ կաց ված է 

այն պատ մու թյա նը, թե ինչ պես էր Մար դու կը վար վում և իշ խում 

մյուս չաստվածնե րին. այն եզ րա փակ վում է նրա հի սուն ա նուն նե-

րը բո վան դա կող ցան կով: Ակն հայտ է, որ բա բե լոն յան ա ռաս պե լը 

հե տապն դել է հե թա նո սա կան դի ցա բա նու թյան Մար դուկ ա նու-

նով չաստ վա ծու թյա նը մե ծա րե լու, ինչ պես և այլ դի ցա պաշ տա-

կան ցնդա բա նու թյան շա րադ րան քի նպա տակ: Վե րը հիշ ված այս 

ա մե նը վկա յում է միաստ վա ծու թյան, Սուրբ Գրքի պա տում նե րի 

պար զու թյան, վե հաս քան չու թյան և բազ մաստ վա ծու թյան ու բա-

բե լոն յան ա ռաս պե լի ճար տա րամ տու թյան մի ջև առ կա հստակ և 

ցայ տուն հա կադ րու թյան մա սին:

Քրիս տո սի Ե կե ղե ցու թշնա մի նե րի այն պնդու մը, թե աշ խար-

հի և մար դու ա րար ման սուրբգ րա յին պա տու մը իբր թե բա բե լոն-

յան ա ռաս պե լի պար զեց ված ու հա կիրճ վե րա շա րադ րու թյունն 

է, բա ցար ձա կա պես հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ խոր անց յա լում 

Մեր ձա վոր Ա րևել քում ըն դուն ված ընդ հա նուր կա նո նի հա մա-

ձայն` բարդ ա ռաս պել նե րը ստեղծ վում էին պարզ պա տում նե րի 

ա վան դու թյուն նե րի հի մամբ` ե ղած նե րի վրա լրա ցում ներ և գու-

նա զար դում ներ ա նե լով, այլ ոչ թե հա կա ռա կը:

Նմա նօ րի նակ զար գաց ման կա րե լի է հե տևել Սե սոստ րի սի 

մա սին հին ե գիպ տա կան ա ռաս պե լում, որն ուշ ա վան դու թյուն նե-

1 Thompson J. A., The Bible and Archaeology. The Paternoster Press Ltd, 1973. P. 
13-14.
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րի մեջ հին Ե գիպ տո սում Հիք սոս-

նե րի թա գա վո րա կան հարս տու-

թյան` դի նաս տիա յի իշ խա նու-

թյամբ պայ մա նա վոր ված` ա վե լի 

ու ա վե լի էր չա փա զան ցու թյուն-

նե րով ուռ ճա նում: Նույ նը կա րե լի 

է տես նել նաև Մի ջա գետ քում` 

Գիլ գա մե շի` Ու րուկ քա ղա քի (սե-

պա գիր սա լիկ նե րը այս պես են ա -

վան դում Ծննդոց գրքի 10. 10–ում 

հի շա տակ ված Ո րեք քա ղա քի 

ա նու նը) առասպելա կան թա գա-

վո րի մա սին միֆերի ու լե գենդ նե-

րի զար գաց ման մեջ: Այս պի սով, 

Հին Ա րևել քի ժո ղո վուրդ նե րի 

կող մից ա ռաս պել նե րը ոչ պար-

զեց վում էին, ոչ էլ կեղծ պատ մու-

թյան տեսք ստա նում (չէին պատ-

մա կա նաց վում), ինչ պես պնդում են Ծննդոց գրքի հա կա ռա կորդ-

նե րը11: Առ հա սա րակ շու մեր նե րի, բա բե լա ցի նե րի և ա սո րես տան-

ցի նե րի` աշ խար հի ա րար ման վե րա բեր յալ հին պա տում նե րը էա-

պես տար բեր վում են աստ վա ծաշ նորհ Մով սե սի ձե ռամբ շա րադր-

ված աշ խար հի ա րար ման պատ մու թյու նից: Սրանք բո լորն էլ ըստ 

ա մե նայ նի բազ մաստ վա ծա յին ու դի ցա բա նա կան են և ո րևէ 

ա ղերս չու նեն աշ խար հի վե ցօր յա ա րար ման մա սին Ծննդոց գրքի 

պա տում նե րի հետ: Այս պի սով, հնա գի տա կան վկա յու թյուն նե րի 

հա մա ձայն` սուրբ Մով սե սի պա տու մը բնավ էլ փո խառ ված չէ բա-

բե լա ցի նե րից, ընդ հա կա ռա կը, բա բե լոն յան ա ռաս պել նե րի մեջ 

բա զում դի ցա բա նա կան տար րե րով զար գաց վում և լրաց վում է 

աստ վա ծա տես Մով սե սի շա րադ րած` աշ խար հի և մար դու ա րար-

ման մա սին ար ժա նա հա վատ պատ մա կան փաս տը: Բա բե լա ցի նե-

րը, վերց նե լով այն, ինչ հըն թացս դա րե րի բե րա նա ցի ա վանդ վում 

1 Kitchen K. A., Ancient Orient and Old Testament. The Tyndale Press, L., 1966. P. 89.

Դրախտի կենաց ծառը: Խճանկար 
Հռոմի  ս.  Կղեմե սի բազիլիկայից:
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էր, դի ցա բա նա կան տար րե րով 

լրաց րին ու գրի ա ռան:

Հարկ է հա տուկ ընդ գծել, 

որ այդ սա լիկ նե րի հայտ նա-

բե րու մը իս կա կան սեն սա ցիա 

ա ռա ջաց րեց: Հի շեց նենք, որ 

ընդ հա նուր առ մամբ Ա շուր բա-

նի պալ ար քա յի հռչա կա վոր 

գրա դա րա նում շուրջ ե րե սուն 

հա զար սե պա գիր սա լիկ էր 

պահ վում: Այս սա լիկ նե րը պա-

տա հա կան սկզբուն քով չէին 

հա վաք ված. դրանք պատ մում 

են Մի ջա գետ քի պատ մու թյան և 

հո գևոր մշա կույ թի, ժո ղո վուրդ-

նե րի, թա գա վո րու թյուն նե րի 

ու նրանց ճա կա տագ րե րի, քա ղա քակր թու թյուն նե րի ու կրոն նե-

րի մա սին, ինչ պես և բո վան դա կում ջրհե ղե ղի մա սին շու մե րա-

կան ա վան դազ րույցն ու Գիլ գա մե շի մա սին վի պեր գու թյու նը: Եվ 

ա հա շնոր հիվ հնա գի տու թյան` հար յուր տա րի ա ռաջ հնա դար յա 

քա ղաքակր թու թյան մա սին ա ռեղծ վա ծա յին գիր քը, ո րը դա րեր 

շա րու նակ փակ էր, անս պա սե լիո րեն բաց վեց, և այժմ յու րա-

քանչ յուր ոք կա րող է թեր թել նրա է ջե րը: Մարդ կանց միայն Հին 

Կտա կա րա նից հայտ նի իշ խան նե րը, քա ղաք նե րը, պա տե րազմ-

ներն ու անց քե րը հառ նե ցին որ պես պատմական վավերական 

իրողություններ: Այս վկա յու թյուն նե րի մեջ կան նաև Ք. ա. 4–3–րդ 

հա զա րամ յակ նե րին վե րագր վող սա լիկ ներ: Հենց այս նույն սա-

լիկ նե րում հի շա տակ վում է նաև բիբ լիա կան Ո րեք քա ղա քը, որն 

ըստ Մով սես մար գա րեի` մտնում էր Նեբ րո թի, ով «Քաջ որ սորդ 

էր Աստ ծո ա ռաջ» (Ծննդ. 10. 9–10), թա գա վո րու թյան կազ մի մեջ: 

Սույն քա ղա քը պե ղել է գեր մա նա ցի հնա գետ Հեն րիխ Լեն զեն1:

1 Keller W., 

Ասորեստանի արքա Աշուրբանիպալը
 (Ք. ա.  668-628 թթ.):
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Նին վեի սա լիկ նե րի բո վան դա կու թյա նը հե տա գա յում էլ ենք 

անդ րա դառ նա լու, որ պես զի հաս տա տենք Հին Կտա կա րա նի տե-

ղե կու թյուն նե րի պատ մա կան հա վաս տիու թյու նը: Ա վար տե լով 

խո սակ ցու թյու նը հնա գի տու թյան` աշ խար հի ա րար ման սուրբգ-

րա յին պա տու մի պաշտ պա նու թյան ան դաս տա նում ու նե ցած 

ա վան դի մա սին` հարկ է պատ մել սեն սա ցիա ա ռա ջաց րած մի 

գտա ծո յի մա սին: Խոս քը դրոշմ ված կնի քով մի մա տա նու մա սին է, 

ո րը ներ կա յումս պահ վում է Փեն սիլ վան յան հա մալ սա րա նի (Ֆի-

լա դել ֆիա, ԱՄՆ) թան գա րա նում և թվագր վում է Ք. ա. մոտ 3500 

թվա կա նով: Այս կնի քը հայտ նա բեր վել է Փեն սիլ վա նիա յի հա մալ-

սա րա նի աշ խա տա կից Ե. Ա. Սպեյ սե րի կող մից Նին վեից մի քա նի 

մղոն հյու սիս գտնվող Թե փե–Գավ րա բլրի վրա` 1930–1932 թթ. պե-

ղում նե րի ըն թաց քում: Հա վա նա բար կնի քի վրա վե րար տադր ված 

է ա ռա ջին մարդ կանց` Ա դա մի և Ե վա յի գայ թակ ղու թյան դրվա գը, 

ո րոնց կող քին օձ է պատ կեր ված: Բար տո նի կար ծի քով այս մա-

տա նին, ան տա րա կույս, ա պա ցու ցում է, որ «ա ռա ջին մարդ կանց 

գայ թակ ղու թյան պատ մու թյու նը բա վա կան հին է»1: Նին վեում 

ա վե լի վաղ անց կաց ված պե ղում նե րի ժա մա նակ գտնվեց մի ու-

րիշ կնիք, որն այժմ պահ վում է Բրի տա նա կան թան գա րա նում և 

ո րի վրա կենտ րո նում ծառ է պատ կեր ված, ա ջից` տղա մարդ, ձա-

խից` կին, որ պտուղ է մաք րում, իսկ նրանց ե տևում` ուղ ղա հա յաց 

վի ճա կում օ ձա կերպ մի էակ2: Սույն եր կու կնիք ներն էլ վկա յում 

են ա ռա ջին մարդ կանց գայ թակ ղու թյան միև նույն պատ մու թյան 

մա սին, ո րն առկա է Հին Կտա կա րա նում:

Ծա նո թագ րու թյուն 

1. «Ապ սու» բա ռը (շու մե րա կան «աբ զու»-ի սե մա կան հնչյունա-

փոխված տարբերակը) բա ռիս իս կա կան ի մաս տով նշա նա կում է հա-

մաշ խար հա յին քաղց րա համ օվ կիա նոս: Ըստ հին Մի ջա գետ քի բնա կիչ-

նե րի` եր կի րը հեն ված կամ «լո ղում» է այս օվ կիա նո սի վրա: «Թիա մաթ» 

բա ռը (ա վե լի ճիշտ` «Թիամ թա», տար բե րա կը` «Թամ թու») նշա նա կում 

1  Free J. P., Archaeology and Bible History. Wheaton-Illinois, 1954. P. 34
2  Անդ:
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է ա ղի ծով: Ա ռաս պե լի մեջ սրանք անձ նա վոր ված են և չաստ վա ծու-

թյուն ներ են: Ա ռաս պե լի այն տե ղում, ո րը մատ նան շել է հե ղի նա կը, աս-

վում է, որ «Ապ սուն» և «Թիա մա թը» «միա խառ նում էին ի րենց ջրե րը»:

ՀԻՆԿ ՏԱ ԿԱ ՐԱՆ ՅԱՆ ՇԱ ԲԱ ԹԸ 

Սուրբ Գրքի քննա դատ նե րը, փոր ձե լով ա պա ցու ցել աստ-

վա ծա շունչ խոս քի ան հա վաս տիու թյու նը, պնդում են, որ 

նրա նում շա բաթ օր վա հանգստ յա նը վե րա բե րող բո լոր պատ գամ-

նե րը փո խառ ված են բա բե լա ցի նե րից:

Բա բե լոն յան հու շար ձան նե րում խոսքը ո րո շա կի օ րե րի մա-

սին է, ո րոնք պետք է ա ռանձ նաց նել ամս վա մնաց յալ օ րե րից: 

Այդ պի սի օ րե րից են ամս վա յո թե րորդ, տասն չոր սե րորդ, քսան-

մե կե րորդ և քսա նու թե րորդ օ րե րը: Բա բե լոն յան օ րա ցույ ցի մյուս 

հա տուկ օ րը յու րա քանչ յուր ամս վա քսան հինգն էր: Այն կոչ վում էր 

shabatum: Ըստ սրբա զան բնագ րի քննա դատ նե րի` այս բա բե լա-

կան բա ռը ստու գա բա նո րեն մոտ է եբ րա յա կան shabbat–ին, և, հե-

տևա բար, եբ րա յա կան շա բա թը փո խա ռու թյան ար գա սիք է կամ 

բա բե լա ցի նե րի այդ հա տուկ օ րե րի աս տի ճա նա կան զար գա ցում: 

Այս գա ղա փար նե րի կողմ նա կից նե րը մշա կե ցին մի տե սու թյուն, 

ո րը հայտ նի է «պան բա բե լո նիզմ» ան վամբ: 

Հնա գի տու թյունն օգ նեց հար թել նաև այս կնճռոտ խնդի րը: 

Բա բե լոն յան սա լիկ նե րի ման րազ նին քննու թյու նը ցույց տվեց, 

որ աստ վա ծա շունչ խոս քի քննա դատ նե րը ի րա վա ցի չեն, քա նի 

որ բա բե լա ցի նե րի վե րո բեր յալ հա տուկ օ րե րը մի շարք գծե րով 

զա նա զան վում էին հինկ տա կա րան յան շա բա թից: Ստո րև նշենք 

դրան ցից մի քա նի սը. 

ա) բա ցի յո թե րորդ, տասն չոր սե րորդ, քսան մե կե րորդ և քսա-

նու թե րորդ օ րե րից, բա բե լա ցի նե րի մոտ այդ պի սի հա տուկ օր էր 

նկատ վում նաև քսան հին գե րոր դը:

բ) Այդ օ րե րին վե րա բե րող հանձ նա ռա կան ներն ու հրա ժա րա-

կան նե րը տա րած վում էին միայն բնակ չու թյան ո րո շա կի խա վե րի 

վրա, զո րօ րի նակ` թա գա վո րին ար գել վում էր այդ պի սի օ րը մար-
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տա կառ քով շրջա գա յել: Այ նինչ ըստ Սուրբ Գրքի` շա բա թը համ-

ընդ հա նուր օր է:

գ) Բա բե լա ցի նե րի shabatum–ը լա ցի, պահ քի և ժուժ կա լու թյան 

օր էր, ին չը հե տապն դում էր ո րոշ կուռքե րի գու թը շար ժե լու նպա-

տակ: Իսկ եբ րա յա կան շա բա թը սուրբ, օրհն յալ և Աստ ծուն նվիր-

ված օր էր, երբ գո հու թյուն էր մա տուց վում այն բա նի հա մար, 

ինչ ար վել էր իս րա յե լա կան աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դի հա մար 

Աստ ծո բա րու թյամբ և ա մե նա զո րու թյամբ:

դ) Մաս նա գետ լեզ վա բան նե րը պնդում են, որ բա բե լա կան 

shabatum–ը և եբ րա յա կան shabbat–ը ստու գա բա նո րեն ան հա-

մատեղելի են:

ե) Բա բե լոն յան սա լիկ նե րի ման րակր կիտ քննու թյան ու ու-

սում նա սի րու թյան ըն թաց քում ակն հայտ է դառ նում, որ դրան ցում 

խոս քը բնավ էլ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան դա դա րեց մա-

նը չի վե րա բե րում, այ սինքն` այդ հա տուկ օ րե րին` հանգս տին, 

քան զի բա բե լա ցի ներն այդ վե րո հիշ յալ օ րե րին շա րու նա կում էին 

ա ռևտ րա կան գոր ծարք ներ կնքել: Ուս տի Կոն կոր դիայի ճե մա-

րա նի դա սա խոս Վալ տեր Մա յե րը չա փա զանց դի պուկ նկա տում 

է. «Ոչ մի բան չկա (ի մա` բա բե լոն յան սա լիկ նե րում), որ ո րևի ցե 

կերպ, թե կուզ մո տա վոր կա րե լի լի ներ բաղ դա տել եբ րա յա կան 

շա բա թի հետ»1:

Ար դա րև, ե թե Սուրբ Գրքի շա բա թի և բա բե լոն յան սա լիկ նե րի 

մեջ նշված այդ հա տուկ օ րե րի մի ջև ինչ–որ ա ղերս էլ կա, ա պա 

դա այն է, որ այդ հա տուկ օ րե րը ա նուղ ղա կիո րեն սկիզբ են առ-

նում ա րար չա գոր ծու թյան սկզբում Սուրբ Եր րոր դու թյան կող մից 

հաս տատ ված հա վի տե նա կան օ րեն քից: Երբ ար դեն ա րար ված 

էին այս չքնաղ աշ խարհն ու մար դը, իսկ ա րար չա գոր ծու թյունն 

ա վարտ ված, «Աստ ված օրհ նեց յո թե րորդ օ րը և սրբա գոր ծեց 

այն» (Ծննդ. 2. 3): Այ սինքն` Աստ ված զա տեց յո թե րորդ օ րը և 

պատ վի րեց, որ մար դիկ այդ օ րը հանգս տա նան ի րենց գոր ծե րից 

և զբաղ վեն միայն նրա նով, ինչ սուրբ ու նվի րա կան է, այս պի սով 

1  Maier W., Notes on Genesis. Ըստ Free J. P. Archaeology and Bible History. P. 27. 
մե ջ բեր ման:
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սրբա գործ վեն և լցվեն ա ռա քի նու թյուն նե րով ու շնոր հով: Եվ նույ-

նիսկ դա րեր անց Աստ ծուց հե ռա ցած և կռա պաշ տու թյան մեջ 

ընկղմ ված ժո ղո վուրդ նե րը չմո ռա ցան այս օ րեն քը: Սա կայն կռա-

պաշ տու թյամբ պղծված` նրան ցից յու րա քանչ յու րը այս աստ վա-

ծա դիր օ րեն քը յու րո վի էր պա հում: Այս պես` բա բե լա ցի նե րի մոտ 

շա բա թը վե րա ճեց այն հա տուկ օ րե րին, ո րոնց մա սին վերն ար-

դեն խո սել ենք: Ու րեմն բա բե լա ցի նե րի այդ օ րե րը հի շեց նում են 

Աստ ծուց մարդ կանց շնորհ ված այն սկզբնա կան սուրբ օ րեն քը: 

Ըստ այդմ էլ Ո ւի տո նի (Ի լի նոյս, ԱՄՆ) պրո ֆե սոր Ջո զեֆ Ֆրին` 

աստ վա ծաշն չա գի տու թյան և հնա գի տու թյան մաս նա գե տը, հե տև-

յալ եզ րա կա ցու թյունն է ա նում. «Չնա յած այս ա մե նին` ճշմա րիտ 

շա բա թի և բա բե լոն յան հա տուկ օ րե րի մի ջև ո րևի ցե պար տա դիր 

կապ գո յու թյուն չու նի»1: 

Այս պես ու րեմն, հնա գի տու թյունն իր պե ղա ծո նե րի մի ջո ցով 

ա նա ռար կե լիո րեն հաս տա տում է Սուրբ Գրքի աստ վա ծաշն չա կա-

նու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

ՔԱ ՂԱՔ ՆԵ ՐԸ, ՆՎԱ ԳԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԸ, ՄԵ ՏԱՂ ՆԵ ՐԸ

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Կա յենն իր եղ բոր` Ա բե լի սպա նու-

թյու նից հե տո քա ղաք կա ռու ցեց և այն կո չեց ի պա տիվ 

իր որ դի Ե նո քի: Ի հար կե, այդ «քա ղա քը» չպետք է հաս կա նալ այն-

պի սին, ինչ պի սին մե րօր յա քա ղաքն է: Այն ոչ այլ ինչ է, քան Կա յե-

նի և իր ըն տա նի քի մշտա կան բնա կու թյան վայր: Կա յե նը մե ծավ 

մա սամբ բնակ վում էր հյու ղակ նե րում և տե ղից տեղ չէր քո չում:

Եվ իս կա պես էլ հնա գետ նե րը հայտ նա բե րել են մարդ կու-

թյան պատ մու թյան ար շա լույ սին պատ կա նող մշտա կան բնա կա-

վայ րեր` գյու ղե րի կամ քա ղաք նե րի տես քով: Վեր ջին տա րի նե րի 

պե ղում նե րը լույս սփռե ցին Մի ջա գետ քի տա րած քում` Ար փա չիե 

կոչ վող վայ րում (Նին վեից մի քա նի մղոն դե պի հյու սիս) գտնվող 

հնա գույն քա ղաք նե րից մե կի կյան քի վրա: Այս տեղ գտնվել են 

1  Free J. P., Op. cit. P. 28
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հնա գույն գյու ղի գո յու թյան վկա յու թյուն ներ, ո րը թվագր վում է 

ոչ ուշ, քան Ք. ա. 4000 թվա կա նով: Հարկ է նշել, որ Ք. ա. 3000 

թվից վա ղե մի թվագ րու թյուն նե րը հա րա բե րա կան են: Այս ա ռի-

թով հնա գետ Թ. Ջ. Մի կը գրում է. «3000 թվա կա նից վա ղե մի թվա-

գրու թյուն նե րը զգա լիո րեն պայ մա նա կան են և ո րոշ վում են շնոր-

հիվ հնա գի տա կան նյու թի հա մադ րու թյան` (Մի ջա գետ քից) դե պի 

ա րև մուտք ըն կած երկր նե րի, ի մաս նա վո րի Ե գիպ տո սի, հա մա-

ժա մա նակ յա մշա կույթ նե րի ժա մա նա կագ րու թյուն նե րի հետ»1: 

Ք. ա. մո տա վո րա պես 4000 թվա կա նի և ա վե լի վաղ շրջա նի 

հնա գի տա կան մշա կույթ նե րը կոչ վում են հա լաֆ յան և նա խա հա-

լաֆ յան` Մի ջա գետ քից հյու սիս գտնվող այն տե ղան քի ան վամբ, 

ուր հայտ նա բեր վել էր այդ պի սի մշա կույթ նե րից մե կը: Հա լաֆ յան 

ժա մա նա կաշր ջա նի մար դիկ ապ րում էին հյու ղե րում ու տնե րում, 

ո րոնց հիմ քը պատ րաստ վում էր կա վե շա ղախ ված քից, իսկ հե-

տա գա յում` աղ յու սից: Հա լաֆ յան մշա կույ թից մի քիչ ա վե լի հին` 

մի ու րիշ մշա կույթ է վեր ջերս հայտ նա բեր վել Մի ջա գետ քի հյու սի-

սում` Թելլ–Հաս սու նա կոչ վող վայ րում, և այդ պատ ճա ռով էլ կոչ-

վում է հաս սուն յան: Հաս սու նա ցի նե րը օգ տա գոր ծում էին կայծ-

քա րե գոր ծիք ներ, ապ րում տնե րում և տի րա պե տում խե ցե ա մա-

նե ղե նի պատ րաստ ման եղանակին: 

Ըստ Հին Կտա կա րա նի աստ վա ծա շունչ բնագ րի` Կա յե նի զա-

վակ նե րից մե կը` Հո բա ղը, ա ռա ջինն էր, ով հո րի նեց «տա վիղն ու 

կի թա ռը» (ըստ հու նա կան բնագ րի) կամ «քնարն ու սրին գը» (ըստ 

եբ րա յա կան բնագ րի) (Ծննդ. 4. 21): Իսկ սա նշա նա կում է, որ մար-

դիկ վաղն ջա գույն ժա մա նակ նե րից են տի րա պե տել ե րաժշ տա կան 

գոր ծիք նե րին: «Տա վիղ և կի թառ» (կամ «քնար և սրինգ») բա ռե րը 

այս տեղ հա վա քա կան ի մաստ ու նեն և նշա նա կում են լա րա յին և 

փո ղա յին գոր ծիք ներ: Ներ կա յումս հնա գետ նե րի ձեռ քին բազ մա-

թիվ տվյալ ներ կան, ո րոնք վկա յում են Սուրբ Գրքում հի շա տակ-

ված երկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցած այս պի սի նվա գա րան նե րի 

մա սին: Ե րաժշ տու թյան պատ մու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ ար-

1  Meek T. J., The Present State of Mesopotamian Studies // Haverford Symposium 
on Archa eology and the Bible. N. Haven: American Schools of Oriental Research, 
1938. P. 158.
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դի աշ խա տա սի րու թյուն նե րում կա րե լի է գտնել այս պի սի նվա գա-

րան նե րի վկա յա կո չում ներ, օ րի նակ, որ պի սիք գտնվել են Ու րում, 

կամ ո րոնց պատ կեր նե րը հայտ նա բեր վել են Ե գիպ տո սում1: 

Կա յե նի զա վակ նե րից մեկ ու րի շը` Թո բե լը, «պղնձի և եր կա թի 

հմուտ դար բին էր» (Ծննդ. 4. 22), այ սինքն` ա ռա ջինն էր, ով պղնձե 

և եր կա թե սուր գոր ծիք ներ էր կռում: Սույն հի շա տա կու թյու նը մե-

տա ղա կան գոր ծիք նե րի շատ վաղ գոր ծա ծու թյան վկա յու թյունն է: 

Եր կար ժա մա նակ են թադ րում էին, որ մե տա ղի գոր ծա ծու թյու նը 

հարկ է ա վե լի ուշ շրջա նի վե րագ րել: Թեև հնա րա վոր է, որ խոր 

անց յա լում այն լայն կի րա ռում չու նե նար էլ:

Վեր ջին հնա գի տա կան պե ղում նե րը, սա կայն, վկա յում են 

մե տաղ նե րի բա վա կան վաղ գոր ծա ծու թյան մա սին: Սկզբում 

են թադ րում էին, որ Մեր ձա վոր Ա րևել քում եր կա թե դա րը Ք. ա. 

1200 թվա կա նից է սկսվում, ընդ ո րում այս տա րե թի վը հար մա-

րու թյան հա մար էին սահ մա նել, երբ նկա րագ րում էին այդ դա-

րաշր ջա նը: Սա կայն ժա մա նա կա կից հնա գի տու թյու նը Ք. ա. 1400 

թվից ա վե լի վաղ եր կա թի մշա կու թյան վկա յու թյուն ներ հայտ նա-

բե րեց2: Բաղ դա դից հյու սիս գտնվող Թելլ–Աս մար վայ րում, ո րը 

հնում հայտ նի էր Էշ նուն նա ան վամբ, Հեն րի Ֆրանկ ֆոր տը Ք. ա. 

2700 թվա կա նով թվագր վող եր կա թե հա տու գոր ծի քի մնա ցորդ-

ներ գտավ: Ու րում նույն պես փոք րիկ պող պա տե կա ցին և այլ 

եր կա թյա ի րեր հայտ նա բեր վե ցին: Այն, որ այս պի սի գտա ծո նե-

րը հազ վագ յուտ են, բա ցատր վում է հե տև յալ կերպ. վաղն ջա կան 

ժա մա նակ նե րում այս մե տա ղը լայն կի րա ռում չու ներ, բա ցի այդ 

եր կա թը պղնձից ա րագ է օք սի դա նում (ժան գոտ վում), իսկ օք սի-

դա ցու մից հե տո լիո վին քայ քայ վում է, հե տևա բար պե ղում նե րից 

եր կա թե ի րեր գտնե լը բա վա կա նին դժվար է: Պե ղում նե րը նույն-

պես անժխ տե լիո րեն ա պա ցու ցե ցին, որ պղին ձը գոր ծած վել է 

Ք. ա. ար դեն 4000–3000 թթ.3:

1  Free J. P., Op. cit. P. 38.
2 Short A. R., Archaeology Gives Evidence. IVF, L., 1966. P. 9, 14; Dye D. L., Faith 

and the Physical World: A Comprehensive View. The Paternoster Press, 1966. P. 
113-114.

3 Free J. P., Op. cit. P. 39.
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Այս պես ու րեմն, շնոր հիվ հնա գի տու թյան` ան հեր քե լի վկա յու-

թյուն ներ ու նենք հե ռա վոր դա րաշր ջա նում քա ղաք նե րի, լա րա յին 

ու փո ղա յին նվա գա րան նե րի, ինչ պես նաև մե տաղ նե րի մշա կու-

թյան վե րա բեր յալ ճիշտ այն պես, ինչ պես այդ մա սին վկա յա կո-

չում է աստ վա ծա շունչ Ծննդոց գրքի չոր րորդ գլու խը: 

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՋՐՀԵ ՂԵ ՂԸ

Հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղի ու Նոյ յան տա պա նի մա սին 

ա վան դու թյուն ներն ան քակ տե լիո րեն միահ յուս ված են 

ի րար: Այդ մա սին են պատ մում Հին Կտա կա րա նի Ծննդոց գրքի 

6–8 գլուխ նե րը: Մեծ ա ղե տի մա սին վկա յող ա վան դազ րույց ներ 

ու նեն նաև այլ ժո ղո վուրդ ներ, օ րի նակ` հույ նե րի Դև կա լիոն յան 

ջրհե ղե ղը: Հե քիա թա յին տար րե րով առ լե ցուն բազ մա թիվ այս պի-

սի պատ մու թյուն նե րի ենք հան դի պում նա խա կո լում բոս յան Ա մե-

րի կա յի, Ավստ րա լիա յի, Հնդկաս տա նի, Պո լի նե զիա յի, Տի բե թի, 

Քաշ մի րի, Լիտ վա յի և այլ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ*:1 Հիմք ըն դու նե լով 

այս ա վան դու թյուն նե րը, ո րոնք ձևավորվել են հետ սուրբգ րա յին 

ժա մա նակ նե րում, բայց «շատ հնա րա վոր է, որ միև նույն հա մաշ-

խար հա յին ա ղետն են նկա րագ րում», երկ րա բան նե րը փոր ձե ցին 

գտնել դրանց լուծ ման բա նա լին: Սա կայն նրանց բո լոր ջան քե-

րը միայն տե սու թյուն նե րի ու են թադ րու թյուն նե րի 2հան գեց րին1: 

* Մ. Խո րե նա ցին, խո սե լով ջրհե ղե ղի և Նոյ յան տա պա նի՝ Հա յաս տա նում հանգր վա-
նե լու զա նա զան ա վան դութ յուն նե րի մա սին, գրում է. «Բայց ա վե լի հա ճախ Ա րամ-
յան ազ գի ծե րու նի նե րը փան դի ռի նվա գակ ցութ յամբ ցուց քե րի և պա րե րի եր գե րում 
հի շա տա կում են այս բա նե րը» (Հա յոց պատ մութ յուն, Եր. 1981 թ., էջ 33): Ջրհե ղե-
ղի աք քա դա կան ա  ռաս պե լի և աք քա դա կան Նո յի՝ Ութ-Նա պիշ տի մի  ան մա հութ յան 
ար ժա նա նա լու մա սին ու րար տա կան շրջա նից էլ տե ղե կութ յուն ներ կան: Ար մա վի րի 
(Ար գիշ տի խին լի) պե ղումն  ե րից հայտ նա բեր վել են է լա մե  րեն սե պա գիր ար ձա նագ-
րութ յամբ ե րեք կա վե սա լիկ ներ, ո րոնք, ըստ գիտ նա կան նե րի, ոչ այլ ինչ են, քան Գիլ-
գա մե  շի վի պեր գութ յան եզ րա փա կիչ դրվա գի թե մա յով ներ կա յաց ման վկա յութ յուն՝ 
բե մադր ված է լա մա կան թա տե րախմ բի կող մի ց ար քու նա կան, հա վա նա բար, Սար-
դու րի II-ի թա գա վո րութ յան (ն. Ք. 760 թ.) պատ վին: (Տե՛ս Ա. Մու շեղ յան, «Ո՞ր լե ռան 
վրա է ի ջել Նոյ յան տա պա նը» հոդ վա ծը Աստ վա ծաշն չա կան Հա յաս տան գրքում, Եր., 
2005 թ.): Աստղանիշով նշված են հայերեն թարգմանության ծանոթագրությունները:

1  Keller W., …  44.
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Բայց այն, ինչ ցայ սօր ի զո րու չէ մեզ տալ երկ րա բա նու թյու նը, ոչ 

էլ ո րևի ցե այլ գի տու թյուն, այ սինքն` հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղի 

պատ մա կա նու թյան ան հեր քե լի փաս տա ցի ա պա ցույց ներ, ինչ–որ 

ա ռու մով տվեց հնա գի տու թյու նը:

Նա խևա ռաջ հնա գի տու թյունն օգ նեց ո րո շել տա պա նի չա փե-

րը: Աստ վա ծաշ նորհ Մով սե սը գրում է, որ տա պա նի եր կա րու թյու-

նը «ե րեք հար յուր» կան գուն էր, լայ նու թյու նը՝ «հի սուն», և բարձ-

րու թյու նը` «ե րե սուն» (Ծննդ. 6. 15): Ո րոշ հնա գի տա կան գտա ծո-

նե րի շնոր հիվ այ սօր հայտ նի է, որ կան գու նը Իս րա յե լի և Հու դա յի 

թա գա վո րու թյուն նե րի ժա մա նակ մո տա վո րա պես հա վա սար էր 

18 դյույ մի, այ սինքն` 45,72 սմ–ի: XIX դա րում հնա գետ նե րը Ե րու-

սա ղե մում թու նել հայտ նա բե րե ցին, ո րը կա ռուց վել էր Ե զե կիա 

թա գա վո րի օ րոք (Ք. ա. շուրջ 700 թվին): Թու նե լի մուտ քի մեջ փո-

րագր ված վիմագ րու թյունն ա սում է, որ նրա եր կա րու թյու նը 1800 

ֆուտ է (548,64 մետր): Ըստ հաշ վարկ նե րի` կան գու նը հա վա սար 

է 18 դյույ մի կամ 45,72 սմ–ի: (Մեկ ու րիշ հաշ վար կի հա մա ձայն` 

թու նե լի եր կա րու թյու նը 525 մետր է: Այդ դեպ քում հին հրեա կան 

կան գու նը հա վա սար է 43,75 սմ–ի): Ըստ ե գիպ տա գետ Պետ րիի 

են թադ րու թյան` կան գու նը հա վա սար է 22,5 դյույ մի կամ 57,15 

սմ–ի, այ նինչ ո մանք կար ծում են, որ գո յու թյուն է ու նե ցել կան գու-

նի մի քա նի չափ, ընդ ո րում ա մե նաեր կար կան գու նը դույզն–ինչ 

գե րա զան ցում էր 18 դյույ մը1, այ սինքն` 57,15 սմ–ից պա կաս էր:

 Ե թե հաշ վարկ նե րի հիմ քում ըն դու նենք կան գու նի (45,72 սմ) 

եր կա րու թյու նը, կստաց վի մի նավ, որն ա վե լի շուտ ի րե նից ներ-

կա յաց նում է չոր սանկ յուն շին վածք և ու նի 1 400 000 խո րա նարդ 

ֆուտ (կամ 39 644 մ3) ծա վալ: Տա պա նի ե րեք տախ տա կա մած նե-

րում բա վա կա նին տեղ կար Նոյ նա հա պե տի, նրա ըն տա նի քի, 

կեն դա նի նե րի և կե րակ րի պա շար նե րի հա մար2:

Տա պա նի տա րո ղու նա կու թյան մա սին գեթ մո տա վոր պատ կե-

րա ցում կազ մե լու հա մար ներ կա յաց նենք մաս նա գետ նե րի հաշ-

1 Free J. P., Op. cit. P. 41. Ու րիշ գիտ նա կան նե րի կար ծի քով հին եբ րա յա կան կան գու-
նը հա վա սար է 49,5 սմ կամ 55,6 սմ, կամ 52 սմ:

2 Free J. P., Op. cit. P. 41; Morris H. M., The Beginning of the World. Accent Books. 
Denver-Colo. P. 96
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վարկ նե րը, ով քեր ա սում են հե տև յա լը. «Մեկ ոչ խա րը տա պան 

մտած կեն դա նի նե րի մե ծու թյան մեկ միա վոր ըն դու նե լով` (ի հար-

կե, այն տեղ կա յին կեն դա նի ներ, ո րոնք ի րենց չա փե րով ան հա մե-

մատ գե րա զան ցում էին ոչ խա րին, բայց և կա յին այն պի սիք, որ 

ան հա մե մատ փոքր էին նրա նից) մենք կստա նանք հաս տա տումն 

այն բա նի, որ տա պա նը բա վա կա նին տա րո ղու նակ էր զա նա զան 

տե սակ նե րի կեն դա նի ներ տե ղա վո րե լու հա մար»: Գիտ նա կան նե-

րի հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն` այ սօր աշ խար հում գո յու թյուն ու նի 

18 000–ից ա վե լի տե սա կի կաթ նա սուն ներ, թռչուն ներ, սո ղուն ներ 

և երկ կեն ցաղ ներ: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ սո վո րա կան ժա մա նա-

կա կից մեծ բեռ նա տա րի մեջ, որ նա խա տես ված է եր կար բեռ նա-

փո խադր ման հա մար և ու նի մե կու սախ ցեր, տե ղա վոր վում է 240 

ոչ խար, ա պա մո տա վո րա պես ոչ խա րի մե ծու թյան 36 000 կեն դա-

նի տե ղա փո խե լու հա մար պետք կլի ներ այդ պի սի 150 մե քե նա: 

Բայց այդ պի սի 150 բեռ նա տար նե րը կզբա ղեց նեին Նոյ յան տա-

պա նի միայն մեկ եր րորդ մա սը: Դա տարկ կմնար մի հսկա տա րա-

ծու թյուն. չա փա զանց շատ տեղ կմնար նաև մոտ 1 մի լիոն մի ջատ-

3 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն

Նոյը աղավնի է արձակում տապանից: XII-XIII դ.  սկզբի խճանկարի հատված: 
Վենետիկ, ս.  Մարկոսի Մայր եկեղեցի:
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նե րի ու կե րակ րի պա շար նե րի և նաև այլ տե սա կի կեն դա նի նե րի 

հա մար, ո րոնք այ սօր ար դեն գո յու թյուն չու նեն, ինչ պես նաև Նո յի 

և նրա ըն տա նի քի և դեռ ու րիշ շատ բա նե րի հա մար1:

Այս պի սով, եր կա րու թյան չափ ման միա վոր նե րի ի մա ցու թյու-

նը, ո րի հա մար պար տա կան ենք հնա գի տու թյա նը, օգ նեց պար-

զել, որ Նո յի կա ռու ցածն իր նպատակին լիո վին ծառայող նավ 

էր: Դա ահ ռե լի ու միա ժա մա նակ ա մուր նավ էր` նման օվ կիա նո-

սա յին նա վին, յու րա տե սակ ե ռա տախ տա կա մած բեռ նա նավ, ո րը 

կա ռուց ված էր գոր ծի ի մա ցու թյամբ և այդ ժա մա նակ վա հա մար 

հազ վագ յուտ հմտու թյամբ: Պետք է, որ Ին քը` Տե րը, ղե կա վա րեր 

Նո յին` տա պա նի կա ռուց ման ըն թաց քում: Ե թե հաշ վի առ նենք, 

որ նա վը կի սով չափ ընկղմ վում էր ջրի մեջ, ա պա ջրա ծա վա լը 

պետք է կազ մեր մոտ 20.000 տոն նա: Իսկ ա մե նից զար մա նա լին 

այն էր, որ տապանը կա րող էր լողալ հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե-

ղի քաղց րա համ օվ կիա նո սում: Ճիշտ է, տա պա նը կոչ ված չէր բաց 

ծո վում նա վար կե լու հա մար, այլ միայն ջրի մա կե րե սին մնա լու 

ու փրկե լու իր մեջ հանգր վա նած նե րին: Ա վե լին, այն եր կար օ րեր 

պետք է իր մեջ տե ղա վո րեր (այն էլ այն պես, որ նրանք չտա ռա-

պեին նեղ վա ծու թյու նից) և՛ Նո յին ու իր ըն տա նի քը, և՛ կաթ նա-

սուն նե րի, թռչուն նե րի ու սո ղուն նե րի բո լոր տե սակ նե րը` նրանց 

կե րակր ման հա մար անհ րա ժեշտ պա շար նե րով հան դերձ:

Հնա գի տու թյան տրա մադ րու թյան տակ այլ նյու թեր էլ կան, 

ո րոնք հաս տա տում են Հին Կտա կա րա նի` հա մաշ խար հա յին 

ջրհե ղե ղի մա սին ա վան դու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

Հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի շնոր հիվ հայտ-

նի դար ձան աշ խար հի ա րար չա գոր ծու թյան և հա մաշ խար հա յին 

ջրհե ղե ղի մա սին շու մեր նե րի, բա բե լա ցի նե րի և ա սո րես տան ցի նե-

րի ա վան դու թյուն նե րը: Սա կայն բո լոր այս լե գենդ նե րը, ե թե հա-

մե մա տե լու լի նենք Հին Կտա կա րա նի հետ, շատ հար ցե րում տար-

բեր վում են վեր ջի նից: Ջրհե ղե ղին է վե րա բե րում դրան ցից մե կը` 

1850–1854 թթ. Նին վեի ար քու նի գրա դա րա նի ա վե րակ նե րում 

պեղ ված տաս ներ կու սա լիկ նե րից մե կի վրա սե պագր ված Գիլ գա-

1   Morris H. M., Op. cit. P. 97.
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մե շի մա սին վի պեր գու թյու նը: Վի պեր գու թյու նը ար ձա նագր վել է 

աք քա դե րեն լեզ վով ա սո րես տան ցի թա գա վոր Ա շուր բա նի պա լի 

(Ք. ա. 668–626 կամ 668–633 թթ.) օ րոք: Սա կայն, ըստ այլ հնա գի-

տա կան պե ղա ծո նե րի` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն ստեղծ վել է 

«հա զար տա րի ա վե լի ա ռաջ1»: Գիլ գա մե շի մա սին վի պեր գու թյան 

ա ռա ջին տար բե րա կը պատ կա նում է հին շու մեր նե րին: Գիտ նա-

կան նե րին հա ջող վեց այս բա բե լոն յան բնա գի րը վեր ծա նել միայն 

1900 թվի նախաշեմին [1]:

Գիլ գա մե շի մա սին վի պեր գու թյան մեջ ընդգրկ ված ջրհե ղե ղի 

ա ռաս պե լում, ո րը սե պագր ված է տասն մե կե րորդ սա լի կի վրա (և 

վի պեր գու թյան տասն մե կե րորդ երգն է), հան դի պում ենք հե տև-

յալ տար րե րի, ո րոնք նմա նու թյան եզ րեր ու նեն Սուրբ Գրքում շա-

րադր վա ծի հետ. 

ա) աստվածնե րը ի րեն ցից մե կի` Բե լի դրդու մով մտադր վում 

են խրա տել Եփ րատ գե տի ա փին սփռված Շու րուպ պակ քա ղա քի 

բնա կիչ նե րին:

բ) Ութ– Նա պշ տիմ ա նու նով մի մարդ իր հովանավոր աստծո` 

Էա յի մի ջո ցով ի մա նում է չաստ ված նե րի մտադ րու թյան մա սին: 

Էան պատ վի րում է նրան նավ կա ռու ցել:

գ) Այդ մարդն իր ըն տա նի քի, հա րա զատ նե րի, մի քա նի նա-

վաս տի նե րի և բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի հետ նավ է մտնում:

դ) Յոթ նօր յա ջրհե ղե ղը կոր ծա նում է մարդ կանց և եր կի րը 

տիղ մի շեր տով ծած կում:

ե) Վեր ջա պես նա վը հանգր վա նում է Նի ծիր լե ռան վրա (հա-

վա նա բար գտնվում է Նին վեից ա րևելք):

զ) Ութ–Նա պշ տ մը նա վից ա ղավ նի, ծի ծեռ նակ և ագ ռավ բաց 

թող նե լով` ի մա նում է, որ ջրե րը նա հան ջել են:

է) Տա պա նից դուրս գա լով` Ութ– Նա պշ տի մը դի ցե րին զոհ է 

մա տու ցում:

ը) Չաստ ված ներն ըն դու նում են զո հը:

թ) Էն լիլ դի ցը օրհ նում է Ութ– Նա պշ տի մին և նրա կնո ջը:

1 Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 54.
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Հինկ տա կա րան յան ա վան դու թյա նը նման վող ջրհե ղե ղի մա-

սին բա բե լոն յան ա ռաս պե լի ի նը տար րե րի հետ մեկ տեղ կան և զա-

նա զա նու թյուն ներ, ո րոնք ընդգ ծում են ջրհե ղե ղի մա սին Ծննդոց 

գրքի պա տում նե րի վե հու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

Ա հա դրան ցից մի քա նի սը. 

ա) բա բե լոն յան ա վան դու թյան հա մա ձայն` Ութ– Նա պշ տի մը 

բաց է թող նում ա ղավ նի, ծի ծեռ նակ և ագ ռավ: Իսկ Նո յը, ըստ Հին 

Կտա կա րա նի, միայն ագ ռավ ու ա ղավ նի:

բ) Բա բե լոն յան ջրհե ղե ղը յոթ օր ու գի շեր տևեց, իսկ ըստ 

Սուրբ Գրքի` (ջրհե ղե ղից մին չև երկ րի ցա մա քե լը) մեկ տա րի և 

տաս օր:

գ) Ութ–Նա պշ տի մի նա վի չա փե րը ան հա վա նա կան են, պար-

զա պես հե քիա թա յին. ընդ ո րում այն կա նո նա վոր խո րա նար դի 

տեսք ու նի (140x140x140 կան գուն): Այս պի սի նա վը նա վար կու-

թյան ըն դու նակ չէր:

դ) Բա բե լոն յան ա ռաս պե լում միան գա մայն ակն հայտ են բազ-

մաստ վա ծա կան և դի ցա բա նա կան չա փա զան ցու թյուն նե րի տար-

րե րը. եր կին քը խիտ բնա կեց ված է լիո վին մարդ կա յին դի մագ ծե-

րով օժտ ված չաստվածնե րով, ո րոնք ծի ծա ղում, լա ցում, զվար ճա-

նում են մարդ կանց դժբախ տու թյուն նե րով: Նրանք գժտվում են 

միմ յանց հետ, վա խի զգա ցում ու նեն, շնե րի նման նվաս տա բար 

փոր սող են տա լիս1: Ինչ վե րա բե րում է սուրբգ րա յին ջրհե ղե ղի 

ա վան դու թյա նը, ա պա այն հստակ միաստ վա ծա կան բնույթ ու նի 

և զուրկ է դի ցա բա նա կան ո րևի ցե տար րե րից: Նրա պար զու թյան 

մեջ աստ վա ծա յին վե հու թյուն է պար փակ ված: 

Ան կաս կած, թե՛ նմա նու թյուն նե րում և թե՛ զա նա զա նու թյուն-

նե րում ի հայտ է գա լիս նրանց ներ քին կա պը: Դա թույլ է տա-

լիս ա նել հե տև յալ եզ րա կա ցու թյու նը. Նոյ յան ջրհե ղե ղի մա սին 

պա տումն ու բա բե լոն յան հե րոս Գիլ գա մե շի մա սին վի պեր գու-

թյան՝ ջրհե ղե ղին վերաբերող ա վան դազ րույ ցը սկիզբ են առ-

նում մի վաղն ջա գույն ընդ հա նուր ա վան դու թյու նից: Այս ընդ հա-

նուր ա վան դու թյու նը, ո րը պատ մում է ի րա կան փաս տի մա սին, 

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 63.
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և ո րը ծա գում է Աբ րա հա մի 

երկ րից` Քաղ դեա յից, իր ա նա-

ղարտ և նախ նա կան տես քով 

պահ պան վել է Հին Կտա կա րա-

նում, այ նինչ բա բե լա ցի նե րի նը 

ա ղա վաղ վել է բազ մա թիվ դի-

ցա բա նա կան տար րե րով, ո րոնց 

նպա տա կը զգա յա ցունց տպա-

վո րու թյուն թող նելն էր: 

Գիտ նա կան նե րը հան գե ցին 

այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հին 

Կտա կա րա նը ոչ ո րևէ բան է փո-

խա ռել Գիլ գա մե շի մա սին վի-

պեր գու թյու նից, ոչ էլ նրա պատ-

ճենն է, նմա նա պես, ի հար կե, և 

Գիլ գա մե շի մա սին վի պեր գու-

թյու նը Հին Կտա կա րա նի ըն դօ-

րի նա կու թու նը չէ1:

Սրան մենք վստա հա բար 

կա րող ենք հա վե լել այն, որ իս-

րա յե լա ցի նե րը հա մաշ խար հա-

յին ջրհե ղե ղի պատ մու թյան մա-

սին տե ղե կա ցել են ա մե նա հին 

մարդ կան ցից (Աբ րա համ նա հա պե տի մի ջո ցով), ով քեր բնակ վում 

էին Բա բե լո նի շրջա կայ քում: Աստ վա ծա տես Մով սե սը, Սուրբ Հո-

գով լու սա վոր ված ու ա ռաջ նորդ ված, գրի ա ռավ այս ա վան դու-

թյու նը Ծննդոց գրքի 6–8 գլուխ նե րում [2]:

Այս վստա հու թյան հա մար մենք դարձ յալ պար տա կան ենք 

հնա գի տու թյա նը, ո րը մեզ տրա մադ րեց սա լիկ ներ, ո րոնք հայտ-

նա բեր վե ցին Նին վեի պե ղում նե րի ըն թաց քում:

Հնա գի տու թյու նը մեզ այլ գտա ծո ներ էլ պար գևեց, ո րոնք հա-

վաս տում են, որ հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղը եղելություն է:

1 Kitchen K. A., Op. cit. P. 90. 

Արդար Նոյը տապանի հետ: Թեոֆան 
Հույնի որմնանկարը: Նովգորոդ, Տիրոջ 
պայծառակերպու թյան եկեղեցին  

Իլյինայում, 1374 թ.:
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1929 թ. մար տին սըր Չարլզ Լեո նարդ Վուլ լին հայ տա րա րեց, 

որ քաղ դեա կան Ուր քա ղա քի պե ղում նե րի ժա մա նակ հայտ նա-

բեր վել է 8 ֆուտ (240 սմ) հաս տու թյամբ կա վե տիղմ: Ակ նե րև 

էր, որ տիղ մի այս հաստ շեր տը մի մեծ ջրհե ղե ղից էր գո յա ցել: 

Վուլ լին այս շեր տի տակ հայտ նա բե րեց մարդ կանց բնա կու թյան 

հետ քեր, այդ թվում` հա վա նա բար ձեռ քով պատ րաստ ված նախ-

նա դար յան աշ խա տան քի կայծ քա րե գոր ծիք ներ և ա նոթ ներ: Այս-

պի սով` բո լոր այս ա ռար կա նե րը պատ կա նում էին քա րե դա րին: 

Վուլ լին Մի ջա գետ քի իր գտա ծո յի մա սին հե ռագ րով ի լուր բո վան-

դակ աշ խար հի հայ տա րա րեց. «Մենք գտանք հա մաշ խար հա յին 

ջրհե ղե ղի հետ քե րը»: Այս լու րը իս կույն ևեթ հայտն վեց Ա մե րի-

կա յում և Անգ լիա յում հրա տա րակ վող թեր թե րի ա ռա ջին է ջե րում: 

Հարկ է նշել, որ Վուլ լիի պե ղում նե րը բո լո րո վին այլ նպա տակ ներ 

էին հե տապն դում, և այդ ցնցող բա ցա հայ տու մը բա ցար ձակ պա-

տա հա կա նու թյան արդ յունք էր:

Բո լոր կաս կած նե րը փա րա տե լու հա մար Վուլ լին նույն տե-

ղան քը կրկին պե ղեց` այս տեղ էլ (նույն խո րու թյան վրա) տիղ մի 

նույն պի սի շերտ հայտ նա բե րե լով: Գրե թե միա ժա մա նակ պրո ֆե-

սոր Լանգ դո նը հայ տա րա րեց, որ Ուր քա ղա քից դե պի հյու սիս` 

ա վե լի քան հար յուր մղոն հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող Քիշ քա-

ղա քում, հա ման ման հայտ նա գոր ծու թյուն է ար վել: Վուլ լիի կար-

ծի քով ջրհե ղե ղը ջրի տակ է ա ռել մի շրջան, ո րը 630 կմ տա րած-

վում է դե պի մայր ցա մա քի խոր քը և ու նի 160 կմ լայ նու թյուն: 

Այն գտնվում է Պարս կա կան նե ղու ցից դե պի հյու սիս–ա րև մուտք: 

Քար տե զի վրա մի թռու ցիկ հա յացք նե տե լիս` պարզ է դառ նում, 

որ այ սօր մենք այն կըմբռ նենք իբ րև «տե ղա կան» նշա նա կու թյան 

ի րա դար ձու թյուն, բայց այն ժամ գե տե րի մոտ` ցած րա վայ րե րում, 

բնա կու թյուն հաս տա տած նե րի հա մար այդ կա րող էր թվալ բո-

վան դակ աշ խար հի խոր տա կում1:

Հուժ կու ջրհե ղեղ նե րի հետ քեր հայտ նա բեր վել են նաև Մի ջա-

գետ քի այլ շրջան նե րում, օ րի նակ` Ո րե քում և Շու րուպ պա կում. 

«Այս տեղ տիղ մի շեր տե րը տար բեր վում են հաս տու թյամբ և գո-

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 51.



    39

յաց ման ժա մա նա կով. այս ջրհե ղեղ նե րից և ոչ մե կը չի կա րե լի 

նույ նաց նել հա մաշ խար հա յի նի հետ: Բայց և այն պես գրա կա նու-

թյան հնա գույն հու շար ձան նե րը (օ րի նակ` Գիլ գա մե շի մա սին վի-

պեր գու թյու նը), ինչ պես նաև տիղ մի այս շեր տե րը, հա մո զում են, 

որ այ նուա մե նայ նիվ մեծ ջրհե ղեղ ե ղել է, թեև ստույգ ո չինչ հայտ-

նի չէ նրա ծա վալ նե րի և ժա մա նա կի մա սին1: Իսկ քա նի որ Ու րի, 

Քի շի, Ո րե քի, Շու րուպ պա կի և այլ վայ րե րի ջրհե ղեղ նե րի հետ քե-

րը ի րոք տար բեր ժա մա նակ նե րի են պատ կա նում, ա պա Գիլ գա-

մե շի մա սին վի պեր գու թյան վկա յու թյու նը կա րող է հա մաշ խար-

հա յին ջրհե ղե ղի ե ղե լու թյան ա ռա վել հա մո զիչ ա պա ցույց լի նել, 

քան Մի ջա գետ քի տա րած քում ե ղած մեծ ու փոքր ջրհե ղեղ նե րից 

գո յա ցած տիղ մի շեր տե րը2:

Ի հար կե, ո՛չ երկ րա բա նու թյու նը, ո՛չ էլ այլ գի տու թյուն ներ դեռ 

չեն ու սում նա սի րել ջրհե ղե ղի պատ մու թյա նը վե րա բե րող բո լոր 

հան գա մանք նե րը: Օ րի նակ` ի րո՞ք ջրհե ղե ղը հա մաշ խար հա յին էր 

(այ սինքն` ջրի տակ էր ա ռել երկ րագն դի բո վան դակ մա կե րե սը), 

թե՞ տե ղա յին (այ սինքն` ծած կել էր միայն այն շրջա նը, որն այն-

ժամ հայտ նի էր մարդ կանց` Մի ջա գետքն ու մեր ձա կա հո ղե րը), 

այս հար ցը ցայ սօր ոչ ո քի չի հա ջող վել լու ծել3: Բա վա կան փաս-

տարկ ներ կան այս եր կու տե սա կետ նե րից յու րա քանչ յու րի օգ տին 

[3]: Սա կայն այս հար ցը հնա գի տու թյան ի րա վա սու թյու նից դուրս 

է, ուս տի մենք այս տեղ այն չենք քննի: Միշտ պետք է հի շել, որ հա-

մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղը աստ վա ծա յին ա մե նա զո րու թյան հրաշք 

էր, հրաշք, ո րը մարդ կանց խրա տի և փրկու թյան հա մար էր: Աստ-

ված` աշ խար հի Ա րա րի չը, կա րող է, երբ և ինչ պես Ի րեն հա ճո է, 

փո խել բնու թյան օ րենք նե րը, ա պա վե րա կանգ նել դրանք իր բո-

վան դակ կու սա կա նու թյան մեջ:

Չնա յած բո լոր դժվա րու թյուն նե րին, ո րոնք խո չըն դո տում են 

«հա մաշ խար հա յին ջրհե ղեղ» կոչ վող խնդրի լուծ մա նը, հարկ է 

նշել, որ Վուլ լիի և նրա զի նա կից նե րի գոր ծու նեու թյու նը հան գեց-

րեց նույ նիսկ գիտ նա կան–փոր ձա գետ նե րի հա մար չա փա զանց 

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 15.
2  Coder S. M., Howe G. F. The Bible, Science and Greation. P. 91.
3  Free J. P., Op. cit. P. 42
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կա րևոր եզ րա կա ցու թյան. այն պի սի մեծ ջրհե ղե ղը, ինչ պի սին 

բիբ լիա կանն է, ո րը սկեպ տիկ նե րը մտա ցա ծին և հե քիաթ են հա-

մա րում, ոչ միայն ի րա կա նում տե ղի է ու նե ցել, այ լև պատ մա կա-

նո րեն քննե լի դա րաշր ջա նի ի րողություն է: Շնոր հիվ Վուլ լիի պե-

ղում նե րի` «Եփ րա տի ա փին` Ու րում, հին շու մե րա կան աս տի ճա-

նա ձև բուր գի ստո րո տից պա րա նի սան դուղ քով կա րե լի է իջ նել 

նեղ ջրհոր և սե փա կան աչ քե րով տես նել, սե փա կան ձեռ քե րով 

շո շա փել սար սա փե լի ջրհե ղե ղի հետ քե րը, այն է` ե րեք մետր հաս-

տու թյամբ կա վի շեր տը: Իսկ մշա կու թա յին շեր տե րի տա րի քով, 

ո րով հաշ վարկ վում է թվագ րու մը, ինչ պես օ րա ցույ ցով, կա րե լի է 

սահ մա նել, թե երբ է տե ղի ու նե ցել այդ հզոր ջրհե ղե ղը: Իսկ դա 

տե ղի է ու նե ցել մո տա վո րա պես 4 000 թվին»1 [4]:

Հին Կտա կա րա նում աս վում է. «Յոթ նե րորդ ամ սի քսան յո թին 

տա պա նը նստեց Ա րա րատ լե ռան վրա» (Ծննդ. 8. 4): Տա րա կար-

ծու թյուն ներ կան այն հար ցի շուրջ, թե արդ յո՞ք խոսքն այս տեղ 

Ռու սաս տա նի2, Ի րա նի, Թուր քիա յի սահ մա նագլ խում, այ սինքն` 

ա րևել յան Թուր քիա յում գտնվող Ա րա րա տի մա սին է: Հին ժա մա-

նակ նե րում Ա րա րատ լե ռան բո լոր հա րա կից տա րածք նե րը կոչ-

վում էին Ու րար տու (այ սինքն` Ա րա րատ)3: Գիլ գա մե շի մա սին 

վի պեր գու թյան ջրհե ղե ղի ա ռաս պե լի մեջ հան դի պող Նի ծիր լե ռը, 

ո րի վրա հանգր վա նել էր Ուտ նա փիշ տի մի նա վը, հե տա զո տող նե-

րի ու շադ րու թյու նը չէր գրա վում [5]: Գիտ նա կան նե րը Նոյ յան տա-

պա նը միշտ փնտրել են Ա րա րատ լե ռան վրա:

1982 թ. «Պրա վոս լավ նա յա ժիզն»4 (Ուղ ղա փառ կյանք) հան-

դե սը իր «Նոյ յան տա պա նի ո րո նում նե րը» հոդ վա ծի մեջ հան րա-

գու մա րի բե րեց դեռ շատ վա ղուց սկսած այս փնտրտուք նե րը: 

Սույն հոդ վա ծի թարգ մա նու թյունն ա ռանց կրճա տում նե րի բե րում 

1 Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 51
2 Նկա տի ու նի ԽՍՀՄ-ը, իսկ ներ կա յումս դա ան կախ Հա յաս տա նի տա րածքն է - ռուս. 
թարգ մա նու թյան ծնթ.:

3 Short A. R., Op. cit. P. 21.
4  «Orthodox Life» (հրա տա րակ վում է անգ լե րեն Ս. Հոբ Պո չաև ցու Ուղ ղա փառ Եղ-
բայ րու թյան կող մի ց Սուրբ Եր րոր դու թյան վան քում, Ջոր դան վիլլ, Նյու-Յորք, ԱՄՆ), 
№1, 1982. էջ 46-48: Հոդ վա ծի խո րա գիրն է. «The Search for Noah’s Ark», հե ղի նակ` 
ա վագ քա հա նա Ս. Լյա շեվս կի:
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ենք այս տեղ. «Ա րա րա տը կո նա ձև լեռ է` գո յա ցած հրաբ խա յին 

ժայթք ման արդ յուն քում: Ծո վի մա կե րևույ թից բարձր է 5700 1մ*: 

4500 մ նշագ ծից մին չև բուն գա գա թը սառ ցա պատ է: Ե թե ո րևի ցե 

նավ հանգր վա ներ սա ռույց նե րի նշագ ծից ցածր, ա պա կփտեր ու 

կոչն չա նար` ոչ մի հետք չթող նե լով: Իսկ ե թե ջրհե ղե ղից հե տո նա-

վը հայտն վեր լե ռան գա գա թին, ա պա սառ ցե վիթ խա րի շեր տով 

կծածկ վեր և այս պի սով մարդ կանց հա մար ան մատ չե լի կդառ նար: 

Աստ վա ծա յին նա խախ նա մու թյան հա ճու թյամբ Նոյ յան տա պա նը 

կանգ ա ռավ 5.000 մ բարձ րու թյան վրա, ուր սառ ցե շեր տե րը աս-

տի ճա նա բար դե պի վար են սա հում, այն պես որ սա ռույ ցի հաս-

տու թյունն այս շրջա նում այն քան էլ մեծ չէ: Տա պա նը ցածր ջեր-

մաս տի ճա նի պայ ման նե րում ծածկ ված է սա ռույ ցով ու ձյու նով և 

տե սա նե լի չէ, իսկ ամ ռա նը` բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե-

րում, տա պա նի ինչ–որ մա սը հալ չում է և տե սա նե լի դառ նում, թեև 

դա հազ վա դեպ է պա տա հում:

Նոյ յան տա պա նի ո րո նում նե րի ա ռա ջին հի շա տա կու թյու նը 

պատ կա նում է քաղ դեա ցի հե թա նոս քուրմ Բե րո սո սին (Berose 

կամ Berosus) (Ք. ա. IV–III դդ.): Այս քուր մը հա ղոր դում է, որ իր 

ժա մա նա կա կից նե րից ու նախ նի նե րից շա տե րը Ա րա րատ բարձ-

րա նա լիս` տե սել են Նոյ յան տա պա նը և ի րենց հետ տա պա նից 

մա սունք ներ բե րել` այն սրբու թյուն հա մա րե լով: Քրիս տո նեու-

թյան տա րած ման ժա մա նա կաշր ջա նից է ար դեն Նի կո ղա յոս Դա-

մաս կա ցու ման րակր կիտ վկա յու թյուն ներն այդ մա սին: Եբ րա յե-

ցի պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիոսն իր «Հրեա կան հնա խո սու թյու-

նը» աշ խա տա սի րու թյան մեջ գրում է, որ շա տերն էին Ա րա րա տից 

Նոյ յան տա պա նի մա սունք ներ բե րում: Ք. հ. շուրջ 180 թ. նույն 

բա նը վկա յում է նաև սուրբ Թեո փի լոս Ան տիո քա ցին:

1800 թ. ա մե րի կա ցի Կլավ դիոս Ռի չը հրա պա րա կեց ոմն 

Ա ղա–Հու սեյ նի վկա յու թյու նը, ո րում վեր ջինս պնդում էր, թե իբր 

ին քը բարձ րա ցել է Ա րա րա տի գա գաթ և այն տեղ տե սել տա պա նի 

մնա ցորդ նե րը:

* Ա րա րատ լե ռան բարձ րու թյու նը 5165 մե տր է: 
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Դե պի տապանակիր Ա րա րատ գի տա կան ար շավ նե րը սկսվե-

ցին 1829 թվից: Գիտ նա կան նե րից ա ռա ջի նը Դոր պա տի հա մալ-

սա րա նի պրո ֆե սոր Ֆրիդ րիխ Պար րոտն էր: Ա ռա ջին եր կու գի-

տար շավ նե րը ձա խող վե ցին և գա գա թին հաս նե լու միայն եր րորդ 

փոր ձը հա ջո ղու թյանբ 1պսակ վեց*: Վե րա դառ նա լով` նա հա վաս-

տիաց նում էր, որ տա պա նի վրա նշան է ա րել: Այ դու հան դերձ 

նրան չհա ջող վեց իր հայտ նա գոր ծու թյան մա սին ո րևի ցե ա պա-

ցույց ներ կա յաց նել:

1840 թ. Կոնս տանդ նու պոլ սից մի լրագ րող հայ տա րա րեց, որ 

Նոյ յան տա պա նը գտնվել է: Թուր քա կան գի տա կան ար շա վը, ո րի 

նպա տա կը Ա րա րատ լե ռան ձյան ծած կույթ նե րի հե տա զո տումն 

էր, հայտ նա բե րել էր սա ռույ ցի տա կից դուրս ե լած մի շին ված քի 

ահ ռե լի փայ տե կմախք` գրե թե ամ բող ջու թյամբ սևա ցած: Ա րա-

րատ լե ռան մեր ձա կայ քի բնա կա վայ րե րի բնա կիչ ներն ի պա տաս-

խան գի տար շավ նե րի մաս նա կից նե րի հար ցում նե րի` ա սում էին, 

որ ի րենք միշտ էլ ի մա ցել են այդ փայտ յա կմախ քի գո յու թյան մա-

սին, բայց չեն հա մար ձակ վել մո տե նալ, քան զի տա պա նի վե րին 

մա սի դռնա խոր շում իբր թե չար ո գի են տե սել: Եվ չնա յած զգա-

լի դժվա րու թյուն նե րին` թուր քա կան գի տար շա վա խում բը հա սավ 

տա պա նին և հա մոզ վեց, որ բա ցա ռու թյամբ մի նա վա կո ղի, այն 

լավ է պահ պան ված:

Ար շա վախմ բից մե կը պատ մեց, որ տա պա նի նա վա կո ղե րը 

կա ռուց ված են Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված ծա ռից, ո րը, ինչ քան 

հայտ նի է, ա ճում է Եփ րատ գե տի հով տում: Ներս թա փան ցե լով` 

գի տար շա վի մաս նա կից նե րը հա մոզ վում են, որ այդ նա վը նա խա-

տես ված է ե ղել կեն դա նի նե րի փո խադր ման հա մար, քան զի ներ-

սում այն մե կու սախ ցե րի էր բա ժան ված` 15 ֆուտ (4,5 մ) բարձ րու-

թյամբ: Թուր քա կան ար շա վախմ բին հա ջող վեց թա փան ցել այդ 

զե տե ղա րան նե րից միայն ե րե քը, քան զի մնա ցած նե րը ծածկ ված 

* Ի դեպ Պար րո տին ու ղեկ ցել են եր կու հայ գյու ղա ցի, եր կու ռուս զին վոր և Էջ մի ած-
նի դպիր` հե տա գա յում գրող, Խ. Ա բով յա նը: Պար րո տի «Ու ղևո րու թյուն դե պի Ա րա-
րատ» գրքի ա ռա ջին մա սը կրճա տումն  ե րով թարգ ման վել է հա յե րեն և հրա պա րակ-
վել 1950 թ. Ա բով յա նի լիա կա տար ժո ղո վա ծո ւի VII հա տո րում: Այս մա սին տես նաև` 
Հա կոբ յան Պ., Խա չա տուր Ա բով յա նի կյան քը, գոր ծը, ժա մա նա կը (1803-1836): Նույ-
նի, Վե րելք, Ե. 1982 թ.:
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էին սա ռույ ցով: Տա պա նի եր կա րու թյու նը 300 կյու դե էր (եր կա րու-

թյան թուր քա կան միա վոր):

1893 թ. նես տո րա կան ե կե ղե ցու ա վագ սար կա վագ, դոկ տոր 

Նու րին մի փոք րիկ հոդ ված հրա պա րա կեց, ո րում աս վում էր. 

«Տա պա նի միայն ցռուկն ու խելն են մատ չե լի, իսկ կենտ րո նա կան 

մա սը թաղ ված է սառ ցի տակ»: Տա պա նը կա ռուց ված է մուգ կարմ-

րա շա գա նա կա գույն ե րան գի ծանր չոր սու նե րից: Նու րին (այդ ժամ 

Ե րու սա ղե մի և Բա բե լո նի միաբնակ ե կե ղե ցու ա վագ սար կա վագ 

էր) չա փե լով տա պա նը` գտավ, որ դրանք լիո վին հա մա պա տաս-

խա նում են Սուրբ Գրքում նշված չա փե րին:

Ա վե լի ուշ մի ըն կե րու թյուն հիմն վեց, ո րը պետք է ֆի նան սա-

վո րեր դոկ տոր Նու րիի երկ րորդ գի տար շա վը` տա պա նը Չի կա-

գո յում կա յա նա լիք ցու ցա հան դես բե րե լու նպա տա կով: Սա կայն 

այս ծրագ րե րին բախտ չէր վի ճակ ված ի րա կա նա նա լու, քան զի 

Թուր քիա յի կա ռա վա րու թյու նը ար գե լել էր տա պա նը երկ րից ար-

տա հա նել: 

1916 թ. օ գոս տո սին ռուս օ դա չու (ա վիա ցիա յի սպա) Վլա դի-

միր Ռոս կո վից կին, թուր քա կան սահ մա նի եր կայն քով հե տա խու-

զա կան թռիչք ի րա կա նաց նե լիս, հայտն վեց Ա րա րա տի վրա և ձնե 

գա գա թի ա րևել յան կող մում սա ռուց յալ լիճ նկա տեց: Լճի եզ րա-

մա սի մոտ մի մեծ նա վի կմախք էր նշմար վում: Թեև նա վը մա-

սամբ սա ռույ ցի տակ էր, նրա նա վա կո ղե րը, ո րոն ցից մե կի վրա 

ծակծկ ված տեղեր կա յին, դրսում էին մնա ցել: Բա ցի այդ, ե րևում 

էր երկ փեղ կա նի դռան մի փեղ կի կե սը: Երբ Ռոս կո վից կին հրա-

մա նա տա րու թյա նը զե կու ցեց իր հայտ նա գոր ծու թյան մա սին, 

վեր ջինս ցան կա ցավ այդ տե ղե կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ ա վե լի 

ստույգ ա պա ցույց ներ ստա նալ: Լե ռան վրա բազ մա թիվ թռիչք ներ 

կա տա րե լով` նրանք հա մոզ վե ցին տե ղե կու թյան իս կու թյան մեջ 

և հա ղոր դե ցին այդ մա սին Մոսկ վա ու Պետ րոգ րադ: Նի կո լայ II 
կայս րը հրա մա յեց ար շա վա խումբ ու ղար կել Ա րա րատ: Այս ար-

շա վա խում բը չա փագրեց ու լու սան կա րեց տա պա նը. փայ տան յու-

թից նմուշ ներ վերց վե ցին, իսկ հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը 

Պետ րոգ րադ ա ռաք վե ցին: Ցա վոք սրտի, այս ար ժե քա վոր փաս-
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տաթղ թե րի հա վա քա ծուն ոչն չաց վեց Ռու սաս տա նում, հա վա նա-

բար բոլ շևիկ յան հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ:

Ռոս կո վից կու հետ կապ ված պատ մու թյու նը հայտ նի դար ձավ 

Երկրորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ: Ըստ խորհր-

դա յին հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի ղե կա վար Յաս պեր Մաս կա լի-

նի` նրա են թա կա նե րից մե կը թռիչք կա տա րեց Ա րա րա տի վրա-

յով` հե տաքրք րա սի րու թյու նից դրդված, տես նե լու` արդ յո՞ք Ռոս-

կո վից կու պնդում նե րի մեջ ճշմար տու թյան թե կուզ ինչ–որ նշույլ 

կա: Խորհր դա յին օ դա չուն ևս ու շադ րու թյուն դարձ րեց մի ինչ–որ 

շին ված քի վրա, ո րի մի մա սը սառ ցե լճի մեջ էր մխրճված: Այ դու-

հան դերձ այս փաս տե րը խորհր դա յին գիտ նա կան նե րին չխան գա-

րե ցին հայ տա րա րել, որ Նոյ յան տա պա նի պատ մու թյու նը գի տու-

թյան հետ ո րևէ ընդ հան րու թյուն չու նե ցող ա ռաս պել է:

1955 թ. հու լի սի 6–ին լեռ նագ նաց Ֆեր նան Նա վար րան իր 

տասն մե կամ յա որ դու` Ռա ֆա յե լի հետ, ինչ–որ բան հայտ նա բե-

րեց, ո րը, ըստ նրա, Նոյ յան տա պանն էր: Նա իր գյու տով գրա վեց 

հա մայն աշ խար հի ու շադ րու թյու նը: Նա վար րա յի այս գի տար շա-

վի նա խա պատ րաս տու թյու նը տասն յոթ տա րի էր տևել: Այն հան-

գա ման քը, որ Ա րա րատ լե ռը գտնվում էր ե րեք երկր նե րի` Խորհր-

դա յին Միու թյան, Ի րա նի և Թուր քիա յի սահ մա նագլ խում, և որ 

նրանց մի ջև լեռ բարձ րա նալն ար գե լող պայ մա նա գիր էր ստո-

րագր ված, հե տա զո տո ղի հա մար լուրջ խո չըն դոտ դար ձավ: Նա-

վար րան գաղտ նի ե րեք փորձ ի րա կա նաց րեց` գի շեր նե րով անց-

նե լով վտան գա վոր գո տին: Ա հա թե ինչ պես ըն թա ցավ հա ջո ղու-

թյամբ պսակ ված եր րորդ գի տար շա վը: Հե տևե լով իր հայ ըն կե րոջ 

ցու ցում նե րին` Նա վար րան գի շե րով հա սավ սառ ցա դաշ տի եզ րին 

և գի շե րե լու հա մար վրան խփեց` ա ռա վոտ յան վե րել քը շա րու նա-

կե լու մտադ րու թյամբ. այն պետք է անց ներ ամ բող ջո վին սառ ցա-

կա լած ա նա ռիկ ժայ ռե րով: Գի շե րը սար սա փե լի բուք ու բո րան 

սկսվեց, ո րի հե տևան քով ա մեն ինչ սառ ցի հոծ կե ղևով ծածկ վեց: 

Նա վար րան ու Ռա ֆա յե լը քիչ էր մնում ցրտա հար վեին, քան զի 

հայտն վել էին ձյան հաստ շեր տի տակ` զրո յից 30 աս տի ճան ցածր 

ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: Ա ռա վոտ յան, ինչ պես պատ մում 
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է Նա վար րան, Աստ ծո օգ նու թյամբ նրանց հա ջող վեց ճա նա պարհ 

ընկ նել դե պի այն տե ղը, ո րը հեռ վից էր նկա տել դեռ իր ա ռա ջին 

գի տար շավ նե րից մե կի ըն թաց քում: Թեև ժա մա նակն ան հա ջող էր 

ընտ րել, ա մեն ինչ ձյան ու սա ռույ ցի տակ էր առնված, այ նուա մե-

նայ նիվ նրան հա ջող վեց հաս նել նպա տա կին: Մե ծա գույն դժվա-

րու թյամբ, վտան գի են թարկ վե լով` նա սառ ցի տակ առն ված նա-

վա կո ղի չոր սուից մի կտոր պո կեց` մեկ մետր եր կա րու թյամբ և 

8 սմ հաս տու թյամբ: Այդ մա սում հղկված տախ տակ ներ չկա յին: 

Իսկ վե րա դար ձին սահ մա նա պահ նե րը գնդա կո ծե ցին և ձեր բա-

կա լե ցին Նա վար րա յին: Վերջ ի վեր ջո նրան ա զատ ար ձա կե ցին` 

վե րա դարձ նե լով բո լոր լու սան կար չա կան ժա պա վեն ներն ու փայ-

տի նմու շը: Ա հա թե ինչ պի սի պայ ման նե րում էր անց նում գի տար-

շա վը:

Կա հի րեի և Մադ րի դի աշ խա տա նոց նե րում կա տար ված փայ-

տան յու թի ռա դիոած խած նա յին տար րա լու ծու մը ցույց տվեց, որ 

այն հինգ հա զար տար վա է: Ֆրան սե րեն1 լեզ վով հրա տա րակ ված 

Նա վար րա յի գիր քը նկա րա զարդ է, ո րի վրա ե րևում է, թե ինչ պես 

է հե ղի նա կը տա պա նի նա վա կո ղից մի կտոր փայտ պո կում, ինչ-

պես նաև` այն տե ղը, որ տեղ սառ ցի տակ ան թեղ ված է տա պա նը. 

այս տեղ ներ կա յաց ված են նաև աշ խա տա նո ցա յին տար րա լու-

ծում նե րի արդ յունք ներ, նկար ներ, սխե մա ներ և այլն»:

Այս ա մե նը «Պրա վոս լավ նա յա ժիզն» ամ սագ րում զե տեղ ված 

հոդ վա ծից էր: Մո տա վո րա պես նույ նի մա սին է պատ մում նաև 

Վեր ներ Կել լե րը, ով վե րո հիշ յա լից զատ հի շա տա կում է Նոյ յան 

տա պա նի ո րոն ման ևս մի քա նի փորձ` ձեռ նարկ ված 1951 թ. հա-

մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղի մաս նա գետ, պատ մա բան–մի սիո ներ, 

դոկ տոր Ա հա րոն Սմի թի և ֆրան սիա ցի հե տա զո տող Ժան դե Ռի-

կի կող մից, ով 1952 թ. բարձ րա ցավ հրաբ խա յին գա գա թը: Ցա վոք 

սրտի, այս փոր ձե րը ար գա սա բեր չէին2:

Սա կայն մարդ կու թյու նը չդա դա րեց Նոյ յան տա պա նը ո րո նե-

լուց: Այս պես` 1982 թ. օ գոս տո սին հա ղոր դագ րու թյուն հրա պա-

1  Կա նաև սույն գրքի անգ լե րեն հրա տա րա կու թյու նը հե տև յալ խո րագ րով. Fernand 
Navarra. Noah’s Ark: I Touched It. Logos International, Plainsfi eld, N. J., 1974. -137p.

2  Keller W.,‘H Bίβλος …Σ. 61-63. 
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րակ վեց այն մա սին, որ Թուր քիա յի տա րած քով անց նե լով` Նոյ-

յան տա պա նի ո րո նում նե րի է ե լել ա մե րիկ յան տասն մեկ հո գա նոց 

մի գի տար շա վա խումբ: Մո տա վո րա պես 60 հա զար ա մե րիկ յան 

դոլ լար ար ժո ղու թյամբ այս գի տար շա վի մաս նա կից նե րից էր նաև 

նախ կին տիե զե րագ նաց, ա մե րի կա ցի Ջեյմս Էր վի նը, ով 1971 թ. 

«Ա պոլ լոն–12» տիե զե րա կան գի տար շա վի կազ մում վայ րէջք կա-

տա րեց լուս նի վրա: Իր տված հար ցազ րույ ցում Էր վինն ա սաց, որ 

նա խորդ գի տար շավ նե րի դի տար կում նե րը կաս կա ծի տե ղիք չեն 

տա լիս, որ տապանակիր լե ռան գա գա թին իս կա պես մի խորհր-

դա վոր նավ կա: Սրան ա մե րի կա ցի տիե զե րագ նացն ա վե լաց րեց, 

որ հա վա տում է, որ այդ նա վը Նոյ յան տա պանն է1:

Չնա յած ար դեն ձեռ նարկ ված և ցայ սօր էլ ձեռ նարկ վող փոր-

ձե րի (1994 թ. ա մե րի կա ցի նե րը նո րից փորձ ա րե ցին)2` կան մար-

դիկ, ով քեր վի ճար կում են տա պա նի գո յու թյան փաս տը: Բայց և 

այն պես, ե թե նկա տի ու նե նանք մարդ կու թյան հե տաքրք րու թյու նը 

Նոյ յան տա պա նի ո րո նում նե րի նկատ մամբ, հե տաքրք րու թյուն, 

որ Ք. ա. V դա րից սկսյալ հան դես են բե րել նույ նիսկ հե թա նոս-

նե րը, ո րը ցայ սօր էլ չի մա րել, ա պա չի բա ցառ վում, որ այ դու հան-

դերձ կհա ջող վի հայտ նա բե րել տա պա նի գտնվե լու 3վայ րը*: 

Իսկ ա ռայժմ սահ մա նա փակ վենք նրա նով, ինչ պատմում է 

աստ վա ծա շունչ բնա գի րը, այ սինքն` Հին Կտա կա րա նի ա ն-

ստգյուտ, ըստ ա մե նայ նի ար ժա նա հա վատ և փրկա րար խոս քը:

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Ո րե քի ար քա Գիլ գա մե շի մա սին ա վան դող ա ռան ձին ա ռաս պել-

ներ ստեղծ վել են շու մե րե րեն Ք. ա. 3-րդ հա զա րամ յա կում: Աք քա դա-

կան վի պեր գու թյունն ի հայտ ե կավ այս ա ռաս պել նե րի` շու մե րե րե նից 

թարգ մա նու թյան և հա մա կարգ ման արդ յուն քում: Դրա ա ռա ջին հայտ-

նի տար բե րա կը սկիզբ է առ նում Ք. ա. 2-րդ հա զա րամ յա կի սկզբում 

1  «» թերթ, 7. 08. 1982, 
2  «» թերթ, 7. 08. 1982,
* Նշենք նաև, որ Մայր Ա թոռ ս. Էջ մի ած նում, ի թիվս այլ սրբու թյուն նե րի, պահ վում է 
նաև մի  ան փուտ փայ տի բե կոր` Նոյ յան տա պա նից, ո րը, ըստ ա վան դու թյան, ս. Հա-
կոբ Մծբնա ցին ստա ցել է հրեշ տա կից:
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(մո տա վո րա պես XX-XVIII դդ.), իսկ մյուս տար բե րա կի բնա գի րը հայտ-

նա բեր վել է Փոքր Ա սիա յում և Պա ղես տի նում: Սա կայն ա ռա վել ամ բող-

ջա կան բնա գի րը հայտ նա բեր վել է Նին վեում` գրված Ք. ա. 2-րդ հա զա-

րամ յա կի երկ րորդ կե սին ապ րած Սին լի քեուն նի նիի ձե ռամբ: Դա տե լով 

այն փաս տից, որ ա մե նից հա ճախ հայտ նա բեր վում են հենց դրա պա-

տա ռիկ նե րը, են թադր վում է, որ այն ա մե նից տա րած վածն էր: Գիլ գա մե-

շի մա սին վի պեր գու թյան մեջ ընդգրկ ված ջրհե ղե ղի վերաբերյալ ա ռաս-

պե լը սկիզբ է առ նում շու մե րա կան նա խա տի պում: Այս նույն ա ռաս պե-

լը, բայց ա ռա վել հան գա մա նա լից ու դույզն-ինչ այլ կերպ, շա րադր ված 

է Աթ րա հա տի մա սին պոե մում: Այս պի սով, մեզ հայտ նի է ջրհե ղե ղի մա-

սին մի ջա գետք յան ե րեք տար բե րակ. վա ղե մա գույ նը շու մե րա կանն է, 

իսկ եր կու ա վե լի ուշ շրջա նի տար բե րակ նե րը աք քա դա կան են: Սրանք 

բո լորն էլ բո վան դա կու թյամբ շատ մոտ են ի րար, ինչ քան որ կա րե լի է 

դա տել մեր ժա մա նակ նե րին հա սած բնագ րե րից (մի քա նի սը, ինչ պես 

օ րի նակ` շու մե րա կան տար բե րա կը, կցկտուր են):

2. Հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղի մա սին ցարդ գի տու թյա նը հայտ նի 

բո լոր լե գենդ նե րից ու ա ռաս պել նե րից մի ջա գետք յանն է իր բո վան դա-

կու թյամբ մոտ սուրբգ րա յին պա տու մին: Ել նե լով այն փաս տից, որ ըստ 

Սուրբ Գրքի` ջրհե ղե ղից հե տո ո րոշ ժա մա նակ անց մար դիկ բնա կու-

թյուն հաս տա տե ցին Բա բե լո նում (Ծննդ. 11. 1-2), կա րող ենք պնդել, որ 

այս նմա նու թյու նը զգա լի չա փով հաս տա տում է Աստ վա ծա շունչ Մատ-

յա նի պատ մա կա նու թյու նը:

Ջրհե ղե ղի մա սին ա ռաս պե լի շու մե րա կան տար բե րա կը վե րագր-

վում է մո տա վո րա պես Աբ րա համ նա հա պե տի ժա մա նակ նե րին, երբ 

Սուրբ Գիր քը տա կա վին չէր գրվել, բայց այս տար բե րակն ար դեն 

սուրբգ րա յի նից զգա լիո րեն տար բեր վում էր, այն պես որ խոսք իսկ լի-

նել չի կա րող ո՛չ Սուրբ Գրքի` մի ջա գետք յան ա ռաս պե լից, ոչ էլ հա կա-

ռա կը` մի ջա գետք յան ա ռաս պե լի` Սուրբ Գրքից փո խա ռու թյան մա սին: 

Սա կայն այս եր կու աղբ յուր նե րի հա մե մա տա կան նմա նու թյու նը թույլ է 

տա լիս եզ րա կաց նել, որ ա ռաս պե լի հե ղի նա կը տե ղե կու թյուն ներ է քա-

ղել ջրհե ղե ղի ժա մա նակ նե րից Մի ջա գետ քում պահ պան ված հնա գույն 

մի ա վան դու թյու նից:

3. Հե ղի նակն այս տեղ շա րադ րում է ա րևմտ յան գիտ նա կան նե րի` 

գլխա վո րա պես բո ղո քա կան նե րի որ դեգ րած կար ծի քը: Ի հար կե, հա վա-

տա վոր ուղ ղա փառ քրիս տոն յա յի հա մար կաս կա ծից վեր է, որ ջրհե ղե-

ղը հա մաշ խար հա յին էր, այ սինքն` ջու րը ծած կել էր բո վան դակ աշ խար-

հը: Այս մա սին ա ներկմ տո րեն վկա յում է թե՛ Սուրբ Գիր քը (Ծննդ. 6. 7 7. 
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4,17-24) և թե՛ մեր Ե կե ղե ցու Սրբա զան Ա վան դու թյու նը, (տես, օ րի նակ` 

ս. Հ. Ոս կե բե րան, Ծննդոց գրքի մեկ նու թյու նը, ճառ 25,6):

4. Ըստ սուրբգ րա յին ժա մա նա կագ րու թյան` ջրհե ղե ղը տե ղի է ու-

նե ցել Ք. ա. 3242 թ.: Այս պի սով ջրհե ղե ղի գի տա կան թվագ րու մը, ո րի 

հետ քե րը հայտ նա բեր վել են Ու րում, մոտ է հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղի 

սուրբգ րա յին տա րեթ վին: Առ հա սա րակ հնա գի տա կան թվագ րում ներն 

ըստ մշա կու թա յին շեր տե րի, ինչ պես նաև ռա դիոած խած նա յին մե թո դի, 

չա փա զանց մո տա վոր արդ յունք ներ են տա լիս, ուս տի այս թվագ րում նե-

րի նկատ մամբ պետք է զգու շա վոր վե րա բեր մունք ու նե նալ:

5. Ա սու րա գետ նե րը չգի տեն, թե որ տեղ է գտնվում վի պեր գու թյան 

մեջ հի շա տակ ված Նի ծիր լե ռը: Բայց, ան շուշտ, այն չէր կա րող Մի ջա-

գետ քում գտնվել (ա վե լի ճիշտ, այժմ յան Ի րա քում), որն ի րե նից հար թա-

վայր է ներ կա յաց նում, տա փա րակ` հա րա վում և բլրա վետ` հյու սի սում: 

Բարձ րա բերձ լեռ ներ լանդ շաֆ տում ե րևում են մի միայն Մի ջա գետ քի 

(Ի րաք) հյու սի սում, հյու սիս-ա րևել քում և ա րևել քում:

ԲԱ ԲԵ ԼՈՆ ՅԱՆ ԱՇ ՏԱ ՐԱ ԿԸ

Սուրբ Գիր քը բո վան դա կում է նաև բա բե լոն յան աշ տա րա-

կա շի նու թյան պատ մու թյու նը, ո րը շա րադր ված է Ծննդոց 

գրքի տասն մե կե րորդ գլխում: Մով սե ս մարգարեն պատ մում է, որ 

հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղից հե տո մար դիկ, բնա կու թյուն հաս-

տա տե լով Սե նաա րի լայ նար ձակ և բեր րի հով տում (500 մղոն դե-

պի հա րավ Ա րա րա տից, ո րի վրա հանգր վա նեց Նոյ յան տա պա-

նը), մո ռա ցան Աստ ծուն1: Ինք նա հա վա նու թյամբ բռնված` նրանք 

մտադր վե ցին աղ յու սից և կուպ րից (քա րի ու կա վի փո խա րեն) կա-

ռու ցել քա ղաք և վիթ խա րի աշ տա րակ, «ո րի գա գա թը հաս նի մին-

չև եր կինք» (Ծննդ. 11. 4): Նրանք ա սում էին, որ դա կփա ռա վո րեր 

ի րենց, և ի րենց ան վան համ բա վը կտարածվեր աշ խար հով մեկ: 

Ինք նա սի րա հար վա ծու թյու նից և ինք նավս տա հու թյու նից հար-

բած` նրանց թվում էր, որ այդ ժամ ար դեն կա րող էին այ լևս ջրհե-

ղե ղից չվա խե նալ: Նրանք ե րևա կա յում էին, որ այս պի սով ան կա-

խու թյուն կստա նան և կկա րո ղա նան ապ րել ա ռանց Աստ ծո: Աշ-

1  Morris H. M., Op. cit. P. 136. 
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տա րակ կա ռու ցե լու փոր ձին, ո րին մղում էր սա տա նա յա կան ե սա-

սի րու թյու նը, նրանք ձեռ նա մուխ ե ղան բո լո րը միա սին, միա հա-

մուռ, քան զի խո սում էին մեկ լեզ վով, ուս տի և կա րող էին ա ռանց 

դժվա րու թյան հա մա գոր ծակ ցել և փոխ հա մա ձայ նել: Սա կայն այս 

դի վա յին ձեռ նար կու մը, իբ րև մեծ ա նօ րե նու թյան ար տա հայ տու-

թյուն` Աստ ծուց հե ռա ցում, իբ րև սե փա կան ա նու նը փա ռա վո րե-

լու և ան մա հաց նե լու նպա տա կով ամ բար տա վան մար տահ րա վեր 

Աստ ծուն, զայ րաց րեց ա մե նա զոր Սուրբ Եր րոր դու թյա նը: Ուս տի 

Նա դի մա կա յեց նրանց մեղ սա լից մտադ րու թյա նը, ոչն չաց րեց 

նրանց շի նու թյու նը, և նախ քան դրա ա վար տե լը խառ նեց նրանց 

լե զու նե րը և նրանց աշ խար հի չորս ծա գե րով մեկ ցրեց [1]:

Ան հա վատ նե րը հա մա ռո րեն պնդում էին, թե Սուրբ Գրքի այս 

պա տու մը ա ռաս պել է: Բայց հնա գի տու թյու նը նո րից հան դես 

ե կավ` ի պաշտ պա նու թյուն սուրբգրային բնագ րի իս կու թյան:

Պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված գտա ծո նե րը նա խևա ռաջ հաս-

տա տում են, որ այն ե ղա նակ նե րը, ո րոնք, ըստ Սուրբ Գրքի, կի-

րա ռում էին աշ տա րա կի կա ռու ցող նե րը, հա մա պա տաս խա նում 

են ի րա կա նու թյա նը: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ 

Մի ջա գետ քում շի նա րար նե րը «օգ տա գոր ծում էին միայն կուպ րով 

շա ղախ ված թրծված աղ յուս: Հա վա նա բար, ըստ շի նա րա րու թյան 

կա նոն նե րի, դա շի նու թյան ամ րու թյան անհ րա ժեշտ պայ մանն 

էր»: Քա նի որ այս վիթ խա րի շի նու թյու նը (այ սինքն` բա բե լոն յան 

աշ տա րա կը) «գտնվում էր գե տի մոտ (Եփ րա տի–Ն. Վա սի լիա-

դիս), շի նա րա րու թյան ժա մա նակ պետք էր հաշ վի առ նել ո րո շա կի 

ժա մա նակ նե րի հա մար սո վո րա կան ջրի մա կար դակն ու մշտա-

կան խո նա վու թյու նը: «Աս ֆալ տով», այ սինքն` ձյու թով պա տե րի 

հիմքն ու որ մածքն այն պես էին մշա կում, որ դրանք անջ րա թա-

փանց և ա մուր դառ նա յին»1:

 Հնա գետ նե րը մեզ տե ղե կաց նում են նաև, որ Մի ջա գետ քի 

բազ մա թիվ հին քա ղաք նե րում հայտ նա բեր վել են բազ մա հարկ 

աշ տա րակ–տա ճար նե րի ա վե րակ ներ: Բա բե լոն յան սե պա գիր 

սա լիկ նե րում սույն աշ տա րակ նե րը «զիկ կու րատ» են կոչ վում: 

1 Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 410-411. 

4 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն



50 

Այս պի սի աշ տա րակ նե րը հե թա նո սա կան տա ճա րա յին հա մա լիր-

նե րի մաս էին կազ մում: Զիկ կու րա տի վե րևում սո վո րա բար բա-

գին` զո հա սե ղան կար: Հե տա զո տող նե րը են թադ րում են, որ այդ 

բարձր աշ տա րակ նե րը հենց այն ա ռա ջին բա բե լոն յան աշ տա րա-

կի հե տա գա նմա նա կում ներն ու վե րա փո խու թյուն ներն են1: Ըստ 

հնա գետ նե րի վկա յու թյան` դրան ցից մե կը բա բե լոն յան զիկ կու-

րատն էր, ո րը կա ռուց վել էր վաղն ջա կան անց յա լում և բազ միցս 

են թարկ վել ա վեր ման ու վե րա կա ռուց ման: Օ րի նակ` բա բե լա ցի 

Համ մու րա բի ար քա յի մա հից հե տո խե թե րը փոր ձե ցին հո ղին 

հա վա սա րեց նել ի րենց իսկ ձեռ քով ա վեր ված վիթ խա րի շի նու-

թյան (Ք. ա. շուրջ 1600 թ.) ա վե րակ նե րը: Հե տա գա յում Նա բու-

գո դո նո սոր II թա գա վո րը (Ք. ա. VI դ.) վե րա կա ռու ցեց այն: Մեծ 

զիկ կու րա տի ա վե րակ ներ կան նաև հին Բա բե լո նի ա վե րակ նե րի 

կող քին: Ա րաբ նե րի կող մից Բիրս Նիմ րութ կոչ ված այս աշ տա-

րա կի բարձ րու թյու նը 700 ֆուտ (210 մ) էր: Հույն պատ միչ Հե րո-

դո տո սը2 (մոտ 450 թ.) այս պես է այն նկա րագ րում. «Սրբա վայ րի 

մեջ տե ղում կա ռուց ված է հզոր աշ տա րակ` մեկ աս պա րեզ եր կա-

րու թյամբ (184,97 մ. – խմբ. ծնթ.) և լայ նու թյամբ. այս աշ տա րա-

կի վրա բարձ րա նում է երկ րոր դը, սրա վրա` մեկ ու րի շը, մին չև 

ութ աշ տա րակ: Այն տեղ բարձ րա նա լու հա մար դրսից բո լոր աշ-

տա րակ նե րի շուրջ աս տի ճան ներ են կա ռուց ված: Աս տի ճան նե րի 

1  Free J. P., Op. cit. P. 46. 
2  Morris H. M., Op. cit. P. 140. 

Ուրի Նաննարի` Լուսնի դիցուհու զիկկուրատը, Ք. ա.  XXI դ., հարավային Իրաք:
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մի ջին մա սում նստա րան ներ կան` հա վա նա բար հանգս տա նա լու 

հա մար: Վեր ջին աշ տա րա կի վրա կա մեծ տա ճար, իսկ տա ճա-

րում` մեծ և լավ հար դար ված մա հիճ, ո րի մոտ գտնվում է նաև 

ոս կե սե ղան: Սա կայն աստ վա ծու թյան ոչ մի պատ կեր չկա, և ոչ մի 

մարդ այս տեղ չի գի շե րում, բա ցի մի կնո ջից, ո րին, ինչ պես պատ-

մում են քաղ դեա ցի նե րը` այդ աստ ծո քրմե րը, աստ ված է ընտ րում 

իր հա մար բո լոր կա նանց մի ջից: Այս նույն քրմերն ա սում են, իսկ 

ես դրան չեմ հա վա տում, թե աստ ված ին քը եր բեմն հա ճա խում է 

տա ճար և գի շե րում այդ մահ ճի վրա» (I,181–182) [2]:

Հնա գետ նե րը հա ման ման աշ տա րակ պե ղել են նաև Ուր քա-

ղա քում: Նրա փլա տակ նե րում գտնվել են մի քանի հա զար տա րի 

ա ռաջ վա` ձեռ քով պատ րաստ ված աղ յուս ներ: Դրանց վրա բա վա-

կան ըն թեռ նե լի ար ձա նագր ված են եր կու ա նուն. ա ռա ջի նը` Ու րի 

եր րորդ հարս տու թյան թա գա վոր, աշ տա րա կի ա ռա ջին կա ռու-

ցող նե րից մե կի` Ուր Նամ մուի (Ք. ա. XXI դ.) և երկ րոր դը` բա բե-

լոն յան թա գա վոր Նա բո նի դի (թա գա վո րել է Ք. ա. 556–539 թթ.) 

անունները: Նա բո նի դը վերս տին կա ռու ցել է այս աշ տա րա կը 

թրծված աղ յուս նե րով` օգ տա գոր ծե լով ամ րաց նող շա ղախ1:

Ա հա բա բե լոն յան աշ տա րա կին վե րա բե րող ևս մեկ հնա գի-

տա կան գյուտ: Բրի տա նա կան թան գա րա նի հաս տի քա յին աշ խա-

տա կից, ջրհե ղե ղի մա սին բա բե լոն յան ա ռաս պե լի թարգ մա նիչ 

Ջորջ Սմի թը հրա պա րա կեց մի բնագ րի պա տա ռիկ ինչ–որ զիկ-

կու րա տի ա վեր ման մա սին: Այդ բնագ րում աս վում է հե տև յա լը. 

«Սույն տա ճա րի կա ռու ցու մը աստ ված նե րի զայ րույթն ա ռա ջաց-

րեց: Մի գի շեր նրանք հո ղին հա վա սա րեց րին այն, ինչ ար դեն 

կա ռուց վել էր: Նրանք մարդ կանց տա րան հե ռա վոր կող մեր և 

նրանց լե զուն խառ նե ցին (դարձ րին այն տա րօ րի նակ, օ տա րո տի 

– Ն. Վ): Նրանք խա փա նե ցին հե տա գա շի նա րա րու թյու նը»2: Այս 

հին բնագ րի նմա նու թյու նը բա բե լոն յան աշ տա րա կա շի նու թյան 

մա սին սուրբգ րա յին պատ մու թյա նն ապ շե ցու ցիչ է:

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 32,415. 
2  Smith G., Chaldean Account of Genesis. N. Y.; Scribner’s,1876. մե ջ. Free J. P., Op. 

cit. P. 46.
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Բա բե լոն յան աշ տա րա կա շի նու թյան սուրբգ րա յին պա տու մը 

վկա յում է նաև, որ հնում բո լոր մար դիկ մի լեզ վով էին խո սում: 

Սա կայն Աստ ված «խառ նեց»` բա ժա նեց այդ լե զուն [3]: Լեզ վա-

բա նու թյու նը հաս տա տում է, որ «բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար 

ընդ հա նուր բա ռե րի և լեզ վի այլ տար րե րի գո յու թյու նը փաստ է, 

ո րը մատ նան շում է այս տար րե րի` ընդ հա նուր նա խա լեզ վից ծա-

գու մը»1:

Լեզ վա բա նու թյու նը, ինչ պես և բա նա սի րու թյու նը` հան ձին իր 

նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, օ րի նակ` Ա. Թ. Ռո բերտ սո նի, 

Ալֆ րեդ Տրո բետ տիի (տե՛ս նրա «Լե զու նե րի ծագ ման միաս նու-

թյու նը» գիր քը2), հռչա կա վոր կրո նա գետ Մաքս Մյուլ լե րի (տե՛ս 

նրա «Լեզ վի մա սին գի տու թյու նը» աշ խա տա սի րու թյու նը3), Կո-

պեն հա գե նի հա մալ սա րա նից Օտ տո Ես պեր սե նի և Վ. Շմիդ տի, 

վկա յում են մարդ կա յին լեզ վի միաս նու թյան մա սին, ո րը Ինքն 

Աստ ված հրաշ քով էր մարդ կանց շնոր հել: Հնա գի տու թյան պրո-

ֆե սոր Ջո զեֆ Պ. Ֆրին գրում է. «Ոչ մի հայտ նա գոր ծու թյուն` նոր, 

թե հին, չի հեր քում այս փաս տը»4:

1 Jauncey J. N., Science Returns to God. Zondervan Publishing House, Grand Rap-
ids, Mich.,1966. P. 77.. 

2 Alfredo Trobetti, L'Unita d'origine del linguauuio, Bologna, 1905.
3 Max Müller, Lectures on the Science of Language, (1864), 2 հտ.:
4  Free J. P., Op. cit. P. 46-47:

Ուրի Նաննար լուսնի դիցուհու զիկկուրատի վերակազմու թյուն: 
Ք. ա. 3-րդ հազարամյակի վերջ:
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Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Հով սե պոս Փլա բիոսն իր «Հրեա կան հնա խո սու թյու նում» (I, 4), 

Ս. Ե պի փան Կիպ րա ցին (Պա նա րիոն, գիրք 1, մաս 1, գլուխ 6) և մի քա նի 

այլ մա տե նա գիր ներ քա ղա քի ու աշ տա րա կա շի նու թյան մտադ րու թյու-

նը վե րագ րում են Քա մի թոռ Նեբ րո թին, քան զի, ըստ Սուրբ Գրքի, հենց 

նա էր երկ րի ա ռա ջին թա գա վո րը, ընդ ո րում Բա բե լո նը նրա թա գա վո-

րու թյան մեջ էր մտնում (Ծննդ. 10. 8-12): Այս պի սով, հենց քամ յան ցեղն 

էր սույն աստ վա ծա մարտ ձեռ նարկ ման նա խա ձեռ նո ղը: Այս ա ռու մով 

չա փա զանց ու շագ րավ է, որ Մեր ձա վոր Ա րևել քի ու Ա րևել յան Մի ջերկ-

րա կա նի գրե թե բո լոր հնա գույն քա ղա քակր թու թյուն նե րը` մի ջա գետք-

յա նը, հի նե գիպ տա կա նը, քա նա նա կա նը (ա սո րա-պա ղես տին յա նը) և 

կրե տե-մի կեն յա նը ստեղծ ված են ձե ռամբ այն ժո ղո վուրդ նե րի, ո րոնք 

ըստ Սուրբ Գրքի, սե րում են Քա մից (տես` Ծննդո ցի 10-րդ գլու խը): 

Սրբա զան ե կե ղե ցա կան ա վան դու թյան հա մա ձայն` այս ժո ղո վուրդ-

ներն են բազ մաստ վա ծու թյու նը, կռա պաշ տու թյու նը և հե թա նո սա կան 

միս տե րիա նե րը` գաղտ նա ծի սու թյու նը, կյան քի կո չել (տե՛ս ս. Ե պի փա-

նի վե րո հիշ յալ աշ խա տու թյու նը, գիրք 1, մաս 1, գլուխ 9). ի մի ջիայ լոց, 

այդ պես էր կար ծում նաև հույն պատ միչ Հե րո դո տո սը (II, 49-58 և այլն): 

Այս կար ծի քը լիո վին հաս տատ վում է հին գրա վոր աղբ յուր նե րից քաղ-

ված տե ղե կու թյուն նե րով և հնա գի տա կան պե ղում նե րի արդ յունք նե րով:

2. Հե րո դո տո սի տե սած և նկա րագ րած վիթ խա րի զիկ կու րա տը 

ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հենց այն է, որ կա ռու ցել է Նաբուգո դո-

նո սոր ար քան: Փաս տո րեն այս ար քան այն վերս տին է կա ռու ցել բո վան-

դակ Բա բե լոն քա ղա քի վե րա կա ռուց ման ժա մա նակ: Ի հար կե, պետք 

չէ կար ծել, թե խե թե րի ձե ռամբ կոր ծան ված զիկ կու րա տը ա վե րակ էր 

ընդ հուպ մին չև այդ թա գա վո րը. այն շատ չան ցած` վե րա կանգն վել էր 

և բազ միցս վե րա կա ռու ցում նե րի են թարկ վել` ընդ հուպ մին չև Նա բու-

գո դո նո սո րի գա հա կա լու թյու նը: Ի րո՞ք այս զիկ կու րա տը կանգ նեց ված 

էր հենց այն աշ տա րա կի տե ղում, ո րի մա սին խոս վում է Սուրբ Գրքում, 

թե ոչ, մենք, ցա վոք սրտի, ի մա նալ չենք կա րող: Բանն այն է, որ Ք. ա. 

VII-VI դդ. պատ կա նող Բա բե լո նի հնա գի տա կան շեր տե րը գետ նի ջրե րի 

մա կար դա կից ցածր են գտնվում, ինչն անհ նա րին է դարձ նում պե ղում-

նե րը: Ուս տի հնա գի տու թյան մի ջո ցով սուրբ գրա յին բա բե լոն յան աշ-

տա րա կի հետ քե րի ո րո նում նե րը ան հե ռան կա րա յին են (ե թե, ի հար կե, 

Բա բե լո նի շրջա նում չփոխ վի երկ րա բա նա կան վի ճա կը կամ էլ գետ նի 

ջրե րի հե ռաց ման ինչ-որ նոր ջրա տեխ նի կա կան ե ղա նակ ներ չմշակվեն): 
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Սա կայն չի կա րե լի ու շադ րու թյուն չդարձ նել այն հան գա ման քի վրա, որ 

բա բե լոն յան զիկ կու րա տի շու մե րա կան ան վա նու մը (Մի ջա գետ քի բո լոր 

տա ճա րա յին կա ռույց նե րը նույ նիսկ ուշ շրջա նում շու մե րա կան ա նուն-

նե րով էին կնքվում, քան զի այդ լե զուն սրբա զան էր հա մար վում) է-թե-

մեն-ան կի էր, որ թարգ ման վում է «երկն քի և երկ րի հիմ նադր ման տուն»: 

Ինչ պես չմտա բե րել` «աշ տա րակ, ո րի գա գա թը հաս նի մին չև եր կինք»: 

Հե տաքրք րա կան է նաև, որ հին բա բե լոն յան բնագ րե րից մե կում շու-

մեր նե րի և բա բե լա ցի նե րի հա մար սրբա զան Նիպ պուր քա ղա քը (ար դի 

Նիֆ ֆեր) ան վան ված է «երկն քի և երկ րի կապ»: Այս քա ղա քը տե ղա-

կայ ված է ե ղել Բա բե լո նից շուրջ 100կմ հյու սիս-ա րևելք:

3. Սուրբ Գրքի եբ րա յա կան բնա գի րը (իսկ նրա հե տևո ղու թյամբ 

նաև հու նա կան LXX-ը) նույ նիսկ Բա բե լոն քա ղա քի ա նունն է ա ռա ջա-

ցած հա մա րում եբ րա յա կան babel, այ սինքն` «խառ նել» բա ռից, քա նի 

որ, ինչ պես ա սում է Գիր քը. «Դրա հա մար այն կոչ վեց Խառ նա կու թյուն 

(Բա բե լոն), ո րով հե տև Տեր Աստ ված այն տեղ խառ նեց ամ բողջ երկ րի 

բնա կիչ նե րի լե զու նե րը և այն տե ղից նրանց սփռեց ողջ աշ խար հով մեկ» 

(Ծննդ. 11. 9): Քա ղա քի շու մե րա կան ան վա նու մը (KA. DINGIR. RA. KI), 
ինչ պես և նրա բա բե լա կան հա մար ժե քը (Babili) նշա նա կում է «Աստ ծո 

դար պաս (Աստ ծո դար պաս ներ)»: Հա վա նա բար այս ան վա նումն էլ ար-

ձա գանքն է սուրբգ րա յին այն ի րո ղու թյան, ըստ ո րի հենց այս տե ղից 

էլ, ինչ պես ինչ-որ դար պաս նե րից, Աստ ված մարդ կանց աշ խար հով մեկ 

սփռեց:

4. Հա մա մարդ կա յին նա խա լեզ վի գո յու թյան տե սու թյան մեջ մեծ 

ներդ րում ու նեն խորհր դա յին գիտ նա կան նե րը (օ րի նակ` ա սու րա գետ 

Ի. Մ. Դյա կո նո վը, լեզ վա բան ներ Վ. Մ. Իլ յիչ-Սվի տի չը, Վ. Ն. Տո պո րո վը 

և Վ. Վ. Ի վա նո վը): Նրանց հա ջող վեց գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րել հին 

աշ խար հի ահ ռե լի թվով լե զու նե րի ցե ղակ ցա կան կա պե րը (այն պի սի 

լեզ վաըն տա նիք նե րի, ինչ պի սիք են հնդեվ րո պա կա նը, ալ թա յա կա նը և 

ու րիշ ներ):

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ԵՐ ԿԱ ՐԱ ԿԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Աստ վա ծա յին Ծննդոց գրքի ա ռա ջին տասն մեկ գլուխ նե-

րի ըն թեր ցող նե րը սո վո րա բար զար մա նում ու տա րա-

կու սում են առաջին մարդ կանց ար տա սո վոր եր կա րա կե ցու թյան 

կա պակ ցու թյամբ: Ըն թեր ցո ղին ցնցում ու մե ծա պես զար մաց նում 
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է հատ կա պես նա խաջր հե ղեղ յան շրջա նի մարդ կանց եր կա րա կե-

ցու թյու նը: Այս պես օ րի նակ` Ծննդոց գրքի 5–րդ գլխում կար դում 

ենք` Ա դա մը ապ րեց 930 տա րի,Ե նո սը` 905, Կայ նա նը` 910 և այլն: 

Բո լո րից եր կար ապ րել է Մա թու սա ղան` 969 տա րի: Հետջր հե ղեղ-

յան մար դիկ նույն պես եր կա րակ յաց էին, թեև նրանց ապ րած տա-

րի նե րի թի վը նա խաջր հե ղեղ յա նից պա կաս էր: Այս պես` տասն մե-

կե րորդ գլխում կար դում ենք, որ Ար փաք սա դը ապ րեց 535 տա րի, 

Սե մը` 600, Ե բե րը` 404 և այլն:

Թերա հա վատ նե րին այս քան զգա լի եր կա րա կե ցու թյու նը 

Սուրբ Գրքի այդ մա սը լե գենդ, ա ռաս պել հռչա կե լու ա ռիթ տվեց: 

Սա կայն հե տա զո տող ներն այս ա ռի թով մի քա նի սկզբուն քա յին 

դա տո ղու թյուն ներ ա րե ցին, այդ թվում նաև հնա գի տա կան տվյալ-

նե րի հի ման վրա:

Ա ռա ջին` 5–րդ և 11–րդ գլուխ նե րի թվե րը չի կա րե լի ըն կա լել 

կյան քի եր կա րա կե ցու թյան ար դի տվյալ նե րի հի ման վրա կամ էլ 

ել նե լով ան հիմն մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րից [1]: Այն ժա-

մա նակ վա մար դիկ ա ռողջ էին. մարդ կու թյան ման կու թյու նը այն-

պի սի մի ժա մա նա կաշր ջան էր, երբ մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը հի-

վան դու թյուն նե րով քայ քայ ված չէր, ինչ պես մեր օ րե րում: Բա ցի 

այդ, նրանց սնունդն ու կյան քի պայ ման նե րը մե ծա պես տար բեր-

վում էին մե րից և ի հար կե, նպաս տում եր կա րա կե ցու թյա նը: Զար-

մա նա լի կլի ներ, ե թե այդ ժա մա նակ մար դիկ եր կար չապ րեին1: 

Ի շարս այ լոց` ի րե րի այս պի սի վի ճա կը հա մա հունչ էր Աստ ծո 

մտադ րու թյա նը. մարդ կանց ա ռա ջին սե րունդ նե րը պետք է եր կար 

ապ րեին, որ պես զի մարդ կա յին ցե ղը ա րագ բազ մա նար` միա ժա-

մա նակ ա սես մի միաս նա կան հա մայնք ներ կա յաց նե լով, և դրա-

նով սրբա զան ա վան դու թյու նը, որն այդ ժամ բա նա վոր էր և ոչ թե 

գրա վոր (քան զի գի րը դեռ չէր ստեղծ վել) սերն դե սե րունդ ա ռանց 

ա ղա վաղ ման փո խանց վեր: Ըստ այդմ էլ տես նում ենք, որ հին գե-

րերդ գլխում հի շա տակ ված մար դիկ շատ էին ապ րում, մինչ դեռ 

տասն մե կե րորդ գլխի մար դիկ` պա կաս, թե պետ նրանք ա վե լի եր-

կա րակ յաց են, քան մեր օ րե րում [2]:

1  Free J. P., Op. cit. P. 39. 
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Երկ րորդ` Մեր ձա վոր Ա րևել քի ա վան դու թյուն նե րում նախա-

ջր հե ղեղ յան մարդ կանց տա րի քի մա սին խո սե լիս` նշվում է նրանց 

անհավատալի եր կա րա կե ցու թյու նը: Չնա յած որ 5–րդ գլխում 

բեր ված թվե րը ապ շե ցու ցիչ են, հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ 

դրանք թվում են ան հա մե մատ ա վե լի «հա մեստ, խե լա միտ, սահ-

մա նա փակ և ստույգ», քան այդ ա վան դու թյուն նե րում ներ կա յաց-

վող նա խաջր հե ղեղ յան թա գա վոր նե րի «տասն յակ հա զար» տա-

րի նե րով գա հա կա լու թյու նը: Այս պես` Է րի դու, Լա րակ, Սիպ պար, 

Շու րուպ պակ քա ղաք նե րի նա խաջր հե ղեղ յան թա գա վոր նե րի, հե-

տևա բար, Ծննդոց գրքի 5–րդ գլխում հի շա տակ ված ան ձանց ժա-

մա նա կա կից նե րի մա սին, շնոր հիվ հնա գի տա կան գտա ծո նե րի, ի 

մաս նա վո րի բա բե լոն յան սե պա գիր սա լիկ նե րի, ի մա նում ենք, որ 

գա հա կա լել են 30 000–ից մին չև 40 000 տա րի: Օ րի նակ` Էն–մեն–

լու–ան նան թա գա վո րել է 43 200 տա րի, իսկ Ի բար տու տուն` 18 

600 տա րի: Դու մու զին գա հա կա լել է 36 000 տա րի, իսկ մյուս թա-

գա վոր նե րը` 28 800–ա կան տա րի: Ջրհե ղե ղից հե տո, նախ քան, 

սակայն, բա բե լոն յան է պի կա կան հե րոս Գիլ գա մե շը, ա մե նից եր-

կար թա գա վո րել է Քիշ քա ղա քի թա գա վոր Է տա նան` 1500 տա րի, 

իսկ ա մե նից կար ճա տև` Ու րուկ (Օ րեխ, նույն Է րեխն է)  քա ղա քի 

ար քա Դու մու զը` 100 տա րի[3]1:

Եր րորդ` հարկ է նշել, որ ըստ հնա գետ նե րի, ո րևի ցե ան ձի 

կյան քի եր կա րա կե ցու թյու նը և կա ռա վար ման շրջա նի (հատ կա-

պես ջրհե ղե ղից հե տո) եր կա րա տևու թյու նը բնավ չի ազ դում բնագ-

րի պատ մա կան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ բա նա վոր ա վան-

դու թյան վրա: Այս պես օ րի նակ` մենք կա րող ենք իբ րև ա ռաս պել 

ժխտել, որ Քիշ քա ղա քի թա գա վոր Էն–մեն– բա րա գե սին իշ խել 

է 900 տա րի, բայց նաև պարզ ված ու հաս տատ ված և ան վի ճե լի 

փաստ է, որ այդ պի սի ար քա ի րա կա նում գո յու թյուն է ու նե ցել, քան-

զի մեզ հա սած ա ռա ջին շու մե րե րեն ար ձա նագ րու թյու ննե րը նրա 

ա նու նով են: Այս պես ու րեմն`այս թա գա վո րը պատ մա կան անձ է, 

ինչ քան էլ վե րա հաշ վենք և մեկ նենք շու մե րա կան ար քա նե րի ցան-

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 40. “One Church”. East Lancing-Mich., USA, May-June, 
1968, №. 3. P. 19; Langdon S., Oxford Editions of Cuneiform Texts. Vol. II. Oxford, 
1923, № 1. 
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կի այդ 900 թի վը: Բա ցի այդ, այ սօր 

ար դեն ժա մա նա կա կից հե տա զո տող-

նե րը սկսել են պատ մա կան ան ձանց 

շար քին դա սել շատ հին մարդ կանց, 

ով քեր եր բեմ նի դի ցա բա նա կան հե-

րոս ներ են հա մար վել, քան զի նրանց 

ա նուն նե րին բա զում լե գենդ ներ են 

առնչ վում: Այս պես` այս հե տա զո տող-

նե րը պատ մա կան ան ձանց շար քին 

դա սե ցին Դու մու զին (ուշ շրջա նում 

աստ վա ծաց ված` Թամ մուզ ան վամբ) 

և Գիլ գա մե շին` Ու րու կից1 [4]: 

Հետևաբար, ով էլ, ինչ պես էլ վե-

րա բեր վի Ծննդոց գրքի 5–րդ և 11–րդ 

գլուխ նե րում հի շա տակ ված ան ձանց 

եր կա րա կե ցու թյան փաս տին, չի կա-

րե լի այս տե ղե կու թյուն նե րը մտա-

ցա ծին հա մա րել, մա նա վանդ ե թե ու-

շադ րու թյուն դարձ նենք շու մեր նե րի, 

բա բե լա ցի նե րի և ա սո րես տան ցի նե րի 

ժա մա նա կագ րու թյուն նե րի նմա նա-

տիպ գծե րին, ո րոնց հիմ քում ըն կած էր մի հին ա վան դու թյուն, 

ո րի տե ղե կու թյուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում չա փա զանց վել 

էին: Ան կաս կած, Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված մար դիկ ի րա կան 

են, իսկ նկա րագր ված անց քե րը` պատ մա կան ի րո ղու թյուն:

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Հե ղի նա կը նկա տի ու նի հին մարդ կանց ապ րած մե ծա քա նակ 

տա րի նե րի բա ցատ րու թյան փոր ձե րը: Այս ե ղա նա կով, օ րի նակ, ապ-

րած տա րի նե րի փո խա րեն պետք է ա միս ներ հաս կա նալ, այդ դեպ քում 

իբր թե տա րի նե րի թի վը ա վե լի ճշմար տան ման կդառ նա: Սա կայն, ան-

տա րա կույս, նմա նօ րի նակ բա ցատ րու թյու նը բռնազ բո սիկ է. չէ՞ որ հին-

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 40. 

Գիլգամե շ: Ասուրական 
 բարձրաքանդակ:
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կտա կա րան յան նա հա պետ նե րը չէին կա րող 35 ամ սա կան հա սա կում 

որ դի ներ ու նե նալ(ե թե տա րին ա միս հաշվ վի):

2. Հին մարդ կանց եր կա րա կե ցու թյան նմա նօ րի նակ բա ցատ րու-

թյուն տա լիս է նաև Ա. Պ. Լո պու խի նը («Á èáëåéñ êàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî 
Çàâå òà» Ìîíðåàëü, 1986 ã., ñ. 19): Հա վա նա բար, սա վեր ջին հաշ վով 

սկիզբ է առ նում Հով սե պոս Փլա բիո սից («Հրեա կան հնա խո սու թյու նը» 

I, 3,9):

3. Հին հե րոս նե րի և թա գա վոր նե րի կյան քի ու գա հա կա լու թյան 

ա ռաս պե լա կան թվե րը բնո րոշ են նաև հնդկա կան դի ցա բա նու թյա նը: 

Այս պես` «Ռա մա յա նի» հե րոս, ա ռաս պե լա կան թա գա վոր Ռա ման իբր 

թե թա գա վո րել է 9000 տա րի: Շատ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ ա ռա ջին մարդ-

կանց ա ռող ջու թյան և եր կա րա կե ցու թյան մա սին հի շո ղու թյու նը պահ-

պան վել է ոս կե դա րի մա սին ա վան դու թյան ձևով (հույ նե րի, հռո մեա ցի-

նե րի, ե գիպ տա ցի նե րի, Մեք սի կա յի աց տեկ նե րի և այլ ժո ղո վուրդ նե րի 

մոտ):

4. Ո րոշ մաս նա գետ-աս ու րա գետ ներ նշում են նա խաջր հե ղեղ յան և 

հետջր հե ղեղ յան նա հա պետ նե րի ա նուն նե րի նմա նու թյու նը Մի ջա գետ-

քի հին քա ղաք նե րի ան վա նում նե րին: Այս պես` Ծննդոց Գրքում (4. 17-

18) կար դում ենք, որ Կա յե նը քա ղաք է կա ռու ցում և ան վա նում այն` ի 

պա տիվ իր որ դի Ե նո քի (եբր. Հա նոխ): Այս ա նու նը նման է Ու րուկ քա-

ղա քի ան վա նը (UNUG. Ki): Ե նո քի որ դի 1Ի րա դի* ա նու նը շատ նման է 

Է րի դու քա ղա քի ան վա նը, իսկ 2Լա մե քը**` Լա րա քա յին: Թո բել-Կա յե նի 

ան վան բա ղադ րիչն է Թո բե լը, ո րը, ինչ պես կար ծում են, ծա գում է շու-

մե րա կան tibira բա ռից և, ինչ պես եբ րա յա կան «կա յե նը», նշա նա կում 

է«դար բին»: Նա խաջր հե ղեղ յան շու մե րա կան քա ղաք նե րից մե կը կոչ-

վում էր Բադ-տի բի րա («դարբ նի պատ»):

Ջրհե ղե ղից հե տո ապ րած Աբ րա հա մի նախ նի նա հա պետ նե րի 

ա նուն նե րը հա ճա խա կի լիո վին հա մընկ նում են Հյու սի սա յին Մի ջա գետ-

քի քա ղաք նե րի ան վա նում նե րի հետ (տե՛ս «Աբ րա հա մը և Ուր քա ղա քը» 

գլխի ծա նո թագ րու թյուն նե րը): Այս պի սի հա մընկ նում նե րը, բնա կա նա-

բար, պա տա հա կան չեն: Թե՛ հին և թե՛ նո րա գույն պատ մու թյան մեջ քիչ 

չեն ի պա տիվ նշա նա վոր ան ձանց քա ղաք ներ ան վա նա կո չե լու օ րի նակ-

նե րը:

* Հա յե րեն բնագ րում` Գա յե րի դադ:
** Հա յե րե նում` Ղա մե ք. հու նա րե նից թարգ ման ված հա տուկ ա նուն նե րի լ-հնչյու նը 
գրա  բա րում փո խա րին վում էր ղ-ով:
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ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄԸ ԵՎ ՈՒՐ ՔԱ ՂԱ ՔԸ

Հա զա րա վոր տա րի ներ է, ինչ Աբ րա հա մի ա նու նը 

նվիրական է քրիս տոն յա նե րի, հրեա նե րի և մահ մե դա կան-

նե րի համար, քան զի ե րեք գլխա վոր միաստ վա ծա կան կրոն նե րի 

ա կունք նե րը սեր տո րեն կապ ված են Աբ րա համ նա հա պե տի անձ ի 

հետ: Ուս տի և հնա գի տու թյան բնա գա վա ռում ոչ մի աշ խա տա սի-

րու թյուն, ոչ մի հե տա զո տու թյուն չի կա րող ամ բող ջա կան նկատ-

վել ա ռանց այս նա հա պե տին անդ րա դառ նա լու, ում Սուրբ Գիր քը 

«բա զում ազ գե րի հայր» է ան վա նում (Հռոմ. 4. 18): Աստ վա ծա-

շունչ Ծննդոց գիր քը (ըստ Սեպ տուա գին տա յի1 հու նա րեն բնագ-

րի) ա սում է. «Թա րան իր որ դի Աբ րա մին, իր որ դի Նա քո րին, իր 

որ դի Ա ռա նի որ դի Ղով տին ու իր հար սին` իր որ դի Աբ րա մի կնո-

ջը, Քաղ դեաց վոց երկ րից ա ռավ տա րավ Քա նա նաց վոց եր կի րը: 

Նրանք հա սան Խա ռան ու բնակ վե ցին այն տեղ»: Իսկ ըստ հին 

եբ րա յա կան բնագ րի. «Եվ ա ռավ Թա րան Աբ րա մին` իր որ դուն և 

Ա ռա նի որ դի Ղով տին` իր որ դու որ դուն և Սա րա յին` իր հար սին` 

Աբ րա մի կնո ջը և նրանց հետ միա սին դուրս ե կավ Քաղ դեաց-

վոց Ու րից, որ պես զի գնան Քա նա նի եր կիր, և հա սան Խա ռան 

ու բնակ վե ցին այն տեղ» (Ծննդ. 11. 31): Այս պի սով հին եբ րա յա-

կան բնա գիրն ա սում է, որ Աբ րա մի հայրն իր ամ բողջ ըն տա նի քով 

ե լավ քաղ դեա կան Ուր քա ղա քից:

Նախ քան անգ լիա ցի սըր Չարլզ Լեո նարդ Վուլ լի կող մից 

1922  թ.–ից մին չև 1934 թ. կա տար ված պե ղում նե րը, մենք այս 

քաղ դեա կան քա ղա քի մա սին ո չինչ չգի տեինք:

Մի ժա մա նակ դա կա րևոր քա ղաք էր, սա կայն կամաց–

կամաց կորց րեց իր նշա նա կու թյու նը և ի վեր ջո Կյու րոս Մե ծից 

1 Այս ան վամբ է կնքված Հին Կտա կա րա նի հու նա րեն կա րևո րա գույն թարգ մա նու-
թյու նը, ո րը Ուղ ղա փառ Ե կե ղե ցու ըն կալ յալ կա նո նա կան բնա գիրն է: Թարգ ման վել 
է եբ րա յե րե նից և ինչ պես ա սում է պրոֆ. Պ. Ի. Բրա ցիո տի սը. «Հին Կտա կա րա նի 
մե զ հայտ նի հու նա րեն թարգ մա նու թյուն նե րից հնա գույնն է»: Եվ սե բիո սի բնո րոշ-
մամբ` «Աստ ծուց կյան քի կոչ ված» սույն թարգ մա նու թյու նը, ըստ ա վան դու թյան, կա-
տար վել է Ք. ա. 250 թ. Ա լեք սանդ րիա յում` ձե ռամբ հու նա խոս 72 հրեա նե րի: Հա կիր-
ճու թյան և պար զու թյան հա մար այն կան վա նենք «Յո թա նա սու նի (թարգ մա նիչ նե րի) 
թարգ մա նու թյուն» կամ LXX:
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(Ք. ա. VIդ.) հե տո ան հե տա ցավ պատ մա կան թա տե րա բե մից: 

Նույ նիսկ հայտ նի չէր նրա գտնվե լու վայ րը մին չև 1854 թ., երբ 

բրի տա նա ցի Ջ. Է. Թեյ լո րը Թելլ–ալ–Մուկ ղայ րեում (այս պես էին 

ա րա բե րեն ան վա նում այդ վայ րը, որ թարգ մա նա բար նշա նա կում 

է «Ձյու թե բլուր») ձեռ նա մուխ ե ղավ ա ռա ջին, բայց մա կե րե սով և 

խո րու թյամբ ավելի հա մեստ պե ղում նե րին: Թեյ լո րը Բաս րա յում 

իր երկ րի հյու պա տոսն էր, իսկ Թելլ–ալ–Մուկ ղայ րեն (հին Ու րը) 

գտնվում էր Բաս րա յից 150 մղոն հյու սիս: 

Թեև մեծ խան դա վա ռու թյամբ էր աշ խա տում, բայց մեծ հա-

ջո ղու թյուն նե րի չհա սավ: Ընդս մին չկա րո ղա ցավ ա վար տել իր 

ձեռ նար կու մը. նրան Անգ լիա կան չե ցին: 1918 թ. Բրի տա նա կան 

թան գա րա նի հո վա նու ներ քո Թեյ լո րի գոր ծը շա րու նա կեց այդ 

թան գա րա նի աշ խա տա կից Ռ. Քեմ բել Թոմպ սո նը: Սա կայն փայ-

լուն հա ջո ղու թյուն նե րով պսակ ված պե ղում նե րը անց կաց վե ցին 

ա վե լի ուշ` ա մե րի կա–բրի տա նա կան գի տար շա վի կող մից, ո րը 

հա մա տեղ կազ մա կեր պել էին Ֆի լա դել ֆիա յի հա մալ սա րա նի 

(ԱՄՆ) և Բրի տա նա կան թան գա րան նե րը: Պե ղում նե րը ղե կա վա-

րում էր Վուլ լին, ով այդ ժամ 43 տա րե կան էր, բայց Ե գիպ տո սում, 

Նու բիա յում, Կար քե մի շում և Վե րին Եփ րա տում շատ հա ջող հնա-

գի տա կան պե ղում նե րի մեծ փորձ ու ներ: Ու րի պե ղում նե րը սկսե-

ցին ու մեծ փու թա ջա նու թյամբ անց կաց րին: Այն տևեց 12 տա րի` 

1922 թ. մին չև 1934 թ.: Այս կա րևոր հե տա զո տու թյուն նե րը լույս 

սփռե ցին քաղ դեա կան հա րուստ Ուր քա ղա քի ապ րե լա կեր պի, սո-

վո րույթ նե րի ու ա վան դույթ նե րի վրա. սա այն քա ղաքն է, ո րից 

հե ռա ցավ Աբ րա հա մը:

Սա կայն նախ քան անդրադառնալը, թե ինչ պի սին էր այս քա-

ղա քը Աբ րա հա մի ժա մա նակ, հարկ է կանգ առ նել ժա մա նա կագ-

րու թյան հար ցի վրա:

Աբ րա հա մի դա րաշր ջա նի ստույգ ժա մա նա կագ րու թյու նը 

սահ մա նե լը դյու րին չէ, քան զի մենք չենք կա րող լիո վին հեն վել 

Հին Ա րևել քի ժո ղո վուրդ նե րի կի րա ռած թվագրու թյան հա մա կար-

գե րի վրա: Հար մա րու թյան հա մար հիմք են ըն դու նում 2000–1700 

թվե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը: Ա մե նա տար բեր տա րեթ-
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վեր են մատ նան շում, բայց Ք. ա. 1700 թվականից ոչ ուշ, ա ռա վել 

հա ճախ ա ռա ջար կում են Ք. ա. 2000 թվականից վաղ տա րե թի վը 

[1]:

Այս պես ու րեմն, Իս րա յե լի ժո ղովր դի ար մատ ներն այն տե ղից 

են, որ տե ղից սկիզբ է առ նում մարդ կա յին մշա կույ թը, այն է` քաղ-

դեա կան Ու րը: Սա հա րա վա յին Մի ջա գետ քի հնա գույն քա ղաք նե-

րից մեկն է: Պե ղում նե րը ցույց տվին, որ այս քա ղա քի հնա մե նի 

ծաղ կուն մշա կույ թը ծնունդ է ա ռել պատ մու թյան ար շա լույ սին` 

Ք. ա. չոր րորդ հա զա րամ յա կում: Քա ղա քը կա ռուց վել է Եփ րա-

տի ա փե րին` Տիգ րի սի և Եփ րա տի մի ջև գտնվող շրջա նի ա մե նա-

հա րա վա յին մա սում: Ներ կա յումս Եփ րա տը փո խել է իր հու նը. 

հո սում է այդ տե ղից դե պի ա րևելք` ե րեք մղոն հե ռա վո րու թյան 

վրա: Իսկ այն ժա մա նակ նե րում նրա ջրե րը հո սում էին Ու րի եր-

կայն քով` քա ղա քից դե պի ա րև մուտք:

Հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր այս երկ րում բնա կու թյուն 

էին հաս տա տել տար բեր ծագ մամբ եր կու ժո ղո վուրդ` շու մեր-

ներն ու աք քա դա ցի նե րը, ով քեր խո սում էին տար բեր լե զու նե րով: 

Նրանք ապ րում էին նույ նա նուն մի երկ րի եր կու շրջան նե րում: 

Աք քա դը գտնվում էր Բա բե լո նի հյու սի սա յին մա սում, իսկ Շու մե-

րը` հա րա վա յի նում [2]: Եվ չնա յած ռաս ա յա կան և էթ նի կա կան 

զա նա զա նու թյուն նե րին` այս եր կու ժո ղո վուրդ ներն ընդ հա նուր 

մշա կույ թի, ընդ հա նուր կրո նի կրող ներ էին և միև նույն ապ րե լա-

կերպն ու նեին: Ըստ հնա գետ նե րի` այս մշա կույ թը ծաղ կել էր դեռ 

պատ մա կան դա րաշր ջա նի ար շա լույ սին: Հնա գի տա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րը մշտա պես և հա րա ճուն վստա հու թյամբ հա վաս-

տում են, որ այս մշա կույ թը շու մեր նե րի ձե ռամբ էր ստեղծ վել, ով-

քեր պատ մու թյան աս պա րեզ էին ե կել Ք. ա. IV հա զա րամ յա կում: 

Այս ժո ղովր դի ծա գու մը ցայ սօր ան հայտ է1:

Խոր անց յա լում` Ք. ա. մոտ 3–րդ հա զա րամ յա կում, աք քա-

դա ցի նե րը կամ սե միտ նե րը մի քա նի ա լի քով հյու սիս–ա րև մուտ-

քից թա փան ցե ցին շու մեր նե րի բնա կեց րած շրջան նե րը և խա ղաղ 

1 Free J. P., cit. P. 32. Charlier C. The Christian Approach to the Bible. Paulist Press, 
Deus Books, N. Y.,1967. P72-73. 
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հաս տատ վե ցին նրանց մեջ: Ք. ա. 

3–րդ հա զա րամ յա կի երկ րորդ կե-

սին սե միտ նե րի ար քա Սար գոն I–ը 

միա վո րեց այս եր կու ժո ղո վուրդ-

նե րին, և սե մի տա կան ցե ղը լիո վին 

յու րաց րեց շու մեր նե րի մշա կույ թը:

Հնա գի տու թյու նը հաս տատ-

ված է հա մա րում, որ Ու րը շու-

մե րա կան մշա կույ թի հնա գույն 

օր րան նե րից է, թեև վաղն ջա կան 

ժա մա նակ նե րից քաղաքում և նրա 

մերձակայքում ապ րել են սե մա-

կան ժո ղովր դի մե ծա քա նակ ներ-

կա յա ցու ցիչ ներ:

Թեև սպա ռիչ պա տաս խան չկա 

այն հար ցին, թե ի սկզբա նե որ տե-

ղից են սե րել սե մա կան ցե ղե րը, այ-

նուա մե նայ նիվ կա րե լի է ա սել, որ 

Թա րան` Աբ րա հա մի հայ րը, Ու րի 

սահ ման նե րում և նրա մեր ձա կայ քում բնա կու թյուն հաս տա տած 

այդ պի սի մի ցե ղախմ բի ա ռաջ նորդն էր1: Ուս տի, ինչ պես գրում 

է հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը՝ «ոչ մի ան հա վա նա կան 

բան չկա, որ սե մա կան ցե ղե րից մե կի ներ կա յա ցու ցի չը, ինչ պի սին 

Աբ րա համն էր, կա րող էր ծա գու մով հա րա վա յին Մի ջա գետ քից լի-

նել, թեև մենք ի զո րու չենք ստույգ ո րո շել, թե հատ կա պես ո՛ր սե-

մա կան խմբից էր նա սե րում»2:

Իսկ այժմ ե կեք պատ կե րաց նենք, թե ինչ պի սին էր այ դ ժա-

մանակվա Ուր քա ղա քը: Աշ խար հի հնա գույն քա ղաք նե րից մեկն 

էր` Մի ջա գետ քի ստո րին ա վա զա նում կա ռուց ված, մեծ ու նշա նա-

վոր քա ղաք` կյան քով առ լե ցուն, աղմ կոտ ու փթթուն: Ու րը հզոր 

պե տու թյան կենտ րոնն էր: Սըր Լեո նարդ Վուլ լիի պե ղում նե րը 

1  Charlier C., Op. cit. P. 74. 
2  Thompson J. A., Op. cit. P. 16. 

Բրոնզե գլուխ Նինվեից (են թադրվում 
է, որ Աք քա դա կան թագավորության 
հիմն ադրի` Սարգոն I-ի քանդակն է:) 
Ք. ա.  XXIII դ., Բաղդադ, Իրաքյան 

թանգարան:
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վկա յում են այս քա ղա քի հարս տու թյան, զո րու թյան և վե հու թյան 

մա սին, իսկ գտա ծո նե րը` լույս սփռում նրա ճար տա րա պե տու թյան 

և կա ռու ցա պատ ման հա մա կար գի, կրո նի, կրթու թյան և մշա կույ-

թի, նրա բնա կիչ նե րի բար քե րի ու սո վո րու թյուն նե րի վրա: Վուլ լիի 

պե ղում նե րի երախայրիքը հռչա կա վոր տա ճա րա յին աշ տա րակն 

էր` բարձ րա բերձ զիկ կու րա տը, որ կառուցվել էր շումերական 

թագավոր Ուր Նամմուի կողմից խոր անց յա լում: Նրա շուր ջը մեհ-

յան ներ էին կա ռուց ված, ո րոն ցից ա մե նա մե ծի մա կե րե սը 100x60 

մետր էր և նվիր ված էր Լուս նի աստվածուհի Նան նա րին (նույն 

ին քը Նան նան կամ Նա–ան–նան): Տա ճար նե րի ու զիկ կու րա տի 

զբա ղեց րած մա կե րե սը 360x180 մետր էր1:

 Ք. ա. մոտ 2500 թվա կա նով թվագր վող Ու րի թա գա վո րա-

կան դամ բա րան նե րում հայտ նա բեր վել են նվա գա րան ներ, ոսկ յա 

զար դեր, թան կար ժեք քա րեր, հա գուստ, խո հա նո ցա յին սպասք, 

մար տա կառ քեր, զենք, գրաս տի ու ստրուկ նե րի աճ յուն ներ: Այս 

ա մե նը հան գուց յա լի հետ էր թաղ ված, քա նի որ Ու րի բնա կիչ նե-

րը հա վա տում էին հան դերձ յալ կյան քին: Վե րո հիշ յալ ի րերն ու 

ստրուկ նե րը թա գա վո րի հետ էին թաղ վել, որ պես զի մա հից հե տո 

էլ ծա ռա յեին նրան: Այս պես օ րի նակ` Ա բար գի թա գա վո րի գե րեզ-

մա նում գտնվել է վեց տղա մար դու և վաթ սու նութ կնոջ աճ յուն, 

ո րոնց հանձ նել էին հո ղին նրա հետ միա սին. նրանք բո լորն էլ գե-

ղե ցիկ և թան կա գին հան դերձ նե րով էին զգես տա վոր ված: Շու բադ 

թա գու հու գե րեզ մա նում քսան հինգ մար դու աճ յուն է հայտ նա բեր-

վել: Նրանք բո լորն էլ ողջ–ողջ էին հո ղին հանձն վել, այ սինքն` մա-

հա ցել էին ոչ մարմ նա կան վնաս վածք նե րից` նա խա պես ա փիոն 

կամ հա շիշ ըն դու նե լով:2 Թա գա վո րա կան դամ բա րան նե րից մե-

կում Վուլ լին հայտ նա բե րեց սա լիկ ներ` հե տև յալ պատ կե րով` թա-

գա վո րա կան ըն տա նի քը սե ղա նի շուրջ. նրանց սպա սա վո րում են 

ստրուկ նե րը, կող քին` ռազ մա կան հան դերձ նե րով ռազ միկ ներ ու 

նվա գա րան նե րով ե րա ժիշտ ներ, ով քեր ի րենց խա ղով զվար ճաց-

նում են խնջույ քի մաս նա կից նե րին:

1  Free J. P., Op. cit. P. 50-51. 
2  Vos H. F., Op. cit. P. 94; Short A. R., Op. cit. P. 12-13. 
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Աբ րա հա մի հայ րե նի քը` Ու րը, վարչական առումով ար տա-

կարգ կազ մա կերպ ված քա ղաք էր: Ու րը նաև մեծ ա ռևտ րա կան 

քա ղաք էր. այս տեղ ըն դուն ված էր փող տա լու և վերց նե լու հա մար 

ան դոր րագ րեր հանձ նել, հար կա հա վա քու թյան հա մար հար կա յին 

ցու ցակ ներ կազ մել, գնե րի, պայ մա նագ րե րի, պա տիժ նե րի մա սին 

դա տա կան ո րո շում նե րի գրա ռում ներ ա նել: Քա ղաքն ու ներ իր 

ար հես տա նոց ներն ու ջուլհականոց նե րը. կա ռու ցա պատ ման հա-

տա կա գի ծը նե րառ ում էր և՛ փո ղոց ներ, և՛ հրա պա րակ ներ. այս տեղ 

տներն այն քան հո յա շեն և ըն դար ձակ էին, որ Բա բե լո նում պահ-

պան ված տնե րը նրանց կող քին խղճուկ հյու ղեր կթվա յին: Ուրն 

իր կո յու ղին ու ներ. այս քա ղա քի տնե րը մի ջի նը 12 մ լայ նու թյուն 

և 15,65 մ բարձ րու թյուն ու նեին` 4,5 մ լայ նու թյամբ սա լա հա տակ-

ված ներք նա բա կե րով: Տնե րը երկ հար կա նի էին, ընդ ո րում յու-

րա քանչ յու րի մեջ, իր չա փե րին հա մա պա տաս խան, տա սից մին-

չև քսան սեն յակ կար` բա կի շուր ջը տե ղա կայ ված և բաց` լույ սի 

ու ա րևի հա մար: Ա ռա ջին հար կում գտնվում էր հյու րա սեն յա կը, 

խո հա նո ցը, ծա ռա նե րի սեն յա կը, մա ռանն ու ըն տա նե կան զո հա-

սե ղա նը (ըն տա նի քի հո վա նա վոր–չաստ ված նե րի ար ձա նիկ–կուռ-

քե րի մեհ յան): Այս ար ձա նիկ նե րի` թե րափ նե րի` տան կուռ քե րի 

մա սին հի շա տա կում է Սուրբ Գիր քը, երբ պատ մում է այն մա սին, 

թե ինչ պես Ռա քե լը` Հա կոբ նա հա պե տի կի նը, վերց նե լով փոք րիկ 

հե թա նո սա կան կուռ քե րը, տե ղա վո րեց ուղ տի թամ բի տակ, իսկ 

ին քը վրան նստեց, որ պես զի թաքց նի իր հայր Լա բա նից և այս-

պի սով Մի ջա գետ քից Քա նան տե ղա փո խի (Ծննդ. 31. 30, 32, 34): 

Սո վո րա բար երկ րորդ հար կում ըն տա նի քի ան դամ նե րի ու հյու-

րե րի սեն յակ ներն էին գտնվում, ո րոնց եր կայն քով մեկ փայ տից 

վան դա կա պատ պատշ գամ բաս րահն էր ձգվում: Այս սեն յակ նե րի 

կող քին լվա ցա րան ներ ու զու գա րան ներ կա յին1: Ստո րին հար կը 

աղ յուս նե րից էր կա ռուց վում, վե րի նը` կա վե սա լե րից. պա տե րը 

սվաղ ված էին ու սպի տա կեց ված2: Տան տակ ըն տա նի քի մա հա-

ցած ան դամ նե րի կա մա րա կապ գե րեզ ման ներն էին գտնվում:

1 Vos H. F., Op. cit. P. 96-97. 
2  Free J. P., Op. cit. P. 49; Keller W., 40. 
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Առ հա սա րակ Ու րում գրա ճա նա չու թյունն ու կրթու թյու նը ծաղ-

կում էր ապ րում: Հայտ նա բեր ված կա վե սա լիկ նե րը վկա յում են, 

որ դպրո ցա կան նե րին սե պագ րու թյուն էին ու սու ցա նում: Նրանք 

կար դալ էին սո վո րում հիմ նա կա նում օրհ ներ գե րով: Նրանց գու-

մա րում, հա նում, բազ մա պատ կում և բա ժա նում էին սո վո րեց նում, 

իսկ բարձր դասարան նե րում` քա ռա կու սի և խո րա նարդ ար մատ-

ներ հա նե լու խնդիր նե րի լու ծում, ա պա անց նում էին երկ րա չա-

փու թյան գործ նա կան պա րապ մունք նե րի1:

Ա հա թե ինչ պի սին էր քաղ դեա կան Ու րը: Երբ Աբ րա հա մը պա-

տա նի էր, Ուրն ար դեն հնա մե նի քա ղաք էր` հա րուստ ու բար գա-

վաճ, ա ռևտ րի կենտ րոն, ուր ե ռում էր կյանքն ու ա մեն տե սա կի 

գոր ծու նեու թյուն: Եվ ի հար կե, այս տեղ փթթում էր հե թա նո սու-

թյու նը: Լուս նի չաստ ված Նան նա րին և «թե րափ նե րին»` տան 

կուռ քե րին երկր պա գող նե րի և այս փափ կա կեն ցա ղու թյան, ճո-

խու թյան և հարս տու թյան մեջ Աբ րա հա մը, ա հա, լսեց ճշմա րիտ 

Աստ ծու ձայ նը. «Դո՛ւրս ել քո երկ րից և քո տոհ մից ու ա րի՛ այն 

եր կի րը, որ քեզ ցույց կտամ»: Եվ Աբ րա հա մը կա տա րեց Աստ ծո 

պատ գա մը: «Այն ժա մա նակ Աբ րա հա մը, ել նե լով քաղ դեա ցի նե րի 

երկ րից, բնակ վեց Խա ռա նում» (Գործք 7. 3–4): Աստ ծո պատ գա մը 

կա տա րե լիս` Աբ րա հա մը ոչ մի րո պե չտա րա կու սեց: Նրա հա վատն 

առ Աստ ված ան սա սան էր, և թեև չգի տեր, 

թե ի վեր ջո ուր պի տի գնա, Աբ րա հա մը, 

այ նուա մե նայ նիվ, հե ռա ցավ իր հայ րե նի-

քից, ո րը, ինչ պես ցույց տվեց հնա գի տու-

թյու նը, 4 հա զար տա րի ա ռաջ նշա նա վոր 

և հա րուստ քա ղաք էր, և աս տան դա կան 

ու քոչ վոր դար ձավ: Ա հա թե ինչ պի սին էր 

նրա հա վատն առ Աստ ծո խոս տումը, ա հա 

թե ինչ մեծ էր նրա սե րը Աստ ծո հան դեպ, 

ա հա թե ինչ կա տար յալ ու ան բա սիր էր 

նրա հնա զան դու թյու նը Աստ ծո պատ գա-

մին: Ըստ այդմ էլ Աստ ված նրան ա ռա տա-

1 Woolley L. Abraham. P. 130. Ըստ՝ Vos H. J., Op. cit. P. 96. 

5 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն

 Ք. ա.  3-րդ հազարամ յակի 
վերջի և 2-րդ հա զարամյակի 
սկզբի Միջագետքի զորա-
հրա մանատարների հան-
դերձները (ըստ թրծակավե 
սալիկների պատկերների):
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ձեռ նո րեն հա տու ցեց: Վե րը թվարկ ված հնա գի տա կան գյու տե րը 

ոչ միայն հաս տա տե ցին Սուրբ Գրքի իս կու թյու նը, այ լև պա տե հու-

թյուն ըն ձե ռե ցին մեզ ա վե լի խորն ըմբռ նե լու Աբ րա համ նա հա պե-

տի հո գու մե ծու թյու նը և ապ շե ցուցիչ հա վա տը [3]:

Խա ռա նը, ուր մեկ նեց Աբ րա հա մը, սեր տա գույն կրո նա կան 

ա ղերս ներ ու ներ Ու րի հետ, քան զի այս տեղ էլ, ինչ պես Ուր քա ղա-

քում, պաշ տում էին լուս նի աստվածուհի Նան նա րին: Այս քա ղա-

քի մա սին դեռ հա մե մա տա բար վեր ջերս ո չինչ հայտ նի չէր հին սե-

պա գիր աղբ յուր նե րից: Սա կայն այ սօր հնա գի տու թյան շնոր հիվ 

մենք ինչ–որ բան գի տենք նաև Խա ռա նի մա սին:

   Ք. ա. 2–րդ հա զա րամ յա կի սկզբում Մի ջա գետ քը են թարկ վեց 

ա մոր հա ցի սե մա կան ցե ղե րի ներ խուժ մա նը. նրանք ե կան ա րև-

մուտ քից` ձգտե լով բնա կու թյուն հաս տա տել Մի ջա գետ քի բեր րի 

շրջան նե րում: Նրան ցից մի քա նի սը հա սան Ա սո րիք և Պա ղես-

տին, ուս տի հա զար տա րի անց նրանց կա րե լի էր տես նել նաև 

Քա նա նում: Այ նուա մե նայ նիվ նրանց ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը 

հաս տատ վեց Եփ րա տի հով տում: Հե տա գա յում Մա րի քա ղա քում 

(Մի ջին Եփ րա տում) նրանք հիմ նե ցին հզոր և ծաղ կուն թա գա վո-

րու թյուն: Սույն քա ղա քը հայտ նա բեր վեց ֆրան սիա ցի ան վա նի 

հնա գետ Ա. Պար րո յի գլխա վո րու թյամբ անց կաց ված պե ղում նե րի 

ժա մա նակ: 1933–1939 թթ., ի շարս այ լոց, Պար րոն իր աշ խա տա-

կից նե րի հետ Մա րիի ա պա րան քում հայտ նա բե րեց այդ քա ղա քի 

թա գա վո րի ար ձա նը և ա վե լի քան 30 հա զար սե պա գիր բնագ րե-

րով սա լիկ ներ: Ք. ա. մոտ 2000 թ. կա ռուց ված Մա րի քա ղա քի 

ա պա րան քը Հին Ա րևել քի ճար տա րա պե տա կան գո հարն էր: Ի 

վեր ջո Բա բե լո նի Համ մու րա պի թա գա վո րը (Ք. ա. 1728–1686 թթ.) 

Մա րի քա ղա քը են թար կեց ի րեն, իսկ մոտ 1700 թ. ա վե րեց եր բեմ-

նի հզոր այդ պե տու թյան ոս տա նը:

Բայց մեզ ա ռա ջին հեր թին հե տաքրք րում են այն հա զա րա վոր 

սա լիկ նե րը, ո րոնք գտնվել են Մա րի քա ղա քի պա լա տում: Դրան-

ցում հի շա տակ ված են սուրբգ րա յին քա ղաք ներ Խա ռա նը (Ծննդ. 

11. 31) և Ռե բե կա յի հայ րե նիք Նա քո րը (Ծննդ. 24. 10): Հենց այդ 

նույն սա լիկ նե րի այն հատ ված նե րում, որտեղ խոս վում է Մա րի 
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քա ղա քի մեծ ար քա յի զո րահ րա մա նա տար նե րի և գա վա ռա պետ-

նե րի մա սին, փո րագր ված են նաև այլ բիբլիական ա նուն ներ, 

զորօ րի նակ` Փա ղեկ, Սե րուք, Նա քոր, Թա րա (Ծննդ. 11. 18, 21, 

23, 24):

Ա հա թե ինչ պես «Մա րի քա ղա քի ար քա յա կան սե պա գիր սա-

լիկ ներն ա ռա ջին ան գամ մեզ ապ շե ցու ցիչ ա պա ցույց ներ ներ կա-

յաց րին առ այն, որ սուրբգ րա յին նա հա պետ նե րի պատ մու թյու նը 

լոկ բա րե պաշտ ա վան դու թյուն չէ». դրանք լե գենդ ներ և ա ռաս պել-

ներ չեն, ինչ պես պնդում են սկեպ տիկ նե րը, այլ անց քեր «մի պատ-

մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի, ո րի ժա մա նա կագ րա կան սահ ման նե-

րը կա րե լի է ո րո շել»1: 

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Յո թա նաս նի ցի տվյալ նե րի հա մա ձայն` հարկ է Աբ րա հա մի կյան-

քի թվա կան ներ հա մա րել 2115-1940 թթ.: Բայց գի տա կա նո րեն այս 

ժա մա նա կաշր ջա նի անց քե րի թվագ րու մը շատ դժվար է, քան զի մենք 

գրե թե ոչ մի ժա մա նա կագ րա կան ցու ցում ներ չու նենք: Պատ մա բան նե-

րի մե ծա մաս նու թյու նը կողմ նա կից է այս պես կոչ ված «մի ջին ժա մա նա-

կագ րու թյան», ըստ ո րի, օ րի նակ, բա բե լոն յան թա գա վոր Համ մու րա-

պին ապ րել է XVIII դ. և ե ղել, բազ մա թիվ գիտ նա կան նե րի կար ծի քով, 

Աբ րա հա մի ժա մա նա կա կի ցը: Սա կայն սույն դա րաշր ջա նի այս պի սի 

թվագ րու մը հա կա սում է Սուրբ Գրքին:

2. Բա բե լո նը` նույն ին քը Սե նաա րը և Քաղ դեան, գտնվում էր ժա-

մա նա կա կից Ի րա քի հա րա վա յին մա սում: Վաղն ջա կան ժա մա նակ նե-

րում (Ք. ա. IV-III հա զա րամ յակ) այս շրջա նի հյու սի սա յին մա սը, որ տեղ 

հե տա գա յում գտնվում էր Բա բե լոն քա ղա քը, կոչ վում էր Աք քադ (շու-

մե րե րեն Կի-ու րի): Ներ կա յումս Բաղ դա դին կից շրջան է: Պարս կա կան 

նե ղու ցին հա րող շրջա նը կոչ վում էր Շու մեր: Այժմ ըն դուն ված է Մի ջա-

գետք ան վա նել այն տա րած քը, որ տե ղով հո սում են Տիգ րիսն ու Եփ-

րա տը: Սա կայն հնում (Ք. ա. 2-րդ հա զա րամ յա կից ի վեր) այդ պես կոչ-

վում էր Բա բե լոն քա ղա քից հյու սիս ըն կած շրջա նը, որտեղ այս գե տե րը 

բա վա կան հե ռա նում են ի րա րից (ներ կա յումս ա րաբ ներն այս շրջանն 

ան վա նում են Ջա զի րա` «կղզի»), այ նինչ Բա բե լոն քա ղա քից հա րավ ըն-

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  80. 
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կած շրջա նը, որտեղ այս գե տե րը մո տե նում էին ի րար ու գրե թե զու գա-

հե ռա բար հո սում, կոչ վում էր Բա բե լո նիա:

3. Կաս կա ծի տե ղիք չի տա լիս այն փաս տը, որ Աբ րա հա մը սե րում 

էր Մի ջա գետ քից` շու մե րա-աք քա դա կան մշա կույ թի օր րա նից, որն այդ 

ժամանակ ծաղ կում էր և մի ջազ գա յին ա ռևտ րի կենտ րոն էր: Սա կայն 

նրա հայ րե նի քի նույ նա ցու մը Վուլ լի կող մից պեղ ված շու մե րա կան Ուր 

քա ղա քի հետ ան վի ճե լի և միակ հնա րա վոր տար բե րա կը չէ, թեև այն 

այ սօր հա մար յա ըն դուն ված կար ծիք է: Նախ քան Վուլ լի պե ղում նե րը, 

ըստ Ծննդոց գրքի մեկ նիչ նե րի ու հե տա զո տող նե րի մե ծա մաս նու թյան, 

այն Է դես սա (ա սո րե րեն Ուր ֆա) քա ղա քի մեկ այլ ան վա նումն էր և ոչ ոք 

չէր կաս կա ծում, որ այս քա ղա քը գտնվում էր Խա ռա նի մոտ (տես, օ րի-

նակ, հա մա պա տաս խան հոդ վա ծը Àðõèì. Íèêèôîð «Á èáëåéñ êàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ», 1891 ã. ñ. 718): Սույն կար ծի քի օգ տին կա րե լի է բյու-

րա վոր ա պա ցույց ներ բե րել: Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Հ. Փլա բիոսն իր 

«Հրեա կան հնա խո սու թյու նում» վկա յում է, որ իր օ րոք էլ Ու րում ցույց 

էին տա լիս Ա ռա նի գե րեզ մա նը: Բայց պեղ ված նյու թե րի հա մա ձայն` 

Վուլ լի հայտ նա բե րած Ու րում մար դիկ դա դա րել են ապ րել ար դեն Ք. ա. 

III դա րից, իսկ Հով սե պոսն ապ րել է Ք. հ. I դ. և հե տևա բար, նկա տի չու-

ներ սըր Վուլ լի կող մից հայտ նա բեր ված Ուր քա ղա քը: Ա րաբ նե րը ցայ-

սօր էլ ցույց են տա լիս Ա ռա նի շի րի մը, բայց ոչ թե Ի րա քում, այլ Է դես սա 

քա ղա քի (ներ կա յիս Ուր ֆա) շրջա նում: Նրանք հա վաս տում են, որ հի-

նա վուրց Խա ռան քա ղա քը կոչ ված է ի պա տիվ նույն Ա ռա նի, ցույց են 

տա լիս Աբ րա հա մի ջրհո րը և այլն: Գի տու թյամբ հաս տատ ված են Եփ-

րա տի վե րին հո սանք նե րում գո յու թյուն ու նե ցած բազ մա թիվ հին քա-

ղաք նե րի ա նուն նե րը, ընդ ո րում պարզ ված է, որ դրան ցից մի քա նի սը 

նույ նա կան են Աբ րա հա մի մեր ձա վոր նախ նի նե րի ա նուն նե րին (զո րօ րի-

նակ` Սե րուք, Նա քոր, Ռա գավ, հա վա նա բար ան գամ Թա րա (թե րևս սա 

Թեր խա քա ղաքն է, քան զի եբ րա յե րեն Թա րան Թեր խա է): Ար փաք սադ 

(եբր. Ար փախ շադ) ա նու նը հար և նման է ա սո րես տան յան Ար րափ խի 

քա ղա քին (գտնվել է Աշ շուր քա ղա քից ա րևելք, ներ կա յիս ի րաք յան Կիր-

կուկ քա ղա քը): Շու մե րա կան «ուր»-ի հա մընկ նու մը եբ րա յա կան բա ռի 

հետ ոչ միայն չի խո սում հօ գուտ նրանց նույ նա կա նու թյան, այ լև լեզ վա-

բա նու թյան տե սա կե տից դրանք ընդ հան րու թյան ո րևի ցե եզր չու նեն: 

Հայտ նի է, որ մի լեզ վից մյուսն անց նե լիս բա ռե րը ա ղա վաղ ման են են-

թարկ վում: Օ րի նակ` շու մե րա կան Ու րուկ քա ղա քը եբ րա յա կան բնագ-

րում «Է րեխ» է դար ձել, իսկ «իր»`«քա ղաք» բառն ըստ ե րևույ թին ա ղա-

վաղ ված շու մե րա կան «ու րու»-ն է` նույն ի մաս տով: Վեր ջա պես հարկ է 

նշել, որ Վուլ լիի պե ղած շու մե րա կան Ու րից կա րե լի էր Պա ղես տի նում 
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հայտն վել ան հա մե մատ ա վե լի կարճ ճա նա պար հով, քան Խառա նով, 

ո րը գտնվում է նրա նից հյու սիս- ա րև մուտք` մի քա նի հար յուր կի լո մետր 

հե ռա վո րու թյան վրա: Խա ռա նը բնավ Ու րից Պա ղես տին տա նող ճա նա-

պար հի վրա չէր գտնվում, մինչ դեռ Սուրբ Գիր քը նշում է, որ Աբ րա հա մն 

այդ քա ղաք գնաց հենց Պա ղես տին տա նող ճա նա պար հով (Ծննդ. 11. 

31): Հա րա վա յին Մի ջա գետ քից այն տեղ տա նող քա րա վա նա յին ու ղի-

ներ կա յին, այն պես որ բնավ կա րիք չկար Խա ռան մտնե լու հա մար այդ-

քան ահ ռե լի պտույտ կա տա րել: Գի տու թյան մեջ հաս տատ ված է նաև 

այն փաս տը, որ քաղ դեա ցի ներն ի հայտ ե կան հա րա վա յին Մի ջա գետ-

քում և այն ի րենց ա նու նով կո չե ցին Ք. ա. I հա զա րամ յա կի սկզբից ոչ 

վաղ, իսկ Աբ րա հա մը հա մար յա հա զար տա րի ա վե լի վաղ է ապ րել, երբ 

դեռ Վուլ լի կող մից պեղ ված քա ղա քում քաղ դեա ցի նե րի մա սին և ոչ մի 

հի շա տա կու թյուն չկար: Այս ա մե նը, ինչ պես և մի քա նի այլ փաս տեր, 

խո սում են հօ գուտ հին մեր ձա վո րա րևել յան ա վան դու թյան, ըստ ո րի 

Աբ րա հա մի հայ րե նի քը հին Է դես սա յի տա րածքն է: Ի մի ջիայ լոց, ըստ 

Սուրբ Գրքի վկա յու թյան, ինքն Աբ րա հա մը, իր ծա ռա յին ու ղար կե լով 

Նա քո րի քա ղաք` իր որ դու հա մար հարս նա ցուի ե տևից, Մի ջա գետք յան 

Ա սո րի քը (Ա րամ Նա հա րայն) ան վա նում է իր հայ րե նի քը (տես Ծննդ. 24. 

4, 10). «կգնաս այն եր կի րը, որ տեղ ծնվել եմ, իմ տու նը»: Այն ժա մա նակ 

Մի ջա գետք էր ան վան վում Ա սո րի քի հենց այն մա սը, ո րը ըն կած էր Տիգ-

րի սի և Եփ րա տի վե րին հո սանք նե րում, իսկ ար դի Ի րա քի հա րա վա յին 

կող մը կոչ վում էր Երկ գետ, Բա բե լո նիա կամ Քաղ դեա:

ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄԻ Օ ՐՈՔ ԱՊ ՐՈՂ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴ ՆԵ ՐԸ

Շնոր հիվ հնա գի տու թյան` մեզ հա մար այ լևս ա ռեղծ ված չէ 

այն աշ խար հը, ո րում ապ րել, պանդխ տել և գոր ծել է Աբ-

րա հա մը: Աբ րա հա մի օ րոք աշ խար հը խռո վա հույզ էր, իսկ կյան-

քը` տագնապալից: Ք. ա. 2000 թ. հե տո աշ խար հը հըն թացս դա րե-

րի ան դադ րում փոխ վում էր: Ար ժե ծա նո թա նալ այդ աշ խար հին. 

այդ ժամ Հին Կտա կա րա նի պատ մա կան ճշմար տա ցիու թյունն ու 

այդ աշ խար հում ան վերջ աս տան դա կան կյանք վա րած Աբ րա հա-

մի հա վատն էլ ա վե լի մեծ հիաց մունք կառաջացնի:

Մենք ար դեն խո սել ենք շու մեր նե րի և սե միտ–աք քա դա ցի նե-

րի մա սին: Այժմ անդ րա դառ նանք ա մոր հա ցի նե րին, ո րոնց հա-
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ճախ է հի շա տա կում Հին Կտա կա րա նը, քան զի Պա ղես տի նում և 

գլխա վո րա բար Հոր դա նա նում բնա կու թյուն հաս տա տած ժո ղո-

վուրդ նե րից էին: Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված Ք. ա. 1925–1873 

թթ. թվագր վող հմա յա խո սա կան բնագ րե րի (Execration Texts) ան-

գին ժո ղո վա ծուն Ք. ա. XIX դ. 2–րդ կե սով թվագր վող մի շարք այլ 

բնագ րե րի` կա վե ար ձան նե րի մա կագ րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ 

մեզ ա ռատ նյու թեր են ըն ձե ռում դե պի Ա սո րի քի հա րավ և Գա լի-

լիա յի հյու սիս–ա րևելք շարժ վող ա մոր հա կան ցե ղե րի քա ղաք նե-

րի ու ա ռաջ նորդ նե րի ա նուն նե րի վե րա բեր յալ: Այդ տե ղից նրանք 

շարժ վե ցին Հոր դա նան և Պա ղես տին: Հայտ նի է, որ իս րա յե լա ցի-

նե րը Ե գիպ տո սից ել քի ըն թաց քում Հոր դա նա նում պար տու թյան 

մատ նե ցին ա մոր հա ցի Սե հոն և Օգ թա գա վոր նե րին (Թվոց 21. 

21–35), ինչ պես և մարտն չե ցին ա մոր հա ցի նե րի դեմ Պա ղես տի-

նում (Հե սու,10–րդ գլուխ): Ե գիպ տա կան մի բնագ րում պատմ վում 

է ոմն Սի նու հե թի` ե գիպ տա ցի մե ծա տոհ մի կի մա սին, ով, փա-

խուս տի դի մե լով, հաս տատ վում է ա մոր հա ցի նե րի ա ռաջ նոր դի 

մոտ, ում ապ րե լա կեր պը հի շեց նում է այն, ինչ գի տենք Աբ րա հա-

մի, Լա բա նի և Հա կո բի կեն ցա ղա վա րու թյան մա սին1 [1]:

Աբ րա հա մի դա րաշր ջա նում ապ րած, Հին Կտա կա րա նում հի-

շա տակ ված մյուս ժո ղո վուր դը խուր րի ներն են, ում հա ճախ նույ-

նաց նում են քո ռա ցի նե րին (Ծննդ. 14. 6): Սև ծո վի ա փե րից (Հա-

րա վա յին Կով կաս) սե րող այս ժո ղո վուր դը Ք. ա. մոտ 2400–2000 

թթ. սկսեց բնա կվել Տիգ րիս գե տի շրջա կայ քում: Ա պա շարժ վեց 

հյու սի սա յին Մի ջա գետք, որտեղ հիմ նեց հզոր թա գա վո րու թյուն-

ներ, զո րօ րի նակ` Մի տան նի թա գա վո րու թյու նը:

Նշա նա վոր հին խուր րիա կան Նու զի քա ղա քում հո ղաբ լուր-

նե րի տակ ծածկ ված բա զում ար ձա նագ րու թյուն ներ պեղ վե ցին: 

Դրանք մեր ա ռաջ մի աշ խարհ բա ցե ցին, ո րի սո վո րույթ նե րը 

նման էին Աբ րա հա մի սո վո րույթ նե րին2:

 Խե թե րը կամ «քե թա ցի նե րը» Աստ վա ծաշն չում 46 ան գամ են 

հի շա տակ վում: Այս ժո ղո վուրդն ար դեն Աբ րա հա մի օ րոք գո յու-

1  Pritchard J. P. The Ancient Near East. Vol. I. An Anthology of Texts and Pictures. 
Princeton University Press,1973. P. 5 ff. Thompson J. A. Op. cit. P. 17. 

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 19-20; Keller W. ’H Bίβλος …Σ.. 139,140,195. 
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թյուն ու ներ: Ե կել են 

Եվ րո պա յից (պատ կա-

նում են հնդեվ րո պա-

կան ցե ղե րին) և հաս-

տատ վել Փոքր Ա սիա-

յում` Ան կա րա յից շուրջ 

100 կմ հե ռա վո րու թյան 

վրա` ժա մա նա կա կա-

կից Բո ղազ–Քյո յի մոտ: 

Այդ տեղ նրանք ձուլ վե-

ցին ծա գու մով ոչ հնդեվ րո պա ցի խա թի ցե ղի հետ և  ժա ռան գե ցին 

այդ ցե ղա նու նը: Ստույգ տե ղե կու թյուն ներ չկան, թե Հին Կտա կա-

րա նն ում մա սին է խո սում` ա ռա ջին խա թի նե րի, թե՞ երկ րորդ խե-

թե րի մա սին: Հա մե նայն դեպս մենք կար դում ենք, որ Աբ րա հա մը 

Եփ րոն Քե թա ցուց գնեց քա րայրն իբ րև ըն տա նե կան շիր մա վայր 

(Ծննդ. 23. 8–16): Ըստ հնա գետ նե րի` շատ հա վա նա կան է, որ սույն 

դեպ քում խոս քը հին խե թե րից մե կի մա սին է: Ըստ Փոքր Ա սիա-

յում հայտնաբերված կա վե սա լիկ նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի 

և բնագ րե րի (սրանք հայտ նի են «կա պա դովկ յան վա վե րագ րեր» 

ան վամբ)` խե թե րը Ք. ա. ար դեն 2000–ա կան նե րին ա ռև տուր էին 

ա նում ա սո րես տան ցի նե րի հետ: Ա սու րա կան ար ձա նագ րու թյուն-

նե րը, ինչ պես և Փոքր Ա սիա յում ե րևան եկած այլ գրա վոր հու շար-

ձան ներ մատ նան շում են, որ խե թե րը մեծ ժո ղո վուրդ էին1: Հնա գի-

տու թյան շնոր հիվ այ սօր մենք շատ բան գի տենք նրանց մշա կույ-

թի մա սին: Խո շոր ա մե րիկ յան հա մալ սա րան նե րում խե թե րե նը 

հա տուկ հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռար կա է:

Հինկ տա կա րան յան նա հա պետ նե րի և նրանց ազ գա կան նե րի 

ա նուն նե րը հա մադ րե լի են խե թա կան գրա վոր հու շար ձան նե րում 

կամ Ք. ա. XX–XVIII դդ. մի ջա գետք յան և ե գիպ տա կան, իսկ ո րոշ 

դեպ քե րում էլ ա վե լի ուշ շրջա նի բնագ րե րում հան դի պող նույն ար-

մատն ու նե ցող, դրանց հետ նույ նա կան կամ միան ման ա նուն նե րի 

հետ: Այս պես, Աբ րամ ա նու նը հա մադ րե լի է Ա բա(մ)րամ ան վա նը, 

1  Coder S. M., Howp G. F. cit. P. 97-98. 

 Ք. ա.  2-րդ հազարամյակի ասորա-պաղեստինյան 
հանդերձները (ըստ եգիպտական պատկերների):
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ո րը հան դի պում է Դիլ բա թի կա վե 

սա լիկ նե րի վրա, Աբ րա համ ա նու-

նը Ա բուր հան ան վա նը, ո րը հան-

դի պում է այս պես կոչ ված «հմա յա-

խո սա կան բնագ րե րում», Հա կոբ 

ա նու նը` Հա կուբ–իլ–ին, Զա բու ղո-

նը` ե գիպ տա կան և հին բա բե լա-

կան աղբ յուր նե րի Զա բի ղա նին, 

Ա սե րը` Աս րա յին, իսկ Մա րի քա-

ղա քի բնագ րե րի (Մա րի) Յա մի-

նա ա նու նը հա մա պա տաս խա նում 

է, ինչ պես ըն դուն ված է կար ծել, 

սուրբգ րա յին Բե նիա մի նին: Բո լոր 

այս բիբ լիա կան ա նուն նե րին նման 

ա նուն նե րի հան դի պում են Ք. ա. 

XIX–ից մին չև XVII դդ.1:

Բա ցի այդ, Մա րի քա ղա քում 

բաց ված 30 հա զար սա լիկ նե րի 

շնոր հիվ մենք շատ բան ի մա ցանք 

խուր րի նե րի, ա մոր հա ցի նե րի և ու-

րիշ ժո ղո վուրդ նե րի մա սին. հայտ-

նի դար ձան հինկ տա կա րան յան 

ժա մա նակ նե րի սո վո րույթ նե րը, պատ մա կան ան ձանց ու քա ղաք-

նե րի ա նուն նե րը: Պարզ վում է, որ ա մոր հա ցի նե րի մի ջա վայ րում 

հատ կա պես տա րած ված էին Հա կոբ և Ի սա հակ ա նուն նե րին 

նման ա նուն ներ: Նա քոր հա տուկ ա նու նը` իբ րև քա ղա քի ան վա-

նում, հան դի պում է «կա պա դովկ յան վա վե րագ րե րում», Մա րիի 

գրա վոր հու շար ձան նե րում և ուշ ա սու րա կան բնագ րե րում: Նա-

քոր քա ղա քը մտնում էր Խա ռա նի գա վա ռի կազ մի մեջ: Բնագ-

րե րից մեզ հայտ նի են այդ շրջա նի բազ մա թիվ այլ քա ղաք նե րի 

ան վա նում ներ, իսկ ո րոշ դեպ քե րում այդ նույն ա նուն նե րը Սուրբ 

Գրքում օգ տա գործ վում են իբ րև անձ նա նուն ներ: Այս պես է, օ րի-

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 48-49

Խեթական թագավորու թյան Խաթ-
թուսաս մայրաքաղաքի դարպասի 
վրայի պատկե րաքանդակ (այժմյան 

Բողազ-Քյոյ, Թուրքիա):
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նակ, Սե րուք և Թա րա1 ա նուն նե րի պա րա գա յում: Այս իսկ պատ-

ճա ռով էլ հնա գետ Օլբ րայ թը Ծննդո ցի 15–20 գլուխ նե րի մա սին 

ա սել է, որ «տվյալ դեպ քում պատ մա կան սկեպ տի ցիզ մը միան գա-

մայն ան հիմն է», և որ «մեր ա ռաջ ծա ռա ցած` հինկ տա կա րան յան 

նա հա պետ նե րի մա սին ա վան դու թյուն նե րի պատ մա կա նու թյան 

հար ցին սպա ռիչ պա տաս խան է տրված»2: 

Ծա նո թագ րու թյուն

1. «Սի նու հե թի մա սին պատմ ված քի» մեջ տեղ գտած ա մոր հա ցի 

ա ռաջ նոր դի կյան քի նկա րագ րու թյան նմա նու թյու նը նա հա պետ նե րի 

մա սին սուրբգ րա յին պա տում նե րին այն քան մեծ է, որ այն չէին կա-

րող ժխտել նույ նիսկ խորհր դա յին գիտ նա կան նե րը (տե՛ս. «Èñòîðèÿ 
Äðåâíåãî Âîñòîêà» 4. 2, ïîä ðåäàêöèåé Ã. Ì. Áîí ãàðä-Ëåâèíà, Ì., 
1988. ñ. 224-225): Նկա տի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Սի նու հե թի 

մա սին պատմ ված քը» թվագր վում է Ք. ա. XX դա րով, այ սինքն` այն 

ժա մա նա կով, երբ Աբ րա հա մն աս տան դական էր Պա ղես տի նում, այս 

ե գիպ տա կան բնա գի րը սուրբգ րա յին պա տու մի պատ մա կա նու թյան 

ա պա ցույց է: Ըն թեր ցո ղը կա րող է ծա նո թա նալ ռու սե րեն թարգ ման-

ված այս բնագ րի հետ հե տև յալ եր կու ժո ղո վա ծու նե րից մեկ նու մե կում. 

Êàöíåëüñîí È. Ñ., Ìåíäåëüñîí Ô. Ë. «Ñêàçêè è ïîâåñòè äðåâíåãî 
Åãèïòà»; Ì.,1956, նույն հե ղի նակ նե րի «Ôà ðàîí Õóôó è ÷àðîäåè. Ñêàç-
êè, ïîâåñòè, ïîó÷åíèÿ äðåâíåãî Åãèïòà»; Ì., 1958:

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 22,23
2  Albright W. F., The Biblical Period from Abraham to Ezra. N. Y. 1963. P. 4-5. Մեջ. 
ըստ Coder S. M., Howe G. F. Op. cit. P. 92. 
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ՀԻՆԿ ՏԱ ԿԱ ՐԱՆ ՅԱՆ ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՆԵ ՐԻ 
ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԻ Օ ՐԵՆՔ ՆԵ ՐԸ, ԲԱՐ ՔԵՐՆ 

ՈՒ ՍՈ ՎՈ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ

Հնա գի տու թյան նշա նա կա լից վաս տա կը Սուրբ Գրքի 

ըմբռնման ան դաս տա նում այն տե ղե կու թյուն ներն են, 

ո րոնք տրա մադ րում է այս գի տու թյու նը հինկ տա կա րան յան նա-

հա պետ նե րի օ րոք գո յու թյուն ու նե ցած ժո ղո վուրդ նե րի օ րենք-

նե րի, կեն ցա ղի և բար քե րի վե րա բեր յալ: Այս տե ղե կու թյուն նե րը 

քաղ վում են օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու նե րից կամ այս ժո ղո վուրդ նե-

րի բար քե րի ու սո վո րույթ նե րի մա սին պա տա հա կան հի շա տա-

կու թյուն նե րից, ո րոնք հան դի պում են նրանց ա ռօր յա կյան քին 

վե րա բե րող բնագ րե րում, զո րօ րի նակ` նա մակ ներ, պայ մա նա-

գրեր, գրա վոր թույլտ վու թյուն ներ, ստա ցա կան ներ և այլն: Այ-

սօր վա դրու թյամբ բազ մա թիվ նմա նօ րի նակ ար ժե քա վոր վկա-

յու թյուն ներ կան: Ա ռա ջին` ա մոր հա կան օ րենք նե րի առն վազն 

ե րեք ժո ղո վա ծու կա, ո րոն ցից մեկը մեզ է հա սել ամ բող ջա կան: 

Դա Բա բե լո նի ա մոր հա ցի թա գա վոր Համ մու րա պիի (Ք. ա. 1728–

1686 թթ.) օ րենք նե րի հռչա կա վոր ժո ղո վա ծուն է: 1901 թ. Սու սա-

յում հայտ նա բեր վեց մի քա րե կո թող, ո րի վրա ար ձա նագր ված 

էր օ րենք նե րի այս ժո ղո վա ծուն: Այն պա րու նա կում է քրեա կան 

և քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի 247 հոդ ված, հոդ ված ներ պե տա-

կան ծա ռա յող նե րի մա սին, ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 

կար գա վո րող օ րենք ներ և այլն: Այս ժո ղո վա ծուն ըստ էու թյան Էշ-

նուն նա քա ղա քի և Լի պիտ–Իշ տա րա1 ար քա յի օ րենք նե րի դրույթ-

նե րի և ի րա վուն քի ժո ղո վա ծու նե րի ուշ շրջա նի հա վա քա ծուն է:

Բա ցի այդ մեր ձեռ քի տակ ան թիվ–ան հա մար բազ մա պի սի 

սե պա գիր վա վե րագ րեր կան, ո րոնք մեզ տե ղե կու թյուն ներ են հա-

ղոր դում այն ժա մա նակ վա մարդ կանց ա ռօր յա կյան քում ըն դուն-

1  Pritchard J. B., The Ancient Near East. Vol. I. An Anthology of Texts and Pictures. 
P. 138-167. 



    75

ված բար քե րի և սո վո րույթ նե րի մա սին: Այս սա լիկ նե րից (կրա կով 

թրծված կա վե սա լիկ ներ) ա ռա վել ար ժե քա վոր նե րը հին խուր րիա-

կան Նու զի (կամ Նու զու) քա ղա քում` Տիգ րիս գե տից դե պի ա րևելք 

(ներ կա յիս Յոր ղան–Թե փե մեծ քա ղա քը) հայտնաբերվածներն են: 

1925 թ. մին չև 1931 թ. պրո ֆե սոր Կյե րան Ա րևել յան հե տա զո տու-

թյուն նե րի ա մե րիկ յան դպրո ցի աշ խա տա կից նե րի հետ միա սին 

այս տեղ գտավ քսան հա զար սե պա գիր բնա գիր: Դրանք թվագր-

վում են ա վե լի ուշ ժա մա նա կաշրջանով, քան հինկ տա կա րան-

յան նա հա պետ նե րի դա րաշր ջանն էր: Հնա գետ նե րը վե րա գրում 

են դրանք Ք. ա. XV դա րին: Բայց, ինչ պես նկա տում է հնա գետ 

Ջ. Է.  Թոմպ սո նը, նա հա պետ նե րի դա րաշր ջա նից 400–500 տար-

վա տար բե րու թյու նը վճռո րոշ նշա նա կու թյուն չու նի. քա նի որ 

այս նույն «սո վո րույթ նե րը դեռ եր կար էին պահ պան վում, ուս տի 

և սա լիկ նե րը մեզ հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում 

Համմուրապիի օրենքների սև 
քարեկոթողը Սուսայից, Ք. ա.  մոտ 

1750 թ.:

Հին բաբելոնյան ժամանակների արքայի 
արձանի գլուխ, այսպես կոչված 

«Համմուրապիի գլուխը» Սուսայից:
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նաև վաղ շրջան նե րում տվյալ երկր նե րի ի րա վա կան և ըն կե րա յին 

դրության մա սին»1: 

Երբ հա ջո ղու թյամբ վեր ծան վե ցին Նու զիի կա վե սա լիկ նե րի 

բնագ րե րը, պարզ վեց, որ այս քա ղա քի բար քերն ու սո վո րու թյուն-

նե րը հար և նման են այն մի ջա վայ րի սո վո րու թյուն նե րին, ո րից 

ծագում են նա հա պետ նե րը: Այս պի սով Սուրբ Գրքի ա մեն հե տա-

զո տող ու նի հա սա րա կա կան կար գի մի նմուշ, ո րը շատ նման է 

Աբ րա հա մի, Ի սա հա կի և Հա կո բի օ րոք ե ղած կար գե րին: Բա ցի 

այդ, չա փա զանց կա րևոր է, որ Նու զի քա ղա քը գտնվել է Հյու սի-

սա յին Մի ջա գետ քում, որտեղ եր կար ժա մա նակ ապ րել է Աբ րա-

հա մը: Սուրբ Գիր քը վկա յում է, որ Աբ րա հա մի հետ նորդ նե րը դեռ 

երկար ժամանակ կապ էին պա հում այս շրջա նի հետ: Օ րի նակ` 

Ի սա հա կը այս տե ղից ի րեն կին ա ռավ, իսկ Հա կո բը այդ տեղ քսան 

տա րի ապ րեց: Չի բա ցառ վում, որ Պա ղես տի նում ապ րող նա հա-

պետ նե րը հյու սի սա յին Մի ջա գետ քի ի րենց ազ գա կից նե րի հետ 

ու նե նա յին նաև այլ կա պեր` նման նրանց, ո րոնց մա սին պատ-

մում է Աստ վա ծա շուն չը: 

Հա մե նայն դեպս, այս հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն-

նե րի կա րևոր արդ յուն քը հե տև յալն է. ինչ պես գրում է հնա գետ, 

պրո ֆե սոր Ջ. Է Թոմպ սո նը. «Թեպետ ընդ հուպ մին չև XIX դ. վեր-

ջը և XX դ. սկիզ բը Ծննդոց գրքի պա տում նե րը հա մար վում էին 

մտա ցա ծին ու կեղծ և են թադր վում էր, որ իբր թե դրանք գրի են 

առն վել ա վե լի ուշ` Իս րա յե լի թա գա վոր նե րի ժա մա նակ նե րում. 

այժմ պարզ է, որ մենք գործ ու նենք Ք. ա. II հա զա րամ յա կի ա ռա-

ջին դա րե րի մարդ կա յին հա սա րա կու թյան ան սուտ, իս կա կան 

նկա րագ րու թյան հետ»2: Այդ պես է ար տա հայտ վում նաև նշա-

նա վոր հնա գետ Վ. Ն. Օլբ րայ թը. «Վեր ջին տա րի նե րին այն քան 

շատ հա մո զիչ նյու թեր ե րևան հան վե ցին, որ գիտ նա կան նե րից 

ա ռա վել ող ջա միտ նե րը հրա ժար վե ցին նախ կին քննա դա տա կան 

տեսու թյու նից, ըստ ո րի հինկ տա կա րան յան նա հա պետ նե րի մա-

սին ա վան դու թյուն նե րը մե ծավ մա սամբ կազմ վել են հրեա կան 

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 26. 
2  Thompson J. A., Op. cit. P. 26.
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թա գա վո րու թյան պա ռակտ ման դա րաշր ջա նում, այ սինքն` Ք. ա. 

IX–VIII դդ.»1: 

Ծննդոց գրքի 23–րդ գլխում պատմ վում է Սա ռա յի`127 տա-

րե կան հա սա կում մա հա նա լու մա սին (դա միակ կինն է, ում տա-

րի քը նշված է Գրքում): Ա պա Մով սես մար գա րեն պատ մում է, թե 

ինչ պես Աբ րա հա մը Քեբ րո նից2 (Ե րու սա ղե մից քսան մղոն դե պի 

հա րավ) ոչ հե ռու գտնվող ա գա րա կում քա րայր գնեց: Այդ ա գա-

րա կը պատ կա նում էր Եփ րոն Քե տա ցուն: Ա գա րա կով հան դերձ 

քա րայ րի (ուր թաղ վեց Սա ռան, իսկ ա վե լի ուշ` Աբ րա հա մը, Ի սա-

հա կը, Ռե բե կան, Հա կոբն ու Լիան) գնման հան գա մանք նե րը ման-

րա մաս նո րեն շա րադր ված են Գրքում: Սա կայն այն լիո վին հաս-

կա նա լի դար ձավ միայն այն ժա մա նակ, երբ ու սում նա սիր վե ցին 

խե թա կան օ րենք նե րի սա լիկ նե րը3: Այս սա լիկ նե րից պարզ դար-

ձավ, թե ին չու էր Եփ րո նը պնդում, որ Աբ րա հա մը գնի ոչ միայն 

քա րայ րը, այ լև դրան կից ա գա րա կը: Ե թե Աբ րա հա մը գներ միայն 

քա րայ րը, ա պա այն ժա մա նակ վա օ րենք նե րի հա մա ձայն, մշա կե-

լու և պա հե լու ծախ սե րը և այլն պի տի շա րու նա կեր հո գալ Եփ րո-

նը: Իսկ ե թե Աբ րա հա մը ձեռք բե րեր նաև հո ղը, ո րի վրա գտնվում 

էր քա րայ րը, ա պա բո լոր ծախ սերն ա նե լու պար տա վո րու թյունն 

ընկ նում էր գնոր դի և նոր տի րոջ վրա4:

Ծննդո ցում նաև աս վում է, որ Աբ րա հա մը Եփ րո նին վճա րեց 

«չորս հար յուր սա տեր ար ծաթ,…վա ճա ռա կան նե րի մոտ ըն դուն-

ված գնով» (Ծննդ. 23. 16): Սա ցույց է տա լիս, որ այդ  ժամանակ 

փո ղի հա շի վը կշռով էր, այ սինքն` մե տա ղադ րամ դե ռևս չկար: Եվ 

իս կա պես, պե ղում նե րը հաս տա տե ցին, որ մե տա ղադ րա մը շրջա-

նա ռու թյան մեջ է դրվել Ք. ա. մոտ 700 թ.: Հա վա նա բար այն գոր ծա-

ծու թյան մեջ մտցնող նե րը Լի դիա յի (շրջան Փոքր Ա սիա յում) բնա-

1 Albright W. F., From the Stone Age to Christianity. The Johns Hopkins Press, Balti-
more,1940. P. 183. (կա նաև երկ րորդ հրա տա րա կու թյու նը. 1957թ.):

2 Քեբ րո նը աշ խար հի հնա գույն քա ղաք նե րից է: Քեբ րո նի մոտ գտնվում էր «զույգ քա-
րայ րը», որտեղ թաղ վել էին նա հա պետ նե րը (Ծննդ. 23)

3 Տե՛ս Մ. Լե մա նի հոդ վա ծը (Lehman M. R.) «Bulletin of the American Schools of Orien-
tal Research» հան դե սում,129 (1953). P. 15-18 

4 Kitchen K. A. Op. cit. P. 155. 
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կիչ ներն էին: Այն եզ րա կա ցու թյու նը, որ 1սա տե րը* (ըստ LXX–ի` 

դիդ րահ մա) Աբ րա հա մի ժա մա նակ ա վե լի շուտ կշռի չափ էր, քան 

փող, ևս մեկ վկա յու թյունն է այն բա նի, որ ա գա րա կի գնու մն Աբ-

րա հա մի կող մից կա տար վել է շատ հին ժա մա նակ նե րում: Հե տա-

զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում նույն եզ րա կա ցու թյա նը հան գե ցին 

նաև 2Հով սե փի1 ժա մա նակ նե րի վե րա բեր յալ. սա տե րը կշռի չափ 

է, այլ ոչ թե մե տա ղադ րամ:

Ա վե լի ուշ Աբ րա հա մի քա րայ րի տե ղում կա ռուց վեց թուր քա-

կան մզկիթ, և մուտ քը դե պի քա րայր ար գել վեց, հա մե նայն դեպս, 

այդ պես էր մին չև 1966 թ.: Երբ 1917 թ. գե նե րալ Ալ լեն բին գրա վեց 

Ե րու սա ղե մը, գնդա պետ Մայ ներց գա գե նը, դա տարկ մզկիթ մտնե-

լով, ի ջավ քա րայր: Պարզ վեց, որ այն քա ռա կու սի է, մո տա վո րա-

պես 6x6 մ: Վառ վող լուց կու լույ սի ներ քո նա մոտ 1,8 մ եր կա րու-

թյամբ, 0,9 մ լայ նու թյամբ և 0,9 մ բարձ րու թյամբ քա րա տա պան 

տե սավ: Սպան, չի մա նա լով, թե ինչ կա րևոր տե ղում է հայտն վել, 

հե ռա ցավ` հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ չձեռ նար կե լով: Ա վե լի 

ուշ, երբ Քեբ րո նում կարգ ու կա նոն հաս տատ վեց, փորձ ար վեց 

* Սա տեր - 1. Կշռի հին չափ, որ տար բեր երկր նե րում` տար բեր էր: 2. Հա մա պա տաս-
խա նո րեն նույն կշիռն ու նե ցող ար ծա թադ րամ:

1 Free J. P., Op. cit. P. 67. 

Քեբրոնի արդի տեսքը:
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զննել քա րայ րը, սա կայն մահ մե դա կան պա հակ նե րը ոչ ո քի ներս 

չթո ղե ցին1: 

Քննենք նաև նա հա պետ նե րի ու նրանց ժա մա նա կա կից ժո ղո-

վուրդ նե րի ա մուս նա կան ա վան դույթ նե րը: Ծննդո ցում աս վում է, 

որ երբ Աբ րա հա մը ո րո շեց ա մուս նաց նել Ի սա հա կին, իր ծա ռա յին 

ու ղար կեց Հյու սի սա յին Մի ջա գետք` իր որ դու հա մար ազ գա կան-

նե րի մի ջից հարս նա ցու գտնե լու: Ծա ռան ե կավ Նա քոր քա ղաք 

(24. 10): Մա րիում գտնված սե պա գիր սա լիկ նե րում վկա յու թյուն-

ներ կան այդ քա ղա քի մա սին, ո րը, սա կայն, այստեղ հա ճախ հի-

շա տակ վում է իբ րև Նա քուր: Ըստ այդ սա լիկ նե րի` Նա քոր և Խա-

ռան քա ղաք նե րն ի րենց ծաղկ մա նը հա սան մոտ 2000–1900 թթ., 

այ սինքն` նա հա պետ նե րի օ րոք: Հին Կտա կա րա նը պատ մում է, 

որ Աբ րա հա մի ծա ռան քա ղա քից դուրս` ջրհո րի մոտ, հան դի պեց 

Ռե բե կա յին, ով նրան տա րավ իր հայր Բա թուե լի` Աբ րա հա մի եղ-

բո րոր դու տուն (Ծննդ. 11. 29; 24. 24): Աբ րա հա մի ծա ռան Բա թուե-

լի տա նը ջերմ և սի րա լիր ըն դու նե լու թյան ար ժա նա ցավ. նրան 

նույ նիսկ ջուր ա ռա ջար կե ցին` ոտ քե րը լվա նա լու հա մար (24. 32): 

Հնա գի տա կան պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ ի րոք Ուր քա ղա քի 

տնե րում` նա խա սեն յա կի անկ յու նում` մուտ քի դռան մոտ, կա յին 

ա նոթ ներ ու ջրա տար խո ղո վակ ներ` նա խա տես ված եր կար ճա-

նա պար հից փո շոտ ված ոտ քերն ու ձեռ քե րը լվա նա լու հա մար2:

Նու զիի կա վե սա լիկ նե րից ի մա նում ենք նաև, որ ինչ–որ մե-

կը, մի պա տա նի որ դեգ րե լով, իր դստե րը նրան կնու թյան է տա-

լիս: Սա լիկ նե րում բազ մա թիվ դեպ քեր են նշված, երբ տղա մար դը 

ո րոշ ժա մա նակ աշ խա տել է իր հո գե հոր հա մար` նախ քան նրա 

դստե րը կնու թյան առ նե լը: Դարձ յալ ըստ այդ սա լիկ նե րի` հայտ-

նի է, որ հա ճախ տղա մար դու ա մուս նու թյունն ու րիշ կնոջ հետ ար-

գել վում էր: Իսկ ե թե տղա մարդն ա մուս նա նում էր, նրան պա տիժ 

էր հաս նում: Պրո ֆե սոր Ջ. Բ. Պրիտ չա դի թարգ մա նած Հմր 2 սա լի-

կի մեջ պատմ վում է մի նմա նօ րի նակ, իր տե սա կի մեջ դա սա կան 

դեպ քի մա սին: Ոմն Նաշ վի որ դեգ րում է Վու լու ա նու նով մի պա-

1 Տե՛ս Free J. P., Op. cit. P. 67. Նաև՝ Short A. R., Op. cit. p. 24. 
2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 40. Նաև Free J. P. Op. cit. P. 68. 
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տա նու և Նու գու յա ա նու նով իր դստե րը նրան կնու թյան է տա-

լիս: Ակն հայտ է, որ այս ա մե նը գրե թե նույ նու թյամբ հի շեց նում է 

Ծննդոց գրքում (29. 16–30) նկա րագր ված` իր հո րեղ բայր Լա բա նի 

դուստ րե րի` Լիա յի և Ռա քե լի հետ Հա կո բի ա մուս նու թյան պատ-

մու թյու նը. աղ ջիկ նե րից յու րա քանչ յու րի հա մար Հա կո բը յոթ տա-

րի աշ խա տեց` հօ գուտ Լա բա նի: Բա ցի այդ, ըստ Հին Կտա կա րա-

նի, Լա բա նը Հա կո բին ար գե լեց իր եր կու դուստ րե րից բա ցի ո րևէ 

մե կին կնու թյան առ նել (31. 50): Նու զիի սա լիկ նե րից տե ղե կա նում 

ենք նաև, որ այդ քա ղա քում տա րած ված էր նաև քե նի նե րի հետ 

ա մուս նու թյու նը: Սա լիկ նե րում վկա յա կոչ վում է մի դեպք. հայ րը 

իր որ դու հա մար հարս նա ցու խնա մա խո սե լիս` վե րա պա հու թյուն 

է ա նում, որ ե թե իր որ դին մա հա նա, ա պա այս աղ ջի կը իր մյուս 

որ դու կի նը դառ նա: Այս սո վո րույ թը հայտ նի է նաև Սուրբ Գրքից: 

Այս մա սին ա վե լի ուշ ժա մա նակ նե րում խոս վում է Բ Օ րի նաց 

գրքում (25. 5–10): Սա կայն նա հա պետ նե րի ժա մա նակ նե րին վե-

րա բե րող Հու դա յի և Թա մա րի պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 

այս պի սի սո վո րու թյուն գո յու թյուն ու ներ դեռ վաղն ջա կան ժա մա-

նակ նե րում (Ծննդ. 38. 6–26): 

Սուրբ Գրքում ժա ռան գու թյուն ստա նա լու կար գի հի շա տա-

կու թյու նը նույն պես հաս տատ վում է նա հա պետ նե րի դա րաշր ջա-

նի այլ գրա վոր աղբ յուր նե րով:

Ծննդոց գրքում աս վում է, որ Սա ռան ա մուլ էր և իր ա ղա խին 

Ա գա րին իբ րև հարճ տվեց Աբ րա հա մին, որ պես զի նրա հա մար 

ե րե խա ներ ու նե նա և այս պի սով ան ժա ռանգ չմնա: Բայց Սուրբ 

Գրքում ոչ մի տեղ չի աս վում, թե Սա ռան դա Աստ ծո հրա մա նով 

ա րեց: Սա ռա յի այս ա րար քը բա ցա ռա պես իր նա խա ձեռ նու թյու-

նից էր բխում: Հնա գի տու թյու նը լու սա բա նեց այն, ին չի վրա հիմն-

ված էր նրա ա րար քը, և ին չը ստի պեց նրան այդ քայ լին դի մե լու: 

Համ մու րա պիի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն տե ղե կու թյուն ներ է տա-

լիս այն մա սին, որ Բա բե լո նիա յում կի նը կա րող էր թույ լատ րել 

ա մուս նուն երկ րորդ կին ու նե նալ իր ա ղա խին նե րից` որ դեծ նու-

թյան հա մար: Այս պի սով, Աբ րա համն ու Սա ռան վար վե ցին ի րենց 

հայ րե նի քի օ րենք նե րի և սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն: Սույն հնա-
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գի տա կան վկա յու թյու նը հատ կա պես ար ժե քա վոր է այն ա ռու մով, 

որ հաս տա տում է` Հին Կտա կա րա նը պար տա դիր բազ մակ նու-

թյուն (այ սինքն` մի քա նի կին մեկ տղա մար դու հա մար) չէր պա-

հան ջում: Հին Կտա կա րա նի ժա մա նակ նե րում հան դի պող բազ-

մակ նու թյու նը գո յու թյուն ու ներ Աստ ծո ո ղոր մու թյամբ և ծա ռա-

յում էր աստ վա ծա յին նա խախ նա մու թյան նպա տակ նե րին1:

Նու զիի կա վե սա լիկ նե րից տե ղե կու թյուն ենք քա ղում նաև 

այն մա սին, որ ան զա վակ մար դը կա րող էր ցան կա ցած տղա որ-

դեգ րել` ա զատներից, ստրուկներից կամ իր ազ գա կաններից: Որ-

դեգր վա ծը խորթ հոր մա հից հե տո ժա ռան գում էր նրա ու նեց ված-

քը: Իսկ ե թե հե տա գա յում այդ պի սի հայ րը իր իսկ որ դին էր ու նե-

նում, ա պա ժա ռան գը վեր ջինս էր դառ նում: Նրան էին անց նում և 

տան կուռ քե րը`«թե րափ նե րը», ին չը սե փա կա նու թյան ի րա վուն-

քի խորհր դա նիշ էր ծա ռա յում: Ե թե կուռ քե րը որ դեգր վա ծին էին 

բա ժին հաս նում, ա պա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը նրան էր 

անց նում: Ան զա վակ կի նը կա րող էր իր ստրկու հի նե րից մե կին 

իր ա մուս նու երկ րորդ կի նը դարձ նել, որ պես զի նրա հա մար որ-

դի ծներ: Այս պի սի ա մուս նու թյու նից ծնված զա վա կը ժա ռան գու-

թյան ի րա վունք էր ձեռք բե րում, ե թե նրա հայ րը այլ ե րե խա ներ 

չու նե նար: Իսկ ե թե, այ նուա մե նայ նիվ, դրա նից հե տո տա նու տե րը 

իր օ րի նա կան կնո ջից զա վակ ու նե նար, ա պա ստրկու հու զա վա կը 

անդ րա նի կու թյու նը զի ջում էր, և ժա ռանգ էր ճա նաչ վում օ րի նա-

կան ա մուս նու թյու նից ծնված որ դին: Այ դու հան դերձ ստրկու հուց 

ծնված զա վա կը ամ բող ջու թյամբ չէր կորց նում իր ի րա վուն քը. նա 

ևս պետք է ժա ռան գու թյան ո րո շա կի բա ժին ու նե նար: Նու զիի2 

սա լիկ նե րի այս բնա գի րը լու սա բա նում է Աբ րա հա մի` ստրկու հի 

Մա սե կի որ դուն` իր ըն դոծ նին` Ե ղիա զա րին (Ծննդ. 15. 2–3) ժա-

ռան գու թյու նը կտա կե լու փոր ձը և Սա ռա յի ա րար քը, ով ցան կա-

ցավ, որ իր ա ղա խին Ա գա րն Աբ րա հա մին որ դի պար գևի: Ըստ 

այդմ էլ հաս կա նա լի է դառ նում, թե ին չու էր Աբ րա հա մը հա կա-

ռակ վում Սա ռա յի` Ա գա րին և Իս մա յե լին ժա ռան գու թյու նից զրկե-

1 Free J. P., Op. cit. P. 59-60. նաև Cornfeld G., Freedman D. N. Archaeology of the 
Bible; Book by Book. Harper and Row Publishers, San Francisco, 1976. P. 23. 

2  Pritchard J. B., Op. cit. P. 168-169. 

6 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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լու ցան կու թյա նը: Ի վեր ջո Ա գա րի և Իս մա յե լի հար ցը լուծ վեց 

նրա նով, որ Ինքն Աստ ված Աբ րա հա մին ցույց տվեց, թե ինչ պես 

պետք է վար վել (Ծննդ. 21. 12,131): 

Նու զիի վե րո հիշ յալ սե պա գիր բնագ րե րը բա ցա հայ տում են 

նաև Հա կո բի և Լա բա նի մի ջև ու նեց ված քի պատ ճա ռով ծա գած 

գժտու թյան հան գա մանք նե րը. Լա բա նը չէր կամենում իր ու նեց-

ված քը Հա կո բին տալ: Լա բա նի և Հա կո բի տա րա ձայ նու թյուն նե-

րը հատ կա պես սրվում են այն ժա մա նակ, երբ Սուրբ Գիր քը հի-

շա տա կում է Լա բա նի որ դի նե րին (Ծննդ. 31. 30, 32, 34), որոնց 

մասին վկայություն նա խա պես հա վա նա բար չկար: Հե տա գա յում, 

երբ Ռա քելն ու Լիան հա մա ձայ նե ցին Հա կո բի հետ փախ չել, քա-

նի որ նրանց հայ րն օ տա րի պես էր ի րենց հետ վար վում (Ծննդ. 

31. 14,15), Ռա քե լը հոր տա նից վերց րեց «թե րափ նե րը»` ըն տա նե-

կան կուռ քե րը (Ծննդ. 31. 30, 32, 34): Ակն հայտ է, ինչ պես հաս տա-

տում են Նու զիի բնագ րե րը քննած Սուրբ Գրքի ո րոշ մեկ նիչ ներ, 

որ Ռա քե լը կար ծում էր, թե այս ե ղա նա կով իր ա մուս նու հա մար 

ա պա հո վում է իր հոր ու նեց ված քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 

ո րը Հա կո բը կորց րեց Լա բա նի որ դի ների ծնունդով2:

Նու զիի սե պա գիր սա լիկ նե րը լույս սփռե ցին նաև անդ րա-

նի կու թյան հար ցի վրա: Ծննդոց գիր քը պատ մում է, որ Ե սա վը, 

ար հա մար հե լով ի րեն անդ րա նի կու թյուն շնոր հող ի րա վունք նե րը, 

այն ոս պա պու րի դի մաց իր եղ բայր Հա կո բին վա ճա ռեց (Ծննդ. 25. 

27–34): Նմա նօ րի նակ դեպ քե րի հան դի պում ենք նաև Նու զիի սա-

լիկ նե րում: Դրան ցից մե կում աս վում է, թե ինչ պես ոմն Թուփ կի-

տիլ լա ան տա ռա կի նկատ մամբ իր ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը 

ե րեք ոչ խա րի դի մաց հանձ նեց իր եղ բայր Կուր պա զա խին3: Ա ռևտ-

րա կան գոր ծար քին մաս նա կից եր կու ան ձանց մի ջև կո շի կի կամ 

էլ ո րևէ ու րիշ է ժան ա ռար կա նե րի փո խա նակ ման հետ է կապ ված 

Նու զիի ևս մեկ տա րօ րի նակ սո վո րու թյուն: Այս խորհր դան շա կան 

ա վան դույ թը հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող յուրատե սակ վկա-

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 154. 
2  Thompson J. A., Op. cit. P. 29-31; Cornfeld G., Freedman D. N., Op. cit. P. 23. 
3 Gordon C., Biblical Customs and the Nuzu Tablets// Biblical Archaeologist. 

Feb.,1940. Vol. III. №1. P. 5; նաև Free J. P. Op. cit. P. 68-69. 
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յու թյուն էր: Այս պի սի դեպ քի մա սին պատմ վում է Սուրբ Գրքում 

Հռու թի և Բոս սի պատ մու թյան առն չու թյամբ: Հռու թի մեր ձա-

վո րա գույն ազ գա կից նե րից մեկն ա սաց Բոո սին. «Դու ստա ցիր 

իմ ազ գա կա նու թյան ի րա վուն քը: Եվ հա նեց իր կո շիկն ու տվեց 

նրան»: «Ա ռաջ Իս րա յե լում ետ գնե լու և ծա խու առ նե լու գոր ծում 

ա մեն բան հաս տա տե լու հա մար այս սո վո րու թյու նը կար» (Հռութ 

4. 7, 8):

Այդ սա լիկ նե րից ի մա նում ենք նաև, թե նա հա պետ նե րի դա-

րաշր ջա նում մար դիկ ինչ ա ռանձ նա հա տուկ կա րևո րու թյուն էին 

տա լիս մա հա մերձ հոր վեր ջին ցան կու թյուն նե րին ու խոր հուրդ նե-

րին: Ե թե մա հա ցո ղն ինչ–ինչ պատ գամ ներ էր տա լիս կամ ինչ–որ 

բան ցան կա նում ե րե խա նե րին, ա պա նրա կամ քը նրանց հա մար 

օ րենք էր: Ըստ Նու զիի բնագ րե րի` եր կու եղ բայր, գժտված լի նե-

լով կրտսե րի հետ, նրա դեմ դա տա կան հայց են հա րու ցում, քա նի 

որ չէին կա մե նում, որ նա ա մուս նա նար ինչ–որ աղջ կա հետ: Բնա-

գի րը պա րու նա կում է միայն այս հայ ցի առ թիվ դա տավ ճի ռը, ըստ 

ո րի, երբ գոր ծը հաս նում է դա տա րան, կրտսեր եղ բայ րը` Տար մի-

յան, ի րեն պաշտ պա նե լիս մի այս պի սի փաս տարկ է բե րում, որ 

իր հայր Գույ յան իր կյան քի վեր ջին րո պե նե րին վերց նում է իր 

ձեռ քը, սեղ մում, օրհ նում նրան և ա սում. «Իմ մյուս որ դի նե րը քե-

զա նից մեծ են և ար դեն ա մուս նա ցած: Իսկ դու դեռ ա մու րի ես: 

Ա հա ձեռ քի այս սեղ մու մով ես քեզ կնու թյան եմ տա լիս Սու լու-

լի–Իշ տա րին»: Տար միա յան դա տա րան էր բե րել վկա նե րի, ով քեր 

հաս տա տե ցին նրա խոս քե րը, և նա շահեց դա տական գործը»1:

Սույն դեպ քը, ո րը ցույց է տա լիս, թե ինչ ի րա վա կան ու ժով էր 

օժտ ված բա նա վոր օրհ նու թյու նը և թե ինչ ծան րակ շիռ փաս տարկ 

էր դա տա րա նում, լույս է սփռում այն անց քե րի վրա, ո րոնց մա սին 

պատ մում է Գիր քը մահ վան մահ ճում հայտն ված նա հա պետ նե րի 

վեր ջին բա րե մաղ թանք նե րի առն չու թյամբ: Ինչ–որ բան խոս տա-

նա լով կամ օրհ նե լով` նրանք այ լևս դրա նից հրա ժար վել չէին կա-

րող, ինչ պես որ Հա կո բին տրված Ի սա հակ նա հա պե տի օրհ նու-

թյան (Ծննդ. 27. 33) և Ե գիպ տո սում Հա կոբ նա հա պե տի` իր որ դի-

1  Pritchard J. B., Op. cit. P. 169-170.
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նե րին տված բա րե մաղ թանք նե-

րի և օրհ նու թյուն նե րի (Ծննդ. 49) 

պա րա գա յում է: Հնա գի տա կան 

պե ղում նե րը ցույց տվե ցին նաև, 

որ Աբ րա հա մի ժա մա նակ նե րում 

թլպա տու թյու նը սո վո րա կան 

ե րևույթ էր: Ե գիպ տո սում հայտ-

նա բեր ված հար թա քան դակ նե-

րում, ո րոնք թվագր վում են Հին 

Կտա կա րա նում նկա րագր ված 

դա րաշր ջա նով, պատ կեր ված է 

այս ըն թա ցա կար գը: Ե գիպ տա-

կան գե րեզ ման նե րում հայտ նա-

բեր վել են թլպատ ված մարդ-

կանց մար մին ներ, փաստ, ո րը 

ցույց է տա լիս, որ այս սո վո րույ-

թը դա րե րի խորքն է գնում1 [1]:

Բա ցի այդ, Ռաս–Շամ րա յի 

(նա վա հան գիստ Հյու սի սա յին Սի րիա յում` Կիպ րո սի դի մաց` կա-

ռուց ված փյու նիկ յան Ու գա րիթ քա ղա քի ա վե րակ նե րի վրա) բնագ-

րե րում, ո րոնք հայտ նա բեր վել են 1927–1933 թթ. և վե րագր վում 

են Ք. ա. 1400 թ. հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նին, խոս վում է Հին 

Կ տա կա րան ում նկարագրված զո հա բե րու թյուն նե րի, յո թը` իբ րև 

սրբա զան թիվ պատ վե լու, յոթգլ խա նի «ա րա գա շարժ լևիա թան 

օ ձի» մա սին: Այս բնագ րե րի գոր ծա ծած բա ռա պա շա րը նման է 

Հին Կտա կա րա նում` նա հա պետ նե րի մա սին պա տում նե րում գոր-

ծած ված նե րին: Դրան ցում խոս վում են նաև Հին Կտա կա րա նում 

հի շա տակ ված Բա հաղ և Դա գոն հե թա նո սա կան կուռքե րի մա-

սին: Այս տե ղից ի մա նում ենք նաև ու լը մոր կա թում պատ րաս տե-

լու սո վո րու թյան մա սին, ին չն ար գել վում է ըստ Մով սե սի օ րենքի 

(Ելք 23. 19): Չա փա զանց հի նա վուրց բա բե լոն յան օ րենք նե րի մի 

ժո ղո վա ծու (թվագր վում է Ք. ա. մոտ 1920 թ.) խո սում է մի մար դու 

1  Free J. P., Op. cit. P. 60.

Իսահակը օրհնում է Հակոբին: 
Խճանկար: XIII դ.  1-ին կես, 
Մոնրեալեի եկեղեցի, Սիցիլիա:
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մա սին, ո րին ցուլ էր պո զա հա րել, ընդ ո րում բա ռա պա շա րը հար 

և նման է Ելք գրքում գոր ծած վա ծին (Ելք 21. 28–32): Դրանք բո-

վան դա կում են նաև տե ղե կու թյուն ներ սե մա կան ժո ղո վուրդ նե րի 

մեջ տա րած ված մի սո վո րու թյան մա սին, այն է` սրբա զան քա րա-

կո թող ներ կանգ նեց նել «սուրբ» վայ րե րում, իսկ կող քին` զո հա սե-

ղան` ի հի շա տակ ինչ–ինչ ի րա դար ձու թյուն նե րի կամ մարդ կանց: 

Այս պի սի քա րա կո թող նե րի հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը հաս տա տե-

ցին ան զա վակ Ա բե սա ղո մի` ինքն իր հա մար կո թող կանգ նեց նե-

լու (Բ Թագ. 18. 18) կամ էլ Բե թե լում Հա կո բի կա ռու ցած զո հա սե-

ղա նի սուրբգ րա յին պա տում նե րի իս կու թյու նը: Աստ ված Իս րա-

յե լի որ դի նե րին հրա մա յեց քան դել այդ կո թող նե րը Ե գիպ տո սից 

Քա նան հասնելուն պես, որ պես զի չըն դօ րի նա կեն քա նա նա ցի նե-

րի դի ցա պաշ տա կան սո վո րու թյուն նե րը (Բ Օր. 7. 5)1:

Երկ րորդ հա զա րամ յա կի ա ռա ջին դա րե րի Հյու սի սա յին Մի-

ջա գետ քի ժո ղո վուրդ նե րի և հինկ տա կա րան յան նա հա պետ նե րի 

բար քե րի, սո վո րույթ նե րի և օ րենք նե րի մեջ ու րիշ շատ ընդ հան-

րու թյուն ներ էլ կան2 [2]: Այս պի սով այ սօր վա դրու թյամբ ո րևի ցե 

կաս կած չկա Հին Կտա կա րա նում` նա հա պետ նե րի կյան քը պայ-

մա նա վո րող բար քե րի, սո վո րույթ նե րի և օ րենք նե րի ար տա ցոլ-

ման իս կու թյան մեջ: Նրանց առնչ վող հինկ տա կա րան յան ա վան-

դու թյուն ներն ըստ ա մե նայ նի ճշմար տա ցի են: Մել բուռ նի հա-

մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջ. Է. Թոմպ սո նը գրում է. «Սուրբգ րա յին 

նա հա պետ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը ներ դաշ նա կո րեն հա-

մա հունչ են Ք. ա. 2–րդ հա զա րամ յա կի ա ռա ջին դա րե րի մի ջա վայ-

րին: Այս ժո ղո վուրդ նե րի կեն ցա ղի և նա հա պետ նե րի ըն կե րակ-

ցու թյան մի ջև նմա նու թյան բա զում եզ րեր կան: Հատ կա պես բնո-

րոշ է այն, որ այս սո վո րույթ նե րից շա տերն ար դեն ան ծա նոթ էին 

ա վե լի ուշ ժա մա նակ նե րում, օ րի նակ` Ք. ա. X կամ IX դդ.: Ք. ա. 

2–րդ հա զա րամ յա կի սկզբի աշ խար հի և նա հա պետ նե րի աշ խար-

հի մի ջև առ կա այս քան սերտ ա ղերս նե րի փաս տն ան բա ցատ րե լի 

կլի ներ, ե թե նա հա պետ նե րի մա սին ա վան դու թյուն ներն ըն դա մե-

նը ուշ շրջա նի մտա ցա ծին պատ մու թյուն ներ նկատ վեին: Այն ժա-

1 Տե՛ս Short A. R., Op. cit. P. 28-30.
2 Տե՛ս Gordon C., Op. cit. 
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մա նակ ապ րող իս րա յե լա ցի նե րը հնա րա վո րու թյուն չու նեին այն-

պի սի տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ, ինչ պի սիք մենք գի տենք հո ղից 

հանված հա զա րա վոր սա լիկ նե րից: Այն հան գա ման քը, որ Սուրբ 

Գրքում նկա րագր ված սո վո րույթ նե րը և բար քե րն այս քան մոտ են 

այն ժա մա նակ վա մեր ձա վո րա րևել յան ժո ղո վուրդ նե րի բար քե րին 

և սո վո րույթ նե րին, ծան րակ շիռ փաս տարկ է հօ գուտ բնագ րի վա-

ղե մու թյան` ան կախ նրա նից` գո յու թյուն է ու նե ցել գրա վոր, թե 

բե րա նա ցի ար ժա նա հա վատ ա վան դու թյուն նե րի տես քով:

Մենք հար կադր ված ենք հան գե լու այն եզ րա կա ցու թյա ն, որ 

Ծննդոց գրքի 5–20 գլուխ նե րի ա վան դու թյուն ներն ա մուր պատ-

մա կան հենք ու նեն»1: Իսկ ա հա թե ինչ է ա սում Ման չեստ րի հա-

մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Գ. Գ. Ռոու լին . «Հա մե նայն դեպս մենք 

գործ ու նենք Հին Կտա կա րա նում նկա րագր ված բար քե րի ու 

սո վո րույթ նե րի հետ, ո րոնք ուշ ժա մա նակ նե րում չեն կրկնվում, 

հե տևա բար հա զիվ թե հա վա նա կան լի նի, որ նրանք կա րող էին 

ար տա ցո լել այն ժա մա նակ վա հա սա րա կա կան կար գը, ո րում 

գրվել էր Հին Կտա կա րա նը: Հինկ տա կա րան յան նա հա պետ նե րի 

դա րաշր ջա նում Մի ջա գետ քի ո րոշ շրջան նե րում (որ տե ղից սե րում 

են նրանք) գո յու թյուն ու նե ցած հա սա րա կա կան կար գե րի ճշգրիտ 

ար տա ցո լու մը Սուրբ Գրքում` չնա յած նրան, որ սուրբգ րա յին 

բնագ րե րը կազմ վել են շատ դա րեր անց, պար զա պես ապ շե ցու-

ցիչ է»2: 

Բազ մա թիվ ծան րակ շիռ հնա գի տա կան վկա յու թյուն նե րը մի 

կող մից մեզ հա վաս տում են Սուրբ Գրքի ճշմար տա ցիու թյու նը, 

մյուս կող մից` օգ նում լա վա գույնս հաս կա նալու Աբ րա համ նա հա-

պե տի ան ձը` պան դուխ տին ու բա զում երկր նե րի քա ղա քա ցուն:

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Թեո դո րետոս Կյու րա ցին կար ծում էր, որ ե գիպ տա ցի նե րի և այլ 

ժո ղո վուրդ նե րի մոտ տղա նե րին թլպա տե լու սո վո րու թյու նը սկզբնա-

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 35. 
2  Rowley H. H., Recent Discovery and the Patriarchal Age// Bulletin of the John Ray-

lands Library. Sept. 1949. P. 76. 
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վոր վել է Աբ րա հա մի և իս րա յե լա ցի նե րի շնոր հիվ (Òâîðåíèÿ, ÷. 1. Ì., 
1855, âîïðîñîòâåò 69 íà ñ. 68 è âîïðîñîòâåò 3 íà ñ. 103): Ս. Հ. Ոս կե բե-

րա նը խո սե լով Աբ րա հա մի` Ե գիպ տո սում ապ րե լու մա սին` նշում է, որ 

նա ե գիպ տա ցի նե րի ու սու ցի չը դար ձավ (Òâîðåíèÿ, т. 4. СПб., 1898, с. 
350; т. 5. СПб.,1899, с. 21-22), ին չը ա նուղ ղա կի հաս տա տում է Թեո դո-

րետո սի միտ քը: Սուրբ հայ րե րի կար ծի քը մա նա վանդ հա մո զիչ է դառ-

նում, ե թե ու շադ րու թյուն դարձ նենք այն հան գա ման քին, որ Աստ ված 

Աբ րա հա մի հետ էր, օգ նում էր նրան բո լոր գոր ծե րում, ին չում փոր ձով 

հա մոզ վե ցին փա րա վո նը ե գիպ տա ցի նե րի հետ միա սին (Ծննդ. 12. 10-

20) և Պա ղես տի նի բնա կիչ նե րը (Ծննդ. 20. 1-18), այն պես որ նրանք 

ան կեղ ծո րեն ա սում էին Աբ րա հա մին. «Աստ ված քեզ հետ է բո լոր այն 

գոր ծե րում, ինչ դու ա նում ես» (Ծննդ. 21. 22), և «Դու մեր մեջ Աստ ծու 

նշա նա կած 1իշ խանն ես*» (23. 6):

2. Այն հան գա ման քը, որ հենց Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քի ժո ղո-

վուրդ նե րի և մաս նա վո րա պես խուր րի նե րի մոտ է վկայ ված նա հա պետ-

նե րի սո վո րու թյուն նե րին նման վող սո վո րու թյուն նե րը, մեր կար ծի քով 

լրա ցու ցիչ փաս տարկ է` հօ գուտ նրանց հյու սիս մի ջա գետք յան ծագ ման: 

Բանն այն է, որ, ըստ ա սու րա գետ նե րի, խուր րի նե րի բար քե րը խիստ 

տար բեր վում էին Հարավային Մի ջա գետ քի սո վո րույթ նե րից, թե պե տև 

խուր րի նե րն ապ րում էին բա բե լոն յան մշա կույ թի ազ դե ցու թյան ո լոր-

տում: Հայտ նի է, որ ըն տա նե կան սո վո րույթ նե րը, իբ րև օ րենք, հատ կո-

րոշ վում են պահ պա նո ղա կա նու թյամբ, ուս տի և հա զիվ թե Աբ րա հա մը 

Խա ռա նում` մեզ հա մար ան հայտ ժա մա նա կա հատ ված ապ րե լով, նրա 

որ դին ու թո ռը, ո րոնց կյան քի մեծ մա սը ան ցավ Խա ռա նում, կհասց-

նեին շատ բան փո խա ռել հյու սի սա յին Մի ջա գետ քի ա վան դույթ նե րից` 

ընդ ո րում հրա ժար վե լով ի րենց (են թադր վող) հա րավ մի ջա գետք յան 

ա վան դույ թից: 

* Հա յե րեն բնագ րում` թա գա վո րը:
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ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄԻ ՊԱՆԴԽ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Անց յա լում Սուրբ Գրքի հա վաս տիու թյու նը հեր քող նե րը 

պնդում էին, թե Աբ րա հա մը չէր կա րող Ու րից Խա ռան, 

ա պա նաև Պա ղես տին և Ե գիպ տոս ճամ փոր դել: Նրանց կար ծի-

քով այս ա մե նը հե տա գա դա րե րի հո րին վածք է: Հնա գի տու թյու-

նը, բայց և այն պես, վկա յում է, որ այն երկր նե րում, ո րոն ցով ան-

ցել է նա հա պե տը, լավ ու բա նուկ ա ռևտ րա կան ճա նա պարհ ներ 

կա յին: Ու րը Խա ռա նի հետ միա վո րում էին մեծ ճա նա պարհ ներ, 

ինչ պես Մի ջա գետ քի հյու սի սը` Մի ջերկ րա կան ծո վի ա փե րի ու 

Պա ղես տի նի հետ, իսկ ու րիշ ճա նա պարհ ներ ի րենց հեր թին ի րար 

էին կա պում Պա ղես տինն ու Ե գիպ տո սը:

Աբ րա հա մը, Քա նան հաս նե լով, առ ժա մա նակ բնակ վեց Սյու-

քե մում (Ծննդ. 12. 6), ո րը գտնվում է Ե րու սա ղե մից հյու սիս` 45 կմ 

հե ռա վո րու թյան վրա` կենտ րո նա կան Պա ղես տի նի հո վիտ նե-

րից մե կում: Այ նու հե տև Աբ րա հա մը մի քա նի մղոն դե պի հա րավ 

շարժ վեց և իր վրա նը խփեց Բե թե լի ու Գա յի մի ջև (Ծննդ. 12. 6)` 

Ե րու սա ղե մից մոտ 18 կմ դե պի հյու սիս: Այն տեղ նա զո հա սե ղան 

կա ռու ցեց ու երկր պա գեց Տի րո ջը:

Հնա գետ նե րը պե ղե ցին ճամ փոր դու թյուն նե րի ըն թաց քում 

Աբ րա հա մին հան դի պող քա ղաք նե րը (Սյու քեմ, Բե թել, Գայ) և 

գտա ծո նե րի հի ման վրա հաս տա տե ցին, որ այդ պի սիք գո յու թյուն 

են ու նե ցել նա հա պե տի օ րոք: Ըստ պրո ֆե սոր Ջ. Պ. Ֆրիի`  դա 

Աբ րա հա մի մա սին ա վան դու թյան հա վաս տիու թյու նը վա վե րաց-

նող ծան րակ շիռ փաս տարկ է, քա նի որ Սուրբ Գրքի քննա դատ-

նե րը պնդում էին, թե այս ա վան դազ րույց նե րը գրի են առն վել Ք. 

ա. մոտ 800 թվին: «Այ դու հան դերձ,– շա րու նա կում է Ֆրին,– ե թե 

դրանք գրված լի նեին այդ ժա մա նակ, ա պա հե ղի նա կը կխո սեր իր 

ժա մա նա կի կամ մի փոքր ա վե լի վաղ ժա մա նակ նե րի քա ղաք նե-

րի մա սին, ո րոնք տա կա վին գո յու թյուն չու նեին նա հա պետ նե րի 

ժա մա նակ նե րում, այ սինքն` Ք. ա. 2000–1500 թթ.»: «Այն, ինչ հե-
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տևում է հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րից,– եզ րա կաց նում 

է Ֆրին,– այ սինքն` հենց այն, որ Աբ րա հա մի պանդխ տու թյանն 

առնչ վող քա ղաք նե րը գո յու թյուն են ու նե ցել նրա օ րոք, մեզ հա-

մար սպա ռիչ ա պա ցույց է ծա ռա յում Աբ րա հա մի մա սին Աստ վա-

ծաշն չի պա տում նե րի ստու գու թյան վե րա բեր յալ: Մա նա վանդ որ 

հենց այս` Աբ րա համ ա նու նը, հայտ նա բեր վել է պեղ ված կա վե 

սա լիկ նե րի վրա»1:

Այժմ դառ նանք Աբ րա հա մի ճամ փոր դու թյա նը Ե գիպ տոս: 

Սուրբ Գրքում աս վում է, որ Աբ րա հա մը Ե գիպ տոս գնաց, քա նի 

որ Քա նա նի բնա կիչ նե րը սո վալ լուկ էին: Սա կայն ան տիկ պատ-

միչ Դիո դո րո սը գրում է, որ Ե գիպ տո սը օ տա րերկ րա ցի նե րին թույլ 

էր տա լիս իր սահ ման ներն անց նել միայն Ք. ա. 700 թ. սկսյալ: 

Ան հա վատ նե րը կառ չե ցին Դիո դո րո սի հա ղոր դած այս տե ղե կու-

թյանն ու սկսե ցին պնդել, որ Գրքի սույն հատվածը հակասում է 

պատ մա կան ճշմար տու թյա նը: Բայց նրանք բնավ այս ա ռու մով 

հա մո զիչ ա պա ցույց ներ չու նեին: Այ նինչ հնա գետ նե րը հա կա ռակն 

են ա պա ցու ցում. նա հա պետ նե րի ժա մա նակ նե րում Պա ղես տի նը, 

Ա սո րի քը և Ե գիպ տո սը սերտ կա պեր ու նեին միմ յանց հետ: Աս վա-

ծի ան հեր քե լի ա պա ցույց են ծա ռա յում Պա ղես տի նի գե րեզ ման-

նե րից պեղ ված Ք. ա. 2000–1800 թթ. թվագր վող գտա ծո նե րը: Սա 

ե գիպ տա կան 12–րդ մեծ հարս տու թյան տի րա պե տու թյան ժա մա-

նա կաշր ջանն էր, ո րը, ըստ ե րևույ թին, ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու-

ներ Ա սո րի քի և Պա ղես տի նի վրա: Բե նի Հա սա նում (Կա հի րեից 

440 կմ դե պի հա րավ) ե գիպ տա կան ար քա յազն Հնեմ հո թե պի 

դամ բա րա նում բաց ված հույժ ար ժե քա վոր որմ նան կար նե րում 

կա նաև օ տա րերկ րա ցի նե րի` սե մա կան ցե ղե րից մե կի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի խմբան կա րը, ով քեր Ե գիպ տոս էին ե կել Ք. ա. մոտ 

1900 թ.` հա վա նա բար ա ռևտ րա կան գոր ծե րով: 37 հո գու է ա ռաջ-

նոր դում մի այր, ում ա նու նը, ըստ որմ նան կա րի, մա քուր սե մա-

կան է` Ա բես սա: Ան հայտ ե գիպ տա ցու ձե ռամբ գրի առն ված մե-

հե նագ րե րը հա ղոր դում են, որ նրանք «Ամ մուի բնա կիչ ներ» են, 

այ սինքն` սե միտ ներ: Այս մարդ կանց տա րազն ու զա նա զան ի րե-

1  Free J. P., Op. cit. P. 53. 



90 

րն օգ նում են մեզ պատ կե րա ցում կազ մե լու, թե ինչ տեսք ու նեին 

նա հա պե տի ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ո րը մո տա վո րա պես հենց 

այդ նույն ժա մա նակ էր այ ցե լել Ե գիպ տոս, և թե ինչ ու նեին ի րենց 

հետ1: Այս որմ նան կա րը ցույց է տա լիս, որ օ տա րերկ րա ցի նե րը 

(հատ կա պես ա սիա կան սե միտ նե րը) կա րող էին ա ռանց դժվա րու-

թյան հայտն վել Ե գիպ տո սում: Բա ցի այդ, ինչ պես ցույց կտրվի 

սույն գրքի հա ջորդ գլխում, հիք սոս նե րի Ե գիպ տոս ներ խու ժե լու 

(Ք. ա. մոտ 1900 թ.) մա սին հնա գի տա կան և պատ մա կան վկա-

յու թյուն նե րը ևս ա պա ցուցում են, որ օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող 

էին այ ցե լել այս եր կիր: Հիք սոս քոչ վոր ժո ղովր դի պատ մու թյան 

աս պա րեզ իջ նե լը, ո րը, հյու սի սից շարժ վե լով և կտրել–անց նե լով 

Պա ղես տի նը, հաս տատ վեց Ե գիպ տո սում, տե ղի է ու նե ցել Աբ րա-

հա մի` Ե գիպ տոս գա լու հետ գրե թե միա ժա մա նակ և թվագր վում է 

Ք. ա. մոտ 1780 թվա կա նով, այ սինքն` մեծն Համ մու րա պիի օ րով2: 

Ըստ այդմ, Դիո դո րոս պատ մի չը սխալ վում էր: Սուրբ Գիր քն այս 

դեպ քում էլ ա նըստ գյուտ է:

Պե ղում նե րը պար զե ցին նաև Աբ րա հա մի` Ե գիպ տոս ճամ փոր-

դե լու և այն տեղ առ ժա մա նակ հանգր վա նե լու հետ կապ ված ու րիշ 

բազ մա թիվ հան գա մանք ներ: Աստվա ծա շնորհ Մով սեսն իր 

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 21.  Տե՛ս նաև` Keller W.‘H Bίβλος …Σ. 
2  Vos H. F., An Introduction to Bible Archaeology… P. 93. Տե՛ս նաև` Charlier C. 

Բեթղեհեմ քաղաքի մոտ խփված բեդուինի վրան:
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Ծննդոց գրքում գրում է, որ 

Աբ րա հա մը թե պե տև գնաց 

Ե գիպ տոս, սա կայն մտա վա-

խու թյուն ու ներ, որ ե գիպ տա-

ցիները Սա ռա յի գե ղեց կու-

թյան պատ ճա ռով կսպա նեն 

ի րեն: Ուս տի և պատ վի րեց 

Սա ռա յին` քա նի դեռ այդ երկ-

րում կլի նեն, իր քույ րը ձևա-

նա, այդ դեպ քում կա րե լի կլի-

ներ չվա խե նալ, որ ե գիպ տա-

ցի նե րն ի րեն կսպա նեն (Ծննդ. 

12. 11–13): Հնա գի տու թյան 

պրո ֆե սոր Ֆրին գրում է, որ 

ըստ պեղ ված մի ե գիպ տա կան 

պա պի րու սե բնագ րի` փա րա-

վո նը, երբ նրա ա ռաջ մի գե ղեց կու հի կին բե րե ցին, հրա մա յեց 

սպա նել նրա ա մուս նուն: Ինչ պես նկա տում է Ֆրին, սա ցույց է 

տա լիս, որ Աբ րա հա մի` Սա ռա յի պատ ճա ռով սպան վե լու երկ յու ղն 

ան հիմն չէր1:

Աբ րա հա մի ճամ փոր դու թյուն նե րի մա սին Աստ վա ծաշն չի 

պատ մա կան ար ժա նա հա վա տու թյան մի այլ կա րևոր վկա յու-

թյունն են այն հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը, ո րոնք ցույց են տա-

լիս, թե Աբ րա հա մի և մյուս նա հա պետ նե րի հա մար ինչ կեն դա նի-

ներ էին փո խադ րա մի ջոց ծա ռա յում: Սուրբ Գրքում թվարկ վում է 

Աբ րա հա մի ինչ քը, ո րը նա ձեռք էր բե րել Ե գիպ տո սում հանգր վա-

նե լու ըն թաց քում. «Եվ նա ոչ խար նե րի, կո վե րի, է շե րի…, ջո րի նե րի 

և ուղ տե րի տեր դար ձավ» (Ծննդ. 12, 16): Ե գիպ տա կան Դեյր–ալ–

Բահ րիի Հաթ շեփ սուտ թա գու հու հո յա կերտ մեհ յա նում, ինչ պես 

նաև Մեմ փի սի մոտ գտնվող Սակ կա րա մե ռե լա քա ղա քի` նեկ րո-

պո լի սի Թիի դամ բա րա նում բաց վել են ոչ խար նե րի, գո մեշ նե րի 

և ա վա նակ նե րի պատ կեր ներ: Ոչ կաս կա ծա միտ ըն թեր ցո ղին չի 

1  Free J. P., Op. cit. P. 55. 

Աբրահամը, Սառան և երեք հրեշտակները:
Հռոմ, Սանտա-Մարիա Մաջորե եկեղեցի,

432-440 թթ. :



92 

զար մաց նի, որ Աբ րա հա մի ու նեց ված քի մեջ, այլ հարս տու թյուն-

նե րից զատ, կա յին նաև ուղ տեր: Սա կայն սկեպ տիկ նե րը, հիմն վե-

լով այդ փաս տի վրա, այն եզ րա կա ցու թյանն են հան գում, որ իբր 

Սուրբ Գիր քն անս տույգ է, քան զի Աբ րա հա մի օ րոք Ե գիպ տո սում 

ուղ տեր չկա յին: «Այդ կեն դա նի նե րը,– ա սում էին նրանք,– ի հայտ 

ե կան միայն Աբ րա հա մի դա րաշր ջա նից հե տո»:

Ար դա րև, այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ա վե լի հա ճախ էշ էին պա-

հում, քան ուղտ: Հնա րա վոր է, որ իս կա պես ուղ տը հազ վա դեպ օգ-

տա գործ վեր, այ նուա մե նայ նիվ, հնա գետ նե րն ի րե ղեն ա պա ցույց-

ներ գտան, ո րոնք հա վաս տում են, որ ուղ տը նախ քան Աբ րա համն 

ար դեն տա րած ված էր Ե գիպ տո սում1: 

Ըստ Ֆրիի` ուղ տեր պա հե լու և օգ տա գոր ծե լու հնա գի տա կան 

գտա ծո նե րի մեջ կան այս կեն դա նի նե րը պատ կե րող ար ձա նիկ-

ներ ու քա րա քան դակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, թի թեղ ներ, ժայ-

ռա յին բարձ րա քան դակ ներ և որմ նան կար ներ, ուղ տի ոս կոր ներ 

ու գանգ, ուղ տի բրդից պա րան: Թվով շուրջ քսան ա ռար կա նե րը 

վե րագր վում են մի ժա մա նա կի, ո րը սկիզբ է առնում Ք. ա. մոտ 

3000 թվից2: Բա ցի այդ, Օլբ րայ թը ուղ տե րի, իբ րև ըն տա նի կեն-

դա նու, ե զա կի դեպ քե րի օգ տա գործ ման ի րե ղեն ա պա ցույց ներ ու-

1  Free J. P., Abraham’s Camels// Journal of Near Eastern Studies. University of Chi-
cago. July, 1944. P. 187-193. 

2  Free J. P., Archaeology… P. 55-56. 

Հնեմհոթեպ արքայազնի դամբարանի որմն անկարը:
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նի: Դրանք թվագր վում են Ք. ա. 1100 թվա կա նից առաջ1: Այն պես 

որ Աբ րա հա մը լիո վին կա րող էր Ե գիպ տո սում ուղ տեր ու նե նալ:

Մեկ այլ հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ցույց տվեց, որ 

Ք.  ա. 1300 թվից սկսյալ այս կեն դա նու տա րա ծու մն էլ ա վե լի է 

մե ծա նում: Նա խորդ պար բե րու թյու նում ներ կա յաց ված նմա նօ րի-

նակ ա պա ցույց ներ հայտ նա բեր վե ցին նաև Մի ջա գետ քում, ո րոնք 

թվագր վում են Ք. ա. 2000 թվականով2:

Լի վեր պու լի հա մալ սա րա նի հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր 

Կ. Ա. Քիթ չե նը գրում է. «Գրա կան և հնա գի տա կան վկա յու թյուն-

ներ կան այն մա սին, որ Ք. ա. 2–րդ հա զա րամ յա կի սկզբից և նույ-

նիսկ ա վե լի վաղ ուղտն ար դեն տա րած ված էր և բուծ վում էր (…): 

Հին բա բե լոն յան դա րաշր ջա նում Մի ջա գետ քում կազմ ված բա ռա-

րա նագ րա կան գրա ցու ցակ նե րը ցույց են տա լիս, որ ուղ տը Ք. ա. 

մոտ 2000–1700 թթ. ար դեն հայտ նի էր իբ րև ըն տա նի կեն դա նի: 

Եվս մեկ, նույն քան հնա մե նի շու մե րա կան բնա գիր Նիպ պու րից 

հստակորեն վկա յում է, որ այն ժա մա նակ ուղտն ար դեն ըն տե լաց-

ված էր, քան զի այդ բնագ րում ուղ տի կա թի ակ նարկ կա: Ուղ տի 

ոս կոր ներ են հայտ նա բեր վել նա խա սար գոն յան ժա մա նա կաշր ջա-

նին վե րա բե րող (Ք. ա. XXV–XXIV դդ.) Մա րի քա ղա քի տնե րի 

ա վե րակ նե րում, ինչ պես և Ք. ա. 2000–1200 թթ. թվագր վող ո րոշ 

1  Free J. P., Op. cit. P. 170-171. 
2  Thompson J. A., Op. cit. P. 23 and 88. 

 Ջոսեր փարավոնի բուրգը Սակկարայում,
  բուրգերից հնագույնը, Ք. ա.  XXVII դ.:
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պա ղես տին յան բնա կա վայ րե րում: Հի նա վուրց Բիբ լոս քա ղա քում 

գտնվել է ուղ տի փո րագ րո վի ա նա վարտ պատ կեր, ո րը վե րա-

գրվում է Ք. ա. XIX–XVIII դդ.: Այս և ու րիշ բազ մա թիվ նյու թեր 

անհ նար է վի ճար կել»1:

Այ սօ րի նակ վկա յու թյուն նե րը կա րե լի է լրաց նել ևս մե կով: 

Օ րոն տես գե տի ա փին ծվա րած Ա լա լախ քա ղա քում հայտ նա բեր-

ված Ք. ա. XVIII դա րով թվագր վող բնագ րում ուղ տի խո տի մա-

սին հի շա տա կու թյուն կա: Փյու նիկ յան Ու գա րի թում գտնվել են 

նա հա պետ նե րի դա րաշր ջա նում այս կեն դա նի նե րին զա նա զան 

նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու ա պա ցույց ներ2:

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ՍՈՒՐԲ ԳՐՔՈՒՄ

Ե գիպ տո սից վե րա դառ նա լուց հե տո Աբ րա հա մը բա ժան վեց 

Ղով տից: Պատ ճա ռը եր կու սի մե ծա քա նակ ա նա սուն ներն 

էին, ա վե լի ճիշտ` նրանց հո վիվ նե րի գժտու թյուն նե րը: Աբ րա-

համն իր եղ բո րոր դի Ղով տին ա ռա ջար կեց իր հա յե ցո ղու թյամբ 

ընտ րել և բնակ վել Քա նա նի ցան կա ցած մա սում: Ղով տն ընտ րեց 

Հոր դա նա նի ողջ շրջա նը, ո րը «Աստ ծու դրախ տի նման էր` Ե գիպ-

տաց վոց երկ րի նման» (Ծննդ. 13. 9–11): Այս շրջա նը նե րա ռում էր 

Հոր դա նա նի ար գա վանդ հո վիտն ու Մեռ յալ ծո վի շուրջ մի տա-

րածք: Այժմ սա Պա ղես տի նի ա մե նա շոգ շրջանն է, ուր ջեր մաս տի-

ճա նը հաս նում է մին չև 40–50 աս տի ճա նի:

Սուրբ Գրքի ար ժա նա հա վա տու թյան հա կա ռա կորդ նե րը 

պաշտ պա նում են այն տե սա կե տը, ըստ ո րի` Ղով տը չէր կա րող 

ընտ րել մի տա րածք, ո րը, ինչ պես նրանք են պնդում, այն ժա մա-

նակ ան մար դաբ նակ էր: Նրանք հարց են տա լիս, թե ին չո՞ւ Ղով-

տը չընտ րեց գրա վիչ ծո վա մերձ դաշ տա վայ րը կամ ան տառ նե րով 

ծածկ ված բլրա վետ մյուս շրջա նը, կամ էլ Պա ղես տի նի կենտ րո-

նա կան լեռ նա յին մա սը: «Սուրբ Գիր քը,– ա սում են նրանք,– այս 

դեպ քում անս տույգ է»: 

1  Kitchen K. A. Op. cit. P. 79-80. 
2  Short A. Rendle. Op. cit P. 15. 
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Սա կայն Սուրբ Գրքի քննա դատ նե րը բո լո րո վին ի րա վա ցի 

չեն, ո րով հե տև Կիր բեթ Կե րա քում, Բեթ սա նում (հե տա գա յում 

վե րան վան վել է Սկյու թո պո լիս), Ե րի քո վում, Թե լեյ լաթ–ալ–Հաս-

սու լիում, Բաբ–ադ–Դրա յում և այլ տե ղե րում կա տար ված պե ղում-

ներն ա պա ցու ցե ցին, որ Ք. ա. 3–2–րդ հա զա րամ յա կում հոր դա-

նան յան հո վի տը և Մեռ յալ ծո վի շրջա նը, այ սինքն` «Հոր դա նա նի 

բո լոր շրջան նե րը», ինչ պես այս տե ղանքն ան վա նում է Աստ վա-

ծա շուն չը, մար դա շատ է ե ղել: 

Բա ցի այդ, սուրբգ րա յին հար ցե րով զբաղ վող ա ռա ջա տար 

գիտ նա կան նե րից մե կը` Նել սոն Գլյու կը,1930–1940 թթ. անց կաց-

րած պե ղում նե րի արդ յուն քում ա պա ցու ցեց, որ այս տա րած քը 

խիտ բնա կեց ված է ե ղել: Նա ան ձամբ բա ցել է 70 հին բնա կա-

վայր, ո րոն ցից շա տե րը հիմ նադր վել էին դե ռևս հինգ հա զար տա-

րի ա ռաջ1: Իր իսկ գտա ծո նե րը նկա տի ու նե նա լով` նա շատ դի-

պուկ ար տա հայտ վեց. «Պետք չէ այ սու հետ շա րու նա կել «հի մար 

ճա մար տա կու թյու նը» Հոր դա նա նի իբր ա մա յի, ան մար դաբ նակ 

դաշ տա վայ րի շուրջ»: «Այս պի սով,– գրում է հնա գետ Ֆրին,– հնա-

գի տա կան պե ղում ներն ա պա ցու ցել են, որ վե րո բեր յալ փաս տերն 

ի մա ցող նե րից և ոչ մե կը չի կա րող մտա ցա ծին հա մա րել այն, ինչ 

ա սում է Սուրբ Գիր քը Հոր դա նա նի շրջան նե րի` Ղով տի կող մից 

ընտ րու թյան մա սին»2:

Այն բա նից հե տո, երբ Ղով տը բնա կու թյուն հաս տա տեց Հոր-

դա նա նի հով տում և իր վրա նը խփեց Սո դո մում, ըստ Հին Կտա-

կա րա նի, պա տե րազմ  սկսվեց` աստ վա ծա տես Մով սե սի նկա-

րագ րած ա ռա ջին պա տե րազ մը: 

Մի ջա գետ քի չորս թա գա վոր ներ միա վոր վե լով` ներ խու ժե ցին 

Հոր դա նա նի հո վիտ և մարտն չե ցին Մեռ յալ ծո վի մոտ ապ րող 

հինգ թա գա վոր նե րի դեմ: 

Այս հին գի թվում էին նաև Սո դո մի և Գո մո րի թա գա վոր նե րը: 

Նրանք բո լորն էլ 12 տա րի շա րու նակ հար կա տու էին Քո դո ղա գո-

մո րին, բայց տասնե րե քե րորդ տա րում ապս տամ  բե ցին: Քո դո ղա-

գո մո րը օգ նու թյուն խնդրեց ե րեք թա գա վոր նե րից ու ե կավ ապս-

1 Glueck N. The River Jordan. Philadelphia; Westminster Press, 1946. P. 73. մե ջբ. 
ըստ Free J. P. Op. cit. P. 56

2  Free J. P. Op. cit. P. 56
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տամբ նե րին պատ ժե լու: Չորս 

թա գա վոր նե րը հաղ թե ցին, կո-

ղոպ տե ցին ու հրո ճա րակ 

դարձ րին հա կա ռա կոր դի քա-

ղաք նե րը:

Իսկ վե րա դառ նա լիս հա-

րուստ ա վար ա ռան և գե րեվա-

րե ցին Ղով տին: Սա կայն Աբ-

րա համն իր 318 ըն դո ծին նե-

րով, ով քեր ծնվել էին իր տա-

նը, հե տապն դե ցին չորս թա-

գա վոր նե րին և Դան քա ղա քի 

մոտ (Պա ղես տի նի հյու սի սում, 

Հոր դա նա նի ա կունք նե րից ոչ 

հե ռու) պար տու թյան մատ-

նե ցին նրանց ու ա զա տե ցին 

Ղով տին: Բո լոր այս դեպ քե րը 

նկա րագր ված են աստ վա ծա-

շունչ Ծննդոց գրքի 14–րդ գլխում:

Սա կայն Հին Կտա կա րա նի սրբա զան բնագ րի քննա դատ նե-

րի կար ծի քով այն ա մե նը, ինչ բո վան դա կում է սույն գլու խը, հա-

կա պատ մա կան է: Նրանք գտնում են, որ 4 զավ թիչ ար քա նե րի 

ա նուն նե րը մտա ցա ծին են. Աբ րա հա մի ժա մա նակ նե րում այդ պի-

սի հե ռա վոր ար շա վանք նե րը, ինչ պի սին են թադ րա բար կա տա-

րե ցին չորս դաշ նա կից ներն ի րենց ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան 

ըն թաց քում, անհ նա րին էին: Ըստ նրանց` դե պի Պա ղես տի նի 

ա րևելք տա նող հար մար ճա նա պարհ գո յու թյուն չու ներ էլ, ինչ պես 

այդ մա սին հի շա տա կում է Ծննդոց գիր քը:

  Սա կայն հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն այս հար ցում 

էլ հեր քե ցին Հին Կտա կա րա նի հա վաս տիու թյու նը ժխտող նե րին: 

Հնա գի տու թյու նը, շնոր հիվ իր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի, մեզ է 

ըն ձեռ նում հինգ ծան րակ շիռ և ան հեր քե լի ա պա ցույց ներ, ո րոնք, 

ան տա րա կույս, վա վե րաց նում են Աստ վա ծաշն չի պատ մա կան 

ստու գու թյունն ու իս կու թյու նը նաև տվյալ դեպ քի առն չու թյամբ:

Մելքիսեդեկն ընծաներ է տալիս 
Աբրահամի ն: Խճանկար, Հռոմ, Սանտա-
Մարիա Մաջորե եկեղեցի, 432-440 թթ.:
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1. Հնա գետ Գլյու կը վե րո հիշ յալ պե ղում նե րից այս տա րած քի 

բնակ չու թյան` Ք. ա. XIX–XIII դդ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 

զգա լի կրճատ ման վկա յու թյուն ներ գտավ: Ըստ պրո ֆե սոր Գլյու-

կի` դա պայ մա նա վոր ված է 14–րդ գլխում նկա րագր ված ա վե րիչ 

պա տե րազ մով:

2. Ըստ ա վե լի ուշ հայտ նա բեր ված մա կագ րու թյուն նե րի` Մի-

ջա գետ քի այս չորս ար քա նե րի ա նուն նե րը ո րոշ դեպ քե րում կա-

րե լի է նույ նաց նել այն մարդ կանց ա նուն նե րի հետ, ում մենք ար-

դեն գի տենք պե ղում նե րի տվյալ նե րի հի մամբ, հա մե նայն դեպս 

դրանք հա մա պա տաս խա նում են Ք. ա. 2000–1700 թթ. և ա վե լի ուշ 

շրջա նի բա բե լոն յան ա նուն նե րին: Այս պես՝ Ա րիոք ա նու նը նման 

է Ար րի գիուք կամ Ար րի գուք (տե՛ս Ք. ա. XVIII դ. Մա րի քա ղա քի 

ար խիվ նե րը), կամ Ա րիուք ան վա նը (տե՛ս Ք. ա. XV դ. Նու զի քա-

ղա քի ար խիվ նե րը): «Ազ գե րի ար քա» Թար գա ղի ա նու նը նման է 

Թուդ խա ղին, սա խե թա կան ա նուն է` Ք. ա. XVIII դա րից և ա վե լի 

ուշ շրջա նից հայտ նի: Այս պի սի ա նուն ու նեին Ք. ա. XVIII–XIII դդ. 

հինգ կամ չորս խե թա կան թա գա վոր ներ (Ու գա րիթ քա ղա քում 

հան դի պում ենք նրա մեկ այլ տար բե րա կի` «Թադգղում»): Է լա-

մի տի րա կալ Քո դո ղա գո մո րի ա նու նը հին բա բե լոն յան (Ք. ա. 

2000–1700 թթ.) և ուշ շրջան նե րի տի պիկ է լա մա կան է: Ա մար փա-

ղի (Սե նաա րի ար քա յի) ա նու նը դե ռևս ան հայտ է, բայց շա տերն 

են նույ նաց նում Համ մու րա պիի` Բա բե լո նի ա մոր հա կան թա գա-

վո րու թյան վե ցե րորդ տի րա կա լի (հայտ նի իր հռչա կա վոր օ րենք-

նե րի ժո ղո վա ծուով) ան վան հետ: Թեև դե ռևս ի զո րու չենք նույ-

նա կա նաց նել այս չորս ար քա նե րին, բայց հաս տատ հայտ նի է, որ 

նրանց տի րույթ նե րը տա րած վում էին Ա սո րի քի, Հյու սի սա յին Մի-

ջա գետ քի և Է լա մի վրա1 [1]:

3. Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Քիթ չե նը գրում է, որ ռազ մա-

կան դա շինք նե րը (այս պա րա գա յում չոր սը հին գի դեմ) բնո րոշ 

էին Մի ջա գետ քի հա մար Ք. ա. 2000 թ.–ից մին չև 1750 թ.–ն ըն-

կած ժա մա նա կաշր ջա նին, բայց այդ շրջա նից ոչ վաղ, ոչ էլ ուշ, 

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 43-44; Charlier C., The Christian Approach to the Bible. P. 
76. 

7 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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երբ գե րակշ ռում էին այլ քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Այս-

պես` Մա րի քա ղա քում ե րևան հան ված Ք. ա. XVIII դա րի մի կա-

րևոր նա մա կում խոս վում է տաս, տասն հինգ և քսան ար քա նե րից 

կազմ ված դա շինք նե րի մա սին: Մեզ հայտ նի են առն վազն հինգ 

այլ մի ջա գետք յան զի նակ ցու թյուն ներ Ք. ա. XVIII դա րում: Մենք 

կա րող ենք նաև նշել Է լամ երկ րի դե րը Ք. ա. XVIII դարում և ա վե-

լի վաղ (Է լա մը Ա սո րի քի Կատ նա  ներ կա յա ցուց իչներ և դես պա-

ններ էր ուղարկում):

Բա ցի այդ, Թար գա ղը`«ազ գե րի ար քան», հի շեց նում է Փոքր 

Ա սիա յի մե ծա զոր տի րա կալ նե րին (օ րի նակ` Ա նիտ տուին), ով-

քեր Ք. ա. XIX–XVIII դդ. դա շինք ներ էին կա պում: Կա պա դով-

կիա յի ա ռևտ րա կան ար խի վում հի շա տակ վում է շուրջ տաս ներ-

կու քա ղաք, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րին իշ խում էր մի տի րա կալ 

(«ռու բաում ռա բիում») կամ «մեծ ար քան»: Այս պես՝ Կուս սա րա յի 

Ա նիտ տուն` իբր ա ռա վել մե ծա զոր տի րա կալ, փո խա րի նեց, ա վե-

լի ճիշտ, դուրս քշեց Բու րուշ խա թու մի ար քա յին: Ա մե նից հա վա-

նա կան է, որ Թար գա ղը կա րող էր գա հե րեց կամ զինված ուժերի 

սպարապետը լի նել, ինչ պես նշա նա վոր Ում ման ման դը, հա մե նայն 

դեպս Ք. ա. 1700 թ. սկսյալ1:

4. Բա բե լոն և Մա րի քա ղաք նե րում հայտ նա բեր ված կա վե 

սա լիկ նե րում Աբ րա հա մի ժա մա նակ նե րում կա տար ված ճամ փոր-

դու թյան ա պա ցույց ներ կան: Բա բե լոն յան սա լի կը բո վան դա կում 

է քա ռա նիվ սայ լի վար ձա կալ ման պայ մա նա գիր այն պայ մա նով, 

որ սայ լը Մի ջերկ րա կան ծո վի ափ չտար վի: Այս պի սով Աբ րա-

հա մի օ րոք Մի ջա գետ քից Մի ջերկ րա կան ծով ճամ փոր դու թյունն 

այն քան սո վո րա կան էր, որ վար ձա կալ ման ըն թաց քում մի քա նի 

հար յուր մղոն եր կա րու թյամբ ճամ փոր դու թյու նը դե պի Մի ջերկ-

րա կան ծո վի ա փե րը, որ տե ղով անց նում էին Ա սո րի քի և Պա ղես-

տի նի սահ ման նե րը, սայ լը ջար դե լու վտանգ էր պա րու նա կում: Սա 

ա պա ցույց է այն բա նի, որ նման հե ռա վոր ճամ փոր դու թյուն նե րն 

ան հա վա նա կան չէին Աբ րա հա մի օ րոք2:

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 45-46
2  Free J. F., Op. cit. P. 57-58. 
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5. Չորս թա գա վոր նե րի ձեռ նար կած ռազ մա կան ար շա վան քը 

ռազ մա վա րա կան նպա տակ էր հե տապն դում, այն է` հսկո ղու թյան 

տակ առ նել մեծ «ար քու նի ճա նա պար հը, ո րը սկիզբ էր առ նում 

Ա սո րի քից», կտրում–անց նում Մի ջա գետ քը և «վեր ջա նում Պարս-

կա կան նե ղու ցի մոտ»: Ընդ ո րում «պատ ժիչ ար շա վանք նե րի հի-

շա տա կը ցայ սօր էլ կեն դա նի է այս շրջա նի բնա կիչ նե րի մեջ (…): 

Հոր դա նա նի քոչ վոր նե րը այս ճա նա պար հը «թա գա վո րի ճա նա-

պարհ» են ան վա նում: Սա Աստ վա ծաշն չում ևս «ար քու նի ճա նա-

պարհ» կամ պար զա պես «ճա նա պարհ» է կոչ վում, ո րով Ե դո մի 

երկ րով (Թվոց 20.17,19) դե պի «Ա վետ յաց եր կիր» էին ըն թա նում 

իս րա յե լա ցի նե րը: Հե տա գա յում հռո մեա ցի ներն էին օգտ վում 

«ար քու նի ճա նա պար հից» և վե րա նո րո գում այն»1:

Վեր ջում բե րենք ա մե րի կա ցի հնա գետ Վ. Ն. Օլբ րայ թի կար-

ծի քը, ով Ծննդո ցի 14–րդ գլխի մա սին գրում է. «Այ սօր մենք չենք 

կա րող 14–րդ գլու խը ա ռաս պել և մտցածին պատմություն հա-

մա րել: Նրա նում տեղ գտած անց քե րը, ան շուշտ, տա նում են մեզ 

Ք. ա. 2100–1500 թթ.: Օ րի նակ` ըն դո ծին բա ռը (Ծննդ. 14. 14), ո րը 

Հին Կտա կա րա նի միայն այդ տե ղում է հի շա տակ վել, այն ժամ 

շատ գոր ծա ծա կան էր, ին չը ստույգ հաս տատ ված է հնա գի տա-

կան գտա ծո նե րով: Սույն պա տում նե րի մեջ հի շա տակ ված բազ-

մա թիվ քա ղաք նե րի վա ղե մու թյու նը նույն պես հաս տատ վում է 

պե ղում նե րով»2:

Ծա նո թագ րու թյուն

1. Որ քան էլ տա րօ րի նակ թվա, սա կայն նույ նիսկ խորհր դա յին գիտ-

նա կան նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան այս չորս զավ թիչ թա գա վոր նե րի ա նուն-

նե րի նույ նաց ման փոր ձին: Նրանք նույն պես հան ձին Սե նաա րի (Շու-

մե րի) ար քա Ա մար փա ղի` տե սան բա բե լոն յան ար քա Համ մու րա պիին, 

իսկ հան ձին Թեր գա ղի (եբր.՝ Թիդ’ա լի)` խե թա կան թա գա վոր Թուդ խա-

լիա յին (Թութ խա լի յա սա): Բա ցի այդ, Սել լա սա րը նույ նաց րին Լար սա յի 

հետ («Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Âîñòîêà¦, ÷. 2. Ì., 1988, ñ. 273):

1  Charlier C., Op. cit. P. 76; Keller W., 107-108. 
2  Albright W. F., The Archaeology of Palestine. Rev. ed. Harmonsworth; Penguin 

Books,1960. P. 237. 
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Պետք է ա սել, որ այդ ժա մա նակ Վե րին Մի ջա գետ քում թա գա վո-

րում էր մեկ այլ Համ մու րա պի, բայց նա ոչ մի կերպ չէր կա րող Սե նաա րի 

ար քա կոչ վել: Ե թե Ա մար փա ղի նույ նա կա նա ցու մը Համ մու րա պիի հետ 

ճշգրիտ է (իսկ մեզ դա շատ հա վա նա կան է թվում), ա պա Սուրբ Գրքում 

հի շա տակ ված պա տե րազ մը կա րող էր տե ղի ու նե նալ միայն այդ թա-

գա վո րի գա հա կա լու թյան սկզբում, քան զի իր կա ռա վար ման վեր ջում 

նա նվա ճեց բո վան դակ Մի ջա գետքն ու Է լա մը: Ան շուշտ այս թա գա-

վորն սկզբնա պես ան հա մե մատ ա վե լի թույլ էր իր ա վագ ժա մա նա կակ-

ցից` Լար սա յի հզոր տի րա կալ Ռիմ-Սի նից, ով ըստ ե րևույ թին, Ծննդոց 

գրքի վկա յա կո չած նույն ին քը Ա րիոքն է` Սել լա սա րի ար քան (հա մե նայն 

դեպս, Համ մու րա պիին ժա մա նա կա կից Լար սա յի ու րիշ թա գա վոր պար-

զա պես չի ե ղել):

Նշա նա վոր խե թա գետ Օ. Հեն րին իր «Խե թե րը» գրքում (M., 1987) 

բե րում է հին խե թա կան ար քա նե րի մի ցու ցակ, հա նա ձայն ո րի` Թուդ-

խա լիա I-ը ապ րել է Ք. ա. XVIII դ. 2-րդ կեսում, թեև հե ղի նա կը վստահ 

չէ, որ նա թա գա վոր էր (էջ 190-191): Սույն թվագ րու թյու նը առ բե րում է 

մեզ ընդ հուպ Համ մու րա պիի կյան քի ժա մա նակ նե րը, թե պե տև չի հա-

մընկ նում նրա հետ (ըստ խորհր դա յին գի տու թյան ժա մա նա կագ րու-

թյան` այս ար քան մա հա ցել է Ք. ա. մոտ XVIII դ. կե սին): Այս պի սով 

Աստ վա ծաշն չում հի շա տակ ված թա գա վոր նե րից ե րե քը մեծ հա վա նա-

կա նու թյամբ կա րող են նույ նաց վել Ք. ա. XVIII դ. թա գա վոր նե րի հետ: 

Ա վե լի խրթին է Է լա մի թա գա վոր Քո դո ղա գո մո րի (եբր.` Քե դոր լաո մե-

րոմ) խնդի րը: Այս թա գա վո րի ա նու նը նման է Համ մու րա պիի ժա մա նա-

կա կից Քու թու չու լու շա I-ի ան վա նը: Ըստ Ծննդոց գրքի` Է լա մի թա գա-

վո րը ողջ դա շին քի գլուխն էր, մինչ դեռ մի ջա գետք յան աղբ յուր նե րը մեզ 

ո չինչ չեն հա ղոր դում այդ շրջա նում Է լա մի գե րիշ խա նու թյան վե րա բեր-

յալ: Քե դոր լաո մե րի ա նու նը նման է նաև Քու դուր մա բու գա յի` Լար սա յի 

թա գա վոր Ռիմ-Սի նի հոր ան վա նը, ով ծա գու մով է լա մա ցի էր և կա րևոր 

դեր էր խա ղում Մի ջա գետ քի քա ղա քա կան կյան քում: Սա կայն Է լա մի 

վրա նրա իշ խա նու թյան մա սին ոչ մի գրա վոր վկա յու թյուն չկա: Այդ 

շրջա նի Է լա մի մա սին պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի սղու թյու նը, ցա-

վոք սրտի, թույլ չի տա լիս վստա հա բար պար զել, թե Սուրբ Գիր քը Է լա-

մի որ թա գա վո րին նկա տի ու նի: Բա ցի այդ, Մի ջա գետ քից Պա ղես տին 

վե րո հիշ յալ թա գա վոր նե րի կազ մա կեր պած ար շա վան քի մա սին դե ռևս 

ոչ մի գրա վոր հի շա տա կու թյուն գտնված չէ. ա սենք, որ մեր տե ղե կու-

թյուն նե րը այդ ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մու թյան մա սին առ հա սա րակ 

կցկտուր են և ամ բող ջո վին կախ ված գրա վոր աղբ յուր նե րից, ո րոնց քա-

նա կը եր բեմն ան բա վա րար է, իսկ ա վե լի հա ճախ` քիչ բո վան դա կա լի:
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ՀԻՆ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՎԱՍ ՏԻՈՒ ԹՅԱՆ ԱՅԼ Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ ՆԵՐ

Հինկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում ռազ մա կան դա շինք-

նե րի գո յու թյան ա պա ցույց ներ կան, ինչ պես և ի րա կա նում 

գո յու թյուն ու նե ցած ա նուն ներ` նման Ծննդոց գրքում հո լով ված 

ա նուն նե րին, կան նաև նա հա պետ նե րի սո վո րույթ նե րին ու բար-

քե րին հար և նման ա վան դույթ ներ, ո րոնց մա սին խո սել ենք նա-

խորդ գլուխ նե րում: Սա կայն կա ևս մի բան, ո րը կա րե լի կլի ներ 

հա վե լել դրանց:

Մեր նպա տա կը ոչ միայն պատ մա կան հա վաս տիու թյան հաս-

տա տումն է, այ լև անց քե րի ժա մա նա կագ րու թյան սահ մա նու մը, 

այ սինքն` այն բա նի ա պա ցու ցու մը, որ նա հա պետ նե րի դա րաշր-

ջա նը, ըստ աստ վա ծա տես Մով սե սի, տևել է Ք. ա. 2000–1750 թթ.:

1. Գլյու կի հնա գի տա կան պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ ի րոք 

Նե գև ա նա պա տը (Պա ղես տի նի հա րավ–ա րևմտ յան սահ ման ներ) 

ժա մա նա կա վո րա պես յու րաց վել է Ք. ա. XXI–XIX դդ.: Ըստ հնա-

գի տա կան տե ղե կու թյուն նե րի` այս տա րած քը բնա կեց ված չի ե ղել 

այդ ժա մա նա կա շրջանից ոչ հա զար տա րի ա ռաջ, ոչ էլ ութ հար-

յուր տա րի հե տո: Հա մա ձայն Սուրբ Գրքի` Աբ րա համն ու Ի սա հա-

կն այդ տեղ հով վա կան կյանք են վա րել, (Ծննդ. 20. 1 24. 62), իսկ 

եր բեմն էլ` հա ցա հա տիկ ցա նել (Ծննդ. 26. 12 37. 7): Նրանց տնտե-

սա կան գոր ծու նեու թյու նը Նե գևի շրջա նում լիովին բնո րոշ էր այդ 

ժա մա նա կա հատ վա ծին` Ք. ա. 2100–1800 թթ.: Նա հա պետ նե րի` 

տվյալ տա րած քում մշտա պես տե ղից տեղ քո չե լը վկա յում է, որ 

այդ վայ րում բա վա կան ջուր և ա րո տա վայ րեր են ե ղել, այ սինքն` 

Նե գևը նրանց ժա մա նակ ա մա յի ա նա պատ չէր1:

2. Մենք ար դեն գրել ենք այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ա զատ 

տե ղա շար ժե րի և հե ռա վոր ճամ փոր դու թյուն նե րի մա սին: Այժմ 

կցան կա նա յինք միայն ընդգ ծել, որ այդ պի սի վկա յու թյուն ներ, 

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 49-50. 
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ինչ պես նշում է Ա. Լ. Օ պեն հեյ մը, հատ կա պես հա ճախ հան դի-

պում են հին բա բե լոն յան ժա մա նա կաշր ջա նում: Մա րի քա ղա քի 

ար խի վի շնոր հիվ մենք գի տենք, որ Մեր ձա վոր Ա րևել քում` պա-

ղես տին յան Խա ռա նից մին չև Է լա մի եր կիր, որ Ի րա նի հա րավ 

ա րև մուտ քում է, ա մե նուր կա րե լի էր հան դի պել քա րա վան նե րի և 

դես պա նագնաց նե րի: Ավելին, մենք ու նենք նաև ա վե լի վաղ աղբ-

յուր նե րի վկա յու թյուն ներ ան հա մար ա ռևտ րա կան քա րա վան նե-

րի, ճամ փոր դու թյուն նե րի հան գա մա նա լից նկա րագ րու թյուն նե րի 

և Բա բե լո նիա յի ու Ա սո րես տա նի մի ջև ըն կած Փոքր Ա սիա յի ներ-

քին շրջան նե րի տա րածք նե րով ճամ փոր դող նե րի ձեռ նարկ նե րի 

մա սին: Ինչ պես որ Աբ րա հա մը Պա ղես տի նից Հյու սի սա յին Մի-

ջա գետք` Խա ռան, հա տուկ դես պա նու թյու ն ու ղար կեց ` իր Ի սա-

հակ որ դու հա մար հարս նա ցու բերելու նպատակով, այդ պես էլ 

Ա սո րես տա նի թա գա վոր Շամ շի Ա դադ I–ը (ըստ հնա գի տա կան 

տվյալ նե րի) նմա նօ րի նակ հանձ նա րա րու թյամբ իր դես պան նե րին 

ու ղար կեց Կատ նա յի թա գա վո րի մոտ (մե րօր յա Սի րիա): Ինչ պես 

ա պա ցու ցե ցին Կու պերն ու Գ. Պոզ նե րը, այդ դա րաշր ջա նում կի-

սա վաչ կա տուն ցե ղե րը հե ռա վոր ճամ փոր դու թյուն ներ էին կա տա-

րում բա վա կան լայ նար ձակ տա րա ծու թյամբ: Այս ցե ղե րը եր բեմն 

կանգ էին առ նում ինչ–որ շրջա նում, որ պես զի հա ցա հա տի կի բերք 

հա վա քեին կամ նստակ յաց կյան քի անց նեին1:

3. Հինկ տա կա րան յան նա հա պետ նե րը միաստ վա ծության նա-

խան ձախն դիր հետևորդներ էին: Նրա նցից և ոչ մե կը չէր հարում 

բազ մաստ վա ծու թյան: Ինչ պես ե րևում է Սուրբ Գրքից, նրանք հա-

ճախ էին խո սում «հայ րե րի Աստ ծո» մա սին: Սույն ար տա հայ տու-

թյու նը հան դի պում է նաև Ք. ա. XIX դ. ա սու րա կան սե պա գիր սա-

լիկ նե րում: Ու րիշ ա նուն նե րը, ո րոն ցով նա հա պետ նե րը կո չում էին 

Աստ ծուն, ինչ պես`«Աբ րա հա մի Աստ ված», «Ի սա հա կի երկ յուղ» 

(Ծննդ. 31,53) և այլն, չէին վե րա բե րում ո րևէ այլ չաստ ծու` ցած-

րա գույն լի ներ, թե նա հա պետ նե րի Աստ ծուց տար բեր, ինչ պես որ 

պնդում են ո մանք: Սույն ա նուն նե րը Նույն Ին քը` Մի Ճշմա րիտ 

1  Kitchen K. A., Op. Cit. P. 50. 
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Աստ ծո տար բեր ստո րո գե լի ներն են: Հնում այս պի սի ա նուն նե րը 

գոր ծա ծա կան են ե ղել Մեր ձա վոր Ա րևել քում:

Ծննդո ցում պատմ վում է, որ Հով սե փի եղ բայր նե րը նրան քսան 

ոս կի դա հե կա նով (եբր. բնագ րում` ար ծա թե) վա ճա ռեցին իս մա յե-

լա ցի նե րին` մա դիա նա ցի վա ճա ռա կան նե րին: Այս գու մա րը Ք. ա. 

XVIII դ. ստրու կի ի րա կան գինն էր, ինչ պես որ հայտ նի դար ձավ 

Համ մու րա պիի և Մա րի քա ղա քի օ րենք նե րից: Ա ռաջ ստրուկ նե րի 

գինն ա վե լի ցածր էր և տա տան վում էր տա սից տասն հինգ ոս կե 

դա հե կա նի մի ջև: «Հե տա գա յում գի նը խիստ կա յու նա ցավ, – ինչ-

պես գրում է հա տուկ այդ խնդրով զբաղ վող Ի.  Մեն դել սո նը, – 

Ք. ա. XV դ. և ա վե լի ուշ այն կազ մում էր 30–40 ոս կե դա հե կան, 

ա ռա ջին հա զա րամ յա կում մի ջին գի նը հա վա սար էր 50–90 ոս կե 

դա հե կա նի, իսկ պարս կա կան տի րա պե տու թյան օ րոք հա սավ 

120–ի»1:

Ա զա տա միտ ո գով տո գոր ված մի ջա վայ րի ծնունդ ա մե րի կա-

ցի հնա գետ Օլբ րայ թը հնա գի տա կան պե ղում նե րի արդ յուն քում 

ե կավ այն հա մոզ ման, որ «նա հա պետ նե րի» կյան քի բո լոր անց-

քերն ու «հե րո սա կան սխրանք ներն ըստ էու թյան պատ մա կա նո-

րեն հա վաս տի են»2: Այս եզ րա կա ցու թյա նը նա հան գեց հնա գի-

տա կան հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լիս, ո րոնց խնդրո ա ռար-

կան էին` Աբ րա հա մի և Ղով տի ժա մա նակ նե րի քա ղաք նե րը, Հոր-

դա նան գե տի հո վի տը, չորս ա րևել յան ար քա նե րի ար շա վան քը, 

Սո դո մի և Գո մո րի ոչն չա ցու մը և այլն: Այս պի սով, այս ա պա ցույց-

նե րը վե րը շա րադր վա ծի հետ միա սին հա մո զե լով հա մո զում են, 

որ այն ա մե նը, ինչ նա հա պետ նե րի մա սին շա րադր ված է Ծննդոց 

գրքում, բա ցար ձա կա պես պատ մա կան է, ճշմա րիտ ու ա ներկ բա: 

Սուրբ Գիր քը խո սում է այն մա սին, ինչ ի րա կա նում տե ղի է ու նե-

ցել` չպա րու նա կե լով հո րին ված քի նվա զա գույն իսկ խառ նուրդ: 

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 52-53
2  Albright W. F., Archaeology of Palestine and the Bible. N. Y., Revell,1935. P. 145. 
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ՍՈ ԴՈ ՄԻ ԵՎ ԳՈ ՄՈ ՐԻ ԿՈՐ ԾԱ ՆՈՒ ՄԸ

Ս. Մով սես մար գա րեն գրում է, որ երբ ե րեք հրեշ տակ նե-

րից եր կու սը, որոնց հյու րա սի րու թյամբ պատ վեց Աբ րա-

հա մը, ե կան Սո դոմ, Ղով տը նստած էր քա ղա քի դար պա սի մոտ, 

ո րով բո լո րը քա ղաք էին մտնում (Ծննդ. 19. 1): Հնա գետ Ֆրին 

գրում է, թե հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվեցին, որ իս կա պես 

պա ղես տին յան քա ղաք նե րի պա րիսպ նե րին կցա կա ռու ցած քա րե 

ա թոռ ներ կամ նստա րան ներ կա յին: Այստեղ նստում էին նրանք, 

ով քեր սպա սում էին մեր ձա վոր նե րին կամ նրանք, ով քեր կա մե-

նում էին ինչ–ինչ գոր ծեր քննար կել կամ էլ պայ մա նա գիր կնքել: 

Միով բա նիվ դա հան դի պում նե րի, զա նա զան հար ցե րի շուրջ վի-

ճա բա նու թյուն նե րի և ա ռևտ րա կան գոր ծարք ներ կնքե լու վայր էր: 

Նախ կին սուրբգ րա յին սահ մա նա յին Մից պա ամ րո ցի տե ղում` 

Թելլ–ան–Նաս բի հում, Վ. Ֆ. Բեյ դի ղե կա վա րու թյամբ անց կաց-

ված պե ղում նե րի ըն թաց քում (1926–1935 թթ.) հայտ նա բեր վե ցին 

դար պաս ներ, ո րոնց մոտ «փոր ված» էին մի շարք քա րե նստա-

րան ներ: (Մից պա յի մա սին խոս վում է Ծննդոց գրքի եբ րա յա կան 

բնագ րում (31. 49). այն գտնվում էր Ե րու սա ղե մից հյու սիս` մո տա-

վո րա պես 12 կմ հե ռա վո րու թյան վրա): Ժո ղո վուր դը նստում էր 

այդ նստա րան նե րին և լու ծում իր ա ռևտ րա կան ու հա սա րա կա-

կան գոր ծե րը: Դար պաս նե րի մոտ կնքվեց Հռու թի և Բոո սի մի ջև 

ա մուս նա կան հա մա ձայ նու թյու նը (Հռութ 4. 1–2): Դար պա սի մոտ 

էր Դա վիթն իր որ դի Ա բե սաղո մի մա սին լու րեր սպա սում (Բ Թագ. 

18. 24,33): Դար պա սի մոտ էին ի րենց մար գա րեու թյուն նե րը հռչա-

կում Իս րա յե լի մար գա րե նե րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով Հին Կտա-

կա րա նում հա ճախ են վկա յա կոչ վում քա ղաք նե րի դռնե րը կամ 

դար պաս նե րը: «Հնա գի տա կան պրպտում նե րը,– ինչ պես գրում է 

Ֆրին,– մեզ բազ մա պի սի տե ղե կու թյուն ներ տվե ցին հինկ տա կա-

րան յան ժա մա նակ նե րի քա ղա քա յին դար պաս նե րի չա փե րի և առ-

հա սա րակ կա ռուց ված քի վե րա բեր յալ և լույս սփռե ցին այն բա նի 
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վրա, թե ինչ նշա նա կա լից դեր ու նեին դրանք Մեր ձա վոր Ա րևել քի 

մարդ կանց կյան քում»1:

Հան դի պե լով եր կու հրեշ տակ նե րի` Ղով տը նրանց իր տուն 

հրա վի րեց և պատ վեց հյու րա սի րու թյամբ: Սա կայն Սո դո մի ամ-

բա րիշտ բնա կիչ նե րը հար ձակ վե ցին Ղով տի տան վրա և պա հան-

ջե ցին ի րենց հանձ նել նրանց: Իսկ երբ Ղով տը մեր ժեց, նրանք 

փոր ձե ցին ջար դուփ շուր ա նել տան դու ռը` բո լո րը միա սին ընկ նե-

լով դռան վրա, բայց ո չինչ չստաց վեց (Ծննդ. 19. 9): Պե ղում նե րը 

Պա ղես տի նում հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ տվե ցին այն մա-

սին, թե ինչ պի սին էին Ղով տի օ րոք կա ռուց ված դռնե րը, և հաս-

տա տե ցին այն, ինչ հա ղոր դում է Սուրբ Գիր քը: Թելլ–Բեյթ–Միր-

սի մում (1926–1930 թթ.) և հե տա գա յում հին բիբ լիա կան Դա բիր 

բնա կա վայ րում (Քեբ րո նից 20կմ հյու սիս–ա րև մուտք) Մ. Գ. Կայ լի 

և Վ. Ֆ. Օլբ րայ թի կող մից անց կաց ված պե ղում նե րի ըն թաց քում 

մի ջին բրոն զե դա րին (Ք. ա. 2100–1600 թթ.) պատ կա նող շեր տում 

հաստ պա տե րի և մեծ դռնե րի հետ քեր հայտ նա բեր վե ցին: Տնե-

րից մե կում` իր իսկ տե ղում, պահ պան վել էր մի շատ մեծ նիգ, 

ըստ ո րի էլ կա րե լի էր պատ կե րա ցում կազ մել, թե Ղով տի օ րոք 

ի րենց կա ռուց ված քով ինչ քան ա մուր են ե ղել դռնե րը: Վաղ` «երկ-

րորդ» եր կա թե դա րին (Ք. ա. 900–600 թթ.) պատ կա նող շեր տե-

րում բազ մա թիվ տներ ու դռներ են հան դի պում, սա կայն դռան 

նի գը այդ շեր տի հա մար բա վա կան հազ վագ յուտ գտա ծո է: Սա 

խո սում է այն մա սին, որ ա վե լի ուշ ժա մա նակ նե րում այս վայ րե րի 

բնա կիչ նե րը դռան փո խա րեն կա մա րա կապ որմ նա խո ռոչ նե րով 

էին բա վա րար վում կամ գործ ված քե վա րա գույ րով փա կում տան 

մուտ քը: Ք. ա. 900–ից մին չև 600 թվա կա նը ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծում իշ խում էին Իս րա յե լի և Հու դա յի թա գա վոր նե րը, այ-

սինքն` դա հզոր կենտ րո նա ձիգ իշ խա նու թյան շրջան էր: Իսկ հին 

ժա մա նակ նե րում` Աբ րա հա մի և Ղով տի օ րե րում (Ք. ա. 2000 թ.), 

այդ պի սի իշ խա նու թյուն չկար, ըստ այդմ էլ ա մուր դռներ ու հաստ 

պա տեր էին հար կա վոր: Այս պի սով Ղով տի տան ծանր դու ռն ամ-

1  Free J. P., Op. cit. P. 62.
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բող ջո վին հա մա պա տաս խա նում էր այն ժա մա նակ նե րի կա հա վո-

րան քին ու սո վո րույթ նե րին1:

Ծննդոց գրքում Ղով տի տա նը հյու րըն կա լած եր կու հրեշ տակ-

նե րի և Սո դո մի բնա կիչ նե րի մի ջա դե պին հա ջոր դում է Սո դո մի և 

Գո մո րի կոր ծա նու մը: Աս վում է, որ Աստ ված կոր ծա նեց այ լա սե-

րու թյան մեջ կո րած քա ղաք ներն ու ամ բողջ շրջա կայ քը` երկն քից 

կրակ ու ծծումբ թա փե լով: Հա մա ձայն Սուրբ Գրքի` Սո դոմն ու Գո-

մո րն այդ տա րած քի հինգ կա րևո րա գույն քա ղաք նե րից էին (Ծննդ. 

14. 6): Ըստ պրո ֆե սոր Ֆրիի տե սա կե տի` Մեռ յալ ծո վի հա րա վա-

յին կող մի հինգ գե տե րի ա կունք նե րը մատ նա ցույց են ա նում այն 

վայ րը, որ տեղ եր բեմ նի գտնվել են այս հինգ քա ղաք նե րը: «Ըստ 

ե րևույ թին,– շա րու նա կում է Ֆրին,– այս գե տե րից յու րա քանչ յու-

րը քա ղաք նե րից մե կին ջուր էր մա տա կա րա րում»: Բա ցի այդ, 

Մեռ յալ ծո վի հա րա վա յին ա փին` ի մաս նա վո րի Բաբ–ադ–Դրա 

կոչ վող հա րա կից տե ղան քում, ուր հա վա նա բար գտնվում էր Սո-

դո մի և Գո մո րի բնա կիչ նե րի մեհ յա նը, ե րևան հան վե ցին նյու թեր, 

ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ Ք. ա. շուրջ 2000 թ. մշա կու թա յին 

ա վան դույթն այս տեղ հան կար ծա կի ընդ հատ վել է: Նել սոն Գլյու կի 

նմա նա տիպ վեր ջին հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ Հոր-

դա նա նում ևս Ք. ա. մոտ 2000 թ. մշա կու թա յին ա վան դույ թի հան-

կար ծա կան ընդ հա տում է տե ղի ու նե ցել: Գլյու կը այս ար տա սա վոր 

ե րևույ թը վե րագ րում է Աբր րա հա մի դա րաշր ջա նին2:

Ինչ պես նկա տում է պրո ֆե սոր Քիթ չե նը, մենք, այ դու հան դերձ, 

հա մե նայն դեպս տվյալ պա հին, ի զո րու չենք սահ մա նել Սո դոմ և 

Գո մոր հո վիտ նե րի քա ղաք նե րի կոր ծան ման ճշգրիտ ժա մա նա կը, 

ո րը տե ղի է ու նե ցել հզոր երկ րա շար ժի կամ սար սա փե լի հրդե հի 

հե տևան քով, քա նի որ դրանց ա վե րակ նե րը, հա վա նա բար, ծածկ-

ված են Մեռ յալ ծո վի ջրե րով, իսկ մո տա կա Բաբ–ադ–Դրա բնա-

կա վայ րը հնա րա վոր է, որ ա վեր ված լի ներ Ք. ա. դեռ XXI դ., այ-

սինքն` նախ քան Սո դո մի ու Գո մո րի ոչն չա ցու մը3:

1  Free J. P., Op. cit. P. 62-63.
2  Glueck N., The Other Side of Jordan. N. Haven: American Schools of Oriental Re-

search, 1940. p. 114.
3  Kitchen K. A., Op. cit. P. 47.
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Մի ժա մա նակ ծո-

վի ջրե րը, ո րոնք կլա-

նե ցին Սո դոմն ու  Գո-

մո րը, ծան ծաղ էին: 

Սա կայն հըն թացս ժա-

մա նա կի ջրի մա կար-

դա կը բարձ րա ցավ, 

քան զի հյու սի սից Մեռ-

յալ ծով է թափ վում 

Հոր դա նա նը, մինչ դեռ 

հա րա վից ո րևի ցե ար տա հոսք չկա: 1892 թ. հնա գի տու թյան դոկ-

տոր Կայ լը հյու սի սա յին ա փի մոտ մի կղզյակ նկա տեց: Հե տա գա-

յում ջրե րը բարձ րա ցան և ի րենց տակ ա ռան այն: 1924 թ. Կայ լը, 

ջրի տակ ան ցած կղզյա կի վրա յով նա վա կով անց նե լիս, նկա տեց, 

որ նրա վրա յի ջրի բարձ րու թյու նը հա սել է մի քա նի մետ րի1:

Հնա գի տու թյան տե սանկ յու նից այ սօր վա դրու թյամբ Սո դո մի 

և Գո մո րի կոր ծան ման մա սին վե րը նշվա ծից զատ ո րևի ցե բան 

ա սե լը դժվար է: Այ նուա մե նայ նիվ մենք ի զո րու ենք այլ գի տու-

թյուն նե րի (երկ րա բա նու թյուն, բա նա սի րու թյուն) ան դաս տա նից 

ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դելու, քան զի այս ի րո ղու թյու նը 

սկեպ տի կա կան և ա թեիս տա կան ա ռար կու թյուն նե րի ա ռիթ է 

տվել: Հար ցի առն չու թյամբ ֆան տաս տիկ բնույ թի հրա պա րա կում-

նե րում կաս կա ծի տակ առն վեց Սուրբ Գրքի պատ մա կան հա վաս-

տիու թյու նը: Ռուս խորհր դա յին մի գիտ նա կան նույ նիսկ պնդում 

էր, որ այս քա ղաք նե րը ոչն չաց վել են ա տո մա յին է ներ գիա յի մի ջո-

ցով, քա նի որ այդ շրջա նում իբր թե վե րերկր յա քա ղա քակր թու-

թյուն նե րի ա տո մա յին զեն քի պա հեստ է տե ղա կայ ված ե ղել2:

Հայտ նի է, որ հին հույ նե րը Մեռ յալ ծո վը «Աս ֆալ տե լիճ» 

են ան վա նել: «Մեռ յալ ծով» ան վան ա ռա ջին հի շա տա կու թյու նը 

պատ կա նում է Պավ սա նիա սին: Բա ցի Պավ սա նիա սից, սույն ծո-

1 Albright W. F., Annual of the American Schools of Oriental Research VI. P. 54-55. 
Սո դո մի  և Գո մո րի մա սին ևս եր կու հե տաքր քիր հոդ ված կա` Հ Փեն րոու զի (Harland 
J. Penrose) հե ղի նա կու թյամբ. սրանք լույս են տե սել «Biblical Archaeologist» հան դե-
սում 1942թ. մա յի սին և 1943թ. սեպ տեմ բե րին: (Տե՛ս Free J. P., Op. cit. P. 63)

2  Dye D. L., Faith and the Physical World…P. 117.

Մեռյալ ծովը
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վի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի հան դի պում ենք Ստրա բո նի, Դիո-

դո րոս Սի կի լա ցու և հրեա պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիո սի մոտ, ո րը 

հա ճախ է խո սում «Կուպ րե ծո վի» մա սին: Ներ կա յումս ա րաբ նե-

րը այն Բահր Լուտ` Ղով տի ծով են ան վա նում: Բա ցի այդ, «հույ-

նե րը հա մա ռո րեն խո սում են թու նա վոր գո լոր շիա ցում նե րի մա-

սին, ո րոնք պա տում են այդ ծո վի ողջ շրջա կայ քը: Իսկ ա րաբ նե րը 

պատ մում են, որ ար դեն եր կար ժա մա նակ է, ինչ ոչ մի թռչուն չի 

կա րող մի ա փից մյու սը հաս նել: Լճի վրա յով թռչե լիս` ո րոշ ժա մա-

նակ անց թռչուն նե րը հան կար ծա կի սատ կած վայր էին ընկ նում»1: 

Հայտ նի է, որ Հոր դա նա նի՝ Մեռ յալ ծով թափ վելու վայրը ծո վի 

մա կե րևույ թից 388–400 մ ցածր է: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ Մեռ յալ 

ծո վի խո րու թյու նը 400 մ է, ա պա նրա հա տա կը Մի ջերկ րա կան 

ծո վի մա կար դա կի հա մե մատ կգտնվի 800 մ խո րու թյան վրա: Ե թե 

սո վո րա կան ծո վա ջու րը պա րու նա կում է 3,3–4% աղ, Մեռ յալ ծո վը` 

30% կարծր խառ նուրդ ներ, ո րոն ցից 25% քլո րա կան նատ րիում է, 

այ սինքն ` կե րակ րի աղ: Մեռ յալ ծո վի ա փե րը զուրկ են բու սա-

կա նու թյու նից, ծո վի եր կայն քով մեկ ձգվում են «բյու րե ղաց ված 

ա ղի տա րածք ներ», և ի լրումն ան տա նե լի տա պի` «օ դը հա գե ցած 

է ծծում բի սուր, կսկծոտ հո տով»: Փյու նի կա ցի քուրմ Սան քի նիա-

թոնն իր «Հին պատ մու թյուն»–ում գրում է. «Սի նտի մուս (Սիդ-

դիմ – Ն. Վ.) հո վի տը խո րա ցավ և լիճ դար ձավ, և մշտա պես մխում 

է ու բո լո րո վին կեն սա զուրկ է` ի րե նից ներ կա յաց նե լով մե ղա վոր-

նե րին պա տու հա սող պատ ժի ու մահ վան պատ կեր»2:

Այս տե ղան քի երկ րա բա նա կան կա ռուց ված քը մի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն ու նի. Մեռ յալ ծո վի ա փե րի եր կայն քով շուր ջա նա կի 

ձգվում են հան քա յին ա ղի շեր տեր: Այդ շեր տե րից մե կի հաս տու-

թյու նը 45 մ է, իսկ եր կա րու թյու նը` 6 մղոն: Նրա վրա նստած է 

ծծմբի շերտ, ո րը կա րող է բռնկվել նույնիսկ մեկ հատիկ լուց կուց: 

Այս շրջա նում նկա տե լի են նավ թի և բի տու մի (աս ֆալ տի) այր ման 

հետ քեր. ե րևում է նաև, որ այս տեղ խոր անց յա լում տե ղի է ու-

նե ցել երկ րա բա նա կան շեր տե րի բե կում: Մեռ յալ ծո վի ողջ հո վի-

տը սեյս միկ ա ռու մով ան կա յուն է և են թա կա երկ րա շար ժե րի: Մի 

1  Keller. W., ‘H Bίβλος …Σ. 110.
2  Keller. W., ‘H Bίβλος …Σ. 12 և 118.
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ժա մա նակ Սո դո մի տակ նավ թի հան քա տեղ կար` բնա կան գա զի 

անս պառ պա շա րով: Ըստ ե րևույ թին երկ րա շար ժի հե տևան քով 

գազն ու նավ թը դուրս են ժայթ քել և բռնկվել, հրե շա վոր պայ թուն 

է տե ղի ու նե ցել` վե րևից Սիդ դիմ հով տի քա ղաք նե րի վրա այր-

վող ծծմբի ու ձյու թի տա րափ թա փե լով: Այս ա մե նը, Մեռ յալ ծո վի 

նստված քա շեր տա յին ա ղի հետ խառն ված, բարձ րուն քից անձ րևի 

նման ամ բողջ հով տի վրա է թափ վել1: Տե ղի է ու նե ցել այն, ինչ 

աս վում է Ծննդոց գրքում. «Տե րը երկն քից ծծումբ ու կրակ թա փեց 

Սո դո մի և Գո մո րի վրա, կոր ծա նեց այդ քա ղաք ներն ու դրանց ամ-

բողջ շրջա կայ քը, ոչն չաց րեց քա ղաք նե րի բո լոր բնա կիչ նե րին ու 

երկ րի ամ բողջ բու սա կա նու թյու նը» (Ծննդ. 19. 24–25): Այս ի րո-

ղու թյու նը պետք է որ տե ղի ու նե ցած լի ներ Ք. ա. 2000 և 1900 թթ. 

մի ջև, այն է` Աբ րա հա մի և Ղով տի օ րոք[1]2: Այս պես թե այն պես, 

Սուրբ Գիրքն ընդգ ծում է, որ մեղ քե րի մեջ ընկղմ ված այս եր կու 

քա ղաք նե րի կոր ծա նու մը պա տիժ էր Աստ ծուց և հրաշք, այ սինքն 

ա մե նա կա րող Աստ ծո ձե ռամբ կա տար ված գերբ նա կան ե րևույթ 

Ի րեն հարմար մի պա հի: Չէ՞ որ Աստ ված, իբ րև աշ խար հի Ա րա-

րիչ, կա րող էր գոր ծադ րել Իր իսկ կող մից կարգ ված ա րար չա գոր-

ծու թյան օ րենք նե րը, կա րող էր նաև ինչ–որ ակն թարթ խա փա նել 

դրանք` մար դու փրկու թյան աստ վա ծա յին խոր հուրդն ի կա տար 

ա ծե լու հա մար:

ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄԸ ԵՎ ՓՂՇՏԱ ՑԻ ՆԵ ՐԸ

Հին Կտա կա րա նում Աբ րա հա մի կյան քից մի դրվագ կա` 

Գե րա րա յում փղշտա ցի նե րի հետ կապ ված, որտեղ աս-

վում է, թե նա «փղշտաց վոց երկ րում պան դուխտ մնաց եր կար 

ժա մա նակ» (Ծննդ. 21. 32–34): Հնա գի տա կան տվյալ նե րի հա-

մա ձայն` փղշա տա ցի նե րը Պա ղես տի նում հաս տատ վել են Ք. ա. 

1200–ա կան նե րին` ե գիպ տա կան ափ իջ նե լու ան հա ջող նախ նա-

կան փոր ձից հե տո: Ռամ զես III փա րա վո նի (Ք. ա. 1198–1167 թթ.) 

1  Coder S. M., Howe G. F., Op. cit. P. 100.
2  Keller. W., ‘H Bίβλος …Σ. 116.
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գա հա կա լու թյան շրջա նի հին ե գիպ տա կան հու շար ձան նե րը վկա-

յում են կա տա ղի ծո վա մար տե րի մա սին, հըն թացս ո րոնց ե գիպ-

տա ցիք կա սեց րին Է գե յան ծո վի կղզի նե րից նա վե րով Ե գիպ տո սի 

ա փե րին հա սած փղշտա ցի նե րի ներ խու ժու մը:

Սուրբ Գրքի վկա յու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը 

ժխտող նե րը պնդում են, որ Ք. ա. 2000–ա կան նե րին Աբ րա հա մի 

և փղշտա ցի նե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու-

թյուն նե րը ժա մա նա կավ րեպ են կամ ա ռաս պե լա կան, ո րով հե տև 

փղշտա ցի նե րը միայն Ք. ա. մոտ 1200 թ. են Պա ղես տի նում հայտն-

վել: Այս պնդու մը պայ մա նա վոր ված է հնա գի տա կան տվյալ նե րի 

ու պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի սղու թյամբ:

Ճիշտ է, առ այ սօր Ք. ա. 2000 թ. փղշտա ցի նե րի` Պա ղես-

տին գա լու վե րա բեր յալ լիար ժեք և հստակ հնա գի տա կան վկա-

յու թյուն ներ չկան, բայց, ըստ պրո ֆե սոր Ջ. Ֆրիի՝ «շատ հա վա-

նա կան է, որ փղշտա ցի ներն այդ վաղն ջա կան ժա մա նա կաշր ջա-

նում ար դեն հաս տատ ված լի նեին Պա ղես տի նում, և որ նրանց 

թիվն ա ճեր Է գե յան ծո վի կղզի նե րից Ք. ա. 1200–ա կան նե րին այլ 

փղշտա ցի նե րի գա լու շնոր հիվ»: Փղշտա ցի նե րի` Պա ղես տին հաս-

նե լու վեր ջին ա լի քը հաս տատ վում է հնա գի տա կան պե ղում նե րի 

տվյալ նե րով: Միան գա մայն հա վա նա կան է, որ մոտ ա պա գա յում 

Պա ղես տի նում` փղշտա ցի նե րի ա վե լի վաղ շրջա նում հայտն վե-

լու ա ներկ բա հնա գի տա կան ա պա ցույց ներ գտնվեն: «Հա մե նայն 

դեպս,– եզ րա կաց նում է Ֆրին,– Սուրբ Գրքի` նախ կի նում ան հա-

վաս տի հա մար վող տե ղե րի ճշմար տա պա տու մու թյան բազ մա թիվ 

ա պա ցույց նե րը ցույց են տա լիս, որ պետք չէ շտա պել եզ րա կա ցու-

թյուն ներ ու քննա դա տա կան դի տո ղու թյուն ներ ա նել միայն այն 

պատ ճա ռով, որ դե ռևս բա վա րար քա նա կու թյանբ տվյալ ներ չու-

նենք և ստիպ ված հար ցը լռու թյամբ ենք շրջան ցում: Այս նկա տի 

առ նե լով` մենք մին չև իսկ տվյալ դեպ քի հա մար պնդում ենք, որ 

փղշտա ցի նե րի ներ կա յու թյու նը Պա ղես տի նում Աբ րա հա մի օ րոք 

անհ նա րին բան չէր»1:

1  Free J. P., Op. cit. P. 65,66.
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Ֆրիի պնդում նե րին հա մար ժեք կար ծիք է հայտ նել մեկ ու րիշ 

հե ղի նակ` հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Կ. Ա. Քիթ չե նը: Նա գրում է, 

որ հե տևու թյու նը, ըստ ո րի իբր թե Աբ րա հա մի օ րոք փղշտա ցի ներ 

չեն ե ղել, քա նի որ այդ մա սին վկա յու թյուն ներ չկան, պայ մա նա վոր-

ված է նյու թի սղու թյամբ, հե տևա բար, այդ միան շա նակ պնդել չի 

կա րե լի: «Պահ պան ված ար ձա նագ րու թյուն նե րից,– շա րու նա կում 

է նա,– ի տար բե րու թյուն Ք. ա. 2–րդ հա զա րամ յա կում Մեր ձա վոր 

Ա րևել քում բնա կու թյուն հաս տա տած մյուս ժո ղո վուրդ նե րի` մեզ 

շատ քիչ բան է հայտ նի Է գե յան կղզի նե րի ժո ղո վուրդ նե րի մա սին: 

Ուս տի վա ղա ժամ է Ք. ա. մին չև 1200 թ. Է գե յան կղզի նե րի տա րած-

քում փղշտա ցի նե րի են թադր յալ ներ կա յու թյու նը կտրուկ ժխտե լը: 

Բա ցի այդ,– ա վե լաց նում է Քիթ չե նը,– Ծննդո ց գրքի 26–րդ գլխում 

փղշտա ցի նե րը նկա րագր ված են իբ րև բա վա կան խա ղա ղա սեր և 

սե միտ նե րի հզոր ազ դե ցու թյա նը են թա կա, ու ի րենց բնա վո րու-

թյամբ խիստ տար բեր վում են Ք. ա. XII դա րի Է գե յան կղզի նե-

րից ե կած օ տա րերկ րա ցի և թշնա մա բար տրա մադր ված զավ թիչ-

նե րից: Եվ մենք ի րա վունք ու նենք հարց նե լու, թե 26–րդ գլխում 

հան դի պող «փղշտա ցի» հաս կա ցու թյու նը որ քա նով է ի րա կա նում 

հա մա պա տաս խա նում Ք. ա. XIII–XII դդ. եզ րին` գոր ծած ված ան-

հայտ վե րաբ նա կիչ նե րի նկատ մամբ, ով քեր ա վե լի վաղ էին Պա-

ղես տին ե կել Է գե յան ծո վի կող մե րից, ով քեր, ինչ պես և ա վե լի ուշ 

շրջա նի փղշտա ցի նե րը (Ա մոս 9. 7, Ե րեմ. 29. 4), (Ա մոս մար գա րեի 

գրքի «այ լազ գի ներ Գամ րից»), եբ րա յա կան բնագ րում «փղշտա-

ցի ներ» են ան վան ված, ե կել են Գամ րի կղզուց (այ սինքն` Կրե տե 

կղզուց և Է գե յան ծո վի կղզի նե րից): Շատ հա վա նա կան է, որ այս 

«կա պա դով կիա ցի նե րը» կամ եբ րա յա կան բնագ րի Բ Օ րի նա ցում 

(2. 23) հի շա տակ ված «կաֆ տո րիմ նե րը», այ սինքն` «գա միր ցի նե-

րը» Է գե յան կղզի նե րից ե լած նույն փղշտա ցի ներն են, ով քեր ան-

մի ջա կան առն չու թյուն ու նեն մեր խնդրո ա ռար կա յի հետ: «Եթե 

ըն դու նենք սույն կար ծի քը,– գրում է Քիթ չե նը,– ա պա թվաց յալ 

պատ մա կան ժա մա նա կավ րի պու թյունն ի դե րև կել նի: Կաֆ տոր` 

Գամ րիք կղզին Ք. ա. XVIII դա րով, այ սինքն` նա հա պետ նե րի ժա-

մա նա կաշր ջա նով թվագր վող Մա րիում ե րևան հան ված սե պա գիր 
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սա լիկ նե րում հիշատակվող Կապ տա րան է: Սա լիկ նե րից մե կում 

աս վում է, որ պա ղես տին յան Ա սոր քա ղա քի ար քան ըն ծա ներ է 

ու ղար կում Կապ տա րա կղզի: Բա վա կան հստակ վկա յու թյուն ներ 

կան նաև հենց այդ շրջա նում հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ մարդ կանց 

տե ղա շար ժե րի վե րա բեր յալ, քան զի Ա սոր, Ու գա րիթ (Փյու նի կիա) 

քա ղաք նե րում և Վե րին Ե գիպ տո սում գտնվել են մի ջին մի նոս յան 

դա րաշր ջա նի խե ցե ղեն հնու թյուն ներ: Ե թե սուրբգ րա յին նա հա-

պետ նե րի ժա մա նակ նե րում փղշտա ցի նե րի հետ նման ո րևի ցե 

բան տե ղի ու նե ցած չլի ներ, ա պա փղշտա ցի նե րի հի շա տա կու մը 

Հին Կտա կա րա նում նա հա պետ նե րի առն չու թյամբ ա ռեղծ ված 

կմնար»1: 

Անգ լիա ցի հնա գետ Ֆլայնդ րես Փեթ րին համարում է, որ Աբ-

րա հա մի օ րոք Քա նա նում փղշտա ցի նե րի ներ կա յու թյու նը ան հա-

վա նա կան չէ, քան զի Կրե տե լեռ նա յին կղզում բնա կիչ նե րը ցո-

րե նի կա րիք ու նեին, ո րը պետք է այդ ե ղա նա կով ներ մու ծեին2: 

Բա ցի այդ, հնում փղշտա ցի նե րի բնա կու թյան վայ րե րում Պետ-

րիի հայտ նա բե րած ոչ մեծ ման գաղ նե րը վկա յում են, որ փղշտա-

ցի նե րը զբաղ վում էին հա ցա հա տի կա յին  բույ սե րի մշա կու թյամբ:

Սա կայն սպա սենք նոր մեծ հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի, ո րոնք 

ա պա գա յում մեզ կտրա մադ րի հնա գի տու թյու նը այս խնդրի լուծ-

ման հա մար, ինչ պես որ դա ա րեց Սուրբ Գրքի մյուս կար ծեց յալ 

«պատ մա կան անճշ տու թյուն նե րը» պար զա բա նե լիս: 

ՀՈՎ ՍԵՓՆ ՈՒ ԻՍ ՐԱ ՅԵ ԼԱ ՑԻ ՆԵ ՐԸ Ե ԳԻՊ ՏՈ ՍՈՒՄ

Բո լո րին հայտ նի է Հով սե փի պատ մու թյու նը, երբ վեր ջի նիս 

եղ բայր նե րը նա խան ձից դրդված վա ճա ռե ցին նրան իս-

մա յե լա ցի և մա դիա նա ցի վա ճա ռա կան նե րին: Սրանք Հով սե փին 

տա րան Ե գիպ տոս և վա ճա ռե ցին փա րա վո նի թիկ նա զո րի 3պե-

տին*` Պեն տափ րե սին: Ա պա Ծննդո ցում պատմ վում է, որ Հով-

1  Kitchen K. A., Op. cit. P. 80-81.
2  Petrie F., Palestine and Israel. London: SPCK, 1934. P. 62.
* Հա յե րեն բնագ րում` փա րա վո նի դահ ճա պետ` ներ քի նի:
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սե փը շնորհ գտավ փա րա վո նի ա ռաջ ու մեծ պաշ տոն ստա ցավ, 

իսկ երբ սով ե ղավ հայ րե նի քում, հորն ըն տան յոք հան դերձ տե ղա-

փո խեց Նե ղո սի եր կիր: Հնա գի տա կան գտա ծո նե րը այս անցքն էլ 

լու սա բա նե ցին:

Այ սօր մեզ շատ բան է ման րա մաս նո րեն հայտ նի հին ե գիպ-

տա ցի նե րի պատ մու թյան և մշա կույ թի, կրթու թյան մա կար դա կի և 

Ե գիպ տո սի տի րա կալ նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րի մա սին: 

Ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ հայտ նի է նաև հին ե գիպ տա կան 

պատ մու թյան անց քե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը, ո րոշ թա գա վոր նե-

րից մեզ են հա սել պատ մա կան տե ղե կու թյու ներ, մյուս նե րից միայն 

ա նուն ներ կամ մու միա ներ, ո րոնք պահ վում են Կա հի րեի կամ աշ-

խար հի ու րիշ թան գա րան նե րում: Փա րա վոն նե րի ան խա թար պահ-

պան ված դամ բա րան նե րից մե կը Թու թան հա մո նինն է, ով ապ րել է 

Մով սե սի ժա մա նակ նե րից ոչ շուտ և գա հա կա լել է ե րեք տա րի: Այս 

դամ բա րա նը հայտ նա բեր վեց Հո վարդ Քար թե րի կող մից: 

Մեծ հա վա նա կա նու թյամբ կա րե լի է պնդել, որ նա, ում ա ռաջ 

Հով սե փը շնորհ էր գտել, սե րում էր հիք սոս նե րի հարս տու թյու-

նից: Ըստ պատ մա բան նե րի` Ք. ա. 3000 թ.` ընդ հուպ մին չև Հռո-

մեա կան կայս րու թյան հիմ նադ րու մը, Ե գիպ տո սում փա րա վոն նե-

րի շուրջ ե րե սուն և ա վե լի հարս տու թյուն ներ են հաշվ վում: Շատ 

հա վա նա կան է, որ նա հա պետ նե րի օ րոք Ե գիպ տո սում իշ խում էր 

12–րդ հարս տու թյու նը, ո րի տի րա պե տու թյունն ա վարտ վեց Ք. ա. 

1786  թ.: Սրան հա ջոր դե ցին 13–րդ և 14–րդ հարս տու թյուն նե րը, 

ո րոնք Թե բեն (Ստո րին Ե գիպ տոս) ի րենց գա հա նիս տը հռչա կե-

ցին: 13–րդ դի նաս տիա յի իշ խա նու թյան ա վար տին մոտ Հյու սի-

սա յին Ե գիպ տոս խու ժեց մի ժո ղո վուրդ, ում ուշ շրջա նում պատ-

մա բան նե րը հիք սոս ան վա նե ցին: Հիք սոս նե րը Նե ղո սի երկ րում 

իշ խե ցին շուրջ 150 տա րի (Ք. ա. 1720–1580 /70 թթ. կամ 1750–

1600/1550 թթ.) և Ե գիպ տո սում հիմ նադ րե ցին 15–րդ և 16–րդ 

հարս տու թյուն նե րը: Բնիկ ե գիպ տա ցի տի րա կալ նե րը շա րու նա-

կում էին մնալ Թե բեում, սա կայն են թարկ վում էին հիք սոս նե րի 

իշ խա նու թյա նը: Հիք սոս նե րի մայ րա քա ղա քը Ա վա րիսն էր (ուշ 

շրջա նում Պեր–Ռամ զե ս վե րան վան ված), ո րը գտնվում էր Նե-

8 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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ղո սի դել տա յում: Ի վեր ջո ե գիպ տա ցի տի րա կալ նե րն ընդվ զե ցին 

հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյան դեմ և նո րից ի րենց երկ րի տե րե րը 

դար ձան: Չնա յած որ Հին Ե գիպ տո սի պատ մու թյու նը ա մե նայն 

ման րա մաս նու թյանբ է հայտ նի, այ դու հան դերձ մեզ հա սած ե գիպ-

տա կան վա վե րագ րե րը ո չինչ չեն հայտ նում Հով սե փի կյան քի և 

Ե գիպ տո սում նրա անց կաց րած տա րի նե րի մա սին: Ե գիպ տա գետ-

նե րը դե ռևս ո՛չ հնա գի տա կան հու շար ձան են հայտ նա բե րել, ո՛չ էլ 

այդ դա րաշր ջա նի գրա վոր աղբ յուր: Նե ղո սի երկ րի պատ մու թյու-

նը Ք. ա. 1750 թ. մին չև 1550 թ. ծածկ ված է ան հայ տու թյան խա-

վա րով: Ին չո՞ւ: 

Բազ մա թիվ հնա գի տա կան տվյալ ներ հաս տա տում են, որ 

Ք.  ա. շուրջ 1700 թ. (կամ մի  քիչ ա վե լի վաղ) Հին Ե գիպ տո սը 

ո ղող ված էր ներ խու ժում նե րի ա լիք նե րով: Ցե ղե րի մի մա սը խա-

ղաղ ճա նա պար հով էր եր կիր թա փան ցում, մինչ դեռ մյուս մա սը, 

ընդ հա կա ռա կը, մար տա կառ քե րով:

Եվ դա տե ղի էր ու նե նում տկար13–րդ հարս տու թյան իշ խա-

նու թյան օ րոք: Եկ վոր–վե րաբ նա կիչ նե րը Պա ղես տի նից էին. 

Ե գիպ տո սը նրանց ձե ռամբ ո ղող վեց ար յան ծո վով և ան նա խա-

դեպ հիմ նա հա տակ ա վեր ների են թարկ վեց: Սկզբում նրանք Նե-

ղո սի դել տա յի շրջա նը գրա վե ցին, ա պա ի րենց իշ խա նու թյու նը 

տա րա ծե ցին բո վան դակ երկ րով մեկ: Մինչ այդ Նե ղո սի անհ նա-

զանդ հսկան նրանց ստրու կը դար ձավ: Այս զավ թիչ նե րի ծա գումն 

ան հայտ է, բայց մենք գի տենք, որ նրանք մե ծավ մա սամբ Քա նա-

նում ու Ա սո րի քում բնա կու թյուն հաս տա տած սե միտ նե րից էին: 

Հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նից մեզ հա սած 

սրբա զան կո յաբ զեզ նե րի տես քով հմա յիլ նե րի վրա փո րագր ված 

ա նուն նե րը մե ծավ մա սամբ սե մա կան են1:

Հիք սոս նե րի իշ խա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նն այս քան ման-

րա մաս նո րեն քննու թյան ա ռար կա դարձ րինք այն պատ ճա ռով, 

որ Ծննդո ցի եզ րա փա կիչ գլուխ նե րում պատմ վում է, թե մի միայն 

փա րա վո նի բա րե հա ճու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված Հա կոբ նա-

հա պե տի` ըն տա նի քով Ե գիպ տո սում հաս տատ վե լը: Եվ միայն հե-

տա գա յում, երբ Ե գիպ տո սում թա գա վո րում էր մի ու րիշ փա րա վոն, 

1  Thompson J. A, Op. cit. P. 39.
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ով չգի տեր Հով սե փի ե րախ տիք նե րը (Ելք 1. 8), սկսվե ցին իս րա յե-

լա ցի նե րի տա ռա պանք նե րը: Ե գիպ տա գետ ներն այն եզ րա կա ցու-

թյան հան գե ցին, որ ի րե նից հե տո Հով սե փին երկ րում երկ րորդ 

մարդ հռչա կած փա րա վո նը խնդրո ա ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նի 

հիք սոս նե րի հարս տու թյու նից էր: Ծննդոց գրքում աս վում է, որ 

ե գիպ տա ցի նե րը խոր շում էին ոչ խար նե րի հո վիվ նե րից (այ սինքն` 

ար հա մար հե լի և զզվե լի էին) (Ծննդ. 43. 32; 46. 34), մինչ դեռ Հով-

սե փը, նրա հայրն ու եղ բայր նե րը հո վիվ ներ էին, ով քեր բա րե հաճ 

ըն դու նե լու թյան ար ժա նա ցան փա րա վո նի կող մից: Ե գիպ տա գետ-

նե րի կար ծի քով այս հան գա ման քը հաս տա տում է, որ Հա կո բի` 

Ե գիպ տո սում բնակ վե լը հա մընկ նում է սե մական ծագում ունեցող 

հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի հետ: Ընդ 

ո րում նրանց ան վա նու մը թարգ մա նա բար «հո վիվ–ար քա ներ» է 

նշա նա կում, քան զի Հով սե պոս Փլա բիո սը հա ղոր դում է, որ «հիք» 

նշա նա կում է թա գա վոր, իսկ «սոս»` հո վիվ1: Բարձր պաշ տոն նե րի 

նշա նա կե լիս, ինչ պես գտնում են ե գիպ տա գետ նե րը, սե միտ–հիք-

սոս նե րի հա մար բնա կան էր նա խա պատ վու թյու նը ցե ղա կից նե-

րին տա լը2:

Հով սե փի մա սին հա վաս տի վկա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու-

թյան պայ ման նե րում հարց է ծա գում՝ ինչ պե՞ս կա րող են հնա գի-

տա կան տվյալ նե րը հա մա ձայ նեց վել Ծննդոց գրքի գրա վոր վկա-

յու թյուն նե րի հետ:

Հիք սոս նե րի, ինչ պես ի րենք` ե գիպ տա ցիք էին նրանց ան-

վա նում` «օ տա րերկր յա ար քա նե րի» կա ռա վար ման ժա մա նա-

կաշր ջա նը եր կար մնաց Ե գիպ տո սի ժո ղովր դի հի շո ղու թյան մեջ: 

Եվ դրա պատ ճա ռը միայն հուրն ու սու րը չէր, ո րով ան ցան ողջ 

երկ րով մեկ, այ լև այն, որ հիք սոս նե րը բարձր պաշ տոն նե րի նշա-

նա կում էին օ տա րերկ րա ցի նե րին (ի րենց ցե ղա կից նե րին) և կե-

ղե քում բնիկ բնակ չու թյա նը: Նե ղո սի երկ րի նյու թա կան և մշա-

կու թա յին ա ղե տի ու նրա բնիկ բնակ չու թյան հարս տա հա րու թյան 

հի շո ղու թյու նը եր կար պահ պան վեց ե գիպ տա ցի նե րի գի տակ ցու-

1 Вέλλας В. Μ. (Վելլաս Վ. Մ., Հրեական հնագի տու-
թյուն, Աթենք),էջ Նաև՝ Հով սե պոս Փլա բիոս, Ընդ դեմ Ապ պիո նի 1, 82:

2  Charlier C., Op. cit. P. 78.



116 

թյան մեջ: Այդ անց քե րը վառ կեր պով նկա րագ րել է ե գիպ տա ցի 

պատ միչ Մա նե թո նը1: Քա նի որ երկ րի պատ մու թյան այդ շրջա նը 

բա վա կան դժնդակ է, ե գիպ տա ցիները հիք սոս նե րի տի րա պե տու-

թյու նից ա զատ վե լուն պես սկսե ցին կա նո նա վոր կեր պով ի րենց 

երկ րում «օ տա րերկր յա թա գա վոր նե րի» հետ քե րը ոչն չաց նել: 

Հետ քեր ոչն չաց նե լու գոր ծում` լի ներ դա գրա վոր աղբ յուր, շի նու-

թյուն, թե մշա կույ թի այլ հու շար ձան, ա ռանձ նա կի մեծ ջան քեր 

գոր ծադ րե ցին 18–րդ հարս տու թյան փա րա վոն նե րը: Ե գիպ տա-

գետ նե րի կար ծի քով հենց սրա նով է պայ մա նա վոր ված Հով սե փի 

և իս րա յե լա ցի նե րի` Ե գիպ տո սում հաս տատ վե լու փաս տի ուղ ղա-

կի վկա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը2:

Եվ չնա յած հիք սոս ներն ա նո ղոք էին ե գիպ տա ցի նե րի նկատ-

մամբ, այ դու հան դերձ, նրանք ի րենց հետ մի քա նի օգ տա կար նո-

րա մու ծու թյուններ բե րե ցին: Իբ րև աշ խար հա կալ տե րու թյուն նե-

րից մե կի տի րա կալ ներ, ո րի սահ ման նե րը հյու սի սա յին Ա սո րի քից 

տա րած վում էր մին չև Ստո րին Ե գիպ տոս, հիք սոս նե րը Մեր ձա վոր 

Ա րևել քի բո լոր երկր նե րի հետ ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն ներ 

էին հաս տա տում: Այ սօր ար դեն բո լո րի կող մից էլ ըն դուն ված է, որ 

հիք սոս նե րի շնոր հիվ Ե գի պո սում ե րևան ե կան ձիեր, մար տա կառ-

քեր, թրե րի և սրե րի նոր տե սակ ներ, ա սիա կան հզոր ա ղեղ ներ. 

նրանք ե գիպ տա ցի նե րին ծա նո թաց րին ամ րո ցա յին կա ռույց նե րի 

նոր տե սակ նե րի հետ. հատ կա պես տպա վո րիչ էին ամ րու թյուն նե-

րը, ո րոնց ե տևում թաքն վում էին մար տա կառ քե րը:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Հով սե փի և նրա ըն տա նի քի` Ե գիպ-

տոս գա լու և այն տեղ հաս տատ վե լու մա սին ուղ ղա կի վկա յու-

թյուն ներ չկան: Սա կայն բազ մա թիվ ա նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ 

ու ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ կան, ո րոնք, այ դու հան դերձ, հաս-

տա տում են այն դեպ քե րի պատ մա կան ար ժա նա հա վա տու թյու նը, 

ո րոնք շա րադր ված են Ծննդո ցի 40–50 գլուխ նե րում, ինչ պես և այն 

փաս տը, որ Հով սեփն ի րոք Ք. ա. 1700 թ. մեծ հար գանք է վա յե լել 

Ե գիպ տո սում:

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 125-126.
2  Thompson J. A., Op. cit. P. 40; Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 126; Charlier C., Op. cit. 

P. 78.
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 1. Մենք ար դեն նշել ենք, որ հիք սոս նե րը սե միտ ներ էին: Սա-

կայն սե միտ ներ էին նաև Հա կո բի որ դի նե րը, ո րի պատ ճա ռով էլ 

ար ժա նա ցան հիք սոս նե րի բա րե հաճ վե րա բեր մուն քին: Կաս կա ծի 

տե ղիք չի տա լիս նաև այն հան գա ման քը, որ Հա կո բի փոք րա թիվ 

ցե ղը ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ճեց և հիք սոս նե րի տի րա պե տու-

թյան օ րոք դար ձավ Իս րա յե լի ժո ղո վուրդ: Նույն եզ րա հանգ ման 

կա րե լի է գալ նաև Ծննդո ցի պա տում նե րի հի ման վրա: Հին Կտա-

կա րա նում աս վում է, որ իս րա յե լա ցի նե րը Ե գիպ տո սում 400 տա րի 

մնա ցին: Ե թե ըն դու նենք, որ իս րա յե լա ցի նե րի ել քը Ե գիպ տո սից 

տե ղի է ու նե ցել Ք. ա. 1300 թվականից փոքր–ինչ ա վե լի ուշ (սույն 

հարցն ա ռա վել հան գա մա նա լից կքննար կենք ստորև) և այդ թվա-

կա նին գու մա րենք 400 տա րի, կստա նանք Ք. ա. 1700 թվա կա նը, 

այ սինքն` Ե գիպ տո սում հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նա-

կաշր ջա նը: Այս պի սով, Հով սե փի, ինչ պես և Հա կո բի ու իր ըն տա-

նի քի հայտն վե լը Ե գիպ տո սում հա մընկ նում է Ե գիպ տո սում հիք-

սոս–սե միտ նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի հետ:

 2. Հով սե փը Ք. ա. շուրջ 1700 թ. Ե գիպ տոս ստրկու թյան վա-

ճառ ված ա մե նևին միակ ա սիա ցի սե մի տը չէ (Ծննդ. 37. 36 39. 1): 

Բրուկ լին յան թան գա րա նում պահ վող հնա գույն պա պի րուս նե րից 

մե կը պա րու նա կում է մի ե գիպ տա ցի ազ դե ցիկ ազն վա տոհ մի կի 

79 ստրուկ նե րի ցու ցակ, ո րոն ցից 40–ը ծա գու մով Ա սիա յից են 

և ու նեն սե մա կան ա նուն ներ1: Հին ե գիպ տա կան վա վե րա գրե-

րից հայտ նի է, որ ե գիպ տա ցի նե րն Ա սո րի քից բարձր գնե րով էին 

ստրուկ ներ ձեռք բե րում: Քա նա մու կամ քա նան ացի բա ռը հին 

ե գիպ տա կան վա վե րագ րե րում ստրու կի հո մա նիշն էր2:

3. Ծննդոց գրքում հի շա տակ վում են Հին Ե գիպ տո սում մե ծա-

պես տա րած ված զա նա զան պաշ տոն ներ ու տիտ ղոս ներ: Օ րի-

նակ` գլխա վոր տա կա ռա պե տի և գլխա վոր մա տա կա րա րի պաշ-

տոն նե րը, ըստ հնա գի տա կան տվյալ նե րի, ի րոք հան դի պում են 

ե գիպ տա կան պա լա տա կան պաշ տոն նե րի մեջ: Պաշ տո նը, ո րը 

Պե տափ րե սը Հով սե փին տվեց. «Դրա հա մար էլ նա նրան իր տան 

վե րա կա ցու կար գեց և իր ողջ ու նեց վածքը վստա հեց Հով սե փին» 

1 Thompson J. A., Op. cit. P. 44-45.
2  Free J. P., Op. cit. P. 74.
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(39. 4), իս կա պես գո յու թյուն է ու նե ցել Հով սե փի օ րոք` ե գիպ տա-

ցի ազն վա տոհ մի կե րի տնե րում1:

4. Ո րոշ հե տա զո տող ներ արժանահավատ չեն համարում այն 

փաստը, ըստ ո րի Պե տափ րե սի կի նը հնա րա վո րու թյուն ու ներ հա-

ճա խա կի հա ղոր դակց վե լու Հով սե փի հետ և ա մեն օր նրան մեր ձե-

նա լու ա ռա ջար կու թյուն ա նե լու (39. 10), քա նի որ Հով սե փի` իբ րև 

գլխա վոր վե րա կա ցուի զբա ղեց րած սեն յակ նե րը իբր թե գտնվում 

էին Պետ ափ րե սի և նրա կնոջ ննջա րա նից բա վա կա նին հե ռու: 

Սա կայն Թելլ–ալ–Ա մառ նա յի (Կենտ րո նա կան Ե գիպ տոս) պե-

ղում նե րը լույս աշ խարհ հա նե ցին բնա կե լի տնե րի ա վե րակ ներ, 

ո րոնց հա տա կա գի ծը ցույց տվեց, որ տնտե սա կան սեն յակ նե րը 

գտնվում էին տան ետ նա մա սում, ուս տի նախ քան այն տեղ մտնե լը 

պետք էր անց նել տան գլխա վոր մա սով: Այդ պի սին էր նաև Պե-

տափ րե սի տու նը: Այս պի սով, Հով սե փը, իբ րև տան կա ռա վա րիչ և 

վե րա կա ցու, ա մեն օր անց նում էր ամ բողջ տնով` իր տի րոջ տնտե-

սա կան սեն յակ նե րը մտնե լու հա մար2: Ուս տի միան գա մայն բնա-

կան է, որ նա կա րող էր ա մեն օր զրու ցել Պե տափ րե սի կնոջ հետ` 

լուռ տա նե լով նրա հա մառ նկրտում նե րը:

 5. Հայտ նի պատ մու թյու նից հե տո, երբ Պե տափ րե սի կի նը 

զրպար տում է Հով սե փին, նրան բանտ են գցում, ինչ պես այդ մա-

սին պատ մում է Ծննդոց գիր քը (39. 17): Բազ մա թիվ հնա գի տա կան 

հե տա զո տու թյուն ներ խո սում են Հով սե փի` Ե գիպ տո սում ապ րե-

լու ժա մա նակ նե րում ար դեն գո յու թյուն ու նե ցած մեծ բան տե րի 

մա սին: Զնդան նե րից ո՞ր մե կում էր Հով սե փը: Գեր մա նա ցի ե գիպ-

տա գետ Է բեր սը Հով սե փի ա զա տազրկ ման վայ րը նույ նաց նում 

է Մեմ փիս քա ղա քի բեր դի հետ, ո րի ա նու նը «Սպի տակ պատ» 

էր: Աստ վա ծաշն չի եբ րա յա կան բնագ րում Հով սե փի բան տը sohar 
բա ռով է ար տա հայտ ված, ո րը բա ռա ցի թարգ ման վում է«կլոր 

տուն»: Հա վա նա բար խոսքն այս տեղ կլոր աշ տա րա կի մա սին է, 

որն օգ տա գործ վում էր իբ րև պե տա կան բանտ: Թե բեի (Ստո րին 

Ե գիպ տոս) բան տախ ցե րը, որտեղ ե գիպ տա ցի փա րա վոն Թութ-

մոս III–ի (Ք. ա. 1501–1447 թթ. կամ 1482–1428 թթ.) հրա մա նով 

1  Free J. P., Op. cit. Thompson J. A. Op. sit.
2  Free J. P., Op. cit. P. 74-75.
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կա լան քի տակ էին առն վել ա սո րի գե րի նե րը, կոչ վում էին suhan: 

Նայ տը գտնում է, որ սե մա կան sohar–ը հա մա պա տաս խա նում է 

ե գիպ տա կան suhan բա ռին: Ա. Յա հու դան մատ նան շում է այս բա-

ռը, ո րը նման է sohar–ին և հա ճախ է հան դի պում ար ձա նագ րու-

թյուն նե րում: Այս բա ռով էր ար տա հայտ վում ամ րոց–բան տը, ո րը 

գտնվում էր Պա ղես տի նի սահ մա նից ոչ հե ռու: Այս տեղ պահ վում 

էին կա րևոր հան ցա գործ ներ, ինչ պես և բարձ րաս տի ճան ան ձինք` 

զա նա զան չա րա շա հում նե րի, կա շա ռա կե րու թյան և այլ նի հա-

մար: Յա հու դան են թադ րում է, որ Հով սեփն ա մե նայն հա վա նա-

կանությամբ հենց այս ամ րո ցում էր բան տարկ ված1:

6. Կաս կա ծի տե ղիք չի տա լիս նաև գլխա վոր տա կա ռա պե տի և 

գլխա վոր մա տա կա րա րի պաշ տոն նե րի գո յու թյան փաս տը, ո րոնց 

մա սին Սուրբ Գիրքն ա սում է, որ նրանք Հով սե փի մոտ նետ վե-

ցին (Ծննդ. 40. 1–3): Հին ե գիպ տա կան վա վե րագ րե րը հա րուստ 

փաս տա ցի նյու թեր են մեզ ըն ձե ռում, ո րոնք վկա յում են Ե գիպ-

տո սի հա սա րա կա–տնտե սա կան կյան քում տնտես վար նե րի պաշ-

տոն նե րի (տան տնտե սու թյան վե րա կա ցուի), վե րահս կիչ նե րի, 

հաց թուխ նե րի առ կա յու թյան մա սին: Հա ցի պատ րաստ ման բո-

լոր փու լե րը` խմո րի հուն ցու մից սկսյալ և այլն, ար տա ցոլ ված են 

ե գիպ տա կան դամ բա րան նե րի որմ նան կար նե րի սյու ժեում: Այս 

որմ նան կար նե րի մեջ պատ կեր ված են վե րա կա ցու ներ և ու րիշ 

ծա ռա ներ, ով քեր գլխի վրա տա նում են հա ցով և այլ խմո րե ղե նով 

լի զամբ յուղ ներ:

Սա հա ցը տա նե լու հենց այն ե ղա նակն է, ո րը նկա րագ րեց 

Հով սե փին գլխա վոր մա տա կա րա րը (Ծննդ. 40. 16–17):

  7. Ո րոշ հե տա զո տող ներ կաս կա ծի տակ են առ նում փա րա վո-

նի հրա մա նով Հով սե փին այս քան բարձր պաշ տո նի նշա նա կե լու 

սուրբգ րա յին փաս տը: Սա կայն այս հարցն էլ է հնա գի տու թյամբ 

լու սա բան ված: 

Նա խևա ռաջ անհ րա ժեշտ է նշել, որ ըստ Սուրբ Գրքի` Հով-

սե փին շնորհ ված բարձր տիտ ղոս նե րը բա ցա ռա պես ե գիպ տա-

կան էին: Ու շագ րավ է հատ կա պես փա րա վո նի հե տև յալ ար տա-

1 Yahuda A. S., The Language of the Pentateuch in Its Relation to Egyptian. Մեջ բե-
րումն  ըստ Free J. P., Op. cit. P. 75.
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հայ տու թյու նը. «Դու՛ ե ղիր իմ տան վե րա կա ցուն, և քո հրա մա նին 

թող են թարկ վի՛ իմ ամ բողջ ժո ղո վուր դը» (Ծննդ. 45. 8): Հով սե փը 

դար ձավ «փա րա վո նի գոր ծե րի վե րա կա ցուն, նրա ողջ տան տե րը 

և հա մայն ե գիպ տա ցի նե րի երկ րի իշ խա նը» (Ծննդ. 45. 8): Հով սե-

փը զբա ղեց նում էր Հին Ե գիպ տո սի վար չա պե տին հա վա սար մի 

պաշ տոն, թեև ի րա կա նում նրա պաշ տո նը ա վե լի բարձր էր` նա 

պե տա կան ստո րա կար գու թյան մեջ փա րա վո նից հե տո երկ րորդն 

էր1: Ի մի ջիայ լոց, Լի վեր պու լի հա մալ սա րա նի ե գիպ տա գի տու թյան 

պրո ֆե սոր Տ. Է րիկ Փի տը և Գ. Ա. Բար թո նը հաս տա տում են այդ-

ժամ Ե գիպ տո սում տա րած ված այն պի սի ա նուն նե րի պատ մա կան 

հա վաս տիու թյու նը, ինչ պի սիք են, օ րի նակ` Ա սա նե թը` Հով սե փի 

կնոջ անունը և Պե տափ րե սը` նրա կնոջ հոր անունը (41. 45)2:

Այժմ անդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե քա նա նա ցի ստրու կը, 

ինչ պի սին Հով սեփն էր, ինչ պե՞ս կա րող էր այդ քան բարձր պաշ-

տո նի ար ժա նա նալ: Ան կաս կած, Աստ ված հո վա նա վո րում էր Հով-

սե փին. հնա գի տու թյունն իր հեր թին դա անհ նա րին չի հա մա րում: 

Ըստ Ե գիպ տո սում պեղ ված նյու թե րի` օ տա րերկ րա ցի նե րը, այդ 

թվում նաև քա նա նա ցի նե րը, Հին Ե գիպ տո սի բո վան դակ պատ-

մու թյան ընթացքում բարձր պաշ տոն ներ են ստանձ նել: Ա. Էր մա-

նի կար ծի քով. «Պա լա տա կան պաշ տոն նե րում հա ճախ էին օ տա-

րերկ րա ցի ներ պա տա հում, ով քեր հնա րա վոր է, որ ստրուկ ներ 

լի նեին»: Այդ պի սի քա նա նա ցի նե րից մե կը «Նո րին մե ծու թյան 

գլխա վոր մու նե տիկն» էր, ով ար քու նի քում կնքված էր «Ռե տա-

ճա րի Ռամ զես» ան վամբ3: Այս վկա յու թյու նը հա մա հունչ է Ծննդոց 

գրքում պատմ վա ծին. այն է` փա րա վո նը Հով սե փին ե գիպ տա կան 

Փսոմփ թոմ բա նե ա նու նը տվեց (41. 45), ին չը նշա նա կում է «ժո-

ղովր դին կե րակ րող», «ժո ղովր դի փրկիչ» կամ «կյան քի հիմ նա-

դիր» կամ «գաղտ նա գի տու թյուն ու նե ցող և գաղտ նիք բա ցա հայ-

տող»: Դու դու ա նու նով մեկ ու րիշ քա նա նա ցի փա րա վո նի ար քու-

նի քում բարձր դիր քի հա սավ, ին չի մա սին վկա յում է մեզ հա սած 

մի ու ղերձ, ո րը նրան էր հղել ոմն ա մոր հա ցի: Իսկ ազ գու թյամբ 

քա նա նա ցի Մե րի–Ռան փա րա վո նի համ հար զը դար ձավ: Քա նա-

1 Thompson J. A., Op. cit. P. 45.
2 Free J. P., Op. cit. P. 79.
3 Erman A., Life in Ancient Egyrt. Տե՛ս Free J. P., Op. cit. P. 76.
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նա ցի Յանգ խա մին հա ջող վեց 

Հով սե փի պես բարձր պաշ-

տո նի հաս նել: Նա փա րա վո-

նի լիա զորն էր Հին Ե գիպ տո-

սի շտե մա րա նը հան դի սա ցող 

ե գիպ տա կան գա վառ նե րից 

մե կում: Բա ցի այդ, հնա գետ 

Օլբ րայ թը վկա յու թյուն ներ է 

գտել այն մա սին, որ Հով սե փը 

փա րա վո նի կող մից վար չա պետ նշա նակ ված միակ սե մի տը չէր. 

ոմն սե միտ` շատ հին եբ րա յա կան Խուր ա նու նով, Ք. ա. XVII դ. 

զբա ղեց նում էր Հով սե փի պաշ տո նը: Այս պի սով հնա գի տու թյու նը 

մեզ մի շարք ա պա ցույց ներ է ըն ձե ռում, ո րոնք հաս տա տում են, որ 

Հով սե փի` այդ քան բարձր և պա տաս խա նա տու պաշ տոն ստանձ-

նե լը միան գա մայն հնա րա վոր բան էր:

  8. Սուրբ Գրքի պատ մա կան հա վաս տիու թյան օգ տին խո-

սող մեկ այլ փաս տարկ կա` Հով սե փին փա րա վո նից հե տո երկ-

րորդ այր կար գե լու հա դի սա վոր ա րա րո ղա կար գի ման րա մասն 

նկա րագ րու թյու նը: Ա հա թե ինչ է այդ մա սին գրում Մով սես մար-

գա րեն. «Եվ փա րա վո նը մա տից հա նե լով իր մա տա նին, դրեց 

Հով սե փի մա տին, նրան հագց րեց բե հեզ յա պատ մու ճան, ոս կե 

ման յակ անց կաց րեց նրա պա րա նո ցին, նրան նստեց րեց իր երկ-

րորդ կառ քը: Մու նե տի կը Հով սե փի ա ռա ջից գնա լով` այդ մա սին 

ազ դա րա րեց, և նա վե րա կա ցու կարգ վեց ե գիպ տա ցի նե րի երկ րի 

վրա» (Ծննդ. 41. 42–43): Սույն ա րա րո ղա կար գը ար տա ցոլ ված է 

Հին Ե գիպ տո սի ման րան կար չու թյան մեջ ու բարձ րա քան դակ նե-

րում: Մեզ հա սած մի հրա շա կերտ սա լի կի վրա պատ կեր ված է, 

թե ինչ պես է փա րա վո նը այդ նույն ե ղա նա կով հար գան քի տուրք 

մա տու ցում ոմն այ րի. այն թվագր վում է Սե թի I փա րա վո նի (Ք. ա. 

1308–1209 թթ.) գա հա կալ ման շրջա նով: Ավելին, Հով սե փի երկ-

րորդ կառ քի ըն դու նու մը, ո րը ցույց է տա լիս, որ նա իշ խա նա կան 

աս տի ճա նա կար գում զբա ղեց րել է փա րա վո նից հե տո ա ռա վել 

պատ վա վոր երկ րորդ տե ղը, հան գա մանք է, ո րը, ըստ հնա գետ-

Եգիպտական փուռ
(ըստ հին որմն անկարի):
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նե րի, մատ նան շում է, թե դա տե ղի է ու նե ցել հիք սոս նե րի իշ խա-

նու թյան օ րոք: Չէ՞ որ հիք սոս նե րով էր պայ մա նա վո րված Ե գիպ-

տո սում ա րա գըն թաց մար տա կառ քե րի ե րևան գա լը, այն պես որ 

նախ քան հիք սոս նե րի ար շա վան քը նման սո վո րու թյուն պա լա-

տա կան ա րա րո ղա կար գում գո յու թյուն չու ներ1: 

9. Հին Կտա կա րա նում աս վում է, որ Հով սե փին նախ քան փա-

րա վո նի ա ռաջ կանգ նեց նե լը սափ րե ցին (41. 14): Այս մանրուքը 

ե գիպ տա կան աղբ յուր նե րին հա մա հունչ պատ մա կան վկա յու թյուն 

է, ո րը հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի, քան զի հին հրեա նե րը 

մո րուք էին պա հում, իսկ ե գիպ տա ցիք, ընդ հա կա ռա կը, սափր վում: 

10. Հին Ե գիպ տո սում սո վի տա րի նե րի մա սին բա զում գրա-

վոր վկա յու թյուն ներ են պահ պան վել: Հատ կա պես ու շագ րավ է 

Ա սուա նի մոտ գտնվող Է լե փան տին կղզու ար ձա նագ րու թյու նը, 

որ տեղ նշվում է յոթ նամ յա ե րաշ տի մա սին, քան զի Նե ղոսն այդ 

ըն թաց քում ոչ մի ան գամ չէր վա րա րել: Դա տե ղի է ու նե ցել Ք. ա. 

մոտ 2700 թ.՝ նշա նա վոր Ջո սեր փա րա վո նի օ րոք: Ջո սե րը Նե ղոս-

յան շե մեր կոչ վող շրջա նի կա ռա վար չի հետ մի ու ղերձ է հղում Է լե-

փան տին, որտեղ աս վում է. «Ես շատ ան հան գիստ եմ ար քու նի-

քում մնա ցած նե րի հա մար: Սիրտս վշտից ճմլվում է, քան զի ա հա 

յոթ տա րի է, ինչ Նե ղո սը ա փե րից չի ել նում: Մրգե ղե նը շատ քիչ է, 

բան ջա րե ղեն չկա, ա մեն տե սա կի սննդամ թեր քի կա րիք կա: Հա-

րևա նը գո ղա նում է հա րևա նից, ե րե խա նե րը լա ցում են, պա տա նի-

նե րը ան գոր ծու թյան են մատն ված, ծե րե րի սրտե րը տրտմած են, 

իսկ մար մին նե րը` թու լա ցած, նրանք նստած են հո ղի վրա: Պա-

լա տա կան նե րը շփոթ ված են: Ամ բար նե րը բաց ված են, սա կայն 

այն, ինչ մնա ցել է, քիչ է»2: Ե գիպ տո սում պե ղում նե րից բաց վե ցին 

շտե մա րան նե րի մնա ցորդ ներ` նման վե րը նշված նե րին: Այս պի-

սով հա ցա հա տիկ ամ բա րե լու հրա ման նե րի մա սին Աստ վա ծաշն-

չի վկա յու թյուն նե րը (Ծննդ. 41. 33–36 և 47–49) լիո վին հա մա հունչ 

են նմա նօ րի նակ ի րա վի ճակ նե րում Ե գիպ տո սում ձեռ նարկ ված 

մի ջո ցա ռում նե րին:

1 Thompson J. A., Op. cit. P. 45. Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 128-129.
2 Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 130.
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Նույն պի սի վկա յու թյուն-

ներ է բո վան դա կում Ք. ա. մոտ 

2400  թ. թվագր վող հար թա-

քան դա կը, ո րի վրա պատ կեր-

ված է սո վից նվա ղած բե դուին` 

դուրս ցցված կո ղե րով: Հով սե-

փից դույզն–ինչ ուշ ապ րած Բե-

բի բարձ րաս տի ճան պաշտոնյայի թո ղած մեկ այլ բնո րոշ ար ձա-

նագ րու թյու նում աս վում է. «Սո վի եր կա րա տև շրջա նում ես ա մեն 

տա րի իմ քա ղա քին ցո րեն էի մա տա կա րա րում»: Հով սե փի աս տի-

ճա նա վոր նե րը, ան կաս կած, նույն բանն էին ա նում` Ե գիպ տո սի 

բո լոր քա ղաք նե րի բնակ չու թյա նը կե րակ րե լու հա մար1:

11. Ե գիպ տո սում Հով սե փի և Հա կո բի հաս տատ վե լու առն չու-

թյամբ Սուրբ Գրքի ստույգ և պատ մա կան հա վաս տիու թյան մեկ 

այլ ա պա ցույց է ծա ռա յում այն փաս տը, որ Ե գիպ տո սի սահ ման-

նե րից դուրս ապ րող մար դիկ սո վի տա րի նե րին գա լիս էին Նե ղո-

սի բեր րի եր կի րը` ցո րեն ձեռք բե րե լու նպա տա կով: Զո րօ րի նակ` 

հնա գի տա կան պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված մի պա պի րուս բո-

վան դա կում է Սե թի II (Ք. ա. մոտ 1210) փա րա վո նի գա հա կա լու-

թյան օ րոք սահ մա նա յին ու ղե կա լի մի սպա յի զե կու ցա գիր Բե դի 

ա նու նով ոմն ե դո մա ցու, այ սինքն` Ե դոմ երկ րի բնակ չի մա սին, ում 

սո վի ժա մա նակ սահ մանն անց նե լու թույլտ վու թյուն էր տրվել: Զե-

կույ ցում աս վում է. «Մենք թույ լատ րե ցինք քոչ վոր ե դո մա ցի նե րին 

Մե նեփ թա յի (…) ու ղե կալ–պա հա կա կե տով անց նել Փե կա` մին չև 

Պի փոմ` Մե նեփ թա յի ճա հիճ նե րը…, որ պես զի նրանք և ի րենց հո-

տե րը գտնվեն փա րա վո նի տի րույթ նե րում…»2: Ե գիպ տա գետ նե րի 

կարծիքով նման պա տա հար ներ ա ռաջ էլ էին պա տա հում, հե տևա-

բար, այն, ինչ աս վում է Ծննդո ցի 42–44 գլուխ նե րում Հա կո բի և 

Հով սե փի առն չու թյամբ, դա րե րի հո լո վույ թում բա վա կան սո վո-

րա կան ե րևույթ էր3:

1 Short A. R., Op. cit. P. 26-27.
2 «Papyrus Anastasi VI». Մեջ բեր ված է J. B. Pritchard., Ancient Near Eastern Texts. 
գրքից, 1955, Princeton Univ. Press, Princeton, P. 259.

3  Thompson J. A., Op. cit. P. 46-47.

Հիքսոսների մարտակառք:
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12. Սուրբ Գրքում հա ճախ է հի շա տակ վում ե գիպ տա ցի մո-

գե րի(կա խարդ նե րի) և նրանց կա խար դու թյուն նե րի (Ծննդ. 41. 8, 

Ելք 8. 7,9,11 և այլն) մա սին: Եվ իս կա պես էլ հնա գի տա կան գտա-

ծո նե րը հաս տա տե ցին, որ Հին Ե գիպ տո սում մո գու թյու նը լայ նո-

րեն տա րած ված էր:

13. Եվս մեկ փաստ` մա հա ցած ազն վա տոհ միկ նե րի դիե րի 

զմռսման հին ե գիպ տա կան պրակ տի կան: Ծննդո ցում պատմ վում 

է սպա սա վոր նե րի ձե ռամբ Հա կո բի, ա պա և Հով սե փի զմռսման 

մա սին (50. 2–3, 26): Հիմն վե լով Ե գիպ տոս այ ցե լած հին հու նա-

կան պատ միչ Հե րո դո տո սի վկա յու թյան վրա` կա րող ենք հաս-

տա տել, որ Ծննդո ցում նկա րագր ված զմռսման սո վո րույ թը զուտ 

ե գիպ տա կան է: Քա նա նում, Մի ջա գետ քում և Հա կո բի ազ գա կից-

նե րի մի ջա վայ րում այս սո վո րույ թը բա ցար ձա կա պես ան հայտ էր:

14. Այլ փաս տարկ` պե տու թյան կող մից ստրկա կան ու ժի օգ-

տա գոր ծու մը ծանր հար կա դիր աշ խա տանք նե րում, զո րօ րի նակ` 

աղ յու սա շի նու թյան մեջ, ինչ պես և ա մե նօր յա նե ղու թյուն նե րը, 

ո րոնց մա սին խոս վում է Ելք գրքում (1. 14): Այս ա մե նը Ե գիպ-

տո սի ա ռօր յա կյան քի ի րա կան հատ կա նիշ ներն են: Բա ցի այդ, 

հռչա կա վոր տաս պա տիժ նե րը օժտ ված են ե գիպ տա կան ու րույն 

գծե րով1 (այս մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե՛ս ստո րև):

15. Այն հան գա ման քը, որ Հով սե փին գնած իս մա յե լա ցի վա-

ճա ռա կան նե րը Ե գիպ տոս վա ճա ռե լու էին տա նում խունկ, ռե տին 

և խեժ (Ծննդ. 37. 25), Սուրբ Գրքի պատ մա կան հա վաս տիու թյան 

մեկ այլ կա րևոր վկա յու թյունն է, քան զի Հին Ե գիպ տո սում նման 

ապ րանք նե րի պա հան ջար կը մեծ էր: Դրանք գոր ծած վում էին դի-

ցա պաշ տա կան ա րա րո ղու թյու նե րում, «երբ ա նու շա հոտ խո տե րը 

որ պես խունկ ծխեց նում էին մեհ յան նե րում», կի րառ վում էին նաև 

հի վանդ նե րին կազ դու րե լու և մեռ յալ նե րի զմռսման հա մար2:

16. Մեկ այլ վկա յու թյուն է փա րա վո նի ծննդյան օր վա տո նա-

կա տա րու թյու նը (Ծննդ. 40. 20) և այդ հան դի սու թյա նը բազ մա թիվ 

տա կա ռա պե տե րի և մա տա կա րար նե րի ներ կա յու թյու նը, ո րոն ցից 

նշա նակ վում էր գլխա վոր տա կա ռա պետ և գլխա վոր մա տա կա-

րար (40. 1,2):

1  Short A. R., Op. cit. P. 27.
2 Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 127-128.
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17. Վեր ջա պես նշենք այն հան գա ման քը, որ Սուրբ Գրքի տվյալ 

գլուխ նե րում հի շա տակ վող և այլ գրքե րում բա ցա կա յող բա ռերն 

ու ա նուն նե րը, ինչ պի սիք են` Պե տափ րես և Ա սա նեթ, վկա յում են, 

որ այդ ա նուն ներն ու պատ մա կան անց քե րը գրի առ նողն ապ րել 

է Ե գիպ տո սում և քա ջա տեղ յակ ե ղել դրանց: Եզ րա սի ժա մա նակ-

նե րում Բա բե լո նում կամ Հու դա յում ապ րող ոչ մի դպիր ի զո րու 

չէր լի նի այդ քան ճշգրիտ և հան գա մա նա լից նկա րագ րել այս ա մե-

նը: Այս պի սի սո վո րույթ ներ և պատ մա կան փաս տեր բնո րոշ են 

միայն Ե գիպ տո սին, այն էլ այն ժա մա նակ, երբ այդ տեղ իս րա յե լա-

ցի ներ էին ապ րում: Իսկ այս պատ մա կան անց քե րը Ծննդոց և Ելք 

գրքերում մա տե նագ րեց աստ վա ծա տես Մով սե սը: 

Հով սե փի և իս րա յե լա ցի նե րի` Ե գիպ տո սում բնակ վե լու մա-

սին հինկ տա կա րան յան վկա յու թյուն նե րի պատ մա կան հա վաս-

տիու թյու նը հաս տա տող այս փաս տարկ ներն ամ փո փե լով` մեջ բե-

րենք հնա գետ Վիլ յամ Օլբ րայ թի խոս քը. «Ե գիպ տո սում Իս րա յե լի 

բնակ վե լու փաս տը կեն սա կա նո րեն կա րևոր նշա նա կու թյուն ու-

նի Իս րա յե լի հին պատ մա կան ա վան դու թյան հա մար և չի կա րող 

հերք վել, քա նի որ դրա նով այն ան բա ցատ րե լի բա ցեր կունենա: 

Ընդ հա կա ռա կը, Մով սե սի և Ա հա րո նի ժա ռանգ նե րի ե գիպ տա-

կան ա նուն նե րից դա տե լով` տես նում ենք, որ իս րա յե լա կան ժո-

ղովր դի մի մա սը բա վա կան եր կար է ապ րել Ե գիպ տո սում: Բա-

ցի այդ, հնա գի տու թյամբ ու աշ խար հագ րու թյամբ հաս տատ ված 

բազ մա թիվ ման րա մաս ներ կան, ո րոնք չէին բա ցատր վի, ե թե 

Աստ վա ծաշն չի այդ տե ղե րը ա վե լի ուշ շրջա նում գրված լի նեին: 

Հատ կա պես տպա վո րիչ է Ե գիպ տո սում Հով սե փի, ա պա և Իս րա-

յե լի հաս տատ վե լու ակն հայտ կա պը հիք սոս նե րի ներ խուժ ման 

հետ: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ «Մի ու րիշ թա գա վոր, ո րը 

Հով սե փին չէր ճա նա չում» (Ելք 1. 8) և նե ղում էր իս րա յե լա ցի նե-

րին, ա տե լի ա սիա ցի նե րին (այ սինքն` հիք սոս նե րին) Ե գիպ տո սից 

վռնդե լուց հե տո իշ խա նու թյան ե կած Նոր թա գա վո րու թյան դա-

րաշր ջա նի փա րա վոն նե րից մեկն էր»1:

1  Albright W. F., From the Stone Age to Christianity. Baltimore, 1946. P. 184.



126 

ԻՍ ՐԱ ՅԵ ԼԱ ՑԻ ՆԵ ՐԸ ԳԵ ՍԵՄ ԵՐԿ ՐՈՒՄ

Ծննդոց գրքում աս վում է, որ Հով սե փի հայրն ու եղ բայր-

ները (ըն դա մե նը 75 հո գի) Ե գիպ տոս ժա մա նե լով` բնա-

կու թյուն հաս տա տե ցին Գե սե մում: Գե սեմ ա նու նը, որ Սուրբ 

Գրքից զատ ո րևի ցե այլ տե ղում չի հան դի պում, ու նի նաև մեկ այլ 

տար բե րակ` Գո սոմ` իբ րև քա ղա քի կամ երկ րի ան վա նում (Հե սու 

15. 51; 10. 41) [1]: Են թադր վում է, որ հնդի րան ցի նե րի մոտ այս 

բա ռը «ա րո տա վայ րեր» է նշա նա կել (նման բա ռեր հան դի պում 

են ժա մա նա կա կից Հնդկաս տա նի լե զու նե րում), իսկ հիք սոս նե-

րը, նրան ցից փո խա ռե լով, ներ մու ծե ցին այս բա ռը Ե գիպ տո սը 

գրա վե լուց հե տո: Հա մե նայն դեպս ակն հայտ է, որ սուրբգ րա յին 

Գե սեմ եր կիրն իր ար գա վանդ ա րո տա վայ րե րով գտնվե լիս է ե ղել 

ար դի Վա դի–Թու մի լա թի շրջա նում` Նե ղո սի դել տա յի ա րևել յան 

մա սում: Այս տե ղան քը 30–40 մղոն եր կայն քով նեղ հո վիտ է` ըն-

կած Նե ղո սի գե տա հու նի և Թիմ սահ լճի («Կո կոր դի լոս նե րի լճի») 

մի ջև: Սա այդ տա րած քի ա մե նաար գա վանդ շրջան նե րից մեկն է, 

ո րը Սուրբ Գրքում հի րա վի բա րե բեր է կոչ ված (Ծննդ. 47. 1, 6, 11)1:

Հա ջորդ տա րի նե րին սե միտ նե րը ե գիպ տա ցի նե րի կող մից 

նվաս տաց ման և ճնշման են թարկ վե ցին, քա նի որ ա կա մա յից 

հրեաները նրանց մոտ նույն պես սե մա կան ցե ղին պատ կա նող 

հիք սոս նե րից եր բեմ նի կրած նե ղու թյուն նե րի դա ռը հու շեր էին 

ա ռա ջաց նում: Բայց հատ կա պես հարկ է մատ նան շել, որ ե գիպ-

տա ցի նե րը «զզվում էին» հո վիվ նե րից (Ծննդ. 43. 32; 46. 34), այ-

սինքն` այդ մար դիկ ա տե լի և խոր շե լի էին, քա նի որ, ըստ ե րևույ-

թին, Ե գիպ տո սում ոչ խար նե րի հո տե րը միշտ հով վում էին հա սա-

րա կու թյան ա մե նա ցածր խա վի մար դիկ, թե րևս օ տա րերկ րա ցի-

նե րը (ոչ ե գիպ տա ցի նե րը): Ինչ պես ար դեն նշել ենք, հիք սոս նե րի 

տի րա պե տու թյան օ րոք Ե գիպ տոս հոր դե ցին մեծ թվով սե միտ ներ 

(նա խևա ռաջ պա ղես տին յան քա նա նա ցի ներ և ա մոր հա ցի ներ), 

ով քեր խո սում էին նույն լեզ վով, ինչ Հով սեփն ու իր ըն տա նի քի 

1 Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 34-35
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ան դամ նե րը: Այս պես օ րի նակ` դա տե լով ե գիպ տա կան սրբա զան 

կո յաբ զեզ նե րի պատ կեր նե րի մա կագ րու թյուն նե րից` հիք սոս յան 

ար քա յազ ուննե րից մե կի ա նու նը Հա կոբ–խուր էր, վար չա պե տի 

ա նու նը` Խուր: Ըստ Մ. Բար րոու զի` «բո լոր մե րօր յա պատ մա-

բան նե րը հա մա կար ծիք են, որ հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյան 

օ րոք հան գա մանք նե րը բա րեն պաստ էին Հով սե փին բարձր պաշ-

տո նի նշա նա կե լու, ինչ պես և Հա կո բի՝ Ե գիպ տո սում բնակ վե լու 

հա մար»1:

Երբ ե գիպ տա ցի նե րը վռնդե ցին հիք սոս–տի րա կալ նե րին և 

ի րենց ձեռքն ա ռան երկ րի կա ռա վա րու մը, սե միտ նե րը եր կու 

պատ ճա ռով խիստ հսկո ղու թյան տակ առն վե ցին. ա) սե միտ–հիք-

սոս նե րը ա տե լի բռնա կալ ներ էին ի րենց երկ րում, բ) մտա վա խու-

թյու նից, որ սե միտ նե րը կրկին կա րող են զո րա նալ և իշ խա նու-

թյա նը տի րա նալ: Այն, ինչ պա տա հեց բո լոր սե միտ նե րի հետ, 

պա տա հեց նաև Հա կո բի սե րունդ նե րի հետ: Այդ պատ ճա ռով Ելք 

գրքի ա ռա ջին գլխում կար դում ենք այն մա սին, թե ինչ պես ե գիպ-

տա ցի նե րը սկսե ցին չար չա րել իս րա յե լա ցի նե րին: 

Անհ նար է ճշգրտու թյամբ ո րո շել Ել քի ա ռա ջին գլխում շա-

րադր ված անց քե րը բո վան դա կող պատ մա կան ժա մա նա կաշր-

ջա նի տևո ղու թյու նը: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այս ժա մա-

նա կա հատ վա ծը շուրջ 400 տա րի էր, սա կայն Սուրբ Գիր քը այդ 

մա սին ո չինչ չի հայտ նում: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում երկ րի 

բնակ չու թյան քա ղա քա կան և էթ նի կա կան կա ռուց ված քը զգա լի 

փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վեց: Հով սե փի` Ե գիպ տո սում բարձր 

պաշ տո նի նշա նակ վե լու պատ մու թյունն ընկ նում է Ք. ա. մոտ 

1700  թ.: Այն ժա մա նակ Հին Ե գիպ տո սի ար քու նի գա հա նիս տը 

տե ղա կայ ված էր Գե սե մից ոչ հե ռու, ին չը մեզ հու շում են Ծննդո ցի 

46 և 47 գլուխ նե րը, որոնց համաձայն փա րա վո նի պա լա տից մին չև 

Գե սեմ տա նող ճա նա պար հը անց նում էին անն շան ժա մա նա կում: 

Նա խորդ գլխում ար դեն խոս վել է այն մա սին, որ հիք սոս նե րի 

ոս տա նը Նե ղո սի դել տա յում տե ղա կայ ված Ա վա րիսն էր, այ նինչ 

1 Burrows M., What Mean These Stones? N. Haven: American Schools of Oriental 
Research,1941. P. 71.
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հիք սոս նե րի տի րա պե տու թյու նից ա ռաջ և հե տո Հին Ե գիպ տո սի 

մայ րա քա ղա քը երկրի հարավում գտնվող Թե բե քաղաքն էր:

Սա կայն նախ քան այս գլու խը եզ րա փա կե լը, նշենք եր կու հան-

գա մանք, ո րոնք կա րող են բա ցատ րել վկա յու թյուն նե րի պա կա սը 

իս րա յե լա ցի նե րի` Ե գիպ տո սում հաս տատ վե լու առն չու թյամբ. ա) 

ե գիպ տա ցիք ա տում էին իս րա յե լա ցի նե րին և հիք սոս նե րին վտա-

րե լուց հե տո ոչն չաց րին այն ա մե նը, ինչ առնչ վում էր նրանց հետ, 

բ) իս րա յե լա ցի ներն ապ րում էին հե ռա վոր Գե սե մում` եր բեք, սա-

կայն, չկորց նե լով ի րենց ինք նու թյու նը և ա նա ղարտ պա հե լով 

ի րենց կրոնն ու հա վատն ի րենց հայ րե րի Աստ ծո նկատ մամբ:

ՓԻ ԴՈՆ ԵՎ ՌԱ ՄԵ ՍԵ ՔԱ ՂԱՔ ՆԵ ՐԸ

Ելք գրքի ա ռա ջին գլխում ամ փոփ կերպով շա րադր վում 

է իս րա յե լա ցի նե րի՝ Ե գիպ տոս տե ղա փոխ վե լու մա սին և 

նշվում, որ ո րոշ ժա մա նակ անց այդ երկ րում նրանք խիստ բազ-

մա ցան (Ելք 1. 1–7): Ըստ 8–րդ հա մա րի՝ «Գահ բարձ րա ցավ մի 

նոր թա գա վոր, ո րը Հով սե փին չէր ճա նա չում», և ո րը Իս րա յե լից 

ժո ղովր դի ա ճը կանգ նեց նե լու նպա տա կով հրա մա յեց մահ վան 

մատ նել նո րա ծին ա րու նե րին (Ելք 1. 15–16): 

Սուրբ Գիր քը չի տա լիս այդ փա րա վո նի ա նու նը, սա կայն այդ 

պատ մա կան շրջա նը հնա գի տու թյան տե սա կե տից բավական 

մանրամասնորեն լու սա բան ված է:

Պատ մա կան և հնա գի տա կան վկա յու թյուն նե րից հայտ նի է, 

որ Ք. ա. 1580–ա կան նե րին բնիկ բնակ չու թյու նը գրե թե 150–ամ յա 

(1730/1720–ից մին չև 1580/1570 թթ.) ա նո ղոք հարստահարու թյու-

նից հե տո դուրս վռնդեց հիք սոս նե րին1: Հան րա հայտ է նաև այն, 

որ Ելք գրքում հի շա տակ ված փա րա վո նը, ով Հով սե փի մա սին 

ո չինչ չգի տեր, տե ղաբ նիկ էր և հիք սոս տի րա կալ նե րին փո խա րի-

1  Հիք սոս նե րի ներ խու ժու մը Ե գիպ տոս սկսվեց Ք. ա. 1900 թվից, իսկ 1730 թ. նրանք 
ար դեն այդ երկ րի լիի րավ տե րերն էին, ինչ պես իր հոդ վա ծում գրում է Ռ. Էնգ բեր գը 
(տե՛ս Engberg R. M., The Hyksos Reconcidered//Studies in Ancient Oriental Civili-
zation. Chicago:The University of Chicago Press,1939. P. 25-34).
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նած 18–րդ հարս տու թյան ա ռա ջին փա րա վո նն էր: Ըստ Ֆրիի` 

այդ փա րա վոնն Ամ հո սիս I–ն1  (կամ Ա մո սիս, կամ էլ Ա մա սիս) էր, 

ով գա հա կա լել է Ք. ա. 1580–ից մինչև 1557 թ.2: Վ Կել լե րը գտնում 

է, որ «նոր թա գա վո րը, ով Հով սե փի մա սին ո չինչ չգի տեր, հա վա-

նա բար, Ռամ զես II–ն (Ք. ա. 1290–1224 թթ. կամ 1324–1258 թթ.)

էր, կամ ծայ րա հեղ դեպ քում նրա նա խորդ նե րից մե կը»3: Ավելին, 

Վ. Կել լերն ա սում է, որ փա րա վո նի «ան տեղ յա կու թյու նը» Հով սե-

փից «լիո վին բա ցատ րե լի է, քան զի Հով սե փը ապ րել է նրա նից մի 

քա նի դար ա ռաջ՝ հիք սոս նե րի դա րաշր ջա նում, իսկ ե գիպ տա ցի-

նե րը բնավ չէին կա մե նում հի շել ա տե լի տի րա կալ նե րի և մա նա-

վանդ մե ծա տոհ միկ նե րի ու իշ խան նե րի ա նուն նե րը: Ուս տի, ով էլ 

որ լիներ նոր հարս տու թյան փա րա վո նը՝ Ռամ զես II–ը (ում հույ-

նե րը Սե զոստ րիս էին ան վա նում) [1], կամ նրա նա խորդ նե րից 

մեկ ու րի շը, միևնույն է, չէր ճա նա չում Հով սե փին, ինչ պես և «ա մեն 

մի բա րե խիղճ ե գիպ տա ցի»4:

Ե գիպ տա ցի փա րա վո նը, ում մա սին պատմ վում է Ելք գրքում, 

Ա մա սիս I–ը լի ներ, թե Ռամ զես II–ը, ա մեն դեպ քում սե րում էր 

այն հարս տու թյու նից, ո րի օ րոք իս րա յե լա ցի նե րը չար չար վում 

էին հար կա դիր աշ խա տանք նե րում և նա խևա ռաջ «Փի դոն, Ռա մե-

սե և Ովն» բեր դա քա ղաք նե րի կա ռուց մա ն ժամանակ (Ելք 1. 11, 

14 ըստ հու նա կան թարգ մա նու թյան): 1883 թ. շվեյ ցա րա ցի հնա-

գետ Նա վիլ լը Նե ղո սի դել տա յում գտնվող Թելլ–ալ–Մաս կու թում 

կա տա րած պե ղում նե րի ժա մա նակ «Փի տում» (կամ Փիր–Ա տում) 

բա ռը հայտ նա բե րեց, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում է «Թու մա 

չաստ ծու տուն»: Նա վիլլն այն եզ րա կա ցու թյան ե կավ, որ Թելլ–

ալ–Մաս կու թը իս րա յե լա ցի նե րի ձե ռամբ կա ռուց ված հնա մե-

նի Փի դոն քա ղաքն է: Հե տա զո տող նե րից ո մանք կաս կա ծի տակ 

ա ռան Նա վիլ լի եզ րա կա ցու թյու նը, սա կայն ա մե րի կա ցի հնա գետ 

Վ. Օլբ րայ թը պաշտ պա նեց իր գոր ծըն կե րոջ կար ծի քը` նշե լով, որ 

1  Free J. P. Op. cit. P. 84.
2 Ժա մա նա կագ րու թյունն ըստ Breasted J. H. A History of Egypt. N. Y.: Scribner’s -ի, 

1912. P. 599.
3  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 149-150.
4  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 

9 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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մյուս ներն էլ են նրա հետ հա մա ձայն1: Հե տա գա յում նա Փի դո նը 

նույ նաց րեց Վա դի–Թու մի լա թում գտնվող Թելլ–ալ–Ռե տա բա յի 

հետ (Թելլ–ալ–Մաս կու թից 8,5 մղոն դե պի ա րև մուտք): Օլբ րայթն 

իր հեր թին Թելլ–ալ–Մաս կու թը նույ նաց րեց հին Սոկ քո թի (ներ-

կա յիս Թելլ–Ակ սաս) հետ, ո րը նույն պես կապ ված էր Իս րա յե լի` 

Ե գիպ տո սում բնակ վե լու հետ (Ելք 12. 37; 13. 20): Քա նի որ այս 

քա ղաք նե րը շատ մոտ են ի րար, իսկ Ել քում աս վում է, որ այս 

եր կու քա ղաք ներն էլ առնչ վում են Իս րա յե լի` Ե գիպ տո սում հաս-

տատ վե լու հետ, ա պա Թելլ–ալ–Մաս կու թում բաց ված աղ յու սա-

րանների մնա ցորդ նե րը կա րող են հա րա բե րակց վել Ելք գրքի Ա 

գլխի վկա յու թյուն նե րին:

Մյուս քա ղա քը` Ռա մե սեն, սո վո րա բար նույ նաց վում է հիք-

սոս նե րի մայ րա քա ղաք Ա վա րի սի հետ, ո րը հե տա գա յում Թա նիս 

վե րան վան վեց: 1919–1930 թթ. Ստրաս բուր գի հա մալ սա րա նի 

պրո ֆե սոր Պիեռ Մոն թենը պե ղեց Թա նիս քա ղա քի տեղավայրը: 

Մոն թեն վստահ էր, որ Ռա մե սեն (կամ Փի–Ռամ սին, այ սինքն` 

Ռամ սիի Տու նը), ո րը եր կու հար յուր տա րի (Ք. ա. մոտ 1300 թվից 

մին չև 1100 թ.) այդ նույն ա նունն էր կրում, գտնվում էր Թա նի սի 

տե ղում: Թա նի սը Թելլ–ալ–Մաս կու թից և Թելլ–ալ–Ռե տա բա յից 

մի քիչ հյու սիս էր գտնվում2: Չա փա զանց հատ կան շա կան է, որ 

1  Albright W. F. Recent Discoveries in Bible Lands// Young’s Analytical Concordance 
to the Bible. N. Y.:Funk and Wagnalls Co., 20th ed., 1963. P. 6.

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 57-58; FreeJ. P. Op. cit. P. 85-86.

Ռամզես II փարավոնը Քադեշ քաղաքի մոտ խեթերի դեմ ճակատամարտում 
(Ք. ա.  2-րդ հազարամյակի հին եգիպտական բարձրաքանդակի մի  հատված):



    131

հնա գետ նե րը այս եր կու քա ղաք նե րը` Փի դոնն ու Ռա մե սեն պե-

ղե լիս ամ բար նե րի ու պա հեստ նե րի մնա ցորդ ներ հայտ նա բե րե-

ցին, ին չը մատ նա ցույց է ա նում Ռամ զես II–ի գա հա կա լու թյան 

շրջա նը, ինչ պես և Ռամ զես II–ի դա րաշր ջա նով թվագր վող մի ար-

ձա նագ րու թյուն, ո րում աս վում է «P. r.»–նե րի մա սին, ով քեր քա-

րեր էին կրում բեր դա քա ղաք Փի–Ռամ սի–Մե րի–Ա մո նի (այ սինքն` 

Ռա մե սե յի) հա մար: «P. r.» գա ղա փա րա գի րը հին ե գիպ տա կան 

մա կագ րու թյուն նե րում սե միտ ներ է նշա նա կել, բայց չէ՞ որ իս րա-

յե լա ցի նե րը սե միտ ներ էին1: Գե սեմ եր կիրն իր բա րե բեր ա րո տա-

վայ րե րով սկիզբ էր առ նում Ռա մե սե յի հա րա վա յին մա սից մեկ 

կի լո մետ րից էլ պա կաս հե ռա վո րու թյու նից և հաս նում մին չև Փի-

դոն: Այս պի սով ե գիպ տա ցի նե րի հա մար ա ռանձ նա կի դժվար չէր 

իս րա յե լա ցի նե րին ստի պել՝ թող նե լու ի րենց հո տե րը և հար կադ-

րա բար ներ գրա վելու նրանց նոր փա րա վո նի` հսկա յա ծա վալ շի-

նա րա րու թյան մտադ րու թյան ի րա կա նաց ման մեջ: 

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Սե զոստ րի սը ե գիպ տա կան Սե նու սերթ ան վան ձևա փո խու թյունն 

է. այս ա նու նը կրել են 12-րդ հարս տու թյան մի քա նի փա րա վոն ներ (Ք. 

ա. XX-XVIII դդ.): Լե գեն դար Սե զոստ րի սի ի րա կան նա խա տիպը Ե թով-

պիան նվա ճող Սե նու սերթ փա րա վո նն է, թեև ե գիպ տա գե տե րի կար ծի-

քով նրան են վե րագ րել նաև Նոր թա գա վո րու թյան փա րա վոն նե րի, այդ 

թվում՝ Ռամ զես Բ-ի հատ կա նիշ նե րը:

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 150
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«ՄՈՎ ՍԵՍ» Ա ՆՈՒ ՆԸ: ԱՂ ՅՈՒ ՍԱ ՇԻ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ:
ԵԼՔ ԳՐՔԻ ՓԱ ՐԱ ՎՈ ՆԸ

Մով սե սը Աստ ծո ժո ղովր դի ա ռաջ նորդն էր Ե գիպ տո սից 

ել նե լու և ա նա պա տում դե գե րե լու ողջ ըն թաց քում: Իր 

ան վան հա մար նա պար տա կան է փա րա վո նի դստե րը, ով գե տից 

հա նեց նրան (Ելք 2. 5–10): Հե տա զո տող նե րից ո մանք Մով սե-

սի ա նու նը ստու գա բա նում են հին ե գիպ տա կան mes բա յով, ո րը 

«հա նել» ի մաստն ու նի, մյուս նե րը`mes բա ռով, որ հան դի պում է 

ե գիպ տա կան փա րա վոն նե րի ա նուն նե րում (Thot–mes, Ah–mes, 
Ra–mes կամ Rameses կամ Ռամ զես և այլն) [1]: Այս բա ռի կա պակ-

ցու թյամբ ա ռա ջարկ ված բազ մա թիվ մեկ նու թյուն նե րից բո լո րի 

կող մից ըն դուն վեց հնա գետ Օլբ րայ թի բա ցատ րու թյու նը, այն է` 

Մով սես ա նու նը զուտ ե գիպ տա կան է և ծա գում է հին ե գիպ տա-

կան Mase–ից1:

Իս րա յե լա ցի նե րի կող մից հար դի օգ տա գոր ծու մը աղ յու սա շի-

նու թյան մեջ Ե գիպ տո սում իս րա յե լա ցի նե րի կրած նե ղու թյուն նե-

րին վե րա բե րող փաս տե րից է, ո րը, սա կայն, ո րոշ հե տա զո տող-

ներ հակ ված են կաս կա ծի տակ առ նե լու: Աստ վա ծաշն չում աս-

վում է, որ փա րա վո նը իս րա յե լա ցի նե րին չար չա րե լու նպա տա կով 

հրա մա յեց դա դա րեց նել նրանց հարդ մա տա կա րա րե լը, ինչ պես 

որ ա ռաջ էր, այլ պատ վի րեց, որ հենց ի րենք էլ զբաղ վեն հար դի 

հայ թայ թու մով: Այս պի սով իս րա յե լա ցի նե րը ստիպ ված էին շրջել 

դաշ տե րով խո զան (ո րը մնում է հունձ քից հե տո) հա վա քե լու հա-

մար, ո րը նրանք օգ տա գոր ծում էին աղ յու սա շի նու թյան մեջ, ընդ 

ո րում ար տադ րու թյան քա նա կը մնում էր նույ նը (Ելք 5.  7–13): 

Ո մանք հակ ված են կաս կա ծե լու այս վկա յու թյան ար ժա նա հա-

վա տու թյա նը` են թադ րե լով, որ այդ դա րաշր ջա նում հար դը խիստ 

հազ վագ յուտ էր օգ տա գործ վում աղ յու սա շի նու թյան մեջ, և որ 

1 Albright W. F. From the Stone Age to Christianity. Baltimore: The Johns Hopkins 
Press,1940. P. 193.
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նե ղոս յան տիղ մը օժտ ված է բա վա կան կպչու նու թյամբ, ուս տի և 

լրա ցու ցիչ նյու թեր օգ տա գոր ծե լու կա րիքը չկար: 

Հնա գի տա կան գտա ծո նե րը այս կնճռոտ հարցն էլ հար թե ցին. 

հին ե գիպ տա կան մի բնա գիր` Ա նաս տա սի պա պի րու սը, բո վան-

դա կում է մի  պաշ տոն յա յի բո ղոք, ում հանձ նա րա րել էին Ե գիպ-

տո սի սահ մա նագլ խում (ե րևի ժա մա նա կա կից Սուե զի ջրանց քի 

գո տում) մի շի նու թյուն կա ռու ցել: Ե գիպ տա ցին գան գատ վում է, 

որ չի կա րող ձեռ նա մուխ լի նել աշ խա տան քին, ինչ պես ինքն է ար-

տա հայտ վում. «Անհ րա ժեշտ նյու թե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա-

ռով. չկան մար դիկ աղ յուս պատ րաս տե լու հա մար և ոչ էլ հարդ՝ 

այդ գա վա ռում»1: Հին պա պի րու սը ակ նե րևո րեն ա պա ցու ցում է, 

1 Erman A. Life in Ancient Egypt. P. 204. Մեջբ. ըստ. Free J. P. cit. P. 91-92. Տե՛ս նաև 
Kitchen K. A. Op. cit. P. 156.

Մովսեսն այրվող մորենու առաջ:
  Սինա լեռան ս.  Կատարինե վանքի խճանկար:
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որ շի նա րա րու թյան ղե կա վարն 

ի վի ճա կի չէր ի րա կա նաց-

նել աշ խա տանք նե րը աղ յու սի 

պատ րաստ ման հա մար ան-

հրա ժեշտ նյու թե րի բա ցա կա-

յու թյան պատ ճա ռով: 

Հնա գետ Ջ. Պ. Ֆրին պնդում 

է, որ հին ե գիպ տա կան մեհ յան-

նե րի աղ յու սե որ մած քի մեջ 

հար դի առ կա յու թյու նը ա պա-

ցուց ված է: Նույ նը փաս տում է 

նաև Չի կա գո յի հա մալ սա րա նի 

ե գիպ տա գետ Ջոն Ո ւիլ սո նը: Բա ցի այդ, ա մե րի կա ցի քի մի կոս Էդ-

վարդ Գ. Ա չե սո նը փոր ձե րի և դի տար կում նե րի հի ման վրա հան գեց 

այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ տիղ մը ա վե լի լավ է մշակ վում, ե թե նրա 

մեջ ո րո շա կի քա նա կու թյամբ օր գա նա կան նյու թեր ա վե լաց վեն1: 

Ուս տի Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված հարդ չպա րու նա կող մի քա-

նի աղ յու սի նշա նա կու թյու նը ան հիմն կեր պով չա փա զանց ված է 

այն գիտ նա կան նե րի կող մից, ով քեր վի ճար կում են Հին Կտա կա-

րա նի պատ մա կան հա վաս տիու թյու նը: Ֆրիի կար ծի քով դա խո-

սում է միայն այն մա սին, թե օգ տա գործ վել է այն քան ան նշան քա-

նա կու թյամբ հարդ, որ անհ նար է այն բա ցա հայ տել, կամ,– շա րու-

նա կում է նա,– աղ յուս նե րը պատ րաս տե լիս օգ տա գոր ծում էին մի 

քա նի ժամ հար դով թրմված ջուր կամ էլ իս կա պես հարդ չի օգ տա-

գործ վել, ին չը, սա կայն, այդ աղ յուս նե րի ար տադ րող նե րից ժա մա-

նա կի և չար չա րան քի էլ ա վե լի մեծ վատ նում է պա հան ջել: Այս պես 

թե այն պես Սուրբ Գիրքն այս դեպ քում էլ է ա նըստգ յուտ:

Փա րա վոն նե րից ո՞վ էր հարս տա հա րում իս րա յե լա ցի նե րին և 

ու՞մ օ րոք Իս րա յե լը ե լավ Ե գիպ տո սից: Հին Կտա կա րա նում չեն 

հի շա տակ վում նրանց ա նուն նե րը: Այս, ինչ պես և ել քի ժա մա նա կի 

շուրջ բազ մա կար ծու թյուն կա: Ե թե ըն դու նենք Ե րի քո վի կոր ծան-

ման տա րե թի վը, որ է Ք. ա. մոտ 1400 թ., այդ ժա մա նակ ե գիպ-

1  Free J. P. Op. cit. P. 92. Kitchen K. A. Op. cit. P. 156.

Անկեզ մորենու թուփը, որից, ըստ 
ավանդության, Աստված խոսեց

 Մովսեսի հետ: Ս.  Կատարինե վանքը 
Սինա լեռան վրա:
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տա ցի բռնա կալ փա րա վոն պետք է հա մա րել Թութ մոս III–ին, ով 

54 տա րի իշ խել է Հին Ե գիպ տո սում (Ք. ա. 1501–1447 թթ. կամ 

1482–1428 թթ.) և ով Հին Ե գիպ տո սի պատ մու թյան մե ծա զոր տի-

րա կալ նե րից (հա վա նա բար նաև ա մե նա զո րեղ) մեկն էր` հե տա-

գա յում կոչ վե լով «Հին Ե գիպ տո սի Նա պո լեոն»: Ե թե նույ նիսկ իբ-

րև փա րա վոն–կե ղե քիչ ըն դու նենք Թութ մոս III–ին, ա պա ել քի ժա-

մա նակ նե րի փա րա վոն պի տի ճա նա չենք Ա մեն հո տեպ II–ին (Ք. 

ա. 1447–1420 թթ. կամ 1428–1401 թթ.): Մյուս տե սա կե տի կողմ-

նա կից նե րը կար ծում են, որ կե ղե քիչ փա րա վո նը Ռամ զես II–ն էր 

(Ք. ա. 1292–1225 թթ.), իսկ ել քի փա րա վո նը նրա գա հա ժա ռանգ 

Մեր նեբ թան (Մեր նեպ տան կամ Միրն բա տի հը Ք. ա. 1225 –1234 

–1225 թթ.1):

Ցա վոք սրտի, ան կախ հնա գի տու թյան բո լոր նվա ճում նե րից, 

մեր գի տե լիք ներն այս հար ցի շուրջ դե ռևս ան բա վա րար են: Ուս-

տի մենք տա կա վին մո տա վոր կեր պով կա րող ենք սահ մա նել ել քի 

ժա մա նա կը, ինչ պես և, ա սենք, փա րա վոն նե րի ա նուն նե րը, ո րոն-

ցից մե կը կե ղե քում էր իս րա յե լա ցի նե րին, իսկ մյու սը ել քի ժա մա-

նակ իշ խում երկ րում [2]:

1  Free J. P. Op. cit. P. 90.

Ռամզես II-ի տաճարի ճակատը Աբուսիմբլեյում (Ք. ա.  մոտ 
1250 թ.): 1964-66 թթ.  Ասուանի ամբարտակը կառուցելիս 
այս տաճարը 1036 մե ծ կտորների սղոցվեց և 68 մ վեր 

տեղափոխվեց:
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1995 թ. վեր ջե րին հա ղոր դագ րու թյուն հրա պա րակ վեց այն 

մա սին, որ Լուկ սո րից ոչ հե ռու հայտ նա բեր վել են Ռամ զես II–ի 

ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի քանի գե րեզ ման ներ: Այս հայտ նա-

գոր ծու թյու նը, ո րը, ըստ հնա գետ նե րի, XX դ. ա մե նից նշա նա կա լի 

գյու տե րից մեկն է, նո րո վի է լու սա բա նում 92 տա րե կան հա սա-

կում մա հա ցած Ռամ զես II մեծ փա րա վո նի 67–ամ յա գա հա կա լու-

թյու նը (Ք. ա. 1279–1213/1212 թթ.): Այս դամ բա րա նը բաղ կա ցած 

է 67 սրահ նե րից, ո րոն ցում թաղ ված են Ռամ զես II–ի 52 զա վակ-

նե րից 50–ը, և Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված դամ բա րան նե րից 

ա մե նա մեծն է: Այս հնա գի տա կան հու շար ձա նը ե զա կի է իր մե-

ծու թյամբ և ար ժե քով: Թե պե տև ար քա յա կան գե րեզ մա նա տուն չէ, 

սրահ նե րից յու րա քանչ յու րը զբա ղեց նում է 80 քա ռա կու սի մետր 

մա կե րես: Մինչ այդ բաց ված դամ բա րան նե րից միայն Ռամ զես 

II–ի հոր` Սե թի I–ի սրահն էր նման չա փե րի: Հնա գետ նե րը հույ-

սեր են փայ փա յում, որ մե ռե լա քա ղա քի գտա ծո նե րի հնա գի տա-

կան քննու թյու նը կօգ նի պա տաս խա նե լու այն հար ցին, թե ով 

էր ել քի ժա մա նակ նե րի փա րա վո նը: Պիեռ Կոր տեժ յա նին` Կա-

հի րեում Ֆրան սիա կան ինս տի տու տի ա րևել յան հնա գի տու թյան 

աշ խա տա կի ցը, մեծ զսպվա ծու թյուն է հան դես բե րում Ռամ զես 

II–ի որ դի նե րի դամ բա րա նի գաղտ նիք նե րի նկատ մամբ: Նա հայ-

տա րա րեց. «Մով սե սի մա սին վկա յու թյուն ներ գտնե լու հա վա նա-

կա նու թյուն գո յու թյուն ու նի, քան զի մին չև վերջ դե ռևս ոչ մե կին չի 

հա ջող վել բա ցա հայ տել այն ա մե նը, ինչ ան թեղ ված է ե գիպ տա-

կան ա նա պա տում»: Ու րեմն, հարկ է դեռ սպա սել1: 

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Ի րոք, ժա մա նա կա կից գի տու թյան մեջ կար ծիք կա, որ Մով սես 

ա նու նը ա ծանց ված է «որ դի» ի մաստ պա րու նա կող ե գիպ տա կան ար-

մա տից, ո րը հան դի պում է (Թութ մոս, Յահ մոս և այլն) փա րա վոն նե րի 

ա նուն նե րում, բայց պետք չէ մո ռա նալ, որ այս ա նու նը հստակ ստու գա-

բա նու թյուն ու նի Աստ վա ծաշն չում, այն է` «հա նել» (Ելք 2. 10):

1 Տե՛ս. Lemonick M. D. Secrets of the Lost Tomb// Time. May 25,1995. P. 38-44. Տե՛ս 
նաև «» հոդ վա ծը. («» թեր թը 4. 6. 
1995  33) և «» հոդ վա ծը («» 
թեր թ, 24. 5. 1995). 
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2. Ինչ վե րա բե րում է փա րա վո նի ան վա նը, ում օ րոք տե ղի է ու-

նե ցել ել քը, ա պա հին մա տե նա գիր նե րը տար բեր ա նուն ներ են նշել: 

Օ րի նակ, ըստ Տա տիա նո սի դա Ա մա զիսն (Յահ մոսն) էր (տե՛ս նրա 

«Ընդդէմ հելլենացւոց» գլ. 38), ս. Թեո փի լոս Ան տիո քա ցին գտնում 

էր, որ դա Թեթ մո զիսն էր(«Առ Աւտոլիկոս» գիրք III, գլուխ 20): Եր-

կուսն էլ վկա յա կո չում են ե գիպ տա ցի քուրմ-պատ միչ նե րի. Տի տիա նո սը` 

Պտղո մեո սին, ս. Թեո փի լո սը` Մա նե թո նին: Մա նե թո նը ելքն առն չում էր 

հիք սոս նե րի վտար ման հետ: Պտղո մեո սը, ըստ Տա տիա նո սի վկա յու-

թյան, թեև այդ բա նը չէր ա նում, սա կայն ա նուղ ղա կիո րեն հա մա ձայն-

վում էր Մա նե թո նի հետ: Բանն այն է, որ հենց Յահ մոսն է հիք սոս նե րին 

Ե գիպ տո սից քշել: Թեթ մո զի սը, այ սինքն` Թութ մոս I-ը` այդ նույ ն 18-րդ 

հարս տու թյան եր րորդ փա րա վո նը, նվա ճեց Պա ղես տի նը: Ե թե իս կա-

պես ել քի փա րա վո նը հիք սոս նե րին վռնդած փա րա վոնն է, ա պա դա 

այնուամենայնիվ Յահ մոսն (Ա մա զիսն) է: Սույն կար ծի քի օգ տին է խո-

սում նաև նրա գա հա կա լու թյան ժա մա նա կի հա մընկ նու մը Ել քի ա վան-

դա կան տա րեթ վի հետ (Ք. ա. XVIդ. սկիզբ) և այն հան գա ման քը, որ նրա 

մու միան գտնված չէ և գո յու թյուն չի ու նե ցել նրա հո գե հանգստ յան ծեսն 

ու դամ բա րա նը (ե գիպ տա ցի ներն ի պա տիվ մա հա ցած փա րա վոն նե րի, 

ինչ պես ի պա տիվ չաստ ված նե րի, մեհ յան ներ էին կա ռու ցում): Այս վեր-

ջին` ե գիպ տա գետ նե րի հա մար զար մա նա լի փաս տը դյու րին կբա ցատր-

վի, ե թե նկա տի ու նե նանք հին ա վան դու թյու նը, ըստ ո րի փա րա վոնն իր 

ռազ միկ նե րով խեղդ վեց ծո վում (տե՛ս ս. Թեո փի լո սի «Առ Աւտոլիկոս» 

գիր քը, պրակ. III, գլուխ 21):

ՏԱՍԸ ՊԱ ՏԻԺ ՆԵ ՐԸ

Հին Կտա կա րա նը նախքան Եգիպտոսից իսրայելացիների 

ել քը նկա րագ րում է եր կու անցք. ա) փա րա վո նը հրա ժար-

վում է իս րա յել ացի նե րին` ճշմա րիտ Աստ ծուն պաշ տա մունք մա-

տու ցե լու հա մար ա նա պատ ար ձա կել, բ) տաս պա տիժ նե րը, ո րոն-

ցով Աստ ված պա տու հա սում է ե գիպ տա ցի նե րին: Այժմ հնա գի տա-

կան բա ցա հայ տում նե րի լույ սի ներ քո դի տար կենք այս անց քե րը: 

 1. Մով սեսն ու Ա հա րո նը փա րա վո նին խնդրե ցին ի րենց ժո-

ղովր դին ա նա պատ ար ձա կել, որ Աստ ծուն պաշ տա մունք մա տուց-

վի: Բայց փա րա վո նը մեր ժեց այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ չի 

ճա նա չում իս րա յե լա ցի նե րի Աստ ծուն, և որ նրանց խնդրանքն 
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ըն դա մե նը աշ խա տան քից խու սա փե լու պատր վակ է (Ելք 5. 1–9): 

Այ սօր հնա գի տու թյու նը բա զում վկա յու թյուն ներ ու նի այն մա սին, 

որ Ե գիպ տո սում բո լոր աշ խա տող նե րին հանգստ յան օ րեր էին 

հաս նում (և ոչ միայն կրո նա կան շար ժա ռի թով): Թե բեի (Վե րին 

Ե գիպ տոս) Ար քա նե րի հով տում և Դեյր–ալ–Մե դի նա շրջա նում 

գտնված խե ցե ղե նի վրա ման րա մասն թվարկ ված են հանգստ յան 

օ րե րը: Դրան ցից մե կի վրա (Ռամ զես II–ի իշ խա նու թյան 40–րդ 

տա րում) ար ձա նագր ված է աշ խա տան քա յին օ րե րի լիա կա տար 

ցան կը և նշված հի սուն մար դու բա ցա կա յու թյու նը: Մեկ ու րի շի 

վրա (Սե թի II–ի 6–րդ տա րում) հի շա տակ վում են 8–ից 15 օր ան-

գոր ծու թյան մատն ված մի խումբ աշ խա տող ներ: Այլ բնագ րե րում 

նշված են ան ձինք, ով քեր գնա ցել են «ի րենց աստ ծուն զոհ մա-

տու ցե լու», իսկ այլ աղբ յուր ներ հի շա տա կում են ինչ–որ տե ղա-

կան տո նա կա տա րու թյան ա ռի թով ար քա յա կան մե ռե լա քա ղա քի 

աշ խա տող նե րին տրա մադր ված չորս տո նա կան օ րե րի մա սին1:

2. Ըստ էու թյան տաս ե գիպ տա կան պա տիժ նե րը (Ելք 7–12 

գլուխ նե րը) բա րո յա կան նպա տակ էին հե տապն դում: Սրանց օգ-

նու թյամբ Աստ ված կա մե նում էր ցույց տալ ե գիպ տա կան չաստ-

վա ծու թյուն նե րի կա տար յալ սնան կու թյու նը, հար կադ րել փա րա-

վո նին ճա նա չել և ըն դու նել միակ և ճշմա րիտ Աստ ծուն, Իս րա յե-

լը դարձ նել նա խօ րի նա կը Քրիս տոս Փրկչի, Ով կհայտն վի իբ րև 

աշ խար հի Ա զա տա րար: Տաս պա տիժ նե րը և հատ կա պես վեր ջի-

նը (անդ րա նիկ նե րի մա հը) հրաշք էր` աստ վա ծա յին ա մե նա զո-

րու թյան դրսևո րում, և հենց այդ պես էլ դրանք ներ կա յաց ված են 

Սուրբ Գրքում: 

Սա կայն հնա գի տու թյու նը բե րում է մեզ այն հա մոզ ման, որ 

դրանք պար զա պես Ելք գրքի հե ղի նա կի կող մից հո րին ված ե րևա-

կա յու թյուն և ա ռաս պել ներ չեն: Այս անց քե րում ար տա սո վոր և 

անհ նա րին բան չկար: Այ սինքն` Աստ ված, իբ րև բնու թյան Հաստիչ 

և Պա հա պան, Իր տնօ րի նու թյան հա մար օգ տա գոր ծեց միան գա-

մայն բնա կան ե րևույթ ներ, ընդ ո րում` բնո րոշ Ե գիպ տո սին: Գեր-

մա նացի գիտ նա կան տիկ. Գրե տա Խոր տը իր հրա շա լի հե տա-

1  Kitchen K. A. Op. cit. P. 156-157.
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զո տու թյան1 մեջ վճռա կա նո րեն պնդում է, որ տաս պա տիժ նե րը 

Նե ղո սի տպա վո րիչ վա րա րու մով սկիզբ ա ռած բնու թյան հազ-

վագ յուտ և զգա լի ե րևույթ նե րի հե տևանք ներն են: Սա կայն մենք 

էլ ենք այդ բա նի վրա ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն դարձ նում. ե թե 

նույ նիսկ ի նը պա տիժ նե րը Աստ ծո կող մից օգ տա գոր ծած բնա կան 

ե րևույթ նե րի հետևանք նե րը հան դի սա նա յին, պետք է նկա տի ու-

նե նանք հե տև յա լը. ա) Մով սե սը` այս ա մե նը շա րադ րո ղը, անց-

քե րի ա կա նա տեսն է, բ) յու րա քանչ յուր պա տիժ սկսվում էր, երբ 

Մով սե սը կա մե նար և դա դա րում նույն պես նրա ցան կու թյամբ, ով 

ան շուշտ գոր ծում էր Աստ ծո կա մոք: 

Խոր տի կար ծի քով տաս պա տիժ նե րի մա սին պատ մո ղը դրանց 

ա կա նա տեսն ու վկան է, հե տևա բար, տա լիս է կա տար վա ծի ի րա-

կան պատ կե րը: Այս պի սով, Խոր տը միտ ված է այն տե սա կե տին, 

ըստ ո րի տաս պա տիժ նե րը Աստ ծո ա մե նա զո րու թյան հրաշք ներն 

էին, Ով Ե գիպ տո սի բնա կան ե րևույթ նե րով էր սպա ռա զին վել: 

Նե ղո սի սաս տիկ վա րա րումն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ իր 

հետ Flaggellates ան վամբ հայտ նի ինչ–ինչ միկ րոօր գա նիզմ ներ 

բե րեց, ո րոնք Նե ղո սի ջրե րը «ար յան» վե րա ծե ցին, որն էլ ձկնե րի 

սատ կե լու պատ ճա ռը դար ձավ (Ելք 7. 21): Ջու րը նե խող ձկնե րին 

ափ հա նեց, ին չը ստի պեց Bacillus anthracis միկ րոօր գա նիզմ նե-

րից փախ չող գոր տե րին ցա մաք ել նել: Եր րորդ պա տիժն ա մե նայն 

հա վա նա կա նու թյամբ մժեղն էր, իսկ չոր րոր դը` շնա ճան ճե րը` 

Stromoxys calcitrans (Ելք 8. 16,21): Նրանք հեշտ և ա րագ բազ-

մա նում էին այն պայ ման նե րում, ո րոնք ա ռա ջա ցան հե ղե ղի հե-

տևան քով: Միայն կեն դա նի նե րին կո տո րող հին գե րորդ պա տի ժը 

կա րող էր պայ մա նա վոր ված լի նել «սի բի րախ տով», ո րի ա ռա ջաց-

ման պատ ճա ռը սատ կած գոր տե րը դար ձան: Stromoxys շնա ճան-

ճե րը (չոր րորդ պա տիժ) մարդ կանց և կեն դա նի նե րի վրա խո ցեր 

և ու ռուցք ներ ա ռա ջաց րին (վե ցե րորդ պա տիժ): Փետր վար յան 

կար կուտն ու կայ ծա կը, հնա րա վոր է, լիո վին կարկ տա հա րե ցին 

կտա վա տի և գա րու ցան քե րը, բայց ոչ մի վնաս չպատ ճա ռե ցին 

1  Hort G. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 69,1957. S. 84-103; Նաև 
70,1958. S. 48-59. 



140 

ցո րե նին ու հա ճա րին. «ցո րենն ու հա ճա րը կարկ տա հար չե ղան» 

(Ելք 9. 31–32), ո րով հե տև դեռ հա սու նա ցած չէին, ինչ պես աս վում 

է Սուրբ Գրքում: Այս ցո րենն ու հա ճա րը ի րենց հեր թին մո րե խի 

պար սե րի զոհ դար ձան (ու թե րորդ պա տիժ), ո րոնց ներ խուժ մա-

նը նպաս տե ցին ա բիս սին յան հոր դա ռատ անձ րև նե րը, ո րոնք էլ 

հենց ա ռա ջաց րին Նե ղո սի ար տա սո վոր վա րա րու մը: Թանձ րա-

մած խա վա րը (Ելք 10. 21) (ին նե րորդ պա տիժ), թե րևս, չո րա ցած 

ցե խից գո յա ցած մանր փո շու զանգ վա ծով էր պայ մա նա վոր ված: 

Այս փո շին օդ հա նեց խամ սի նը` ե գիպ տա կան մարտ յան քա մին` 

ա նա պա տի փո շով հան դերձ1 [1]:

Պա տիժ նե րի այս հա ջոր դա կա նու թյու նը հա մա հունչ է այ սօր 

էլ Ե գիպ տո սում նկատ վող տա րե րա յին ա ղետ նե րի հեր թա գա յու-

թյա նը: Դոկ տոր Ջեյմս Ջոն սին, մեկ նա բա նե լով տաս պա տիժ նե-

րը, գրում է, որ ի րեն ան ձամբ վի ճակ վել է տա րե րա յին ա ղե տի 

ա կա նա տես լի նել` ի մաս նա վո րի մո րե խի ներ խուժ ման, որն այն-

քան մե ծա քա նակ էր, որ ե րեք հար յուր հի սուն հա զա րա նոց բնակ-

չու թյամբ մի ամ բողջ քա ղաք2 կաթ վա ծահար եղան: Բա ցի այդ, 

Հին Կտա կա րա նի միայն ու միայն տվյալ տե ղում (6–12 գլուխ ներ) 

հան դի պող ե գիպ տա կան բա ռերն ու ա նուն նե րը հաս տա տում են 

այն փաս տը, որ այս պատ մա կան պա տում նե րը գրված են տվյալ 

երկ րում, տվյալ երկ րին քա ջա տեղ յակ մի մար դու ձե ռամբ3: Այդ 

մար դը, ան կաս կած, Մով սեսն էր:

Վ. Կել լե րը վկա յում է, որ փա րա վո նին պա տու հա սած պա-

տիժ նե րի մեջ «ոչ մի անհ նար և ար տա սո վոր բան չկա: Դրանք 

խիստ բնո րոշ են Ե գիպ տո սի բնա կան պայ ման նե րին, (…) թե-

պետ կար կուտ Նե ղո սի վրա հազ վա դեպ է տե ղում, բայց և այն-

պես նման դեպ քեր հայտ նի են: Աստ վա ծաշն չում նկա րագր ված 

անց քե րը տե ղի են ու նե ցել հուն վա րին կամ փետր վա րին: Մո րե-

խի ներ խու ժու մը այս տե ղե րում սո վո րա կան ա ղետ է: Հան կար-

ծա կի վրա հա սած խա վա րը նույն պես նո րու թյուն չէ: Խամ սի նը 

օդ է բարձ րաց նում ա վա զի հսկա յա կան զանգ ված ներ (…), ո րոնք 

1  Kitchen K. A. Op. cit. P. 157-158.
2 Jauncey J. Science Returns to God…P. 78. 
3  Short A. R. Op. cit. P. 27.
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ծած կում են ա րևը (…) և լու սա վոր օ րը խա վա րի վե րա ծում: Միայն 

անդ րա նիկ նե րի մահ վան պա տիժն է մնում ան բա ցատ րե լի1»: Մել-

բուռն յան հա մալ սա րա նի հնա գետ Ջ. Թոմպ սո նը նույն պես նկա-

տում է. «Այ սօր մեր ձեռ քի տակ բա վա կան նյու թեր կան, ո րոնք 

տե ղե կու թյուն ներ են տա լիս փա րա վո նին պա տու հա սած պա տիժ-

նե րի մա սին»2:

Ծա նո թագ րու թյուն

1. Տի կին Հոր տի, ինչ պես և առ հա սա րակ բո ղո քա կան նե րի սուրբ-

գրա յին հրաշք նե րի բո լոր մեկ նու թյուն նե րը հիմն ված են բո ղո քա կան 

ռա ցիո նա լիս տա կան մտքի` հրաշ քի ե րևույթն ըն կա լե լու ան կա րո ղու-

թյան վրա: Հրաշ քը հրաշք չէր լի նի, ե թե այն բնու թյան օ րենք նե րով 

պար զո րեն բա ցատ րե լի լի ներ: Դա հենց ի րե րի բնա կա նոն ըն թաց քի 

խախ տումն է, ընդ ո րում այն պի սի խախ տում, որն անհ նար է բա ցատ րել 

ե րևույթ նե րի բնա կան ըն թաց քից ել նե լով: Սրա նում զգա լի և վառ կեր-

պով ի հայտ է գա լիս ոչ միայն Աստ ծո ա մե նա կա րո ղու թյու նը, այ լև այն 

հան գա ման քը, որ Նա, իբ րև աշ խար հի Ա րա րիչ, նրա լիի րավ Տերն է` Իր 

հա յե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լով ա մե ն բան. «Աստ ված, ուր էլ որ կա մե-

նա, բնու թյան կար գը կընկր կի, քան զի Նա ա նում է այն, ինչ կա մե նում 

է» (ս. Անդ րեաս Կրե տա ցու Ա պաշ խա րու թյան մեծ կա նո նի 4-րդ շա րա-

կա նի ս. Աստ վա ծած նին ձոն ված գո վա բա նա կան կրկներ գից): Ե թե Ելք 

գրքում նկա րագր ված բո լոր կամ նույ նիսկ պա տիժ նե րի մեծ մա սը պար-

զա բար բա ցատ րե լի լի ներ ե գիպ տա կան բնու թյան ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րով, ա պա ե գիպ տա ցիք պատ շաճ ու շադ րու թյուն չէին դարձ նի 

դրանց վրա և Մով սե սին բնավ չէին հա վա տա: Օ րի նակ` Ե գիպ տո սում 

խամ սին կոչ վող տո թա կեզ քա մին տար վա ո րո շա կի ժա մա նակ 50 օր 

կա նո նա վոր փչում է ա նա պա տից (ըստ այդմ էլ ա րա բե րեն կոչ վում է 

խամ սին, այ սինքն` հի սուն օր), և ե թե Աստ վա ծաշն չում նկա րագր ված 

խա վա րը հենց դրա նով պայ մա նա վոր ված լի ներ, ա պա հրաշք չէր լի նի: 

Նմա նա պես ան հիմն է նաև տի կին Խոր տի այն կար ծի քը, ըստ ո րի ա ռա-

ջին ութ պա տիժ նե րը Նե ղո սի ար տա սո վոր վա րար ման հե տևանք են: 

Սուրբ Գիր քը պա տիժ նե րի առն չու թյամբ ո չինչ չի հայտ նում այդ վա րար-

ման մա սին, իսկ ե թե պա տա հած լի ներ, ա պա ան պայ ման սրբա զան 

բնագ րում կար տա ցոլ վեր: Նրա այն պնդու մը, թե մո րե խի ներ խու ժու մը 

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 157-158.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 64.
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Ե թով պիա յում տե ղած հորդ անձ րև նե րով է պայ մա նա վոր ված, խո սում է 

հե ղի նա կի` կեն սա բա նու թյան ո լոր տից ան տեղ յակ լի նե լու մա սին: Անձ-

րև նե րը և մա նա վանդ հոր դա ռատ անձ րև նե րը խիստ ան բա րեն պաստ են 

մո րե խի բազ մաց ման և զար գաց ման հա մար, ընդ հա կա ռա կը, սաս տիկ 

ե րաշտն ու շոգն են բա րեն պաստ. հենց այդ ժա մա նակ էլ տե ղի է ու նե-

նում մո րե խի ներ խու ժու մը, ընդ ո րում դա սո վո րա բար լի նում է ամ ռա նը 

և ոչ թե ձմռա նը: Ուս տի դրա ե րևան գա լը տար վա այն ե ղա նա կին, երբ 

կա տար վում էր ել քը, ան սո վոր ե րևույթ էր: Կար կուտն ու հատ կա պես 

Սուրբ Գրքում նրա հետ հի շա տակ ված անձ րևը (9. 33-34) հազվագյուտ 

ե րևույթ ներ են Ե գիպ տո սի հա մար: Անձ րև նե րը Ե գիպ տո սում ո րո շա կի 

չա փա քա նակ չու նեն և այն քան ան սո վոր են ե գիպ տա ցի նե րի հա մար, որ 

մի հին ե գիպ տա կան բնագ րում Ա սո րի քը և Պա ղես տի նը անձ րև նե րով 

ո ռո գե լու փաս տը բա ցատ րե լու հա մար աս վում է, որ այն տեղ «Նե ղո սը 

թափ վում է երկն քից»: Մենք ի զո րու ենք բա վա կան օ րի նակ նե րով ցույց 

տալ, որ տաս պա տու հաս նե րը տար վա տվյալ ե ղա նա կի և տվյալ տա րա-

ծաշր ջա նի (այ սինքն` Ե գիպ տո սի) հա մար ար տա սո վոր ե րևույթ ներ էին: 

Սա կայն հարկ է ընդգ ծել, որ ո րոշ պա տիժ ներ (ոչ միայն անդ րա նիկ նե րի 

մա հը, այ լև ջրի` ար յան վե րած վե լը, ո րը վայր կե նա պես կա տար վեց ու 

ըստ այդմ և ոչ մի ման րէի բազ մաց մամբ էլ պայ մա նա վոր ված չէր, այդ-

պես է նաև «թանձ րա մած խա վար»-ի պա րա գա յում) ոչ միայն ան սո վոր 

են, այ լև առ հա սա րակ բնու թյան օ րենք նե րով ան բա ցատ րե լի: Այս հան-

գա մանքն է, որ մին չև իսկ ե գիպ տա ցի մո գե րին դրդեց այդ պա տու հաս-

նե րը Աստ ծո մի ջամ տու թյա նը (Ելք 18. 19) վե րագ րել: 

Ե ԳԻՊ ՏՈ ՍԻՑ ԴԵ ՊԻ ՍԻ ՆԱ

Երբ հրեաները պատ րաստ վում էին հե ռա նալ Ե գիպ տո սից, 

Աստ ված պատ վի րեց ա մեն իս րա յե լա ցու ըստ իր ըն տա-

նի քի գառ մոր թել և նրա ար յու նը ի րենց տան դռան սե մին և շրջա-

նա կին քսել (Ելք 12. 3–7):

Ռա ցիո նա լիստ ներն ու Սուրբ Գրքի վկա յու թյուն նե րի պատ-

մա կա նու թյու նը ժխտող նե րը պնդում էին, որ ա մե նայն հա վա-

նա կա նու թյամբ այս ա մե նը փո խա ռու թյուն է ինչ–որ հե թա նո սա-

կան` քա նա նա կան հո ղա գոր ծա կան տո նից: Բայց հնա գի տա կան 

տվյալ նե րը վկա յում են, որ քա նա նա ցի նե րի հե թա նո սա կան տո-
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նա կա տա րու թյունների և իս րա յե լա ցի նե րի տո նե րի մի ջև ահ ռե լի 

ան դունդ է ըն կած: Քա նա նի և Ա սո րի քի հե թա նո սա կան կրո նա-

կան սո վո րույթ նե րը լու սա բա նող սեն սա ցիոն հայտ նա գոր ծու-

թյուն դար ձան Ռաս–Շամ րա յի (հնում` Ու գա րիթ) ար ձա նա գիր 

սա լիկ նե րը: 1929 թ. մի գյու ղա ցի այս մի ջերկ րա կան նա վա հանգս-

տում (փյու նիկ յան ա փում, հյու սի սա յին Սի րիա) պա տա հա բար 

հայտ նա բե րեց ստոր գետն յա ան ցում` մե ջը կա վե սա լիկ ներ: Այս 

սա լիկ նե րի շնոր հիվ հայտ նի դար ձավ բազ մա կին Էլ չաստ ծու 

բղջա խոհ, միան գա մայն մարմ նա կան հե թա նո սա կան պաշ տա-

մուն քը1: Խնդրո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ Ու գա րի թի սա լիկ նե րի 

բո վան դա կած տե ղե կու թյուն նե րի մեծ նշա նա կու թյունն ընդգ ծե-

լով` Օլբ րայ թը գրում է հե տև յա լը. «Քա նա նա ցի նե րի ա ռաս պե լա-

կան բնագ րե րի ա մեն մի նոր հրա պա րա կում էլ ա վե լի է մե ծաց-

նում և էլ ա վե լի ակն հայտ դարձ նում իս րա յե լա ցի նե րի և քա նա նա-

ցի նե րի կրոն նե րի մի ջև ըն կած վի հը»2:

Ե գիպ տո սից ել նե լիս` իս րա յե լա ցի նե րը չգնա ցին «փղշտա ցի-

նե րի երկ րով» (Ելք 13. 17), այ սինքն` Ա սիա տա նող, Ե գիպ տո սը 

Պա ղես տի նին կա պող այն ժամ հան րա հայտ և հարթ ված ճա նա-

պար հով: Այս ճա նա պար հը վտան գա վոր էր նրանց հա մար, ինչ-

պես որ Աստ ված նրանց ա սաց: Եվ Ռա մե սեից (Թա նի սից), որ 

գտնվում էր դել տա յի ա րևել յան մա սում, նրանք շարժ վե ցին հա-

րավ` դե պի Սոկ քոթ քա ղաք, իսկ ա պա` Ո թոմ և հա սան Կար միր 

ծո վի ա փին գտնվող Բեէղ սեպ փոն (Ելք 12. 37, 13. 20, 14. 2): Ռա-

ցիո նա լիստ ներն ու քննա դատ նե րը կաս կա ծի տակ են առ նում 

այս եր թու ղին: Սա կայն այս դեպ քում էլ հնա գի տու թյունն օգ նում 

է հաս տա տե լու Սուրբ Գրքի վավերականու թյու նը: 

Հնա գի տու թյունն ա պա ցու ցել է, որ այս ճա նա պար հի առն-

չու թյամբ Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված քա ղաք նե րը գտնվում 

էին Կար միր ծո վի ա փի հյու սի սա յին մա սում: Այ սօր այդ տե ղում 

1  Free J. P. Commentaries from the Clay Tablets-The Ras Shamra Tablets// Sunday 
School Times. Philadelphia Pa., April 14, 1945; Barton G. A. Archaeology and the 
Bible. Philadelphia:American Sunday-School Union, 7th ed.,1937. P. 355, tabl. 48-
51.

2  Albright W. F. Recent Progress in North- Canaanite Research// Bulletin of the 
American Schools of Oriental Rescarch, 70, April, 1938. P. 24.
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գտնվում են Թելլ–ալ–Մաս կու թան (նույ նաց ված Սոկ քո թի հետ), 

Վա դի–Թու մի լա թը (նույ նաց ված հին ե գիպ տա կան hetem բա ռի 

հետ, ո րը նշա նա կում է «ամ րոց, աշ տա րակ»), Ջե բել Ա բու Հա սան 

բլու րը (Սուե զից 25 կմ հյու սիս)` նույ նաց ված Մագ դող քա ղա քի 

հետ (Ելք 14. 2)1: Շնոր հիվ նո րա գույն հնա գի տա կան տվյալ նե րի` 

ե գիպ տա գետ Ա լան Գար դի նե րը, ով նախ կի նում ժխտում էր ել քի 

եր թու ղու պատ մա կան հա վաս տիու թյու նը` հիմն վե լով տե ղագ րա-

կան դի տար կում նե րի վրա, 1933 թ. հրա ժար վեց իր ա ռար կու թյուն-

նե րից2: Գար դի նե րի տե սա կե տի փո փոխ ման կա պակ ցու թյամբ 

Օլբ րայ թը  գրում է. «Այն, ինչ այ սօր հայտ նի է դել տա յի ա րևել յան 

մա սի տե ղագ րու թյան մա սին, թույլ է տա լիս իս րա յե լա ցի նե րի ճա-

նա պար հի մեկ նա կե տի մա սին պա տու մը, ինչ պես ներ կա յաց ված 

է Հին Կտա կա րա նում (Ելք 12. 37 և 13. 20), տե ղագ րու թյան ա ռու-

մով հա մա րել միան գա մայն տրա մա բա նա կան ու հա մո զիչ … Այժմ 

դյու րու թյամբ և ա վել ցու կով կա րե լի է վկա յու թյուն ներ բե րել ել քի 

մա սին պա տում նե րի և Սի նա յով, Մա դիա մով ու Կա դե սով դե գե-

րում նե րի ի րա կան պատ մա կա նու թյան վե րա բեր յալ, ո րով հե տև 

պատ մա կան տե ղագ րու թյան և հնա գի տու թյան ան դաս տա նի մեր 

գի տե լիք նե րը վեր ջին ժա մա նակ ներս բա վա կան շա տա ցել են: 

Մեզ մնում է միայն գո հու նա կու թյամբ փաս տել, որ այ լևս ա ռիթ 

չկա Իս րա յե լի պատ մա կան ա վան դու թյուն նե րի դեմ ընդվ զած 

լուրջ գի տա կան քննա դա տու թյան հա մար»3:

Ա վե լին, հնա գետ Կայ լը խնդրո ա ռար կա յի կա պակ ցու թյամբ 

նշում է, որ Կար միր ծո վի ա փի եր կայն քով ըն թա ցող ճա նա պար-

հորդ նե րը, փոր ձե լով կրկնել ել քի ու ղին, Սուրբ Գրքից զատ ո րևի-

ցե այլ ու ղե ցույ ցի կա րիք չու նեին: Այս տե ղան քի ողջ տե ղագ րու-

թյու նը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է սուրբգ րա յին պա տում նե-

րում շա րադր ված փաս տե րին4:

Կար միր ծո վի ջրե րով հրաշ քով ան ցու մը (Ելք 14. 21–22) 

սերնդե–սե րունդ հափշ տա կում է մարդ կու թյան ուշքն ու միտ քը: 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 66.
2  Free J. P. Archaeology…P. 100.
3  Albright W. F. From the Stone Age…P. 194.
4  Hamilton F. E. The Basis of Christian Faith. N. Y.,Harper,1933. P. 172.
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Վ. Կել լերն այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «Այն, ին չի վրա ցարդ 

գի տու թյունն ու գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն ի զո րու չեն 

լույս սփռել, բնավ էլ խու սա նա վում չէ: Ի րա կա նում բազ մա թիվ 

ա պա ցույց ներ կան: Վի ճե լի է մնում միայն տվյալ պատ մա կան 

անց քի վայրը, ո րը դժվար է ճշտու թյամբ տեղո րո շել»1:

Մաս նա գետ նե րը գտնում են, որ Կար միր ծո վի ջրե րի ետ մղվե-

լը` աջ ու ձախ կողմ պա րիսպ կազ մե լով, ու ծո վի հա տա կի բաց վե-

լը` Իս րա յե լի ժո ղովր դի ան ցու մը դյու րաց նե լու հա մար, ե զա կի չէ. 

հա ման ման ե րևույթ ներ ա ռաջ էլ են տե ղի ու նե ցել: Այս պես օ րի-

նակ` գե նե րալ Թուլ լո հը հայտ նում է, որ քա մու ներ գոր ծու թյամբ 

Մեն զա լե լճի ջրե րը յոթ մղոն ետ մղվե ցին: Հնա գետ Մ. Գ. Կայ լի 

խոս քե րով` նմա նօ րի նակ բա ժա նում– ետ մղու մը, բարձ րա նալ– 

պա րիսպ դառ նա լը, որ ա ռա ջա նում էր հուժ կու քա մու ներ գոր ծու-

թյամբ, տեղ է գտել նաև ու րիշ դեպ քե րում: Կայ լը ու շադ րու թյուն 

է հրա վի րում այն հան գա ման քի վրա, որ ջրի բարձ րու թյու նը եր-

բեմն հաս նում է 2,1–2,4 մ: Բայց հատ կա պես ու շագ րավ է այն, 

որ սուրբգ րա յին պա տում նե րում նշված են այս ե րևույ թի ժա մա-

նակն ու տևո ղու թյու նը: Սուրբ Գրքի տվյալ տե ղում աս վում է, որ 

Աստ ված գի շե րը սրըն թաց հա րա վա յին հողմ ու ղար կեց. «Եվ ծո-

վը ետ մղվեց, բաց վեց ծո վի հա տա կը, ջու րը եր կու սի բա ժան վեց» 

(Ելք 14. 21): Ակն հայտ է, որ այս դեպ քում գործ ու նենք Իր իսկ 

կող մից կարգ ված բնու թյան օ րենք նե րի մեջ ա մե նա զոր Ա րար իչ 

Աստ ծո անս պա սե լի մի ջամ տու թյան հետ: Այն պես որ խոս քը ոչ թե 

բնու թյան սո վո րա կան ե րևույ թի, այլ հրա շա գոր ծու թյան մա սին 

է: Հրաշք, ո րը կա տար վեց այն ժամ, երբ Տե րը կա մե ցավ. մաս նա-

վո րա պես երբ Մով սե սը, բարձ րաց նե լով իր գա վա զա նը, Կար միր 

ծո վը եր կու սի բա ժա նեց: Հրաշք, ո րը տևեց ու ղիղ այն քան, որ քան 

անհ րա ժեշտ էր աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դին` ծովն անց նե լու հա-

մար, ո րի թի վը շուրջ եր կու մի լիոն էր, քա նի որ ծո վի ջրե րը կրկին 

վե րա դար ձան ի րենց տե ղը, հենց որ ե գիպ տա ցի նե րը մտան նրա 

մեջ:

Բազ միցս են փոր ձել ճշտել այն եր թու ղին, ո րով ան ցան իս րա-

յե լա ցի նե րը Սի նա յա կան թե րակղ զում, և ո րը տևեց 40 տա րի: Հին 

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 164.

10 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Կտա կա րա նում նկա րագր ված կայ քե րի ո րոն ման բո լոր փոր ձե րը 

արդ յունք չտվե ցին, թե պետ և հնուց ի վեր այն հայտ նի ճա նա-

պարհ էր, ո րը Նե ղո սի դել տան կա պում էր Սի նա յին, և ո րով ըն-

թա ցավ աստ վա ծընտր յալ ժո ղո վուր դը և ո րը, ան կաս կած, ձգվում 

էր Սի նա յա կան թե րակղ զու ա րևմտ յան ա փի եր կայն քով: Իս րա յե-

լի եր թու ղու մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու ա մե նից հա ջող ված 

փոր ձե րից մե կը պատ կա նում է «Վեստ մինս տեր յան պատ մա կան 

ատ լաս»–ին: Ֆրիի կար ծի քով` Մե ռան (Ելք 15. 23) իր դա ռը ջրե-

րով նույ նաց վում է ժա մա նա կա կից բնա կա վայր Այն Հա վա րա յին: 

Այս տե ղան քում մի լճակ կա` 1,5 կմ տրա մագ ծով` ա ղի–ծծմբա-

կան ջրով: Ե ղիմ տե ղան քը, որ տեղ 12 աղբ յուր և յո թա նա սուն ար-

մա վե նի կար (Ելք 15. 27), ո րոշ գիտ նա կան նե րի կող մից նույ նաց-

վում է Վա դի Գա րա դե լի հետ (7,5 կմ Հա վա րա յից հե ռու):

Սի նա կամ Քո րեբ լե ռը ա ռանց ո րևի ցե լուրջ ա ռար կու թյուն նե-

րի նույ նաց վում է Ջա բալ Մու սա լե ռա նը (նշա նա կում է «Մով սե սի 

լեռ»): Նրա ստո րո տում 1,5 կմ2 մա կե րե սով հար թա վայր է փռված, 

ուր, հա վա նա բար, իս րա յե լա ցի նե րը խփե ցին ի րենց վրան նե րը1: 

Բա ցի այդ անգ լիա ցի հնա գետ սըր Ո ւիլ յամ Ֆլին դերս Պետ րին 

սուրբգ րա յին Դո փան կամ Ռա փան (Թվեր 33. 12) նույ նաց նում 

է ժա մա նա կա կից Սե րա բիտ–ալ–Խա դե մի հետ, ուր գտնվում էին 

«հին ե գիպ տա կան պղնձե և փի րու զե հան քե րը»: Ռա փի դի մը (Ելք 

17. 1,8) նույ նաց վում է ժա մա նա կա կից Ֆեյ րա նին կամ Ֆար րա-

նին, ո րին ա րաբ նե րը «Սի նա յի մար գա րիտ» են ան վա նում: «Լերկ 

և բազ մա գույն ժայ ռե րով շուր ջա նա կի պաշտ պան ված այս փոք-

րիկ դրախ տը բազ մա դար յա պատ մու թյան ծի րում ժա մա նա կի մեջ 

քա րա ցած է ե րևում: Փյու նիկ յան ար մա վե նու փոք րիկ ան տա ռա-

կում կա րե լի է կի զիչ ա րևից պատս պար վել: Քոչ վոր ներն այ սօր էլ, 

ինչ պես հե ռա վոր նախ նի նե րի դա րաշր ջա նում, այս տեղ են քշում 

ի րենց հո տե րը` ջրտուքի և դա լար խո տի գոր գի վրա հան գիստ 

տա լու»: Նրա կար ծի քով` այս վայ րում իս րա յե լա ցի նե րի վրա 

հար ձա կում գոր ծած ա մա ղե կա ցի նե րը (Ելք 17. 8) «ձգտում էին 

1  Free J. P. Op. Cit. P. 100-104.
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պաշտ պա նել Վա դի–Ֆեյ րանն 

օ տա րերկ րա ցի նե րի ներ խու-

ժու մից»1:

Վաղ քրիս տո նեա կան 

շրջա նում այն վայ րում, որտեղ 

Իս րա յե լը հաղ թեց ա մա ղե կա-

ցի նե րին, բազ մա թիվ վա նա-

կան ներ ու ա նա պա տա կան-

ներ բնակ վե ցին: Հե տա գա յում 

նրանք Ֆեյ րա նում ե կե ղե ցի 

կա ռու ցե ցին, իսկ օա զի սից 40 կմ դե պի հա րավ` Ջե բել Մու սա յի 

ստո րո տում` փոք րիկ մա տուռ: Հուս տի նիա նո սի տի րա պե տու թյան 

օ րոք` 530 թ., այս   մա տու ռը վե րա կա ռուց վեց և շուր ջա նա կի պա-

րիսպ նե րով օ ղակ վեց` վա նա կան նե րի անվ տան գու թյունն ա պա-

հո վե լու հա մար, և այս պես այն վե րա ճեց սուրբ Ե կա տե րի նա յի 

հռչա կա վոր մե նաս տա նի, ո րը ցայ սօր էլ Սի նա լե ռան ստո րո տում 

է:

Սի նա լե ռան գա գա թին Աստ ված Մով սե սին հանձ նեց 10 

պատ վի րան նե րի քա րե տախ տակ նե րը: Այս պես աստ վա ծա յին 

հայտ նու թյան շնոր հիվ Ե գիպ տո սում ծնված և մե ծա ցած Մով սե սը, 

որտող պաշ տում էին ա րե գա կի չաստված Ա մո նին և այլ բազ մա-

թիվ հե թա նո սա կան կուռքե րի, հռչա կում է Մի, Միակ, Ճշմա րիտ 

Աստ ծու հանդեպ հավատ: Հնա գի տու թյու նը, ինչ պես տես նում ենք, 

բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ է ըն ձե ռում այն մի ջա վայ րի մա սին, 

ուր ծնվել, առ նա կա նա ցել և մե ծա գոր ծու թյուն նե րի շա վիղ է ե լել 

Մեծն Մով սե սը. այս պես այս գի տու թյու նը շատ հարս տաց րեց մեր 

գի տե լիք նե րը: 

1  Տե՛ս. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 174−179.

Սբ. Կատարինեի վանքը Սինա լեռան վրա
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ՍԱ ԼԻԿ ՆԵՐ` ՀԻՆԿ ՏԱ ԿԱ ՐԱՆ ՅԱՆ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ 

ՊԱՏ ԿԵՐ ՆԵ ՐՈՎ

Շնոր հիվ հնա գի տու թյան` այ սօր բազ մա թիվ նյու թեր են 

կու տակ վել, ո րոնք թույլ են տա լիս Հին Կտա կա րա նի դա-

րաշր ջա նի իս րա յե լա կան ժո ղովր դի կեն ցա ղի ու բար քե րի մա սին 

ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել: Գու նեղ ատ լաս նե-

րի և շքեղ հրա տա րակ ված ալ բոմ նե րի շնոր հիվ մեր ա ռաջ է հառ-

նում հեռավոր անց յա լի ժո ղո վուրդ նե րի կյան քը:

Հին Ե գիպ տո սի և հատ կա պես Ա սո րես տա նի բազ մա թիվ հու-

շար ձան նե րում հայտ նա բեր վե ցին ան խա թար պահ պան ված (եր-

բեմն նույ նիսկ վառ գույ նե րով նկար ված) պատ մա կան ան ցու դար-

ձե րի, կրո նա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի և առտ նին կյան քի տե սա-

րան նե րի պատ կեր ներ` գե ղան կար չա կան կամ քան դա կա գոր ծա-

կան վարպետ կա տար մամբ:

Այս պես՝ հին ե գիպ տա կան դամ բա րան նե րի կամ մեհ յան նե րի 

պատ կեր նե րում վե րար տադր ված են սպի տակ հան դերձ նե րով և 

ա ծիլ ված ե րես նե րով մարդ կանց կեր պա րանք ներ: Այս պատ կեր-

նե րը Ծննդոց գրքում աս վա ծի ա պա ցույց են. փա րա վո նը հրա մա-

յեց կան չել Հով սե փին, ում կա լան քից ա զատ ար ձա կե ցին, ա ծի լե-

ցին, փո խե ցին հան դերձ նե րը, և այդ տես քով (ա ծիլ ված ու վե րազ-

գես տա վոր ված) Հով սե փը կանգ նեց փա րա վո նի ա ռաջ: Փա րա վո-

նը Հով սե փին թան կար ժեք բե հեզ յա պատ մու ճան հագց րեց (հին 

ե գիպ տա կան ձյու նա ճեր մակ, նուրբ ու փա փուկ վու շե կտոր) և 

«ոս կե ման յակ անց կաց րեց նրա պա րա նո ցին» (տե՛ս Ծննդ. 41. 14, 

42): Սա մի միայն Հին Ե գիպ տո սում կա րող էր պա տա հել, այ նինչ 

սե միտ նե րը և ա րևմտ յան Ա սիա յի մյուս ժո ղո վուրդ նե րը սո վո րու-

թյուն ու նեին եր կար, խնամ ված մո րուք ներ պա հել, իսկ հա ճախ էլ 

խայ տաբ ղետ զգեստ ներ կրել:

Այս կար գի տե սա րան նե րով պատ կեր ներ հան դի պում են հին 

ե գիպ տա կան և ա սո րես տան յան մշա կույ թի հու շար ձան նե րում: 
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Հենց այս տե սա րան ներն էլ լու սա բա նում և պար զա բա նում են 

այն, ինչ հի շա տա կում է Սուրբ Գիր քը: Մո րու քի մա սին, օ րի նակ, 

սաղ մոս նե րում աս վում է. «Որ քա՜ն բա րի, որ քա՜ն վա յե լուչ է, որ 

եղ բայր նե րը բնակ վում են միա սին, ինչ պես ազ նիվ յուղ, որ իջ նում 

է Ա հա րո նի գլխին ու մո րու քին, և մո րու քից սա հում դե պի նրա 

զգես տի քղանցք նե րը» (Սաղմ. 132. 1–2): Հին Կտա կա րա նի մեկ 

այլ գրքում կար դում ենք, որ Ա նո նը բռնեց Դավ թի ծա ռա նե րին և 

որ պես զի նվաս տաց նի նրանց, ա ծի լեց նրանց մո րուք նե րը: Դա-

վի թը հրա մա յեց նրանց մնալ Ե րի քո վում մինչ նրանց մո րուք նե րի 

ա ճե լը, որ պես զի նրանք ի րենց ա նարգ ված չզգա յին (Բ Թագ. 10. 

4,5): Դա տա վո րաց գրքում կար դում ենք, որ Սի սա րա յի մո րը մխի-

թա րե լու հա մար կա նայք ա սա ցին նրան, որ ե թե ըն դա ռաջ ել նի իր 

որ դուն, ա պա կտես նի, որ նա գույնզ գույն և նկա րա զարդ հյուս-

վածք նե րի ա վար է բա ժա նում (Դատ. 5. 29–30):

Բե նի Հա սա նում (Կա հի րեից 440 կմ հա րավ) հայտ նա բեր ված 

ար քա յազն Հնեմ հո թե պի (Ք. ա. 1920–1900 թթ.) դամ բա րա նի պա-

տե րից մե կի վրա պահ պան վել է քոչ վոր սե միտ նե րի խմբապատ-

կեր, որոնք Ե գիպ տոս էին ե կել Ք. ա. 1900 թ.1: Բո լո րը միա սին 

37 հո գի են, իսկ նրանց ա ռաջ նոր դը զուտ սե մա կան Ա բես սա 

ա նու նով է կոչ ված: Այս ա նու նը` Ա բե սան, հան դի պում է սրբա-

զան բնագ րում. հենց այս ա նունն ու ներ Շա րու հու որ դին և Հո-

վաբ զո րահ րա մա նա տա րի եղ բայ րը (Ա Թագ. 26. 6): Բա ցի այդ, 

այս մարդ կանց խայ տաբ ղետ հա գուստն ու զեն քե րը վառ կեր պով 

վկա յում են, թե այն ժա մա նակ ինչ պես էին հագն վում, ինչ ի րեր 

էին օգ տա գոր ծում սե միտ նե րը: Տղա մար դիկ եր կար` մին չև ծնկնե-

րը հաս նող պատ մու ճան էին հագ նում, իսկ կա նայք` ա վե լի եր-

կար, մին չև կո ճե րը հաս նող քղանցք նե րով էին: Այս հա գուստ նե րը 

վառ ծաղ կա զարդ գործ ված քի ծալքեր ունեին և օգ տա գործ վում 

էին իբ րև թիկ նոց, ընդ ո րում ձախ ու սը բաց էր մնում: Այս հա գուս-

տի պատ կե րը հի շեց նում է նշա նա վոր ծաղ կա զարդ պատ մու ճա-

նը, ո րը Հա կո բը նվի րեց իր սի րեց յալ որ դի Հով սե փին (Ծննդ. 37. 

3): Այդ նույն որմ նան կարում տղա մար դիկ պատ կեր ված են սրա-

1 Տե՛ս Վեստ մի նս տեր յան պատ մա կան ատ լա սում» զե տեղ ված լու սան կա րը (Westmin-
ster Historical Atlas. L.,1953. P. 23):
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ծայր մո րուք նե րով, իսկ կա նայք` եր կար ու սև մա զե րով` կրծքնե-

րին և ու սե րին ի ջած: Տղա մարդ կանց ոտ քե րին սան դալ ներ կան, 

իսկ կա նանց ոտ քե րին` մուգ դարչ նա գույն ճտքա վոր կո շիկ ներ: 

Ջու րը տա նում են գե ղեց կա զարդ տի կե րով: Նրանց զեն քերն են` 

ա ղե ղը, նե տը, լախտն ու տե գը: Ա վա նակ նե րի վրա ե րե խա ներ 

կան և բեռն ված ապ րանք, օ րի նակ` ա ծուխ կամ ծա րիր` սև ներկ 

հոն քե րի և թար թիչ նե րի հա մար1:

Հնա գետ Օլբ րայ թը նշում է, որ ընդ հա նուր առ մամբ այս խմբա-

պատ կե րն օգ նում է պար զա բա նել Ղա մե քի հնա մե նի ըն տա նի քի 

պատ մու թյու նը: Այս ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ինչ պես աս ված է 

Աստվածաշնչում, փոր ձա ռու և հմուտ մար դիկ էին ա նաս նա պա-

հու թյան, ե րաժշ տու թյան, դարբ նու թյան և մե տաղ նե րի մշակ ման 

ո լոր տում: Բե նի Հա սա նի որմ նան կա րում պատ կեր ված մար դիկ 

ըն տա նի կեն դա նի նե րին որ պես գրաստ են օգ տա գոր ծում` մե տա-

ղա հալ հնո ցը տե ղա փո խե լու հա մար այն պես, ինչ պես ուշ շրջա-

նում` պղնձա գործ վար պետ նե րը: Տղա մարդ կան ցից մե կը ութ-

լար յա քնա րի վրա է նվա գում: Սե միտ նե րի ա ռաջ նորդ Ա բես սան 

ե գիպ տա կան տի րա կա լին ըն ծա յում է այծ, ո րի եղ ջյուր նե րի մի ջև 

հով վա կան ցուպ կա: Իսկ քա նի որ, ինչ պես նկա տում է Օլբ րայ թը, 

որմ նան կա րի վրա պատ կեր ված հա գուս տը հա զիվ թե հե տա գա 

եր կու դա րե րում էա կան փո փո խու թյան են թարկ ված լի նի, ա պա 

սխալ չի լի նի են թադ րել, որ Հա կո բի ժա մա նակ նե րում էլ ա մեն ինչ 

նույնն էր:

Այս պես ու րեմն, այս և նման ու րիշ նյու թեր հա վաս տում են 

նա հա պետ նե րի, դա տա վոր նե րի, ինչ պես և Դավ թի ժա մա նակ նե-

րին վե րա բե րող սուրբգ րա յին տե ղե կու թյուն նե րի պատ մա կան 

ար ժա նա հա վա տու թյու նը: 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 21,29,38. Free J. P. Op. cit. P. 54,151. Keller W. ‘H 
Bίβλος…Σ. 103-104. Breadsted J. H. A History of Egypt. N. Y: Scribner’s, 1912. P. 
187.
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ՀԻՆ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ

Իս րա յե լա ցի նե րի Քա նան գնա լու ճա նա պար հին Աստ ված 

Սի նա լե ռան վրա հայտն վեց Մով սե սին և օ րենք ներ պա-

րու նա կող քա րե  տախ տակ ներ շնոր հեց նրան: Սա կայն Սուրբ Գրքի 

վկայու թյուն նե րի պատ մա կան հա վաս տիու թյան հա կա ռա կորդ-

ներն ու ռա ցիո նա լիստ նե րը պնդում էին հե տև յա լը. «Ելք, Ղև տա-

կան, Թվեր և Երկ րորդ Օ րենք գրքե րից հայտ նի օ րեն քը ուշ շրջա նի 

հո րին վածք է: Այն չի հրա պա րակ վել Ք. ա. մոտ 1500–1400  թթ.: 

Նրա հիմ նա կան դրույթ նե րը գրի են առն վել և օ րի նա կար գա վոր-

վել միայն Ք. ա. շուրջ 500–450 թթ.: Նրանց գլխա վոր փաս տարկն 

այն է, որ օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն այն տես քով, ինչ պի սին որ ներ-

կա յաց ված է վե րո հիշ յալ չորս գրքե րում, դժվա րա մատ չե լի կլի ներ 

այնդ ժամանակ հե տամ նաց իս րա յեա ցի նե րի ըն կալ մանն ու հաս-

կա ցո ղու թյա նը և, հե տևա բար, հիմ քեր չկան են թադ րե լու, որ իբր 

թե նրանք այս քան խոր մշակ ված օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու են ստա-

ցել»:

Սա կայն հինգ կա րևոր հնա գի տա կան գտա ծո նե րի շնոր հիվ 

ընդ դի մա խոս նե րի այս փաս տարկն էլ հերք վեց. 1) Էշ նուն նա պե-

տու թյան օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու, 2) Լի պիտ–Իշտ րա յի օ րենք նե րի 

ժո ղո վա ծու, 3) Բի լա լա մա յի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու, 4) Համ մու-

րա պիի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու, 5) Ռաս–Շամ րա յի սե պա գիր սա-

լիկ ներ:

Նա խևա ռաջ քննենք հնա գի տա կան վկա յու թյուն նե րը, ա պա 

դրանց հի ման վրա անհ րա ժեշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նենք:

1. Էշ նուն նա (ար դի Թել–Աս մա րը, ո րը գտնվում է Բաղ դա դից 

90 կմ դե պի հյու սիս–ա րևելք) քա ղաք – պե տու թյան օ րենք նե րի 

ժո ղո վա ծուն հա մե մա տա բար վեր ջերս է գտնվել: Այն ա վե լի հին է, 

քան Համ մու րա պիի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն, սա կայն օժտ ված է 

դրանց հար և նման մի շարք բնո րոշ գծե րով: 

2. Լի պիտ – Իշտ րա ար քա յի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն եր կու 

հար յու րամ յա կով ա վե լի հին է Համ մու րա պիի օ րենք նե րի ժո-
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ղո վա ծուից և բո վան դա կում է 

Համ մու րա պիի ժո ղո վա ծուին 

հա ման ման օ րենք նե րի հոդ ված-

ներ1:

3. Բաղ դա դի շրջա կայքում 

գտնվող Թել–Հեր մե լե յում 

1945թ. և հա ջորդ տա րի նե րին 

անց կաց ված պե ղում նե րի ըն-

թաց քում հայտ նա բեր վե ցին մի 

քա նի կա վե սա լիկ ներ: Սրանք 

պա րու նա կում են Բի լա լա մա յի 

ժա մա նակ նե րի (Ք. ա. 1900  թ.) 

օ րենք ներ: Այդ օ րենք նե րից մե-

կը հի շեց նում է Մով սե սի օ րեն-

քի այն դրույ թը, ըստ ո րի, ե թե 

մե կի ե զը հար վա ծի և սատ կաց-

նի հա րևա նի ե զին, ա պա թող 

կեն դա նի մնա ցած ե զին վա ճա ռեն և դրա ար ժե քը հա վա սար կի-

սեն. սպան ված ե զան միսն էլ հարկ է նրանց մի ջև բա ժա նել (Ելք 

21. 35)2: Բի լա լա մա յի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն, որ բաղ կա ցած է 

նե րա ծու թյունից և 59 հոդ ված նե րից, կար գա վո րում է գնե րի, վար-

ձե րի սա կա ցույց նե րը, սահ մա նում տնտե սա կան կամ այլ կար գի 

պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հա մար պատ ժա չա փեր: 

Հոդ ված նե րի մյուս մա սը վե րա բե րում է քրեա կան և ա մուս նա կան 

ի րա վուն քին, ա վանդ նե րին ու վա ճառ քին, ինչ պես և մարդ կանց, 

կեն դա նի նե րի կամ ա ռար կա նե րի կող մից հասց ված վնա սին3:

4. Բա բե լո նի հռչա կա վոր ա մոր հա ցի ար քա Համ մու րա պիի 

(Ք.  ա. 1728 –1686 թթ.)4 օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն հա վեր ժա ցած 

1  Steele F., The Lipit-Ishtar Law Code//American Journal of Archaeology, April-June, 
1947, Vol. LI. № 2. P. 158-164.

2  Albbright W. F., A Decade of Middle Eastern Archaeology, 1939-1948// Palestine 
Affairs, Vol. IV, № 2 Feb., 1949. P. 24.

3  Free J. P., Op. cit. P. 59, ծնթ. 24.
4 Հնա գետ նե րը 60 տա րի ա ռաջ կար ծում էին, որ Համ մու րա պիի կյան քի ժա մա նա կը 
մոտ է Ք. ա. 2250-ա կան նե րին: Այժմ, սա կայն, Մեր ձա վոր Ա րևել քի ժա մա նա կագ րու-

Մովսեսը Սինա լեռան վրա Ուխտի քարե 
տախտակներով: Հունական ձեռագրի 
մանրանկար: Կոստանդ նու պոլիս, 
Թոփկափ Սառայի գրադարան:
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է սև բա զալ տե սյան վրա, ո րը 1931 թ. հայտնաբեր վեց Սու զում: 

Այս ժո ղո վա ծուն քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան, ինչ պես և վար չա-

կան ի րա վուն քի ու ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա-

կար գող օ րենք նե րի 247 հոդ ված է բո վան դա կում: Այն ընդգրկել է 

Է շնուն նա քա ղա քի և Լի պիտ–Իշտ րա թա գա վո րի օ րենք նե րին նա-

խոր դող հոդ ված նե րի հիմ նա կան դրույթ նե րը: Մով սե սից (Ք.  ա. 

1500–1400 թթ.) մի քա նի դար ա ռաջ ապ րած Համ մու րա պիի հռչա-

կա վոր ժո ղո վա ծուն նույն պես բո վան դա կում է օ րենք նե րի մի քա-

նի հոդ ված ներ, ո րոնք նման են Մով սե սի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուի 

մեջ ընդգրկ ված նե րին: 

5. Ռաս–Շամ րա յի կա վե սա լիկ նե րը պեղ վել են ֆրան սիա ցի 

հնա գետ նե րի կող մից, ով քեր (1929 թ. և հա ջորդ տա րի նե րին) աշ-

խա տում էին «Քո լեջ դե Ֆրան սի» հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Կլոդ 

Ֆ. Ա. Շեֆ ֆե րի ղե կա վա րու թյան ներ քո: Ժա մա նա կա կից Ռաս–

Շամ րա նա վա հանգս տի տե ղում (հյու սի սա յին Սի րիա, Կիպ րոս 

կղզու դի մաց) ինչ–որ ժա մա նակ գտնվել է Ու գա րիթ քա ղաք –պե-

տու թյու նը: Սա փյու նիկ յան ծո վեզ րի նշա նա վոր Սպի տակ նա վա-

հան գիստն էր, որտեղ ծաղ կում էր քա նա նա կան քա ղա քակր թու-

թյու նը: Շեֆ ֆե րը, բա ցի Բա հա ղին ու Դա գո նին նվիր ված եր կու 

մեհ յան նե րի մնա ցորդ նե րից, բա ցեց նաև մե ծա հա րուստ վա ճա-

ռա կան նե րի ու Ու գա րի թի գե րա գույն քրմի տնե րի փլա տակ նե րը: 

Վեր ջինս հա րուստ գրա դա րան ու ներ, ին չի մա սին վկա յում է բազ-

մա թիվ և ան խա թար պահ պան ված կա վե սա լիկ նե րի հա վա քա-

ծուն: Սրան ցից մե կը, ի դեպ, գրված է ե զա կի այբ բե նա կան սե պա-

գիր գրով (Ք. ա. մոտ 1300 –1200 թթ.): 

Ք. ա. շուրջ 1200 թ. լիո վին ա վեր ված Ու գա րի թի այս սա լիկ-

նե րը, ո րոնք թվագր վում են Ք. ա. մոտ 1400 թ., իս կա կան գանձ 

ու հազ վագ յուտ գտա ծո էին: Սույն հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը լույս 

սփռե ցին ցայ սօր ան հայտ պատ մա կան դա րաշր ջա նի վրա և ըստ 

թյան գրե թե բո լոր հե տա զո տող նե րը նրա կյան քի ժա մա նա կը թվագ րում են Ք. ա. 
մոտ 2000 և 1700 թթ. մի  ջև, ընդ ո րում ա վե լի հակ ված են այս ժա մա նա կա հատ-
վա ծի վեր ջին: Մենք հե տևում ենք հե ղի նակ նե րի մե  ծա մաս նու թյան, այդ թվում նաև 
Օլբ րայ թի կող մի ց ըն դուն ված նոր ժա մա նա կագ րու թյա նը: Ա ռա վել հան գա մա նա լից 
տե՛ս Free J. P., Op. cit. P. 33, 81.
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ա մե նայ նի նպաս տե ցին քա նա նա ցի նե րի և փյու նի կե ցի նե րի հե-

թա նո սա կան սո վո րույթ նե րի և բազ մաստ վա ծա կան կրո նի մա-

սին մեր գի տե լիք նե րի հարս տաց մա նը: Ռաս–Շամ րա յի պե ղում-

նե րի շնոր հիվ հայտ նի դար ձան քա նա նա ցի նե րի չաստվածներն 

ու չաստվածու հի նե րը (Բա հաղ, Էլ, Դա գոն, Ա սե րա), մեհ յան նե րը 

և հե թա նո սա կան ծե սե րը, կրո նա կան օրհ ներ գե րը, ա ղոթք ներն ու 

ա ռաս պել նե րը: Դա տե լով նկա րագ րու թյուն նե րից` ո րոշ ա րա րո-

ղու թյուն ներ հի շեց նում են իս րա յե լա ցի նե րի կրո նա կան ա րա րո-

ղու թյուն ներն ու Հին Կտա կա րա նի օ րենք նե րի հոդ ված նե րը1: 

Դույզն–ինչ հան գա մա նա լից կանգ առ նենք այս հինգ հնա-

գի տա կան գտա ծո նե րի վրա, քան զի հե տա գա յում էլ կրկին ու 

կրկին անդ րա դառ նա լու ենք դրանց: Սրանք Սուրբ Գրքի հա վաս-

տիու թյան հա կա ռա կորդ նե րի տե սա կե տի հերք ման հիմ նա կան 

կռվա նը դար ձան, ի մաս նա վո րի այն պնդման, ըստ ո րի Մով սե սի 

օ րենքն իբր ի հայտ է ե կել միայն Ք. ա. 500–400 թթ.:

1. Օ րենք նե րի հինգ ժո ղո վա ծու նե րը (Էշ նուն նա յի, Լի պիտ–

Իշտ րա յի, Բի լա լա մա յի, Համ մու րա պիի և Ռաս–Շամ րա յի), ո րոնք 

բո վան դա կում են օ րենք ներ և կրո նա կան օ րենսդ րու թյուն ներ, 

զգա լիո րեն ա վե լի հին են, քան Մով սե սի օ րեն քը: Ըստ այդմ, 

ե թե Մի ջա գետ քի ժո ղո վուրդ ներն ու քա նա նա ցի ներն այն քան 

քա ղա քա կիրթ էին, որ օգ տա գոր ծում էին այս քան խոր մշակ ված 

օ րենք ներ (բնա կա նա բար հե թա նո սա կան), ո րոնք բո վան դա կում 

են Մով սե սի օ րեն քի ո րոշ հոդ ված նե րին նման բազ մա թիվ ման-

րա մասն հոդ ված ներ, ա պա հարց է ծա գում` ին չո՞ւ իս րա յե լա ցի-

նե րը սե փա կան օ րենք ներ ու նե նալ չէին կա րող: Իս րա յե լա ցի նե-

րը այն քան վայ րե նի և հե տամ նաց ժո ղո վուրդ չեն ե ղել, ինչ պես 

նրանց հա մա րում են Սուրբ Գրքի բո լոր ժխտող նե րը: Մշա կույ թի 

զար գաց ման մա կար դա կով նրանք և ոչ մի բա նում չէին զի ջում 

Մի ջա գետ քի և Ու գա րի թի ժո ղո վուրդ նե րին: Նրանք ապ րում էին 

Քա նա նի հետ սերտ կա պեր ու նե ցող Ե գիպ տո սի ա մե նա բեր րի 

շրջան նե րից մե կում` Գե սե մում: Բա ցի այդ շատ բնա կան է թվում 

1 Kitchen K. A., Op. cit. P. 160 ff. Keller W.  ‘H Bίβλος…Σ. 369 έξ. The Israelites. 
Time-Life (International) Books,1980. P. 70,83. Albright W. F., The Archaeology of 
Palestine. P. 187,230 ff. 
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այն հան գա ման քը, որ ժո ղովր դին, ում վի ճակ ված էր մոտ ա պա-

գա յում հիմ նա վոր վել «Ա վետ յաց երկ րում», ագ րա րա յին հա սա-

րա կու թյան կյան քին հա մա հունչ օ րենք ներ շնորհ վե ցին: Մով սե սի 

օ րենքն էլ իսկ և իսկ հա մա պա տաս խա նում էր այն ամենին, ին չը 

պետք էր իս րա յե լա ցի նե րին: 

Բա վա կան հատ կո րոշ է ռա ցիո նա լիստ նե րից մե կի` Յեյլի 

հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Միլ լար Բար րոու զի կար ծի քը. «Ո րոշ 

գիտ նա կան ներ գտնում են, որ Մով սե սի օ րեն քում ար տա ցոլ ված 

բա րո յա կա նու թյան և հա սա րա կու թյան զար գաց ման մա կար դա-

կը շատ բարձր են այդ վաղն ջա կան դա րաշր ջա նի հա մար: Սա-

կայն բա բե լա ցի նե րի, ա սո րես տան ցի նե րի և խե թե րի օ րենք նե րի 

հնա մե նի ժո ղո վա ծու նե րի բո վան դա կած տե ղե կու թյուն նե րը, ինչ-

պես և հին ե գիպ տա կան «Մեռ յալ նե րի գրքում» ու ե գիպ տա ցի նե-

րի հին գրա վոր ի մաս տու թյան մեջ ար տա ցոլ ված վեհ տես լա կա նը 

վերջ նա կա նա պես հեր քում են այդ կար ծի քը»1: Այդ նույն հե ղի նա-

կը նշում է, որ «ո րոշ եզ րեր, ո րոն ցով Հին Կտա կա րա նում ար տա-

հայտ ված են զո հա բե րու թյան ո րոշ տե սակ ներ, կա րե լի է կար դալ 

Ռաս–Շամ րա յի սա լիկ նե րի վրա, օ րի նակ` ար յու նա լից զո հա բե-

րու թյուն, ող ջա կեզ, մեղ քի զոհ, խա ղա ղու թյան զոհ»2:

2. Մով սե սի պատ վի րան նե րի բո վան դա կու թյան նմա նու թյու-

նը ա սո րես տան ցի նե րի, բա բե լա ցի նե րի և քա նա նա ցի նե րի օ րենք-

նե րի ժո ղո վա ծու նե րին ո րոշ ընդ դի մա խոս նե րի ա ռիթ է տա լիս 

պնդե լու, որ Մով սեսն իր օ րենք նե րը փո խա ռել է Համ մու րա պիի 

ժո ղո վա ծուից: Բայց վեր ջերս Համ մու րա պիի ժո ղո վա ծուի ման-

րազ նին ու հան գա մա նա լից ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ 

ի րա կա նում ոչ մի փո խա ռու թյուն և առ հա սա րակ ո րևէ ա ղերս չկա 

Մով սե սի և Համ մու րա պիի օ րենք նե րի մի ջև: Այս կար ծի քն ըն դու-

նում է նաև Փեն սիլ վան յան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, ռա ցիո նա-

լիստ Ջորջ Ա. Բար տո նը. «Ընդ հա նուր առ մամբ Համ մու րա պիի 

ժո ղո վա ծուի հա մադ րու թյու նը Հնգա մատ յա նի օ րենք նե րի հետ 

ի րենց բո վան դակ թվաց յալ նմա նու թյամբ հան դերձ հե տա զո տո-

1  Burrows M. What Mean These Stones? P. 56.
2  Burrows M. Op. cit. P. 234.
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ղին հա մո զում է այն բա նում, որ Հին Կտա կա րա նի օ րենք ներն ըստ 

էու թյան բա բե լոն յան օ րենք նե րի փո խա ռու թյու նը չեն»1: Ավելին, 

Համ մու րա պիի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն յու րօ րի նակ հոդ ված ներ 

է պա րու նա կում, ո րոնք, օ րի նակ, վե րա բե րում են զին վոր նե րին, 

մաք սա վոր նե րին, գի նե վա ճառ նե րին…

3. Բայց ինչ պե՞ս այդ դեպ քում բա ցատ րել Մով սե սի օ րենք նե-

րի բո վան դա կու թյան ո րոշ նմա նու թյունն ա սո րես տան ցի նե րի, 

բա բե լա ցի նե րի և խե թե րի օ րենսդ րու թյան հետ, և հատ կա պես 

Ռաս–Շամ րա յի սե պա գիր սա լիկ նե րի նմա նու թյու նը Ղև տա ցոց 

գրքում շա րադր ված օ րենք նե րի հետ: Այս հար ցին հնա գի տու-

թյան պրո ֆե սոր Ջ. Պ. Ֆրին երկ ակի պա տաս խան է տա լիս: Նա 

գրում է. «Նախ` հնա րա վոր է, որ Իս րա յե լի օ րենսդ րու թյու նը Քա-

նա նում տա րած ված լի ներ իս րա յե լա կան ժո ղովր դի շնոր հիվ, երբ 

պատ վի րան նե րը շնորհ վե ցին Մով սե սին (Ք. ա. մոտ 1450 թ.) և 

քա նա նա ցի նե րի ու Ա սո րի քում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի կող մից 

օգ տա գործ վե լիս լի նեին մինչ դրանց ար ձա նագր վե լը Ռաս–Շամ-

րա յի կա վե սա լիկ նե րի վրա (Ք. ա. 1400 –1350 թթ.), երկ րորդ` 

հնա րա վոր է, որ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րում Աստ ծո շնոր հած 

օ րենք նե րը (հե տա գա յում օ րի նա կար գա վոր ված ձևով Մով սե-

սին հանձն ված) նա խա տես ված են ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 

հա մար: Սա կայն ժա մա նա կի հո լո վույ թում օ րենք նե րի մեջ փո-

փո խու թյուն ներ, տա րաբ նույթ շտկում ներ և ա ղա վա ղում ներ են 

կա տար վել հե թա նոս նե րի կող մից: «Ձեռ քից ձեռք» և «ժո ղովր դից 

ժո ղո վուրդ» ա վանդվե լու արդ յուն քում այս օ րենք նե րը գրա վոր 

ձևով հայտն վե ցին Ռաս–Շամ րա յի կա վե սա լիկ նե րի վրա»2: 

Պրո ֆե սոր Ֆրիի այն կար ծի քը, թե օ րենքն Իս րա յե լին հնա-

գույն շրջա նում (նախ քան Մով սե սը) է շնորհ վել, ա պա մյուս ժո-

ղո վուրդ նե րին հանձն վել, և մի շարք փո փո խու թյուն նե րից հե տո 

մարմ նա վոր վել այն տես քով, ին չը հայտ նի է մեզ Ռաս–Շամ րա-

յի կա վե սա լիկ նե րից, կա րող է խարսխ ված լի նել Սուրբ Գրքի 

տվյալ նե րի վրա: Աստ ված Մով սե սից ան հա մե մատ շուտ ապ-

1  Barton G. A. Op. cit. P. 406.
2  Free J. P. Op. cit. P. 112; Նույ նի Commentaries from the Clay Tablets…
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րած Ի սա հա կին խոս տա ցավ. «Ես 

բազ մաց նե լու եմ քո սե րունդ նե րը 

երկն քի աստ ղե րի չափ, քո զա վակ-

նե րին եմ տա լու այս ամ բողջ եր-

կի րը, և քո սե րունդ նե րի մի ջո ցով 

օրհ նե լու եմ երկ րի բո լոր ազ գե րը 

ի հա տու ցումն այն բա նի, որ քո 

հայր Աբ րա հա մը լսեց Իմ խոս քը, 

պա հեց Իմ հրա ման նե րը, Իմ պատ-

վի րան նե րը, Իմ կա նոն ներն ու 

օ րենք նե րը» (Ծննդ. 26. 4–5): Հրա-

ման նե րը, կա նոն ներն ու օ րենք նե-

րը հո մա նիշ ներ են և նշա նա կում 

են աստ վա ծա յին պատ վի րան կամ 

պատ վի րան ներ, ո րոնք Աստ ված 

հայտ նեց Աբ րա հա մին (նա հա պետ-

նե րի դա րաշր ջա նը մո տա վո րա պես թվագր վում է Ք. ա. 2000 թ. 

մին չև 1800 թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծով): «Այս պի սով,– ինչ-

պես նշում է հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Ջ. Ա. Թոմպ սո նը,– չար ժե 

ա ռանձ նա պես զար մա նալ Համ մու րա պիի ժո ղո վա ծուի հետ Մով-

սե սի օ րենսդ րու թյան բո վան դա կու թյան նմա նու թյու նից»: Չէ՞ որ 

«նա հա պե տի ըն տա նի քը Մի ջա գետ քից էր սե րում և շատ բնա կան 

է, որ նա իր հետ բե րած լի ներ նաև այն հա սա րա կու թյան ո րոշ 

օ րենք նե րից, ո րին նախ քան Մի ջա գետ քից հե ռա նա լը պատ կա-

նում էր: Յու րա քանչ յուր հա սա րա կա կան կարգ այդ պի սի օ րենք-

ներ ու նե նա լու կեն սա կան անհ րա ժեշ տու թյուն է զգում, և կա րե լի 

է են թադ րել, որ դրանք աստ վա ծա դիր են»1:

Բա ցի այդ իր ար տա հայ տու թյուն նե րի մեջ պահ պա նո ղա կա-

նու թյամբ աչ քի չընկ նող սըր Քեն յո նը նշում է. «Ռաս–Շամ րա յի 

սե պա գիր բնագ րե րը, ո րոնք նվիր ված են տա րա տե սակ կրո նա-

կան ծե սե րի նկա րագ րու թյա նը, բե րում են այն մտքին, որ Հնգա-

մատ յա նի այն մա սե րի հիմ քում, ո րոնք բա նա սի րա կան քննա դա-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 72

Փարավոն Ամենհոտեպ (Էխնաթոն) IV-ի 
արձանը Կարնակից (Ք. ա.  XIV դ.):
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տու թյան լույ սի ներ քո վեր ջերս կազմ վա ծի տեսք ու նեն, կա րող 

է ըն կած լի նել էլ ա վե լի հին գրա վոր աղբ յուր»1: Քա նի որ Ռաս–

Շամ րա յի բնագ րե րի լե զուն ազ գա կից է հին եբ րա յե րե նին, ա պա 

բնա կան է, որ նրան ցում հան դի պող զո հա բե րու թյան եզ րե րը, 

ծե սե րի տե սակ նե րը և այլն հա ճախ նման են Հին Կտա կա րա նի 

բնագ րի հա ման ման ար տա հայ տու թյուն նե րին2:

4. Այս ա մե նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նելու, որ աստ վա ծա յին 

Սի նա լե ռան վրա տե ղի ու նե ցա ծը ե զա կի ե րևույթ էր իր` հա մաշ-

խար հա յին պատ մա կան մասշ տա բի հե տևանք նե րով: Հրեա նե րի 

մեջ ծնված, բայց հե թա նոս նե րի մեջ դաս տիա րակ ված ու հազ-

վագ յուտ կրթու թյուն ստա ցած (քա նի որ մե ծա նում էր փա րա վո նի 

ար քու նի քում) Մով սե սը դար ձավ միաստ վա ծու թյան մու նե տիկ: 

Հենց նա էլ Սի նա յից հռչա կեց մեկ Աստծո հա վատը: Աստ վա ծա-

յին հայտ նու թյուն ստա նա լով` նա նո րո գեց Աստ ծո` դե ռևս Աբ րա-

համ, Ի սա հակ և Հա կոբ նա հա պետ նե րի հետ կնքած ուխ տը և յու-

րա քանչ յուր իս րա յե լա ցու տաս պատ վի րան պար գևեց, այ սինքն` 

աստ վա ծա յին օ րենք, որ իր հիմ նա կան կե տե րում ան նա խա դեպ է 

և ի րե նից ողջ աշ խար հի հա մար ե զա կի մի ե րևույթ է ներ կա յաց-

նում3:

Մինչ այդ պա հը մարդ կու թյու նը միաստ վա ծու թյա նը դառ նա-

լուն ուղղ ված ո րոշ ջան քեր էր գոր ծադ րել: Այդ փոր ձե րից մե կը 

ձեռ նար կեց ե գիպ տա ցի փա րա վոն Ա մե նո փիս IV–ը   (Ա մեն հո տեպ 

կամ Էխ նա թոն)` 18–րդ հարս տու թյան (Ք. ա. 1703–1462 թթ.) շրջա-

նում: Հե տևե լով հոր (Ա մե նո փիս III–ի) նկրտում նե րին` նա փոր-

ձեց Ա մո նի պաշ տա մուն քի փո խա րեն` հան ձին ա րե գա կի չաստ-

ծու, միաստ վա ծու թյուն հաս տա տել: Մեկ ու րիշ փորձ ձեռ նարկ վեց 

Մի ջա գետ քում, որտեղ ո րո շե ցին բո լոր հե թա նո սա կան կուռքե-

րին միա վո րել հան ձին մե կի` ռազ մի չաստ ված Նի նուր տուայի: 

Սա կայն այս միան գա մայն մարդ կա յին և ամ բող ջո վին հե թա նո-

սա կան նկրտում նե րը` մար դու հո գու զո րեղ փա փա գը՝ իր ան ձը 

ա ղեր սակ ցե լու մի, ճշմա րիտ Աստ ծո սի րո հետ, Ու մից հե ռա ցել էր, 

1  Kenyon F., The Bible and Archaeology. N. Y.: Harper, 1940. P. 162.
2  Short A. R., Op. cit. P. 28-29. 
3  The Israelites. Time-Life (International). P. 68.
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ոչն չի չհան գեց րեց: Մինչ դեռ հա վատն առ ճշմա րիտ Աստ ված, Աբ-

րա հա մի, Ի սա հա կի և Հա կո բի Աստ ված, հա վատն առ Ա մե նա կալ 

Տեր Աստ ված, առ աշ խար հի մշտնջե նա կան Աստ ված և ա նա ռար-

կե լի վե հու թյամբ տաս պատ վի րան նե րում շա րադր ված Իր սրբա-

զան, կա տար յալ և հա վի տե նա կան օ րեն քը, նվա ճեց աշ խար հը: 

Այդ ժա մա նակ նե րից ի վեր Աստ ծո ժո ղո վուր դը (Հին Կտա կա րա-

նում՝ Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, Նոր Կտա կա րա նում` շնոր հի նոր Իս-

րա յե լը, այ սինքն` Քրիս տո սի Ե կե ղե ցին, ո րը պա հում է Հին Կտա-

կա րա նի օ րեն քը` Մե սիա–Քրիս տո սի քա րո զու թյամբ իր լրու մին 

և ա վար տին հա սած) ճա նա պարհ ըն կավ աշ խար հի ա նա պա տով 

և ըն թա նում է դե պի «Ա վետ յաց եր կիր»` Վե րին Ե րու սա ղեմ: Եվ 

իր պարտքն է հա մա րում խու սա փել մեղ քից և ապ րել Ա մե նա կալ 

Աստ ծո սրբազ նա գույն կամ քի հա մա ձայն, Ով հայտն վեց Աբ րա-

հա մին, Ի սա հա կին և Հա կո բին, ա պա և Սի նա լե ռան վրա` Մով սե-

սին, մար գա րե նե րին և վեր ջա պես Հու դա յի թա գա վոր Հե րով դե սի 

և հռո մեա ցի կայսր Օ գոս տո սի օ րոք Ի րեն, իբ րև Աստ վա ծա մարդ 

Տեր, հայտ նեց բո վան դակ աշ խար հին: Եվ Նույն Ին քը` Տեր Աստ-

ված` Մար դու Որ դին, կգա նաև երկ րորդ ան գամ` սուրբ, մար դա-

սեր և փրկա րար օ րեն քով դա տե լու աշ խար հը, այ սինքն` հենց այն 

նույն օ րեն քով, ո րն Աստ ված շնոր հեց Մով սե սին, և ո րը հե տա գա-

յում կա տա րե լա պես իր լրու մին հա սավ Աստ վա ծա մարդ Տեր Հի-

սու սով: 

ՔԱ ՆԱ ՆԸ` ԵՐ ԿԱ ԹԻ ԵՎ ՊՂՆՁԻ ԵՐ ԿԻ Ր

Երբ Մով սե սը, Աստ ծո պատ գա մին ան սա լով, հոր դո րում էր 

ժո ղովր դին նվա ճել Քա նա նը, ի մի ջիայ լոց ա սաց. «Դա մի 

եր կիր է, որտեղ քա րե րը եր կաթ են, իսկ նրա լեռ նե րից կա րող ես 

պղինձ ստա նալ» (Բ Օր. 8. 9), այ սինքն` եր կիր, որի քա րե րը եր-

կա թի նման են (կամ ըն դեր քում եր կա թա քա րի հան քեր կան), իսկ 

լեռ նե րը հարուստ՝ պղնձի հան քա շեր տերով: 

Ընդս մին Սուրբ Գրքում աս վում է, որ երբ Մով սե սը փա րա-

վո նի ար քու նի քից փա խավ, իր հա մար ա պաս տան ընտ րեց մա-
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դիա նա ցի նե րով բնա կեց ված մի լեռ նա յին տե ղանք: Մա դիա նա-

ցի նե րը ապ րում էին Կար միր ծո վի Ա քա բա յան նե ղու ցի ա րևել յան 

ա փին: Մով սե սը գնաց նրանց մոտ, քան զի այդ ցե ղի հետ հե ռա-

վոր ազ գակ ցա կան կապ ու ներ: Մա դիա նա ցի նե րը սե րում էին 

Մա դիա նից` որ դուց Աբրահամի և Քեթ թու րա յի, ում Աբ րա հա մը 

Սա ռա յի մա հից հե տո կնու թյան ա ռավ (Ծննդ. 25. 1–2): Այս ցե ղից 

էր Հո թո րը (կամ Հռա գուե լը)` Մով սե սի ա նե րը, հե տևա բար նաև 

Հո թո րի դուստ րը և Մով սե սի կին Սե փո րան (Ելք 2. 17–21; 18. 2, 

Թվեր 10. 29): Սույն ցե ղի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հին Կտա կա-

րա նում կի նե ցի ներ են կոչ ված` ի մաս նա վո րի Հո բա բը` Մով սե սի 

կնոջ եղ բայ րը, իս րա յե լա ցի նե րին միա ցած կի նե ցի (կի նետ ցի) էր: 

Սա կայն «կի նե ցի» կամ «կի նետ ցի» բա ռը նշա նա կում է դարբ ին, 

քա նի որ ա րա բե րեն «կայ նը» և ա րա մե րեն «կաի նա յա» բա ռե րը 

դարբ նի ի մաստ ու նեն: Այդ բա ռի նույն ար մատն ու նշա նա կու-

թյու նը պահ պան վել է նաև հին եբ րա յե րե նում1:

Սուրբ Գրքի պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա-

տու թյան քննա դատ նե րը եր կար տա րի ներ պնդում էին` Քա նա-

նում հան քե րի գո յու թյունն ըն դա մե նը «բա րե պաշտ փա փագ» էր: 

Սա կայն հնա գի տու թյու նը ա պա ցու ցեց Սուրբ Գրքի վկա յու թյուն-

նե րի իս կու թյու նը և հաս տա տեց, որ մա դիա նա ցի նե րի` իբ րև 

դար բին նե րի բնո րո շու մը ճիշտ է, իսկ եր բեմ նի նրանց պատ կա-

նած շրջա նը՝ հա րուստ եր կա թի և մա նա վանդ պղնձի հան քա վայ-

րե րով: Մաս նա վո րա պես ա մե րի կա ցի հնա գետ Նել սոն Գլյու կի 

ղե կա վա րու թյամբ կա տար ված պե ղում նե րը հաս տա տե ցին, որ 

այդ տա րա ծաշր ջա նում` Մեռ յալ ծո վից հա րավ, հնա գույն ժա-

մա նակ նե րում պղինձ էր արդ յու նա հան վում: Իր պրպտում նե րի 

ըն թաց քում Գլյու կը Պա ղես տի նի հա րա վում` Կիր բեթ–ան–Նա-

հա սում` Մեռ յալ ծո վից 37 կմ դե պի հա րավ, մեծ թվով հան քեր 

հայտ նա բե րեց: «Շրջա կայ քի բլուր նե րը պատ ված են կի սա վեր 

հնոց նե րով, իսկ տա րած քի մա կե րե սը բա ցար ձա կա պես սևա ցած 

է պղնձի արդ յու նա հա նու թյան թա փոն նե րից: Հո ղի մա կե րե սին 

դեռ նշմար վող պղինձ պա րու նա կող հան քե րակ նե րը թույլ էին 

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 70. Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 157.
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տա լիս բաց ե ղա նա կով հանքն արդ յու նա հա նել: 5,5 կմ շա ռավ ղի 

վրա Գլյու կը ևս 3 հան քա վայր և պղնձի ձուլ ման տե ղեր հայտ նա-

բե րեց, ո րոնց մա սին դեռ ոչ մի հա ղոր դագ րու թյուն և հրա պա րա-

կում չէր ե ղել»1: Հնա գետ Ջ. Ա. Թոմպ սո նը նշում է, որ Սո ղո մոն 

թա գա վո րի` հան քա քա րի վե րամ շակ ման հրա շա լի դոմն յան վա-

ռա րան նե րը հենց այս տե ղան քում են գտնվել2, այ սինքն` ինչ պես 

որ նշե ցինք գլխի սկզբում (Բ Օր. 8. 9), Աստ ծո` Մով սե սի շուր թե-

րով ժո ղովր դին հայտ նած խոս քե րից շուրջ 400 տա րի անց: Հա-

տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն հան գա ման քը, որ Մով-

սե սը հենց այս վայ րում պղնձե օձ պատ րաս տեց և ի տես բո լո րի` 

այն ա գու ցեց ձո ղի վրա (Թվեր 21. 8): Այն իս րա յե լա ցի նե րը, ով-

քեր ա պաշ խա րու թյամբ և հա վա տով էին նա յում այդ պղնձե օ ձին` 

թո ղու թյուն խնդրե լով և Աստ ծո ա մե նա զո րու թյու նը խոս տո վա-

նե լով, փրկվում էին (հմմտ. նաև Ի մաստ. 16. 5–7)` Աստ ծո պա-

տիժն ի րա կա նաց նող` մարդ կանց վրա հար ձակ ված օ ձե րի մա հա-

ցու խայ թոց նե րից ա պա քին վե լով (Թվեր 21. 9): Բա ցի այդ Ե դոմ 

տա նող ճա նա պար հին հան դի պած քա ղաք նե րից մե կը Փե նովն էր 

(Թվեր 33. 42): Փե նո վը ար դի Ֆեյ նանն է, ո րը գտնվում է պղնձով 

հա րուստ այն տե ղան քում, որտեղ հեռավոր անց յա լի զա նա զան 

ժա մա նակ նե րում պղինձ էր ձուլ վում3: Պղնձի և եր կա թի հան քա-

վայ րե րի մա սին տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լով` հնա գետ Գլյու կը 

շատ դի պուկ նկա տում է. «Ար դա րև, որ քան հա վաս տի են Սուրբ 

Գրքի վկա յու թյուն ներն այն երկ րի մա սին, որի քա րե րը եր կաթ են, 

իսկ լեռ նե րից կա րող ես պղինձ ստա նալ» (Բ Օր. 8. 9)4:

1 Free J. P., Archaeology…P. 122; Glueck N. Explorations in Eastern Palestine and 
Negeb// Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Sept.,1934, №. 
55. P. 3-21. Տե՛ս նույն հե ղի նա կի The Other Side of Jordan. N. Heaven: American 
Schools of Oriental Research, 1940. P. 59.

2 Thompson J. A., Op. cit. P. 70.
3 Thompson J. A., Op. cit. P. 70.
4 Glueck N., The River Jordan. Philadelphia: The Westminster Press,1946. P. 146.

11 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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ՀԻՆ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ «ՄՈՒԹ» ՏԵՂԵ ՐԻ ԼՈՒՅ ՍԸ

Հնա գի տու թյու նը լույս սփռեց նաև այն ե րեք մանրամաս-

նություն նե րի վրա, ո րոնք Հին Կտա կա րա նի աստ վա ծա-

շունչ բնագ րի ո րոշ տե ղե րը` «մութ» կամ ի մաս տա զուրկ հա մա րե-

լու տե ղիք էին տա լիս: Ա հա դրանք. 

1) Հին Կտա կա րա նում աս վում է, որ իս րա յե լա ցի նե րն սպա-

նում և ոչն չաց նում էին ի րենց թշնա մի նե րին սրե րով (Ելք 17. 13, 

Բ Օր. 13. 15; 20. 13, Թվեր 21. 24): Հին եբ րա յա կան բնագ րի նույն 

տե ղում աս վում է, որ նրանք թշնա մի նե րին սպա նում և կլա նում 

էին «սրի բե րա նով»: Ինչ պես ա պա ցու ցե ցին հնա գի տա կան գտա-

ծո նե րը, այս բա ռե րը ճշտու թյամբ հա ղոր դում են, թե ինչ պես էին 

իս րա յելա ցի նե րն ի րենց թշնա մի նե րին կո տո րում. պե ղում նե րը 

ե րևան հա նե ցին սրեր, մեծ չա փե րի դա նակ ներ, ռազ մա կան տա-

պար ներ և այլ զեն քեր, ո րոնք օգ տա գործ վում էին մար տի ժա մա-

նակ և ո րոնց դաս տակ նե րը մե ծավ մա սամբ պատ րաստ ված էին 

կա տա ղած գա զան նե րի լայ նա բաց ե րախ նե րի տես քով, այն պես 

որ թվում էր, թե իբր մա հա բեր սայ րը վայ րի գա զա նի ե րա խից 

է ել նում: Այն պես որ «սպա նել նրանց կամ կլա նել սրի ե րա խով» 

ար տա հայ տու թյու նը չա փա զանց դիպուկ է1:

2) Մով սե սը պատ վի րեց իս րա յե լա ցի նե րին` Քա նա նում բնա-

կու թյուն հաս տա տե լուց հե տո տե ղի ժո ղո վուրդ նե րի հետ դա շինք 

չկնքել, խնա միու թյուն չա նել ու ազ գակ ցա կան կա պեր չհաս տա-

տել. նմա նա պես շեշ տեց չխնա յել այդ ժո ղո վուրդ նե րին, այլ ա նո-

ղոք բնաջն ջել ի րենց կուռ քե րով ու մեհ յան նե րով հան դերձ: Այլ 

կերպ ա սած` հարկ էր ոչն չաց նել թե՛ հե թա նոս նե րին և թե՛ հե թա-

նո սու թյու նը: Մով սե սը բա ցատ րեց նրանց, որ այդ բա նը պետք է 

ա նել իս րա յե լա ցի նե րի աստ վա ծընտր յալ և սուրբ ժո ղո վուրդ լի նե-

լու պատ ճա ռով. «Դու ես քո Տեր Աստ ծո սուրբ ժո ղո վուր դը, և քո 

Տեր Աստ վա ծը քե՛զ է ընտ րել, որ դու լի նես Նրա սե փա կան ժո ղո-

վուր դը» (Բ Օր. 7. 1–6), ո րը ի րեն նվի րել է Աստ ծուն: Ուս տի պետք 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 70.
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չէ վի րա վո րել իր Բա րե րա րին, այլ ա նա րատ մնալ, քան զի քեզ նից` 

այս ժո ղովր դից է ել նե լու Մե սիան` Քրիս տո սը` մարդ կա յին ցե ղի 

Փրկի չը: Կաս կած չկա, որ այս պա հանջ նե րը աստ վա ծընտր յալ ժո-

ղովր դին բա վա կան խիստ թվա ցին: Շատ հնա րա վոր է, որ հենց 

այս պատ ճա ռով նրանք մին չև վերջ չկա տա րե ցին այս պատ վի րա-

նը և արդ յուն քում պատժ վե ցին Աստ ծուց: 

Հնա գի տու թյու նը օգ նում է այս հար ցից էլ գլուխ հա նել` իր 

հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի ար գա սի քներով վա վե րաց նե լով, որ հի-

րա վի քա նա նա ցի նե րը աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դի հա մար մա-

հա ցու վտանգ էին ներ կա յաց նում: Հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը 

ան հեր քե լիո րեն ա պա ցու ցե ցին, որ քա նա նա ցի ներն այդ ժա մա-

նակ նե րում մարդ կանց զո հա բե րու թյուն ներ էին կա տա րում (մոր-

թում և զո հում էին մա նուկ նե րին), նրանց մեհ յան նե րը հա սա րա-

կաց տներ էին, ուր իշ խում էր գար շե լի ա նա ռա կու թյու նը, իսկ 

բար քե րը աչ քի էին ընկ նում ա նե րևա կա յե լի ցածր մա կար դա կով, 

և ըստ այդմ էլ աստ վա ծընտր յալ ժո ղո վուր դը լուրջ հո գևոր վտան-

գի ա ռաջ էր կանգ նած1: Ուստիև դրա նից փրկվե լու հա մար ան-

հրա ժեշտ էր ոչն չաց նել քա նա նա ցի նե րին:

Քա նա նա ցի նե րի ու փղշտա ցի նե րի պտղա բե րու թյան և ռազ-

մի դի ցու հի նե րը` Աս տարտն ու Ա նա թը, ա նա գո րույն ու վայ րե-

նա բա րո էին: Պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված Բա հաղ չաստծուն 

նվիր ված ու գա րի թյան մի վի պեր գու թյան մեջ, ի շարս այ լոց, հի-

շա տակ վում է նաև այն մա սին, որ դի ցու հի Ա նա թը. «մին չև ծնկնե-

րը, մին չև պա րա նո ցը ար յան մեջ էր ընկղմ ված: Նրա ոտ քե րի 

ա ռաջ մարդ կանց գլուխ ներ էին թափթփ ված, իսկ շուր ջը, ինչ պես 

մո րե խի տարմ, մարդ կա յին դող դո ջուն, կար կա ռուն ձեռ քեր: Իր 

զո հե րի հա տած գլուխ նե րը, իբ րև պչրանք, կա խում էր մեջ քից, իսկ 

ձեռ քե րը` գոտ կա տե ղից: Իսկ ա րա ծից բա վա րար վե լիս` մարդ կա-

յին ար յան հե ղե ղում լվա նում էր ձեռ քե րը, որ պես զի վերս տին 

դառ նա իր ա նա վարտ մնա ցած գոր ծե րին»: Դի ցու հի Ա նա թը հող-

մի և անձ րևի չաստված Բա հա ղի քույրն ու կինն էր2:

1 Free J. P. Archaeology…P. 123. 
2 Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  370-372.
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Մի ու րիշ պատ ճա ռով էլ էին քա նա նա ցի նե րը վտան գա վոր 

աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դի հա մար: Մատ նան շե լով այդ` պրո-

ֆե սոր Թոմպ սո նը նկա տում է. «Քա նա նա ցի նե րի` ար հեստ նե րի, 

ճար տա րա պե տու թյան, ա ռևտ րի և կեն սա գոր ծու նեու թյան այլ 

ո լորտ նե րում ակ նե րև ա ռա վե լու թյու նը, ան տա րա կույս, իս րա յե-

լա ցի նե րի վրա մեծ տպա վո րու թյուն էր թող նում: Ուս տի հարկ 

չկա զար մա նա լու, որ աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դից ո րևէ մե կը 

ե րևա կա յեր, թե իբր քա նա նա ցի նե րի գե րա զան ցու թյու նը ի րենց 

իսկ կրո նի ա ռա վե լու թյամբ է պայ մա նա վոր ված»1:

Սա կայն բո լոր այս տվյալ նե րը` քա նա նա ցի նե րի հե դո նիս տա-

կան` վա յել քա պաշ տա կան կրո նա կան պաշ տա մունքն ու ար հեստ-

նե րի և ա ռևտ րի ո լոր տում գե րա զան ցու թյու նը, ան հայտ էին մնում 

մինչ հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով քա նա նա-

ցի նե րի և Ռաս–Շամ րա յի փյու նի կյան մշա կույ թին ծա նո թա նա լը: 

«Միայն այն բա նից հե տո, երբ հրա պա րակ վե ցին քա նա նա կան 

չաստվածնե րի դի ցա րա նին ու կրո նին նվիր ված գի տա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րը, հնա րա վոր դար ձավ լրջո րեն 

գնա հա տել այն բա րո յա կան պայ քա րը, ո րը վի ճակ ված էր մղե-

լու իս րա յե լա ցի նե րին: Ար դա րև, որ քան մեծ էր գայ թակ ղու թյու նը 

հա սա րակ հով վա կան ժո ղովր դի հա մար և որ քա՜ն վտան գա վոր 

էր նրանց նետ ված մար տահ րա վե րը: Բազ միցս է Բա հաղ չաստ ծո 

պաշ տա մունքն իր ազ դե ցու թյու նը տա րա ծել` թա փան ցե լով ճշմա-

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 85-86.

Միտանիական կնիքի դրոշմվածք մարդկային զոհաբերության տեսարանով: 
Ք. Ա. 2-րդ հազարամյակ:
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րիտ Աստ ծո սրբա վայր ու հաս նե լով մին-

չև իսկ սրբու թյուն նե րի սրբու թյուն»1:

Նյու թե րի հնա գի տա կան քննու թյան 

արդ յուն քում այ լևս ո րևէ կաս կած չկա, 

թե ին չու Աստ ված Մով սե սին պատ վի-

րեց ոչ միայն ար գե լել քա նա նա ցի նե րի 

հետ խնա միու թյու նը, այ լև հրա մա յեց 

բնաջն ջել նրանց: 

3) Աստ վա ծընտր յալ ժո ղովր դին 

շնորհ ված ժխտա կան օ րենք նե րի մեջ 

կա մե կը, ո րը Հնգա մատ յա նում ե րեք 

ան գամ է հի շա տակ վում: Այս պատ վի-

րա նն ա սում է. «Ուլն իր մոր  կա թի մեջ 

չե փես» (Ելք 23. 19; 34. 26, Բ Օր. 14. 21), 

այ սինքն` ուլն իր մոր կա թի մեջ չպի տի 

ե փես կա՛մ քա նի դեռ ուլն իր մոր կաթն 

է ու տում, չպի տի նրան զո հա բե րե՛ս և 

ու տես, կա՛մ չի կա րե լի մո րից կտրե լով` 

ե փել ու լին, քան զի այ սու կսկիծ կպատ ճա ռես նրա մո րը: 

Սույն պատ վի րա նը Սուրբ Գրքի մեկ նիչ նե րի և քննա դատ նե-

րի մե ծա մաս նու թյան հա մար հաս կա նա լի չէր. այն ա նի մաստ էր 

թվում: Սա կայն դարձ յալ Ռաս–Շամ րա յի կա վե սա լիկ նե րի գյու-

տի շնոր հիվ բո լոր կաս կած ներն ի դե րև ե լան: 1928 թ. մի գյու ղա-

ցի ծո վա փին իր հո ղակ տո րը հեր կե լիս` դե պի դամ բա րան տա նող 

ստոր գետն յա ան ցում հայտ նա բե րեց: Դա մի կեն եյան տի պի գմբե-

թա վոր դամ բա րան էր: Կլոդ Շեֆ ֆե րը Ռաս–Շամ րա յում գոր ծի 

լծվեց, ո րի մա սին մենք ար դեն խո սել ենք, և ո րը թույլ տվեց 

հայտ նա գոր ծել բա զում կա վե սա լիկ ներ` Ք. ա. մոտ 12–րդ դա րի 

երկ րորդ կե սի Միջերկրայքի հնա գույն քա ղա քա կրթության մա-

սին շատ ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն նե րով հան դերձ:

Այս պես` դրան ցից մի քա նի սի մեջ, ի շարս այ լոց, խոս վում 

է նաև հե թա նո սա կան զո հա բե րու թյուն նե րի մա սին: Բնագ րում 

ուղ ղա կի աս ված է. «Մոր կա թի մեջ մոր թել գա ռը (կամ ու լը)» և 

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  372-373.

Բահաղը: Բարձրաքանդակ 
Ուգարիթից (Ռաս-Շամրա:) 
Ք. ա.  2-րդ հազարամյակ:
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չաստ վա ծու թյա նը զոհ մա տու ցել: Վե րո բեր յա լից պարզ է դառ-

նում, որ Մով սեսն իր խոս քով այս դա ժան հե թա նո սա կան սո վո-

րույ թը նկա տի ու նի: Միակ տար բե րու թյունն այն է, որ սրբա զան 

բնագրում գոր ծած ված են «պատ րաս տել» կամ «ե փել» բա յե րը, 

իսկ հե թա նո սա կա նում` «մոր թել»1: Ան շուշտ, այս անն շան տար-

բե րու թյու նը չի փո խում ընդ հա նուր ի մաս տը: Այս պես ու րեմն, 

պարզ է դառ նում, թե ին չու Աստ ված այս պի սի ար գելք դրեց Իր 

ժո ղովր դի հա մար. այս ե ղա նա կով Տե րը իս րա յե լա ցի նե րին հոր-

դո րում էր չհե տևել հե թա նոս–քա նա նա ցի նե րին և չըն դօ րի նա կել 

նրանց հե թա նո սա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րը:

Վերոնշյալը հան գեց նում է հե տև յալ եզ րա կա ցու թյան. ա ռանց 

Մով սե սին շնորհ ված Աստ ծո օ րեն քի, ինչ պես և ժո ղովր դի` այդ 

օ րեն քի հան դեպ նա խան ձախնդ րու թյան, Իս րա յե լը չէր կա րող դի-

մա կա յել այդ հե թա նո սա կան կուռ քե րի վտան գա վոր գայ թակ ղու-

թյուն նե րին:

ՎԿԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ԽՈ ՐԱ ՆԸ

Ելք գրքի վեր ջին տասն վեց գլուխ ներն ա ռա վե լա պես նվիր-

ված են վկա յու թյան խո րա նի պատ րաս տու թյա նը: Նրա 

խոր հուր դը բա ցա հայտ վում է Մով սե սին ուղղ ված Աստ ծո խոս քե-

րում. «Ինձ հա մար սրբա րան կկա ռու ցես և Ես կե րևամ ձեզ» (Ելք 

25. 8):

Սուրբ Գրքի հա վաս տիու թյան հա կա ռա կորդ նե րը վի ճար կում 

են խո րա նի գո յու թյան փաս տը: Բայց նրանք ի րա վա ցի չեն: Ինչ-

պես նշում է հնա գետ Ջ. Ա. Թոմպ սո նը. «Շար ժա կան սրբա զան 

Ուխ տի տա պա նա կի գա ղա փա րը ան սո վոր և միայն Իս րա յե լին 

չէր հա տուկ: Հնա գի տա կան գտա ծո նե րի մեջ կան բա գին նե րի 

(խո րան–սրբա րան նե րի) պատ կեր ներ, ո րոնք թվագր վում են Ք. 

ա. 3–րդ դա րով, իսկ հին հու նա կան պատ միչ Դիո դո րոս Սի կի լա-

ցին հա ղոր դում է, որ Ք. ա. 7–րդ դա րում փյու նի կե ցի ներն ի րենց 

1  Free J. P., Op. cit. P. 123.
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հետ տա նում և պա տե րազ մի ժա մա նակ բա գին–խո րան ներ էին 

օգ տա գոր ծում: Ի հար կե, սրանք ուշ շրջա նի են պատ կա նում, բայց 

դրանց գո յու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրանք հին աշ խար հում 

հայտ նի էին»: Թոմպ սո նը ա վե լաց նում է. «Վկա յու թյան խո րա-

նի կա ռուց վածքն ու պատ րաս տու թյու նը սո վո րա կան և ծա նոթ 

էին Իս րա յե լին ժա մա նա կա կից ժո ղո վուրդ նե րին և հատ կա պես 

քա նա նա ցի նե րին»: Ուխ տի տա պա նակ պատ րաս տե լու հա մար 

օգ տա գործ ված նյու թե րը դյու րու թյամբ կա րե լի էր գտնել իս րա-

յե լա կան ժո ղովր դի դե գեր ման վայ րե րում: Ընդ հա նուր առ մամբ 

վեր ջին տա րի նե րին վկա յու թյան խո րա նի շուրջ բա նա վե ճե րը 

գիտ նա կան նե րին բե րե ցին այն հա մոզ մա նը, որ ա նա պա տում 

վկա յու թյան խո րա նի մա սին Սուրբ Գրքի վկա յու թյուն նե րին այ-

սօր պետք է վե րա բեր վել ա ռա վել մեծ ակ նա ծան քով, քան (գիտ-

նա կան ներն ու քննա դատ նե րը – Ն. Վ.) անց յա լում»1:

 Վկա յու թյան խո րա նի պատ րաս տու թյան ժա մա նակ օգ տա-

գործ ված նյու թե րի շուրջ ծա վալ ված վե ճե րի առն չու թյամբ կանգ 

առ նենք հնա գետ նե րի բե րած եր կու փաս տարկ նե րի քննու թյան 

վրա: Ըստ հին եբ րա յա կան բնագ րի` փո կի կաշ վից պատ րաստ-

ված չոր րորդ ծած կո ցի մա սին հնա գետ Ջ. Ֆրին նկա տում է. «tahash 

հին եբ րա յա կան բա ռը ո մանք թարգ մա նում են «փոկ», մյուս նե րը` 

«դել ֆին», իսկ ո մանք էլ` «ծո վա յին կետ»: Պետք է ա սել, որ ծո-

վա յին այս կեն դա նի նե րի ե րեք տա րա տե սակ ներն էլ ապ րում են 

Սի նա յա կան թե րակղ զուց ոչ հե ռու, այն պես որ tahash բա ռի թարգ-

մա նու թյան բո լոր ե րեք տար բե րակ ներն էլ հնա րա վոր են»2:

Ներ կա յու թյան խո րա նի սրբա զան ի րե րի պատ րաստ ման 

հիմ նա կան նյու թը պղինձն էր (Ելք 25. 3 35. 5,24): Ելք գրքում աս-

վում է, որ պղնձե ա վա զանն ու պղնձե պատ վան դա նը պատ րաս-

տե լիս օգ տա գործ վեցին վկա յու թյան խո րա նի դռան մոտ հա վաք-

ված ուխ տա վոր կա նանց հա յե լի նե րը (Ելք 38. 26, ըստ հու նա կան 

բնագ րի): Ըն դդի մա խոս նե րը պնդում են, որ Մով սեսի դա րաշր ջա-

նում պղնձե հա յե լի ներ չեն ե ղել, հե տևա բար, Ելք գրքի այս հատ-

վա ծն ա վե լի ուշ շրջա նի է պատ կա նում: Սա կայն հնա գի տու թյու-

1 Thompson J. A., Op. cit. P. 72.
2  Free J. P., Op. cit. P. 107.
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նը այ սօր մի քա նի գտա ծո նե րի հի ման վրա հա ս տատում է, որ հին 

Ե գիպ տո սում Ք. ա. 1500 թ.–ից մին չև 200 թ. ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծում պղնձե կամ բրոն զե հա յե լի ներ են օգ տա գոր ծել: Հին 

Ե գիպ տո սի պատ մու թյան այդ շրջա նը ժա մա նա կագ րո րեն հա րա-

բե րակց վում է Մով սե սի և Ե գիպ տո սից Իս րա յե լի ել քի դա րաշր ջա-

նին: Ե գիպ տո սում պե ղում նե րի ըն թաց քում բազ մա թիվ այդ պի սի 

հա յե լի ներ գտնվե ցին: Սա փաստում է, որ հա յե լի նե րի այս տա րա-

տե սա կը գոր ծա ծու թյան մեջ է ե ղել խոր անց յա լում, և որ դրանք, 

ան կաս կած, իս րա յե լա կան կա նանց կեն ցա ղի մասն էին կազ մում: 

Հնա րա վոր է նույ նիսկ, ինչ պես են թադ րում է հնա գետ Ջ.  Ֆրին, 

որ իս րա յե լա ցի նե րը հարկ ե ղա ծից ա վե լի շատ հա յե լի ներ ու նե-

նա յին` պայ մա նա վոր ված ել քի նա խօ րեին ե գիպ տա ցի նե րի` իս-

րա յե լա ցի նե րին շռայ լո րեն նվեր ներ տա լու հանգամանքի հետ 

(Ելք 11. 1–2, 12. 35,36), քա նի որ մեծ ա ղետ նե րից խու սա փե լու 

հա մար ձգտում էին ա րագ ա զատ վել նրան ցից: Հա մե նայն դեպս 

յու րա քանչ յուր մարդ կա րող է իր աչ քե րով տես նել այդ հին ե գիպ-

տա կան հա յե լի նե րը ԱՄՆ–ի խո շոր հնա գի տա կան թան գա րան-

նե րում, օ րի նակ` Չի կա գո յի բնա կան պատ մու թյան և Չի կա գո յի 

հա մալ սա րա նի ա րևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի թան գա րան նե-

րում:

ՅՈԹ ԹԵՎԱ ՆԻ ԱՇ ՏԱ ՆԱ ԿԸ:
ԿՈՒՌ ՔԵՐ ՊԱՇ ՏԵ ԼՈՒ ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ

Հին Կտա կա րա նի հա վաս տիու թյու նը ժխտող նե րը վի ճար-

կում են ոչ միայն վկա յու թյան խո րա նի գո յու թյու նը, այ լև 

նրա հետ առնչ վող ա ռար կա ներն ու ի րե րը: Զո րօ րի նակ` նրանք 

կարծում են, որ Մով սե սի օ րոք յոթ թևա նի աշ տա նա կի գո յու-

թյունն անհ նար է ըն դու նել և են թադ րում են, որ այն ստեղծ վել 

է Ք. ա. 600–500 թթ. կամ 500–300 թթ.: Այս փաս տարկ նե րի ան-

հիմն լի նե լը պարզ վեց Թելլ–Բեյթ–Միր սի մում, այ սինքն` հին Դա-

բի րում (Քեբ րո նից 20 կմ դե պի հա րավ–ա րև մուտք) կա տար ված 
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պե ղում նե րից: Այդ տե ղան քի պե ղում նե րի ըն թաց քում, ո րոնք 

անց կաց վե ցին ա մե րի կա ցի ներ Օլբ րայ թի և Կայ լի ղե կա վա րու-

թյամբ 1926–1928 և հա ջորդ տա րի նե րին, հայտ նա բեր վե ցին Ք. ա. 

1200–900 թթ. թվագր վող (բայց ոչ Ք. ա. 900 թ. ուշ) ի րեր: Գտա-

ծո նե րի մեջ կա յին պատ րույգ նե րի հա մար նա խա տես ված յոթ 

ծո րա կա նի կա վե աշ տա նակ ներ. այս ծո րակ նե րը ճյու ղա վոր վում 

էին բա ժա նա րա րից` կենտ րո նա կան ճյու ղի և մյուս յոթ ճյու ղե րի 

միա վոր ման տե ղից:

 Յոթ թևա նի աշ տա նա կի` ուշ շրջա նում ստեղծ վե լու մա սին 

քննա դատ նե րի պնդում նե րի վե րա բեր յալ Օլբ րայ թը նկա տում 

է. «Ի հեճուկս վե րո հիշ յալ կար ծի քի կողմ նա կից նե րի`… նմա նօ-

րի նակ կան թեղ ներ հայտ նա բեր վե ցին Թելլ–Բեյթ–Միր սի մում, 

ինչ պես և Պա ղես տի նի այլ շրջան նե րի նույն ժա մա նա կի հնա գի-

տա կան շեր տե րում» (սրանք թվագր վում են Ք. ա. մոտ 1200 թ.): 

Օլբ րայ թը հա վե լում է. «Ես ամ բողջ հո գով դեմ եմ վկա յու թյան խո-

րա նի ի րե րի ա վե լի ուշ շրջա նով թվագ րե լու փոր ձե րին»1:

Օլբ րայ թի այս եզ րա կա ցու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ Ֆրին 

գրում է. «Բնավ ոչ մե կին էլ պետք չէ վկա յու թյան խո րա նը իր կա-

հա վո րան քով հան դերձ լույս աշ խարհ հա նել միայն մի նպա տա-

կով, այն է` ա պա ցու ցել, որ սկեպ տիկ նե րի` իբր ա վե լի ուշ շրջա-

նում վկա յու թյան խո րա նի ստեղծ ման մա սին կար ծի քը ճիշտ չէ: 

Ընդ դի մա խոս նե րի սույն փաս տար կը միան գա մայն սուբ յեկ տիվ 

է: Այն պա հից ի վեր, ինչ մենք յոթ թևա նի աշ տա նակ հայտ նա բե-

րե ցինք, ո րը պատ կա նում է հնա գույն դա րաշր ջա նին, մեր ձեռ քին 

ի րե ղեն ա պա ցույց կա այն բա նի, որ սկեպ տիկ նե րի կար ծի քը բա-

վա կան ան հիմն է»2:

Մով սե սի տաս նա բան յա յի երկ րորդ պատ վի րա նը Աստ ծո ժո-

ղովր դին ար գե լում էր մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի և ան շունչ 

առարկա նե րի նմա նու թյամբ կուռ քեր կեր տե լ (Ելք 20. 4): Այն 

շնորհ վել էր մի միայն մի նպա տա կով, այն է` ետ պա հել ժո ղովրդին 

Պա ղես տի նի քա նա նա ցի նե րին բնո րոշ կռա պաշ տու թյու նից: Այ-

սօր վա դրու թյամբ հնա գի տու թյան տրամադրու թյան տակ չաստ-

1  Albright W. F., Archaeology of Palestine and the Bible. N. Y.:Revell,1935. P. 159.
2  Free J. P., Op. cit. P. 110.



170 

վածնե րի պատ կեր նե րով հսկա յա կան քա նա կու թյամբ հու շար-

ձան ներ, քա րե կո թող ներ, ինչ պես նաև կուռ քե րի և չաստված նե րի 

փոք րիկ պղնձե ար ձա նիկ ներ կան: Սրանց թվին կա րե լի է դա սել 

նաև ոչ մեծ կա վե ար ձա նիկ նե րը, ո րոնք, ըստ ե րևույ թին, տնա յին 

օ ջա խի չաստվածնե րից են, ինչ պես թե րափ նե րը, ո րոնց մա սին 

հի շա տակ վում է Հին Կտա կա րա նի բնագ րում1:

Սուրբ Գրքի հա վաս տիու թյան հա կա ռա կորդ նե րը պնդում 

են, որ Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րի կռա պաշ տու թյան պատ ճա ռով 

նրանց երկ րորդ պատ վի րա նը շնոր հեց: Այս պատ վի րա նով Աստ-

ված ար գե լում էր նրանց կուռ քեր պաշ տել: Սա կայն ա մե րի կա-

ցի հնա գետ պրո ֆե սոր Էռնստ Ռայ թը նշում է, որ պե ղում նե րի 

արդյունքում եր բեք չի գտնվել հրեա նե րի Աստ ծո (Ե ահվե յի) կուռ-

քը: Այս պես օ րի նակ` Չի կա գո յի հա մալ սա րա նի հնա գի տա կան 

ար շա վախմ բի ան դամ նե րը Մա կեդ դո վում բազ մա թիվ կուռ քեր 

են պե ղել, բայց «ոչ մի ան գամ մեր ձեռ քը չըն կավ Ե հո վա յի թե-

կուզ մեկ կուռք2»: Այս պի սով հնա գի տու թյու նը պար զո րոշ վկա-

յում է, որ ուղղադավան իս րա յե լա ցի նե րը կուռ քեր չեն պաշ տել: 

Այս պատ վի րանն այն քան խոր ար մատ ներ էր ար ձա կել իս րա յե-

լա ցի նե րի հո գի նե րում, որ նույ նիսկ զան ցա ռու նե րը եր բեք Աստ ծո 

կուռ քեր չէին կեր տում, այլ բա վա րար վում էին Բա հա ղի և պտղա-

բե րու թյան ու ա ռա տու թյան մյուս չաստվածնե րի պատ կեր նե րով:

Ի սկզբա նե Աստ ծո ժո ղո վուր դը միաստ վա ծա կան էր: Նրա 

կրո նը եր բեք չի ան ցել ա նի միզ մից` ո գե պաշ տու թյու նից բազ-

մաստ վա ծու թյան, ա պա և միաստ վա ծու թյան զար գաց ման ճա-

նա պար հով, ինչ պես ա սում են Սուրբ Գրքի քննա դատ նե րը: Իր 

պատ մու թյան ա ռա ջին իսկ է ջից այս ժո ղո վուր դը պաշ տել է Մի, 

Ճշմա րիտ, Կեն դա նի Աստ ծուն, Ով հայտ նեց Ի րեն Աբ րա հա մին, 

և շա րու նա կել է մնալ այդ պի սին` պա հե լով այն պատ վի րա նը, 

ո րն Աստ ված շնոր հեց նրան Սի նա լե ռան վրա: Հայտ նի է, որ այս 

պատ վի րա նի յու րա քանչ յուր զան ցա ռու մ շատ ծանր հե տևանք-

ներ ու նե ցավ Աստ ծո ժո ղովր դի հա մար: 

1  Burrows M., Op. cit. P. 189, 218-220.
2  Wright G. E., The Terminology of Old Testament Relegion and Its Signifi cance// 

Journal of Near Eastern Studies.  Vol. I. № 4, October,1942. P. 413.



    171

ՄՈՎ ՍԵ ՍԻ ՀԵ ՏԱ ԽՈՒՅԶ ՆԵ ՐԻ 
ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Իս րա յե լա ցի նե րը շուրջ մեկ տա րի աստ վա ծա յին Սի նա լե-

ռան մոտ հանգրվանե ցին: Պա ղես տի նի հա րա վա յին մա-

սում դե գե րե լուց հե տո հա սան Կա դես (Թվեր 33. 36) և սկսե ցին 

նա խա պատ րաստ վել Քա նա նի տա րածք ներ խու ժե լուն: Սա կայն 

մինչ այդ Մով սե սը 12 հե տա խույզ ու ղար կեց` տե ղան քին ծա նո-

թա նա լու և հար ձակ ման հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ 

հա վա քե լու նպատակով: Թվեր գրքի 13–րդ գլու խը նվիր ված է 

նրանց տրված հրա հանգ նե րին և հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րին: 

Հե տա խույզ նե րի տե ղե կու թյուն նե րից հատ կա պես ու շագ րավ են 

ե րե քը, քան զի հաս տատ վել են գի տա կան հե տա զո տու թյամբ: 

Հե տա խույզ նե րը հա ղոր դե ցին, որ տե սել են` ա) խո շոր, պաշտ-

պան ված և պա րիսպ նե րով ամ րաց ված քա ղաք ներ, բ) բազ մա ցեղ 

բնակ չու թյուն, գ) հա րուստ ու ար գա վանդ հո ղեր: Հենց այս ե րեք 

կե տե րի տվյալ ներն էլ հաս տատ վե ցին հնա գի տա կան գտա ծո նե-

րով: 

Ի րոք, ըստ հնա գետ Թոմպ սո նի, այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 

Պա ղես տի նում բազ մա թիվ պարս պա պատ ամ րոց ներ կա յին: 

Պա ղես տի նում ա վա տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը պաշտ-

պան ված կենտ րոն ներ էր պա հան ջում: Տե ղա կան ար քա նե րը կամ 

կա ռա վա րիչ նե րը, թե պետ և պար տա վոր էին փա րա վո նին հար-

կեր վճա րել և ըն դու նել նրա գե րիշ խա նու թյու նը, այ դու հան դերձ 

բա վա կան ինք նիշ խան էին: Այդ պատ ճա ռով էլ քա նա նա կան ար-

քա նե րի մի ջև հա ճախ պա տե րազմ ներ էին ծա գում: Ե գիպ տո սի 

իշ խա նու թյան թու լաց ման պա րա գա յում նրանք իս կույն ել նում 

էին նաև փա րա վո նի դեմ: Այդ ընդվ զում նե րից մե կը տե ղի ու նե-

ցավ Էխ նա թոն (Ք. ա. շուրջ 1370–1353 թթ. կամ քիչ ա վե լի ուշ) 

փա րա վո նի գա հա կա լու թյան օ րոք: Փա րա վո նին հա վա տա րիմ 

ար քա  ներն օգ նու թյան խնդրան քով ու ղերձ հղե ցին Էխ նա թո նին, 

ով պե տու թյան մայ րա քա ղա քը տե ղա փո խել էր Նե ղո սի հու նից ոչ 

հե ռու գտնվող Ա մառ նա: 
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XIX դ. վեր ջում (1887 թ.) Թելլ–ալ–Ա մառ նա գյու ղից մի գեղջ-

կու հի պա տա հա բար ա վե րակ նե րում մի քա նի կա վե սա լիկ ներ 

գտավ, ո րոնք այդ նա մա կագ րու թյան մի մասն էին: Այս պես պեղ-

վեց 337 սա լիկ, ո րոնք այժմ հայտ նի են Թելլ–ալ–Ա մառ նա յի սա-

լիկ ներ ան վամբ: Այս տեղ կան նաև պա ղես տին յան ար քա նե րի և 

Ա մեն հո տեպ III–ի և նրա որ դու` Ա մեն հո տեպ IV–ի կամ Էխ նա-

թո նի մի ջև նա մա կագ րու թյան նմուշ ներ, ո րոնք հա րուստ տե ղե-

կու թյուն ներ են տա լիս Քա նա նն իս րա յե լա ցի նե րի կող մից գրա-

վե լուց 100 տա րի ա ռաջ Պա ղես տի նի քա ղա քա կան դրու թյան մա-

սին[1]: Մաս նա վո րա պես սա լիկ նե րում խոս վում է պա րիսպ նե րով 

ամ րաց ված տար բեր քա ղաք նե րի մա սին1: Լավ պաշտ պան ված 

բազ մա թիվ քա ղաք նե րը բնա կա նա բար պետք է ու ժեղ տպա վո-

րու թյուն թող նեին Մով սե սի հե տա խույզ նե րի վրա, քա նի որ Գե-

սե մում, որտեղ մինչ այդ բնակ վում էին իս րա յե լա ցիք, միակ ամ-

րաց ված քա ղա քը Ռա մե սեն էր:

Հնա գի տու թյու նը հաս տա տեց նաև հե տա խույզ նե րի` Քա նա-

նի բնակ չու թյան բազ մազգ լի նե լու վե րա բեր յալ երկ րորդ տե ղե-

կու թյու նը, այն է` քե թա ցի ներ, ա մա ղե կա ցի ներ, խևա ցի ներ, հե-

բու սա ցի ներ, ա մոր հա ցի ներ և քա նա նա ցի ներ (Ելք 13. 19–30): 

Թելլ– ալ–Ա մառ նա յի նա մա կագ րու թյան մեջ պահ պան վել են բազ-

մա թիվ ա նուն ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել 

իս րա յե լա ցի նե րին ան ծա նոթ, այն ժամ Պա ղես տի նի տա րած քում 

տա րաբ նակ օ տար ցե ղե րի մա սին2:

Մով սե սի հե տա խույզ նե րի հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներն այն 

մա սին, որ այդ ան ծա նոթ եր կիրն այն քան բեր րի է, որ այն տեղ 

«կաթ ու մեղր է հո սում» (Թվեր 13. 28), նույն պես հաս տատ վեց: 

Ա վե լի վաղ շրջա նի հին ե գիպ տա կան բնագ րե րը Պա ղես տի նը բնո-

րո շել են իբ րև բեր րի և հա րուստ եր կիր: Շնոր հիվ հնա գետ նե րի 

ջան քե րի` գիտ նա կան նե րի ձեռքն ըն կավ հույժ ար ժե քա վոր գրա-

վոր մի աղբ յուր` ե գիպ տա ցի կա ռա վա րիչ Սի նու հե թի («Սի նու հե-

թի մա սին պատմ վածքը») տե ղե կու թյու նը, ով Պա ղես տին էր ժա-

1 Pritchard J. B., The Ancient Near East, Vol. I. Princeton Univ. Press,1973. P. 262-
277. Thomp son J. A. Op. cit. P. 68.

2 Pritchard J. B., Op. cit. Thompson J. A. Op. cit. P. 68-69.
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մա նել իս րա յե լա ցի նե րից 650 տա րի ա ռաջ (Ք. ա. 1971–1928 թթ.) 

և ապ րել ա մոր հա կան ցե ղե րի ա ռաջ նորդ նե րի (ինչ պի սիք Աբ րա-

հա մը, Լա բանն ու Հա կոբն էին) օ րոք: Սի նու հե թը հիա նում է Պա-

ղես տի նով և այն հա րուստ եր կիր ան վա նում, ինչ պես այդ մա սին 

վկա յե ցին Մով սե սի 12 հե տա խույզ նե րը1: Բա ցի այդ, հնա գետ նե-

րի և հե տա զո տող նե րի ձեռ քին տե ղե կու թյուն կա ե գիպ տա կան 

փա րա վոն Փի փի I–ի (Ք. ա. մոտ 2350 թ.) ռազ մա կան ար շա վանք-

նե րի մա սին: Այս տեղ նույն պես վառ գույ նե րով է տրված հա րուստ 

ու ար գա վանդ Ա վետ յաց երկ րի նկա րա գ րությունը2:

ՔԱ ՆԱ ՆԻ ՆՎԱ ՃՈՒ ՄԸ

Ինչ վե րա բե րում է Քա նա նի նվաճ մանն ու Իս րա յե լի` Ա վետ-

յաց երկ րում հաս տատ մանը, ա պա Հե սու Նա վեի գրքում 

շա րադր ված է ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի եր կու փուլ: Ա ռա-

ջին ան գամ դրանք սկսվե ցին երկ րի հա րա վում, իսկ երկ րորդ 

ան գամ` հյու սի սում: Հա րա վում իս րա յե լա ցի նե րը գրա վե ցին և 

ա վե րե ցին Ե րի քո վը, Գա յին, Լա քի սը, Դա բի րը, Ա նո բը և Լեբ նան: 

Գրե թե բո լոր այս քա ղաք ներն էլ պեղ վել են հնա գետ նե րի կող մից, 

և երբ հնա րա վոր դար ձավ անց յա լի հա վաս տի պատ կե րը կազ-

մել, գիտ նա կան ները հան գե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ քա-

ղաք նե րն ա վեր վել են Ք. ա. մոտ 1250 թ.: Այլ կերպ ա սած` այս 

քա ղաք նե րի ա վեր ման տա րե թի վը հա մընկ նում է եբ րա յե ցի նե րի 

ել քի և Քա նա նը գրա վե լու նպա տա կով Հե սու Նա վեի ա ռաջ նոր-

դու թյամբ Հոր դա նա նն անց նե լու ժա մա նա կին: Ան կաս կած, մի 

շարք հար ցեր տա կա վին ի րենց վերջ նա կան լու ծու մը չեն գտել, 

զո րօ րի նակ` ան հայտ է, թե որ տեղ է գտնվել Գա յի քա ղա քը, ո րը 

Հե սու Նա վեն գրա վեց Ե րի քո վին տի րա նա լուց հե տո (հմմտ. Հե-

սու 7. 8): Սա կայն այդ հար ցե րի պա տաս խան ներն ան պայ ման 

կգտնվեն, ինչ պես պնդում են մին չև իսկ այն պի սի ա զա տա միտ 

1 Pritchard J. B.,. Op. cit. P. 5-11
2 Pritchard J. B., Ancient Near Eastern Texts. Princeton: Princeton Univercity 

Press,1955. P. 18-22, 227.  Thompson J. A. Op. cit. P. 69.
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հնա գետ ներ, որ պի սին Օլբ-

րայթն է. «Ե րևան հան ված պե-

ղա ծո ներն ու ար ձա նագ րու-

թյուն նե րը թույլ տվե ցին հիմ-

նա վո րելու Հին Կտա կա րա նի 

բազ մա թիվ վկա յու թյուն նե րի 

ու տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա-

նա հա վա տու թյու նը, ընդ ո րում 

քա նա կի ա ռու մով այս պի սիք 

ան հա մե մատ ա վե լի շատ են, 

քան նրանք, ո րոնց կա պակ-

ցու թյամբ մենք միայն են թադ-

րու թյուն նե րով ենք բա վա րար-

վում»1:

Ե րի քո վի գրավ ման առն չու թյամբ Հին Կտա կա րա նում աս վում 

է, որ Հե սու Նա վեի` քա ղաք ու ղար կած հե տա խույզ նե րն ա պաս-

տան գտան պոռ նիկ Ռա հա բի տա նը. նա էլ օգ նեց նրանց փախ չե-

լու իր տան պա տու հա նից, ո րը քա ղա քի պարս պի մեջ էր (հմմտ. 

Հե սու 2. 1–15): Գարս թան գի ղե կա վա րո թյամբ Ե րի քո վում (1930–

1936 թթ.) ի րա կա նաց ված պե ղում նե րի արդյունքում պարզ վեց, որ 

այ դ ժամանակներում Ե րի քո վի պա րիսպ նե րում ի րա պես բնա կե լի 

կա ցա րան ներ են եղել: Գարս թան գը բա ցա հայ տեց, որ Ե րի քո վի 

պա րիսպ նե րը կրկնա կի էին. ար տա քի նը 1,82 մ հաս տու թյամբ, 

իսկ ներ քի նը` 3,65 մ: Պա րիսպ նե րի հե ռա վո րու թյունն ի րա րից 

4,57 մ էր: Հա ճախ կրկնա կի պա րիսպ նե րի ա րան քում պա հանգ-

ներ էին դրվում, ո րոնք օգ տա գործ վում էին իբ րև կամր ջակ ներ, 

ծա ռա յում նաև որ պես քա ղա քա յին պա րիսպ նե րում կա ռուց ված 

տնե րի հե նա րան ներ, քան զի բնակ չու թյան խտու թյու նն զգա լի էր: 

Այդ պա հանգ նե րի բե կոր նե րը նշմար վում են հնա գետ նե րի պե-

ղած պա րիսպ նե րի փլա տակ նե րում: Քա ղա քի հյու սի սա յին մա սի 

տնե րի հիմ քե րն ա վե լի ա մուր էին. այս տեղ պա հանգ նե րի փո խա-

րեն լայնությամբ աղ յու սից շար ված նեղ պա տեր էին կա ռուց ված, 

1  Albright W. F., Archaeology Confronts Biblical Criticism // American Scholar. Spring, 
1938, t. 7,№ 2. P. 181.

Երիքովի գրավումը: Խճանկար, Հռոմ, 
Սան տա-Մարիա Մաջորե եկեղեցի, 

432-440 թթ.:
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ո րոնք լցնում էին ներ քին և ար տա քին պա րիսպ նե րի մի ջև առ կա 

տա րա ծու թյու նը1:

Հա րա վա յին ուղ ղու թյամբ իս րա յե լա ցի նե րի ներ խուժ ման վե-

րա բեր յալ մեր պատ կե րա ցում նե րը հստակ են: Ինչ վե րա բե րում 

է Քա նան ներ խու ժե լու հյու սի սա յին ուղ ղու թյա նը, ա պա այս 

առումով չափազանց ու շագ րավ է Գեն նե սա րեթ լճից 14 կմ հյու-

սիս ըն կած Ա սոր քա ղա քը, որն իս րա յե լա ցի նե րը հրի մատ նե ցին 

(Հե սու11. 13): Գարս թան գի գլխա վո րած հնա գի տա կան ար շա-

վա խում բը հայտ նա բե րեց այդ քա ղա քը, իսկ պե ղում նե րից պարզ 

դար ձավ, որ այն ամ բող ջո վին հրո ճա րակ էր դար ձել Ք. ա. մոտ 

1400 թ.2: Հնա գետ Յի գա յել Յա դի նի` համակարգված կեր պով կա-

տար վող պե ղում նե րից բաց վեց ած խա ցած ա վե րակ նե րի հնա գի-

տա կան շերտ, ո րը վկա յում է Ա սո րը կա տար յալ ոչն չաց ման հասց-

րած մի սար սա փազ դու հրդե հի մա սին3: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` 

Քա նա նի ա մե նա պաշտ պան ված ամ րոց նե րից մե կի` Ա սո րի տակ 

պար տու թյուն կրեց քա նա նա կան թա գա վոր նե րի մի ամ բողջ զի-

նակ ցու թյուն: Ա սո ր քաղաքի պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ այն 

ընդ հուպ մին չև Ք. ա. XIII դա րը գտնվե լիս է ե ղել քա նա նա ցի նե րի 

ձեռ քում4:

 Քա նա նի կենտ րո նա կան մա սի նվաճ ման մա սին ձեռքի տակ 

ո րևէ տե ղե կու թյուն չու նենք: Հնա րա վոր է, որ տե ղաբ նակ նե րը 

լուրջ դի մադ րու թյուն ցույց չեն տվել իս րա յե լա ցի նե րին, ինչ պես 

Գա բա վո նի 5պա րա գա յում էր*: Պե ղում ներն ի հայտ բե րեցին ոչ 

1  Garstang J. Joshua-Judges. L., Constable,1931. P. 132.
2  Free J. P., Archaeology…P. 135-136.
3  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  220.
4  Thompson J. A., Op. cit. P. 75.
* Ա. Գու կը՝ մեծ գիտ նա կա նը և հնա գե տը, իր «Սուրբգ րա յին հրաշք նե րի հա վաս տիութ-
յու նը» գրքում Հե սու Նա վեի ա ղոթ քով ցե րե կը մոտ 24 ժա մով եր կա րաց նե լու մա-
սին ու շագ րավ պատ մա կան տե ղե կութ յուն ներ է բե րում: «Ե րեք հին ժո ղո վուրդ ներ»՝ 
հույ նե րը, ե գիպ տա ցի նե րը և չի նա ցի նե րը, այդ մա սին պատ մա կան տե ղե կութ յուն-
ներ ու նեն: Բո լոր ե րե քի մոտ էլ խոս վում է մի ար տա սո վոր եր կար օր վա մա սին: 
«Պատ մութ յան հայր» հոր ջորջ վող հույն Հե րո դո տո սը Քրիս տո սի ծննդից 480 տա րի 
ա ռաջ պատ մում է, որ ե գիպ տա ցի քրմերն ի րեն 24 ժա մից ա վե լի տևած մի ցե րեկ վա 
մա սին գրա ռում են ցույց տվել: Հնա մե նի չի նա կան գրա ռում նե րում պարզ ի պար զո 
աս վում է, որ դա տե ղի է ու նե ցել Իո կայ սեր գա հա կա լութ յան օ րոք, ընդ ո րում չի նա-
կան տոհ մա բա նա կան ցու ցակ նե րում նշվում է, որ այդ կայս րը թա գա վո րել է Չի նաս-
տա նում Հե սու Նա վեի ժա մա նակ նե րում:

  Լորդ Քինգս բո րոուն, հե տա զո տե լով ա մե  րիկ յան նախ նա դար յան հնդիկ նե րին, 
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պա կաս ու շագ րավ փաստ, այն է` նվա ճու մից հե տո էլ Քա նա նի 

տա րած քում տա կա վին դի մադ րու թյան ա ռան ձին օ ջախ ներ կա-

յին: Հին Կտա կա րա նում աս վում է. «Շատ երկր ներ են մնա ցել 

ժա ռան գե լու» (Հե սու 13. 1): Իս րա յե լա ցի նե րին չհնա զանդ ված 

տա րածք նե րի չա փե րի մա սին խոս վում է Դա տա վո րաց գրքի I 
գլխում: Այդ ցան կում հի շա տակ ված ո րոշ քա ղաք ներ պեղ վե ցին: 

Ի մաս նա վո րի եր կու քա ղաք նե րի` Մա կեդ դո վի ու Բեթ սա նի մա-

սին հայտ նի է, որ դրանք ընդ հուպ մին չև Ք. ա. 1200 թ. ե գիպ-

տա ցի նե րի ու քա նա նա ցի նե րի հսկո ղու թյան տակ էին գտնվում: 

Միայն զգա լի ժա մա նակ անց նրանց զբա ղեց րած տա րածք նե-

րում ե րևան ե կան իս րա յե լա կան մշա կույ թին հա տուկ նշան ներ, 

ին չի մա սին կա րե լի է դա տել այն տեղ գտնված կա վե ա նոթ նե րից: 

Այն պես որ, եզ րա կաց նում է հնա գետ Թոմպ սո նը, Աստ վա ծաշն չի 

հայտ նած տե ղե կու թյուն ներն այն մա սին, որ Հե սուի օ րոք Քա նա-

նը վերջ նա կա նա պես նվաճ ված չէր, շատ ստույգ է1:

ԴԱ ՏԱ ՎՈ ՐԱՑ ԳԻՐ ՔԸ ԵՎ ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Բո լոր հնա գետ նե րը հա մա կար ծիք են, որ Ք. ա. 1200 թ. –ից 

մին չև 1000 թիվն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը Պա ղես-

տի նի պատ մու թյան ա մե նախ ռո վա հույզ շրջան նե րից է: Պե ղում-

նե րի ա ներկ բա փաս տե րը ցույց տվե ցին, որ հենց այս շրջա նում 

են հրո ճա րակ դար ձել և ա վեր վել բա զում քա ղաք ներ: Դրա նից մի 

քա նի սը եր կու, ե րեք ան գամ են ա վեր վել ու վե րա կա ռուց վել: Օ րի-

նակ` Բե նիա մի նի ցե ղի տա րած քում գտնվող Բե թե լը հըն թացս 

հայտ նա բե րել է, որ ի րենց զար գաց ման մե ջ բարձր քա ղա քակր թութ յան հա սած մե ք-
սի կա ցի ներն ա վան դազ րույց ու նեն մի  ամ բողջ օր «ա րե գա կի ան շարժ մն ա լու» մա-
սին, ո րը և տե ղի է ու նե ցել այն տա րում, ո րը կոչ վում է «յոթ ճա գար նե րի» տա րի: Այս 
«յոթ ճա գար նե րի» տա րին հա մընկ նում է այն ժա մա նա կա հատ վա ծին, երբ Հե սու 
Նա վեն գրա վում էր Պա ղես տի նը: «Այս պի սով,- եզ րա կաց նում է հե ղի նա կը,- սուրբ-
գրա յին պա տու մի  ճշմար տա ցիութ յան մա սին ի րա րից ան կախ և ա մե  նայն  կաս-
կա ծից գե րի վեր ա պա ցույց ներ ու նենք հույ նե րից, ե գիպ տա ցի նե րից, չի նա ցի նե րից 
և մե ք սի կա ցի նե րից: Այս պի սի վկա նե րի խմբի վկա յութ յուն նե րը չի կա րե լի չըն դու-
նել իբ րև բա ցար ձակ ճշմար տա ցի խոսք»: (Çàêîí Áîæèé, Ïðîòîiåðåé Ñåðàôèì 
Ñëîáîäñêîé, Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâà Ëàâ ðà, 1993, ñòð. 203):

1  Thompson J. A., Op. cit. P. 75.
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եր կու դա րի բազ միցս են թարկ վել է զգա լի ա վե րում նե րի: Հնա գետ 

Օլբ րայ թը պե ղեց շեր տեր, ո րոնք ա պա ցու ցե ցին, որ Բե թե լը Ք. 

ա. 1200 թ.–ից մին չև 1000 թ. չորս ան գամ է ա վեր վել1: Այս ա վե-

րում նե րի չընդ հատ վող շա րա նը, ըստ հնա գետ նե րի, մատ նան շում 

է, որ այդ շրջա նում Պա ղես տի նում քա ղա քա կան վիճակն ան կա-

յու ն էր էր տիրում: Դա տա վո րաց գիր քը ներ կա յաց նում է Իս րա-

յե լի զա նա զան ցե ղե րի մի ջև բա խում նե րի, ինչ պես և Իս րա յե լի` 

ի րեն թշնա մի հե թա նոս ժո ղո վուրդ նե րի դեմ պայ քա րի բազ մա-

թիվ վկա յու թյուն ներ: 

Դա տա վո րաց գրքում, ինչ պես հայտ նի է, հաճախ է խոս վում 

Աստ ծուց հե ռա նա լու պատ ճա ռով Իս րա յե լին պա տու հա սած 

ա ղետ նե րի մա սին: Իս րա յե լի բա րո յա կան և հո գևոր ան կու մը հան-

գեց րեց նրան, որ նա դա դա րեց Քա նա նից հե թա նոս նե րին վռնդել, 

որ ին քը` ժո ղո վուր դը, կռա պաշ տու թյան մեջ ըն կավ և վեր ջա պես 

նրան, որ իս րա յե լա ցի նե րի և հե թա նոս նե րի մի ջև խնա միու թյուն 

տա րած վեց: Արդ յուն քում Իս րա յե լը ճա շա կեց Աստ ծուց հե ռա նա-

լու և աստ վա ծա դիր օ րեն քին չհնա զան դե լու դա ռը պտուղ նե րը:

Իս րա յե լա ցի նե րի` Ե րու սա ղե մից կռա պաշտ նե րին դուրս քշե-

լու ան փու թու թյան մա սին Դա տա վո րաց գրքում աս վում է. «Բե-

նիա մի նի որ դի նե րը Ե րու սա ղե մում բնակ վող հե բու սա ցի նե րին 

չնվա ճե ցին, և հե բու սա ցի նե րը բնակ վում են այն տեղ Բե նիա մի նի 

որ դի նե րի հետ մին չև այ սօր» (Դատ. 1. 21): Սույն փաս տը հաս-

տատ վում է նաև Թելլ–ալ–Ա մառ նա յի սա լիկ նե րի վկա յու թյուն նե-

րով: Դրանք մեզ տե ղե կաց նում են, որ Ե րու սա ղե մի թա գա վո րը 

շա րու նա կում էր Ե գիպ տո սի փա րա վո նին հա վա տա րիմ մնալ2:

Շնոր հիվ հնա գի տու թյան` հա ջող վեց պար զել նաև, որ Ք. ա. 

1200 թ. –ից մին չև 1000 թ. Քա նա նի լեռ նա յին մա սում բա զում նոր 

բնա կա վայ րեր են հիմնադրվել: Ա ռա ջին ան գամ Պա ղես տի նի լեռ-

նե րում քա ղաք ներ խո յա ցան, հան գա մանք, ո րը պեր ճա խոս կեր-

պով մատ նա ցույց է ա նում երկ րի բնակ չու թյան ա ճը3: Այս քա ղաք-

նե րի զգա լի մա սը պեղ վեց, և դրանց մնա ցորդ նե րը վկա յե ցին այն 

1  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  225.
2  Free J. P., Archaeology…P. 141.
3  Wright G. E., Filson F. V. The Westminster Historical Atlas. L.,1953. P. 45.

12 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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մա սին, որ դրանք ի րոք կա ռուց վել են իս րա յե լա ցի նե րի ձե ռամբ, 

քան զի իս րա յե լա ցի նե րի մշա կույ թն ար մա տա պես տար բեր վում 

էր քա նա նա կան քա ղաք նե րի մշա կույ թից: Իս րա յե լա կան քա ղաք-

նե րի բնա կե լի շեն քերն ի տար բե րու թյուն քա նա նա ցի նե րի տնե-

րի` ա վե լի աղ քատիկ տեսք ու նեին: Ինչ պես նշում է Օլբ րայ թը. 

«Կա վե ա նոթ նե րը բա վա կան կո պիտ են, քա ղաք նե րը հու սա լի չեն 

ամ րաց ված և ի տար բե րու թյուն քա նա նա ական քա ղաք նե րի` հա-

րուստ չեն»1:

Հա ջո ղու թյամբ պսակ ված հնա գի տա կան պե ղում նե րը վա վե-

րաց րին նաև Գա բաա քա ղա քի հրկիզ ման փաս տը (հմմտ. Դատ. 

գլ. 19–20): Բե նիա մին յան Գա բաա յի ա նա ռակ բնա կիչ նե րը լլկում 

են մի ղև տա ցու կնոջ. այդ կի նը մա հա նում է, իսկ ղև տա ցին այդ 

մա սին տե ղե կաց նում է Իս րա յե լի ցե ղա յին միու թյա նը: Իս րա յե-

լա կան բա նա կը հար ձակ վում է Գա բաա յի վրա, գրա վում և հրկի-

զում քա ղա քը (Դատ. 20. 3,40): Հնա գի տա կան պե ղում նե րի արդ-

յունք նե րը լիա կա տար ա պա ցու ցե ցին այս դիպ վա ծի պատ մա կան 

հա վաս տիու թյու նը: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նին պատ կա նող հնա գի-

տա կան շեր տում հայտ նա բեր վե ցին քա ղա քի մնա ցորդ ներ` հրդե-

հի հետ քե րով, ինչ պես և այդ մա սին ա վան դում է Դա տա վո րաց 

գիր քը (20. 40)2:

ԻՍ ՐԱ ՅԵ ԼԸ ԵՎ ՓՂՇՏԱ ՑԻՔ 

Ժա մա նա կա կից հնա գի տու թյու նը թույլ է տա լիս դա տա-

վոր նե րի շրջա նի Իս րա յե լի դրա ցի թշնա մա կան ժո ղո-

վուրդ նե րի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մելու: Պա-

ղես տի նում հաս տատ վե լով` Իս րա յե լը բո լոր կող մե րից հայտն վեց 

թշնա մա կան շրջա փակ ման մեջ: Հյու սիս–ա րևել քում ապ րում էին 

ա րա մեա ցի նե րը, հյու սիս–ա րև մուտ քում` քա նա նա ցի նե րը` հե-

տա գա յում հայտ նի փյու նի կե ցի ներ ան վամբ: Պա ղես տի նի հա-

րավ–ա րևմտ յան մա սի ծո վեզ րը բնա կեց ված էր փղշտա ցի նե րով, 

1  Տե՛ս` Thompson J. A., Op. cit. P. 89.
2  Albright W. F., The Archaeology of Palestine and the Bible…P. 47.
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իսկ հա րավ–ա րևել յա նը` մո վա բա ցի նե րով, ե դո մա ցի նե րով և քոչ-

վոր ցե ղե րով: Զար մա նա լի է, թե ինչ պես Իս րա յե լին հա ջող վեց գո-

յա տևել թշնա մական այսպիսի շրջա պատ ման մեջ: Մեկ ան գամ չէ, 

որ այս ժո ղովր դին բա ռա ցիո րեն ծնկի բե րե ցին: Սա կայն, չնա յած 

այդ ա մե նին, նրան վերջ ի վեր ջո հա ջող վեց ոտ քի կանգ նել, տի րել 

Պա ղես տի նին և միաս նա կան ժո ղո վուրդ դառ նալ, քան զի այդ պես 

էր կա մե նում Աստ ված:

Պա ղես տի նի հա րավ–ա րև մուտ քում հաս տատ ված փղշտա ցի-

նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեին Իս րա յե լի կյան քի բո լոր բնա գա-

վառ նե րի վրա: Այս ռազ մա տենչ ժո ղո վուր դը, որ տի րա պե տում էր 

իր ժա մա նա կի ա մե նա կա տար յալ սպա ռա զի նու թյա նը և ռազ մա–

քա ղա քա կան ա ռու մով հո յա կապ կազ մա կերպ ված էր, Ք. ա. մոտ 

1175 թ. մտավ Պա ղես տի նի հա րավ–ա րևմտ յան ծո վեզր նույն 

նպա տա կով, ինչ իսրայելացիները, այն է` բնակ վել Քա նա նի տա-

րած քում:

Փղշտա ցի նե րի բնա կու թյան վայ րե րում կա տար ված պե-

ղում նե րի ըն թաց քում հա ջող վեց հայտ նա բե րել այս ժո ղովր դին 

պատ կա նող և նրա մշակույթին բնո րոշ ա նոթ ներ, ի մաս նա վո րի 

բազ մա թիվ սկա հակ ներ և այլ կա վե գա վաթ ներ` գի նու և գա րեջ-

րի հա մար նա խա տես ված, չէ՞ որ, ըստ Սուրբ Գրքի վկա յու թյան, 

փղշտա ցի նե րը գի նե մոլ ներ էին (Դատ. 14. 10,17,23,25): Այլ վայ րե-

րում1 հազ վա դեպ հան դի պող փղշտա կան գա րեջ րի գա վաթ նե րը 

քա միչ ներ ու նեին, ինչ պես այդ մա սին վկա յում է Հին Կտա կա րա-

նը: Այս քա մի չը «նա խա տես ված էր գա րու մնա ցորդ նե րը քա մե լու 

հա մար, ո րոնք լո ղում էին պատ րաստ ված գա րեջ րի մեջ և խմե լիս 

կո կոր դում տհաճ զգա ցո ղու թյուն ա ռա ջաց նում: Այս պի սին էին 

փղշտա ցի նե րի` գա րե ջուր խմե լու տի պիկ գա վաթ նե րը»2:

Հնա գի տա կան գտա ծո նե րը հաս տա տե ցին նաև փղշտա ցի նե-

րի եր կաթ մշա կե լու մա սին հինկտա կա րա նյան վկա յու թյուն նե րը: 

Այս ժո ղո վուր դը մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի էր հա սել այդ մե տա ղի 

մշա կու թյան ո լոր տում, որն այն ժա մա նակ հազ վագ յուտ, ուս տի 

և բա վա կան թանկ էր: Մե ծավ մա սամբ փղշտա ցի նե րով բնա կեց-

1  Albright W. F., Archaeology of Palestine…P. 114-116.
2  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ.  239.
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ված վայ րե րում մե տա ղա ձու լա կան ար հես տա նոց ներ բաց վե ցին: 

Դրանք հայտ նա բեր վե ցին Գա զա յի շրջա կայ քում գտնվող Գե րա-

րա քա ղա քում: Վեր ջերս մե տա ղա ձու լա կան ար հես տա նոց ներ 

հայտ նա բեր վե ցին նաև ար դի Թել–Ա վի վից ոչ հեռու գտնվող Թելլ–

Կա զի լում: Նշված վայ րե րում պղնձի, ինչ պես նաև եր կա թի հան-

քա քա րեր էին վե րամ շա կում: Հայտ նի դար ձավ, որ փղշտա ցի նե րը 

լեռ նա յին շրջան նե րում բնա կու թյուն հաս տա տած իս րա յե լա ցի նե-

րից ա վե լի վաղ են սկսել գյու ղատն տե սա կան մե տաղ յա գոր ծիք-

ներ և եր կա թե ար տադ րանք ներ (մեխ, զենք և այլն) գոր ծա ծել1: 

Աստ վա ծա շուն չը ճշմար տա ցիո րեն վկա յում է՝ երբ փղշտա ցի նե րը 

Քա նա նի լեռ նա յին շրջան ներ թա փան ցե ցին, ար գե լե ցին իս րա յե-

լա ցի նե րին եր կա թյա ի րեր ար տադ րել: Այլ կերպ ա սած` նրանք 

ի րենց վե րա պա հե ցին եր կա թե ի րե րի մշա կու թյան և վա ճառ քի 

բա ցա ռիկ ու մե նաշ նոր հա յին ի րա վուն քը, որ պես զի ար գե լեն իս-

րա յե լա ցի նե րին զենք ար տադ րել: Սրբա զան բնագ րում կար դում 

ենք. «Ամ բողջ Իս րա յե լի երկ րում մի դար բին չգտնվեց, քան զի այ-

լազ գի ներն ա սել էին. «Այն պես ա նենք, որ եբ րա յե ցի նե րը սուր 

կամ գե ղարդ չշի նեն»: Բո լոր իս րա յե լա ցի ներն ի րենց գե րան դին, 

գոր ծիք նե րը, կա ցի նը և ման գա ղը նո րո գե լու հա մար գնում էին այ-

լազ գի նե րի եր կի րը»  (Ա Թագ. 13. 19–20): 

Հնա գի տա կան հնու թյուն նե րը լու սա բա նե ցին նաև Սամփ սո նի 

մահ վան ո րոշ ման րա մաս ներ: Ըստ Դա տա վո րաց գրքի` Սամփ-

սո նը Դա գո նի վիթ խա րի մեհ յա նի եր կու կենտ րո նա կան սյու նե րը 

տե ղից շար ժե լով` փլու զեց շի նու թյու նը` իր հետ միա սին մահ վան 

մատ նե լով ներ սում գտնվող հա զա րա վոր այ լազ գի նե րի (Դատ. 16. 

23–30): Պե ղում նե րը վերջ նա կա նա պես փա րա տե լով  բո լոր կաս-

կած նե րը` ա պա ցու ցե ցին, որ փղշտա կան մեծ կա ռույց նե րը ներ-

քին կենտ րո նա կան սրահ ու նեին, ո րը մյուս նե րից բա ժան վում էր 

վե րին հար կը տա նի քով հան դերձ պա հող մի շարք սյու նե րով2:

Չբա վա րար վե լով Քա նա նի հա րավ–ա րևմտ յան ծո վեզ րի  բնա-

կեց մամբ` փղշտա ցի նե րը նույնիսկ մտադրվել էին թա փան ցել նաև 

երկ րի խոր քը: Այդ պատ ճա ռով էլ Ք. ա. 1200–1000 թթ. մի շարք 

1 Տե՛ս American Journal of Archaeology. T. XLIII,№ 3, p. 458 ff.
2 Տե՛ս Biblical Archaeologist. May, 1951. P. 44.
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ներ խու ժում ներ ձեռ նար կե ցին` ա նընդ հատ աս պա տա կե լով Պա-

ղես տի նի կենտ րո նա կան շրջան նե րը: Ի վեր ջո նրանց հա ջող վեց 

տի րա նալ ողջ երկ րին: Աս պա տա կու թյուն նե րից մե կի ժա մա նակ, 

ինչ պես այդ մա սին վկա յում է Սուրբ Գիր քը, նրանք գերեվարե ցին 

Ուխ տի տա պա նա կը և իս րա յե լա ցի նե րի ուխ տա վայր Սի լով քա-

ղա քից տա րան (Հե սու18. 1, Դատ. 21. 19, Ա Թագ 3. 21): Խ. Կյաեր-

սի գլխա վո րած դա նիա կան հնա գի տա կան ար շա վա խում բը պար-

զեց, որ փղշտա ցի նե րը չսահ մա նա փակ վե ցին Ուխ տի տա պա նա-

կի դուրս բեր մամբ, այլ միա ժա մա նակ Սի լո վը հրի մատ նե լով`իս-

պառ այ րե ցին: Գտա ծո նե րը հաս տա տե ցին, որ Ք. ա. 1050 թվի 

ա ղե տը` Սի լո վի հրկի զու մը, պատ մա կան փաստ է, որը  նշա նա վո-

րում է փղշտա ցի նե րի հաղ թա նա կը և սուրբ քա ղա քի հիմ նավեր 

կործանու մը: Իսկ քա ղա քը կրկին վե րա կա ռուց վեց իս րա յե լա կան 

թա գա վոր նե րի օ րոք, ապա՝ ա վե լի ուշ, նո րից ա վեր վեց: Ե րե միա 

մար գա րեի օ րոք դեռ կա րե լի էր տես նել նրա ա վե րակ նե րը: Այս 

մար գա րեն Սի լո վի ա վե րակ նե րն օգ տա գոր ծում էր իբ րև ցայ տուն 

օ րի նակ այն հրեա նե րի հա մար, ով քեր ի րենց փրկու թյան հույ սը 

կա պում էին Ե րու սա ղե մի Աստ ծո Տա ճա րի հետ: Մար գա րեն կոչ 

էր ա նում. «Գնա ցեք Սե լով` Իմ այն տե ղը, ուր ա ռաջ հաս տա տել 

էի Իմ ա նու նը, տե սեք, թե ինչ պես վար վե ցի նրա հետ Իս րա յե լի` 

Իմ ժո ղովր դի չա րու թյուն նե րի պատ ճա ռով» (Ե րեմ. 7. 12): 

Դարձ յալ հնա գի տու թյանն է պատ կա նում փղշտա ցի ների 

կող մից ծո վա յին ա ռևտ րի բուռն զար գաց ման փաս տի հաստատ-

ման ե րախ տի քը: Մեզ է հա սել մի հրա շա լի պատ մու թյուն` գրի 

առն ված պա պի րու սի վրա Ք. ա. XI դ., ո րը («Ու նու–Ա մո նի ճամ-

փոր դու թյու նը Բիբ լոս») ներ կա յումս պահ վում է Մոսկ վա յի 

Ա. Ս. Պուշ կի նի ան վան կեր պար վես տի թան գա րա նում: Բնա գի րը 

պատ մում է ե գիպ տա ցի քուրմ Ու նու–Ա մո նի մա սին: Այս քուր մը 

փա րա վո նի կող մից ու ղարկ վում է Բիբ լոս, որ պես զի փյու նիկ յան 

այդ քա ղա քից մայ րի մա տա կա րա րի ե գիպ տա կան Թե բե` Ա մոն 

չաստծուն նվիրված սրբա զան մակույկ կա ռու ցե լու հա մար1: Այ-

սօ րի նակ վկա յու թյուն նե րը դա տա վոր նե րի ժա մա նակ նե րում ծո-

վա յին ա ռևտ րի զար գաց ման և փղշտա ցի նե րով բնա կեց ված ծո-

1  Pritchard J. B., The Ancient Near east. Vol. I Princeton, 1973. P. 16-24.
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վեզ րի հետ կա պե րի սեր տաց ման պեր ճա խոս վկա յու թյուն ներ 

են: Հա ման ման ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե ցին 

նաև քա նա նա ցիք: Այս ա մե նը հաս տա տում է Սուրբ Գրքի հի շա-

տա կու թյունն այն մա սին, որ իս րա յե լա ցիք ան մասն չէին նմա նօ-

րի նակ ա ռևտ րա կան գոր ծե րից: Բայց և ակն հայտ է, որ Իս րա յե լը 

հա րա բե րու թյուն ներ էր պահ պա նում ոչ թե փղշտա ցի նե րի հետ, 

այլ ա վե լի ճիշտ քա նա նա ցի նե րի հետ: Դա տա վո րաց գրքում աս-

վում է. «Գա դը Հոր դա նան գե տի այն կող մում էր բնակ վում, Դա՛ն, 

ին չո՞ւ ես պան դուխտ մնա ցել նա վե րի մեջ: Ա սե րը ծո վի ե զեր քին է 

բնակ վում և ծո վա խոր շե րում է ապ րում» (Դատ. 5. 17):

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում դա տա վոր նե րի դա րաշր ջանի 

փղշտա ցի նե րի ուր վան կա րն ա վե լի պար զո րոշ է դառ նում: 

Փղշտա ցի նե րի հին քա ղաք նե րի տե ղան քում և հատ կա պես Ա զո-

տում իս րա յե լա ցի հնա գետ նե րի պե ղում նե րը այդ ժո ղովր դի մա-

սին ար ժե քա վոր և կա րևոր տե ղե կու թյուն նե րով ար գա սա վոր վե-

ցին: Այս պես փղշտա ցի նե րի մա սին ընդ հա նուր պատ կե րա ցումն 

ա ռա վել ընդգր կուն է դառ նում, իսկ այդ գի տե լիք նե րը լու սա բա-

նում են դա տա վոր նե րի օ րոք Իս րա յե լի կյան քը, նրա ա նո ղոք 

պայ քա րն այ լազ գի փղշտա ցի նե րի դեմ: Այս հնա գի տա կան վկա-

յու թյուն նե րը հա մընկ նում են հինկ տա կա րան յան նկա րագ րու-

թյուն նե րին: Այն պես որ կաս կա ծի նշույլ իսկ չի մնում այն հար ցի 

շուրջ, թե ինչ պես հնա րա միտ, ա ռևտ րա կան, քա ղա քա կա նա պես 

միա բան և զի նա գոր ծու թյան մեջ քա ջահ մուտ փղշտա ցի ժո ղո-

վուրդն ի րեն հնա զան դեց րեց գրե թե ողջ Իս րա յե լը: Միայն Աստ ծո 

օգ նու թյամբ, Մեծն Դա վիթ թա գա վո րի ա ռաջ նոր դու թյամբ, ան-

դադ րում, դա ժան, հե րո սա կան մար տե րի գնով հա ջող վեց սան ձել 

ու հպա տա կեց նել այդ վտան գա վո ր ա խո յա նին:

Սույն գլու խն ա վար տի հասց նե լուց ա ռաջ հարկ է նշել հե տև-

յա լը. հին հու նա կան «Պա ղես տին» ան վա նու մը, որն ա վե լի ուշ 

շրջա նում «Քա նա նի եր կիր» ան վան տե ղը բռնեց, սե րում է հին 

եբ րա յա կան «պե լիշ տիմ» բա ռից, ո րով Հին Կտա կա րա նում կոչ-

վել են փղշտա ցիք: Այս պի սով, այն հո ղը, ո րը հե տա գա յում դառ-

նա լու էր Իս րա յե լի ժո ղովր դի հայ րե նի քը, կոչ վեց նրա ա մե նաո-

խե րիմ թշնա մու ա նու նով:
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Բազ մա թիվ հե տա զո տող նե րի կար ծի քով դա տա վոր նե րի 

օ րոք Քա նա նի բնակ չու թյան հիմ նա կան մա սը քա նա նա-

ցի ներն են եղել: Սակայն ի րա կա նում քա նա նա ցի նե րը բնակ չու-

թյան հիմ նա կան, բայց ոչ գլխա վոր մասն են կազ մել: Զո րօ րի նակ` 

Աստ վա ծաշն չում հի շա տակ վում են նաև այլ ժո ղո վուրդ ներ` ա մոր-

հա ցիք, հե բու սա ցիք, խևա ցիք (Դատ. 3. 5): Քա նա նա ցի նե րը զար-

գա ցած քա ղա քակր թու թյուն ու նեին, ո րը ռազ մաքա ղա քա կան և 

մշա կու թա յին ա ռու մով ան հա մե մատ գե րա զան ցում էր Իս րա յե լի 

ցե ղա յին միու թյա նը: Դա ե րևում է պե ղա ծո նյու թե րից:

Քա նան մտնե լիս` իս րա յե լա ցի նե րը հիմ նա հա տակ ա վե րե ցին 

քա նա նա ցի նե րի քա ղաք նե րը և նրանց տե ղում ի րեն ցը կա ռու ցե-

ցին, բայց վեր ջին ներս ըստ ա մե նայ նի զի ջում էին քա նա նա կան նե-

րին: Այս են վկա յում քա նա նա կան Բե թել քա ղա քի մնա ցորդ նե րը 

և նույն վայ րում իս րա յե լա ցի նե րի ձե ռամբ կա ռուց ված քա ղա քի 

փլատակ նե րը: Հնա գետ Օլբ րայ թը նշում է, որ այս մնա ցորդ նե րից 

էլ պար զո րոշ ե րևում է, թե նոր կա ռույց նե րը ճար տա րա պե տա-

կան և այլ ա ռում նե րով որ քան շատ են զի ջում հնե րին1:

Մենք ար դեն խո սել ենք ար հեստ նե րի, ճար տա րա պե տու-

թյան, ա ռևտ րի և այլ ո լորտ նե րում իս րա յե լա ցի նե րի նկատ մամբ 

քա նա նա ցի նե րի բա ցա հայտ գե րա զան ցու թյան մա սին, նույն պես 

և քա նա նա ցի նե րի հե թա նո սա կան պաշ տա մուն քի, ծի սա կան զո-

հա բե րու թյուն նե րի և նրանց օ րենք նե րի մա սին, ո րոնք հայտ նի 

դար ձան Ռաս–Շամ րա յի սա լիկ նե րից, ինչ պես նաև այն մա սին, 

որ քա նա նա ցի նե րը մա հա ցու վտանգ էին ներ կա յաց նում իս րա յե-

լա ցի նե րի հա մար և որ այդ պատ ճա ռով էլ անհ րա ժեշտ էր նրանց 

լիո վին բնաջն ջել2: Ռաս–Շամ րա յի սա լիկ նե րի բնագ րե րը նույն պես 

հաս տա տում են, որ Դա տա վո րաց գիր քն ի րոք խո սում է ի րա կան 

ան ձանց և պատ մա կան ե ղե լու թյուն նե րի մա սին: Հա վա նա բար 

1 Bulletin of the American Schools of Oriental Research. № 56. P. 11-12.
2 Այս մա սին տե՛ս «Հին Կտա կա րա նի «մութ» տե ղե րի լույ սը» գլու խը:
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Դա տա վո րաց գրքի ա ռա ջին գլխում հի շա տակ վում են Քեբ րոն քա-

ղա քի եր կու քա նա նա ցի տի րա կալ ներ՝ Ա քի մանն ու Թալ մին (Դատ. 

1. 10): Այս նույն ա նուն նե րին հան դի պում ենք Ռաս–Շամ րա յի սա-

լիկ նե րում1: Օլբ րայ թի կար ծի քով` սա մեկ ան գամ ևս ա պա ցու ցում 

է, որ այս տեղ վկա յա կոչ ված ա նուն նե րը կապ ված են դա տա վո րաց 

շրջա նի պատ մա կան ե ղե լու թյուն նե րի հետ: 

Ըստ Դա տա վո րաց գրքի` իս րա յե լա ցի նե րին կե ղե քող քա-

նա նա ցի նե րի ար քան Յա բինն էր, ում մայ րա քա ղա քն Ա սորն էր 

(Դատ. 4. 2): Պե ղա ծո նյու թե րը վկա յե ցին, որ Ա սո րն իս կա պես 

գո յու թյուն է ու նե ցել դա տա վոր նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում, իսկ 

ան հա մե մատ ա վե լի վաղ` Ք. ա. մոտ 1800 թ., հա սել է իր հզո րու-

թյան գա գաթ նա կե տին2:

Հինկ տա կա րան յան վկա յու թյուն նե րից դա տե լով` Իս րա յե լը 

այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ տի րել քա նա նա ցի նե րի բո լոր քա ղաք նե-

րին: Այ դու հան դերձ իս րա յե լա կան ցե ղե րը, մար գա րեու հի Դե բո-

րան քա ջա լե րանքով, Մա կեդ դո վի ջրե րի մոտ նրանց ջախ ջա խիչ 

պար տու թյան մատ նե ցին: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` այդ ճա կա տա-

մար տը տե ղի ու նե ցավ Թա նա քում` Մա կեդ դո վի ջրե րի մոտ (Դատ. 

5. 19): Ըստ հնա գի տա կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ Սուրբ 

Գրքում նկա րագր ված այս անց քը թվագր վում է 1125 թվա կա նով3:

Պե ղա ծո նե րով հաս տատ ված դա տա վո րաց շրջա նի ևս մեկ 

պատ մա կան անցք կա, որն առնչ վում է Բե րիթ չաստծո մեհյանին: 

Դա տա վո րա ցում աս վում է, որ Գե դեո նի իշ խա նա տենչ և փա ռա-

սեր որ դին` Ա բի մե լե քը, փոր ձեց Իս րա յե լի թա գա վո րա կան իշ խա-

նու թյու նը զավ թել, սա կայն նրան այդ բա նում Սի կի մի բնա կիչ-

նե րը խան գա րե ցին: Հնամ յա Սի կիմ քա ղա քը կա ռուց վել է Ք. ա. 

շուրջ 2000 թ., ո րի մա սին հի շա տա կու թյուն ներ կան հին ե գիպ-

տա կան բնագ րե րում: Այս քա ղա քի մնա ցորդ նե րը հայտ նա բե րել 

են Գա րի զիմ լե ռան ստո րո տի մոտ, ո րի գա գա թը, ինչ պես և Գե-

բաղ լե ռան գա գա թը, վեր է խո յա նում Սա մա րիա յի հենց սրտում 

1 Albright W. F. The Old Testament and Archaeology// Old Testament Commentary/ 
Alleman H. C., Flack E. E. Philadelphia: Muhlenberg Press, 1948. P. 145.

2 Garstang J. Op. cit. P. 184.
3 Thompson J. A. Op. cit. P. 86. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 227.
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փռված տա փա րակ հով տի 

վրա: 

Ա բի մե լեքն իր բա նա-

կով հար ձակ վեց Սի կի մի 

վրա, կո տո րեց նրա բնա-

կիչ նե րին, իսկ քա ղա քը 

հո ղին հա վա սա րեց նե լով` 

այն տեղ աղ ցա նեց: Գույ ժը 

հա սավ Սի կի մի աշ տա րա-

կի մարդ կանց, ով քեր հա-

վաք վե ցին Բե թել Բե րիթ չաստծո մեհ յա նում: Բայց քի նախն դիր 

Ա բի մե լեքն այս ամ րո ցը գրա վե լու հա մար հրա մա յեց փայտ լցնել 

պա տե րի տակ և հրկի զել. տա ճարն այր վեց, իսկ մար դիկ մե ռան 

(Դատ. 9. 45–49): Սույն անց քի պատ մա կա նու թյան ա պա ցույ ցը 

ե րևան ե կավ 1926 թ. գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր Զել լի նի և 1959 թ. 

վեր ջի նիս փո խա րի նած նրա ա մե րի կա ցի գոր ծըն կեր Գ. Էռնստ 

Ռայ տի պե ղում նե րի արդ յուն քում: Հնա գետ նե րը վե րը նշված տե-

ղե րում հայտ նա բե րե ցին մի հնա մե նի շի նու թյան մնա ցորդ ներ, 

ո րը թվագր վում է դա տա վոր նե րի շրջա նով և նույ նաց վում Բե թել 

Բե րիթի աշ տա րա կի հետ: Մի շարք պե ղա ծո խեցիներ հա վաս-

տում են, որ աշ տա րա կը կա ռուց վել է Ք. ա. 1300–ա կան նե րին, 

իսկ մեհ յա նի պահ պան ված մա սը թույլ տվեց հա մա րել, որ այն 

ա վեր վել է հրդե հից՝ Ք. ա. մոտ 1150 թ.` դա ժա նա բա րո Ա բի մե լե քի 

օ րոք1: Պե ղում նա վայ րում հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյու թե-

րը վկա յում են, որ մեհ յա նը վեր էր խո յա նում քա ղա քի պարս պի 

վրա, ո րը կա ռուց ված էր ա վե լի վաղ շրջա նով` հիք սոս նե րի տի-

րա պե տու թյան ժա մա նա կով թվագր վող մեհ յա նի ա վե րակ նե րի 

վրա2: Բե թել Բե րիթ մեհ յա նի պահ պան ված մնա ցուկ նե րը ցույց 

են տա լիս նաև, որ այն զանգ վա ծեղ կա ռույց էր՝ 25x21մ մա կե րե-

սով, 5 մ հաս տու թյամբ պարս պով օ ղակ ված: Մեհ յա նի չա փե րը 

թույլ են տա լիս մո տա վոր կեր պով պատ կե րա ցում կազ մել նրա 

կա մար նե րի ներ քո կա տար վող պաշ տա մուն քա յին ա րա րո ղու-

1  Barton G. A. Op. cit. P. 113-114.
2  Keller W., ‘H Bίβλος …Σ. 225-226. Free J. P. Op. cit. P. 143.

Քանանական թագավորի հաղ  թա հանդեսը  
(փորա գրու  թյուն փղոսկրե սալիկի վրա),  
Մակեդդով, Ք. ա.  2-րդ հազարամյակ:
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թյուն նե րի մա սին, մա նա վանդ ե թե մտա բե րենք Ռաս–Շամ րա յի 

կա վե սա լիկ նե րի` դրանց վե րա բե րող վկա յու թյուն նե րը1: Կա րե լի 

է ա սել, որ այս ման րա մաս նե րի հա ղորդ ման մեջ էլ Հին Կտա կա-

րա նը զար մա նա լիորեն ստույ գ է:

ԻՍ ՐԱ ՅԵ ԼԸ, Ա ՐԱ ՄԵԱ ՑԻ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ ՄԱ ԴԻԱ ՄԱ ՑԻ ՆԵ ՐԸ

Փղշտա ցի նե րից, քա նա նա ցի նե րից և ա րա մեա ցի նե րից 

զատ դա տա վոր նե րի շրջա նում Իս րա յե լի դրա ցի ներն էին 

նաև ա մա ղե կա ցի նե րը, մա դիա մա ցի ներն ու Ա րևել քի բնա կիչ նե-

րը (հմմտ. Դատ. 6. 3):

Ա րա մեա ցի նե րը Դա տա վո րաց գրքում հազ վա դեպ են հի շա-

տակ վում: Բայց նրանք կա րևոր դեր էին խա ղում Իս րա յե լի պատ-

մու թյան հա ջորդ տա րի նե րին, քան զի Դավ թի գա հա կա լու թյու նից 

ի վեր մշտա պես սպառ նում էին Իս րա յե լին: Վեր ջերս հայտ նա-

բեր ված բազ մա թիվ տվյալ նե ր լույս սփռե ցին ա րա մեա ցի նե րի 

ծագ ման, ան ցած ու ղու վրա, ո րի ե լա կե տը ստո րին Մի ջա գետքն 

էր, իսկ վերջ նա կե տը` այժմ յան 2Սի րիա յի* տա րած քը: Այդ իսկ 

պատ ճա ռով Սուրբ Գրքի բո լոր թարգ մա նու թյուն նե րում ա րա-

մեա ցի նե րն ա սո րի ներ են կոչ վում: Ք. ա. ար դեն 1300 թ. նրանք 

խոր ար մատ ներ էին ար ձա կել Քա նա նի հյու սիս–ա րևել քում: Ըստ 

Դա տա վո րաց գրքի` նրանց տի րա կալ նե րից մե կը` Քու սար սա թե-

մը, Պա ղես տին խու ժեց 3(Դատ. 3. 8,10)3:

Մա դիա մա ցի նե րը մեզ հայտ նի են Գե դեո նի պատ մու թյու նից: 

Յոթ տա րի ա նընդ մեջ նրանք ուղ տե րի վրա աս պա տա կում էին Քա-

նա նը, կո ղոպ տում, ի րենց ճա նա պար հին ա մեն ինչ հրի մատ նում 

և սպա նում բնա կիչ նե րին: Դա տա վո րաց գրքում աս վում է. «Տե-

րը նրանց յո թը տա րի մա դիա մա ցի նե րի ձեռ քը մատ նեց… նրանք 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 86-87.
*  Սի րիան ըստ Աստ վա ծաշն չի և հին հայ կա կան բնագ րե րի` Ա սո րիքն է:
3  Malamat A. Chusan Rishathaim and the Decline of the Near East around 1200B. 

C. // Journal of Near Eastern Studies.  Oct.,1954. նաև Thompson J. A. Op. cit. P. 
87-88.
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ի րենց ոչ խար նե րով վեր էին կե նում, բե րում էին ի րենց վրան նե րը 

և մո րե խի պես բազ մու թյամբ վրա էին հաս նում: Նրանց ու նրանց 

ուղ տե րին հա շիվ չկար» (Դատ. 6. 1,5): Այդ ժամ Աստ ված կան չեց 

Գե դեո նին, որ պես զի հար ձակ վի մա դիա մա ցի նե րի վրա: Գե դեո նը 

ե րեք հար յուր ըն տիր այ րե րի մի ջո ցով խո րա ման կու թյամբ հաղ-

թեց նրանց (Դատ. 7. 7,8):

Հնա գի տու թյու նը հաս տա տեց Գե դեո նի իշ խա նու թյանն առնչ-

վող ե րեք ման րա մաս ներ. 1) վար ժեց ված ուղ տե րի լայն օգ տա-

գոր ծում, 2) զար գա ցած գրի առ կա յու թյուն, 3) կա վե սա փոր նե րի 

մեջ դրված կան թեղ նե րի գոր ծա ծու թյուն: 

1) Վեր ջին ժա մա նակ ներս բազ մա թիվ և հա րա ճուն վկա յու-

թյուն ներ հայ թա թե ցինք Ա րևել քում Ք. ա. 1200 թ. սկսյալ վար-

ժեց ված ուղ տե րի օգ տա գործ ման մա սին: Հնա գետ Թոմպ սո նը 

գրում է. «Ա նա պա տով քո չող մա դիա մա ցի նե րի, ա մա ղե կա ցի նե-

րի և Ա րևել քի բնա կիչ նե րի, ըստ Սուրբ Գրքի, ան հա մար, մո րե խի 

պես բազ մու թյամբ (Դատ. 6. 3–6) Քա նա նը աս պա տա կող նե րի և 

կո ղոպ տիչ նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը լիար ժեք կեր պով հա մա-

պա տաս խա նում են հնա գի տու թյան վրձնով մեր ա ռաջ պատ կեր-

ված նկա րին»1:

2) Մա դիա մա ցի նե րին պար տու թյան մատ նե լուց հե տո Գե դեո-

նը կա մե ցավ ի մա նալ Սոքքո թի իշ խան նե րի ա նուն նե րը2: Ուս տի 

Սոքքո թի բնա կիչ նե րից մի պա տան յակ բռնեց և պա հան ջեց, որ 

գրի ի րենց ա ռաջ նորդ նե րի ա նուն նե րը: Սա են թարկ վեց և Գե դեո-

նին հանձ նեց իշ խան նե րի և ծե րե րի ա նուն նե րի ցու ցա կը (Դատ. 

8. 14): Այս տո ղի հա վաս տիու թյու նը կաս կա ծի տակ էր առն վում, 

քան զի տա րած ված կար ծի քի հա մա ձայն` գի րը միայն Ք. ա. 800–

ա կան նե րից է ե րևան ե կել և հե տևա բար պա տա նին ի զո րու չէր 

Գե դեո նի պա հան ջը կա տա րել: Բայց ըստ բա զում հնա գի տա կան 

պե ղա ծո նե րի` Գե դեո նի օ րոք ար դեն գո յու թյուն է ու նե ցել բա վա-

կան զար գա ցած գիր, ընդ ո րում ոչ միայն Հին Կտա կա րա նում հի-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 88.
2  Սոք քո թը (որ թարգ մա նա բար նշա նա կում է «վրան ներ») (Ծննդ. 33,17) գտնվում էր 
Գադ ցե ղի  բնա կու թյան սահ ման նե րում(Հե սու 13. 27): Ներ կա յումս այս վայ րը կոչ-
վում է Թելլ-Ակ սաս և  գտնվում է Նար-ազ-Զեր կա յից 2 կմ հյու սիս:
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շա տակ ված շրջան նե րում, այ լև բուն Պա ղես տի նում: Օլբ րայ թը 

նշում է, որ Լա քի սի, Թեթ սամ յու սի և Մա կեդ դո վի (սրանք բո լորն 

էլ պա ղես տին յան քա ղաք ներ են) հնա գի տա կան գտա ծո նե րն ի 

հայտ բե րե ցին այ բու բե նի գոր ծա ծու թյուն` Ք. ա. ար դեն XIV–XIII 
դդ.` թա նա քով գրված բնագ րե րում1: Հնա գետ Բար րոու զը գրում 

է. «Այն փաս տը, որ Գե դեո նը կա րո ղա ցավ գրա ճա նաչ պա տա նի 

գտնել, վաղ եր կա թե դա րում Հոր դա նա նի այն կող մում ապ րող 

բնակ չու թյան կրթու թյան բարձր մա կար դա կի ա պա ցույց է»2:

3) Լրիվ պա տա հա բար գիտ նա կան նե րը պատ կե րա ցում կազ-

մե ցին այն մա սին, թե ինչ տեսք ու ներ կան թե ղով սա փո րը, ո րը 

մա դիա մա ցի նե րի դեմ մարտն չե լիս հնա րամ տո րեն կի րա ռեց Գե-

դեո նը (Դատ. 7. 16): Հոր դա նա նի Ամ ման քա ղա քի մոտ գտնվող 

գե րեզ մա նում հայտ նա բեր վեց մի տա րօ րի նակ կան թա վոր ա նոթ, 

ո րի բարձ րու թյու նը գրե թե 25 սմ էր: Ա նո թի պա տի մեջ մոտ 

10x13 սմ անցք կար, իսկ հա տա կին ոչ մեծ հիմք, ո րի վրա ա գուց-

վում էր մո մը3:

ՏԱ ՊԱ ՆԱ ԿԸ ԴԱ ԳՈ ՆԻ ՄԵՀ ՅԱ ՆՈՒՄ: 
ՍԵ ԼՈ ՎԻ Ա ՎԵ ՐՈՒ ՄԸ

Ա Թա գա վո րաց գրքում աս վում է, որ փղշտա ցիք գրա վե լով 

Ուխ տի տա պա նա կը` տա րան Ա զո տոս քա ղաք և զե տե-

ղե ցին Դա գո նի մեհ յա նում` այդ կուռքի կող քին (Դա գո նը նրանց 

գե րա գույն աստվածն էր, ո րի ի րա նի վե րին մա սը մար դա կերպ էր, 

իսկ ստո րի նը` ձկնա կերպ): Հա ջորդ ա ռա վոտ յան այն Ուխ տի տա-

պա նա կի ա ռաջ ե րես նի վայր ըն կած գտան: Փղշտա ցիք ար ձանն 

իր տե ղում կանգ նեց րին, բայց ա ռա վոտ յան կրկին գտան նույն 

տե ղում` գլխատ ված, այ լան դակ ված վի ճա կում գետ նին ցրիվ 

ե կած: Ա վե լին` Ա զո տո սի բնա կիչ նե րը պա տու հաս վե ցին ան տա-

նե լի ախ տով. նրանց մար մին նե րը պա լար նե րով ծածկ վե ցին: 

1  Albright W. F. From the Stone Age to Christianity…P. 193. 
2  Burrows M. Op. cit. P. 183.
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 88.
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Սար սա փա հար փղշտա ցի նե րն ի վեր ջո տա պա նա կը վե րա դարձ-

րին իս րա յեա ցի նե րին (հմմտ. Ա Թագ. 5. 1–4 6. 7): 

Հնա գի տու թյու նը լու սա բա նեց այս դիպ վա ծը. Ու գա րիթ քա-

ղա քում (ո րը հե տա գա յում Ռաս–Շամ րա ան վան վեց) բաց վեց 

Դա գո նի մեհ յա նը: Ըստ ար ձա նագ րու թյուն նե րի` այս շի նու թյու նը 

նվիր ված էր փղշտա ցի նե րի գե րա գույն աստծուն: Բա ցի այդ, այդ 

նույն աստծուն նվիր ված եր կու սյուն էլ բաց վեց: Ռաս–Շամ րա յի 

սա լիկ նե րում ևս Դա գո նը հի շա տակ վում է իբ րև Բա հա ղի հայր1: 

Հնա գետ Օլբ րայ թի համաձայն ի րա կա նում Դա գա նը (այս բա-

ռից դյու րու թյամբ կա րող էր ա ծանց վել Դա գոն ա նու նը) աք քա դա-

ցի նե րի հնա գույն կուռքե րից է, ո րին Ք. ա. 2500 թվից պաշ տում 

էին Եփ րատ գե տի ա վա զա նում բնակ վող ցե ղե րը: Դա գո նը հա-

մար վում էր բու սա կան աշ խար հի և պտղա բե րու թյան աստվածը, 

թեև նրա ան վան սկզբնա կան նշա նա կու թյու նը դե ռևս ան հայտ է2:

Իս րա յե լա ցի նե րը տա պա նա կը, փղշտա ցի նե րի ձեռ քից 

ա զատ ե լուց հե տո, տա րան Կա րիա թա րիմ (Ե րու սա ղե մից 14 կմ 

հյու սիս–ա րև մուտք, հմմտ. Ա Թագ. 7. 1): Սա կայն Սուրբ Գիր քը չի 

բա ցատ րում, թե ին չու տա պա նա կը Սե լով չվե րա դարձ վեց: Եվ իս-

կա պես էլ, ին չո՞ւ իս րա յե լա ցի նե րը այն չվե րա դարձ րին իր հա մար 

նա խա տես ված սրբա զան վայր: Բանն այն է, որ Սե լովն ա վեր ված 

էր: Հնա րա վոր է, որ քա ղա քն ա վեր ված լի ներ Ա բե նեզ րի մոտ ճա-

կա տա մար տից հե տո (Ա Թագ. 7. 11–12) կամ դույզն–ինչ ա վե լի 

ուշ: Հա մե նայն դեպս Ե րե միա մար գա րեն հստակ վկա յում է, որ 

իր ժա մա նակ, այ սինքն` Ք. ա. մոտ 600 թ. Սե լովն ա վե րակ նե րի 

կույտ էր (հմմտ. Ե րեմ. 7. 12, 14 26. 6,9): Ա մե նայն հա վա նա կա նու-

թյամբ փղշտա ցի նե րն այն ա վե րել էին Ք. ա. 1050 թ.3:

Այս ան գամ էլ հնա գի տու թյու նը մեզ տե ղե կու թյուն ներ ըն-

ձե ռեց, ո րոնք հաս տա տե ցին Սուրբ Գրքում նկա րագր ված ե ղե-

լու թյուն նե րը: 1923–31 թթ.4 Աա գեր Շմիդ տի գլխա վո րած ար շա-

1 Albright W. F. Archaeology and the Religion of Israel. Baltimore: Johns Hopkins 
Press, 1942. P. 42,106,74.

2  Albright W. F. Archaeology…P. 74.
3  Pheiffer R. H. Introduction to the Old Testament. N. Y.: Harper,1941. P. 343. Տե՛ս 
նաև  Albright W. F. Op. cit. P. 104.

4  Barton G. A. Op. cit. P. 127,128.



190 

վախմ բի պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ Սե լո վը բնա կեց ված է 

ե ղել Ք. ա. XIII դա րից մին չև XI դ.: Դա նիա ցի հնա գետ նե րի սույն 

եզ րա կա ցու թյու նը ներ դաշ նակ է Հին Կտա կա րա նի հետ, քան զի 

իս րա յե լա ցի նե րը Ք. ա. XIV կամ XIII դդ. տա պա նա կը պա հում 

էին Սե լո վում (Հե սու 18. 1), որն ուշ շրջա նում ա վեր վեց և ա վե րակ 

վի ճա կում էր ընդ հուպ մին չև Ե րե միա յի ժա մա նակ նե րը: Գ. Լ. Ռո-

բին սո նը նկա տում է. «Ար դա րև, Սե լո վում դա նիա կան ար շա վախմ-

բի պե ղած բո լոր նյու թե րը ստու գա պես հա մա հունչ են այն բա նին, 

ին չը նկա տի ու նի Հին Կտա կա րա նը»1: Սա ստիպ ված ըն դու նում է 

նույ նիսկ սկեպ տի կո րեն տրա մադր ված Ֆայ ֆե րը2:

Սե լո վի հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի նշա նա կու թյու նը մեծ է, 

քա նի որ Հին Կտա կա րա նի պատ մա կան իս կու թյու նը ժխտող նե րը 

պնդում էին, որ այն ա մե նը, ինչ գրված է Աստ վա ծաշն չում Սե լո վի 

զո հա սե ղա նի մա սին, ուշ շրջա նի հո րին վածք է: Բայց դա նիա ցի 

հնա գետ ներն ա պա ցու ցե ցին, որ Սե լովն իր փառ քի գա գաթ նա-

կե տին էր հա սել դա տա վոր նե րի շրջա նում (այս մա սին է վկա յում 

1  Robinson G. L. The Bearing of Archaeology on the Old Testament. N. Y.,1941. P. 
172.

2  Տե՛ս Pheiffer R. H. Op. cit. P. 343.

Սամուել մարգարեի դամբարանը Ռամայում:
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նաև Հին Կտա կա րա նը), և որ այս սրբա վայ րը հրո ճա րակ դար-

ձավ Հե ղի քա հա նա յա պե տի և դա տա վոր ու մար գա րե Սա մուե լի 

օ րոք, այն է` Ք. ա. մոտ 1050 թ.: Այս պի սով պարզ դար ձավ, որ 

սկեպ տիկ նե րի և ռա ցիո նա լիստ նե րի կար ծի քը կա տար յալ հի մա-

րու թյուն է1:

 

ՍԱ ՎՈՒՂ ԱՐ ՔԱՆ ԵՎ ԴԱ ՎԻԹ Ե ՐԱ ԺԻՇ ՏԸ

Երբ փղշտա ցի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից իս րա յե-

լա ցի նե րի վի ճա կը օր հա սա կան էր դառ նում և արդեն 

ծերացած Սա մուե լից հանապազ խնդրում էին մյուս ժո ղո վուրդ-

նե րի օ րի նա կով, ի րենց վրա, թա գա վոր կար գել, մար գա րեն չէր 

կա մե նում կա տա րել նրանց պա հան ջը: Միա ժա մա նակ նա Իս րա-

յե լի ժո ղովր դին զգու շաց նում էր թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան 

այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ինչ պի սիք են պար տա դիր 

զին ծա ռա յու թյու նը, հպա տակ նե րի ու նեց ված քի բռնագ րա վու-

մը և այլն (հմմտ. Ա Թագ. 8): Հին Կտա կա րա նի պատ մա կա նու-

թյու նը կաս կա ծի տակ առ նող նե րը պնդում են, որ Սուրբ Գրքի 

սույն խոս քե րը ոչ այլ ինչ են, քան թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան 

ինս տի տու տի «դա տա պար տում և ժխտում»: Հա մա ձայն նրանց` 

այս խոս քե րում ար տա ցոլ ված է թա գա վո րա կան կա ռա վա ր ման 

ողբերգական հետևանքների դա ռը փոր ձը, հե տևա բար այդ հատ-

վա ծը Սամուելի ապրած դարաշրջանից ան հա մե մատ ա վե լի ուշ 

շրջա նի է պատ կա նում:

Հնա գի տու թյու նը, սա կայն, հեր քում է այդ ներ հակ կար ծի քը: 

Վե րո հիշ յալ հինկ տա կա րան յան բնագ րի հա մե մա տու թյու նը Ու-

գա րի թի և Ա լա լա խի պե ղա ծո բնագ րե րի բո վան դա կու թյան հետ 

ցույց է տա լիս, որ Սա մուե լը հայտ նել է Աստ ծո կամ քը և միա-

ժա մա նակ ի րա զեկ դարձ րել նրանց երկ րա յին թա գա վո րի, իբ րև 

կա ռա վար չի, սո վո րա կան քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի (և ոչ թե 

չա րա շա հում նե րի) մա սին: Նա պար զա պես իր խոս քե րով հա-

մերկ րա ցի նե րին բա ցատ րում էր միա պե տու թյան թանկ «գի նը», 

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 93.
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այն է` ժո ղո վուրդն ինքն ի րեն 

դա տա պար տում է պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յու թյան, 

հար կա դիր աշ խա տանք նե րի 

և այլ պար տա կա նու թյուն նե-

րի կա տար ման, իր ու նեց ված քի 

բռնագ րավ ման են թարկ վե լուն և 

հար կե րի վճար ման: Այս ա մե նը 

հաս տատ վում է Սա մուե լից շատ 

վաղ շրջա նում ար դի Սի րիա յի 

տա րած քում ապ րած ու գա րի-

թյան և ա լա լախ յան տի րա կալ-

նե րի կյան քի փաս տե րով: Այս-

պես ու րեմն, հըն թացս եր կար ու 

ձիգ ժա մա նա կի` այս ե րևույթ նե-

րը սո վո րա կան են ե ղել այդ տա-

րա ծաշր ջա նի հա մար: Ընդս մին 

Ու գա րի թի և Ա լա լա խի սա լիկ նե-

րում մատ նանշ վում են թա գա վո-

րա կան իշ խա նու թյանն առնչ վող մի քա նի օ րենք ներ (ա ռա վե լա-

պես տա սա նորդ, աշ խա տա պար տույթ և այլն), ո րոնք իսկ և իսկ 

հա մա պա տաս խա նում են իս րա յե լա ցի նե րի` ի րենց թա գա վո րի 

հան դեպ ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րին1:

Սուրբ Գրքի պատ մա կա նու թյան կաս կա ծող նե րը վի ճար կում 

էին նաև Հին Կտա կա րա նի այն տե ղին, որտեղ Դա վի թը որ պես 

ե րա ժիշտ (Ա Թագ. 16. 17–33) և ար քու նի քի ու Տա ճա րի ե րաժշ-

տա կան խմբե րի կազ մա կեր պիչ է ներ կա յաց ված (Ա Մնաց. 23. 5, 

6): Նրանք գտնում են, որ դա անհ նար էր այդ քան վաղ շրջա նի 

հա մար, ո րով հե տև այ դօ րի նակ ե րաժշ տա կան խմբեր միայն Ք. ա. 

538 թ. հե տո են ի հայտ ե կել: Այ դու հան դերձ, դեռ 1942 թ. հնա գետ 

Օլբ րայ թը նկա տել է. «Մեկ–եր կու տա րի ա ռաջ ար տա քին վկա-

յու թյուն նե րի իս պառ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում դժվար էր 

1  Տե՛ս Kitchen K. A. Op. cit. P. 158-159.

Պեդրո Բերրուգետե, Դավիթ թագավորը, 
XV դ.:
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այդ կար ծի քը հեր քել»1: Բայց 1942 թվից հնա գի տու թյան շնոր հիվ 

վի ճա կը փոխ վեց:

Պե ղում նե րն ա ռար կա յո րեն ցույց տվե ցին, թե ինչ պես էր տե-

ղի ու նե նում ե րաժշ տու թյան և ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի զար-

գա ցու մը Դավ թի օ րոք (Ք. ա. մոտ 1000 թ.) և դեռ նրա նից էլ շատ 

ա ռաջ: Մեր կող մից այս թե ման ար ծարծ վել է «Քա ղաք նե րը, նվա-

գա րան նե րը, մե տաղ նե րը» գլխում: Ք. ա. մոտ 1900 թ.–ով թվագր-

վող Բե նի–Հա սա նի (Ե գիպ տոս) շի րիմ նե րում տես նում ենք Ե գիպ-

տոս այ ցե լած և ի րենց հետ նվա գա րան ներ բե րած ա սիա կան սե-

միտ նե րի: Դավ թից տա կա վին հա զար տա րի ա ռաջ նրան ցից մե կն 

իր հետ տա վիղ էր բե րել: Ք. ա. մոտ 1420 թ. պատ կա նող Թե բեի 

(Վե րին Ե գիպ տոս) թիվ 38 դամ բա րա նում բաց վե ցին աղ ջիկ նե րի 

պատ կեր ներ, ո րոն ցից մե կը քնա րով է, իսկ մյու սը` զույգ հո բո յով 

(փայ տե փո ղա վոր նվա գա րան` նման կլար նե տի): Մա կեդ դով յան 

մի ա նո թի (Ք. ա. շուրջ 1025 թ.) վրա պատ կեր ված է քնար, ո րը, 

ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Դավ թի դա րաշր ջա նից է: Ընդ-

հա նուր առ մամբ Ե գիպ տո սի, Մի ջա գետ քի և Պա ղես տի նի պե ղա-

ծո նե րը նվա գա րան նե րի զար գաց ման բարձր մա կար դա կի մա սին 

են վկա յում, ո րի սկիզ բը վե րագ րում են Ք. ա. 2000 թվին և ո րը 

շա րու նակ աբար կատարելագործվել է Դավ թի և ա վե լի ուշ ժա մա-

նակ նե րում2: 

Ի շարս այ լոց` Ռաս–Շամ րա յի բնագ րե րը մեզ բա զում կրո նա-

կան պոեմ ներ ըն ձե ռե ցին: Բնագ րե րում հա ճախ են հի շա տակ վում 

սա րիմները (sarim)՝ տա ճա րա կան սպա սա վոր նե րը, որոնք գրե թե 

նույ նա նում են Դավ թի դա րաշր ջա նի և հա ջորդ դա րե րի աէդ նե րին 

(եր գիչ նե րին)3:

Ըստ Օլբ րայ թի` եր գե ցիկ խմբե րի հնու թյան մա սին են վկա յում 

նաև այդ սրբա զան երգ չախմ բե րի ե րա ժիշտ նե րի քա նա նա կան 

ա նուն նե րը: Հին Կտա կա րա նում հի շա տակ ված Քալ քոլ ե րաժշ-

տի ա նու նը հան դի պում է նաև Մա կեդ դո վի ար ձա նագ րու թյուն նե-

րում, ո րոնք թվագր վում են Ք. ա. XIII դ.: Եր կու այլ ե րա ժիշտ նե րի 

1  Albright W. F. Archaeology…P. 125.
2  Free J. P. Op. cit. P. 151. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  248.
3 Thompson J. A. Op. cit. P. 98. (Աէդ - Եր գիչ հին Հու նաս տա նում, ով նվա գա րա նով 
ինքն ի րեն նվա գակ ցում էր: - Խմբագ րի ծա նո թագ րու թյուն):

13 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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ա նուն նե րը` Ա մանն ու Ե թա նը, հար և նման են Ռաս–Շամ րա յի 

և Ք. ա. մոտ 2000 թ. վե րագր վող այլ հնա վայ րե րից ե րևան հան-

ված ե րա ժիշտ նե րի ա նուն նե րին: Օլբ րայ թը հա մա րում է, որ սույն 

ա նուն նե րը լիո վին հաս տա տում են ե րաժշ տա կան հա մույթ նե րի 

մա սին Սուրբ Գրքի տե ղե կու թյու նե րի ճշտու թյու նը1: Հնա գետ 

Թոմպ սո նի կար ծի քով. «Քա նա նա կան ա նուն նե րից առն վազն մի 

քա նի սը (ո րոնց մա սին խո սում է Օլբ րայ թը)2 ա մե նայն հա վա նա-

կա նու թյամբ տե ղաբ նիկ նե րի ա նուն ներ են: Ըստ այդմ էլ մենք կա-

րող ենք են թադ րել, որ Դա վի թը մի քա նի տե ղա ցի բնա կիչ նե րի 

ստի պել է իբ րև ե րա ժիշտ ծա ռա յել ի րեն, ինչ պես որ ի րեն հպա-

տակ ժո ղո վուրդ նե րի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ստի պում էր այլ 

ո լորտ նե րում ծա ռա յել»3: 

Այս պես ու րեմն, նվա գա րան նե րը և ե րաժշ տա կան խմբե րը 

(երգ չա խումբ, եր գե ցիկ խումբ, հա մույթ) գո յու թյուն են ու նե ցել 

դեռ Դավ թից էլ շատ ա ռաջ:

ՍԱ ՎՈՒ ՂԻ ՍԱՐ ՍԱ ՓԵ ԼԻ ՄԱ ՀԸ

Ա ռա ջին իս րա յե լա կան թա գա վո րի` Սա վու ղի կյան քը լի էր 

Աստ ծո ժո ղովր դի հա րևա նու թյամբ ապ րող թշնա մի նե րի 

դեմ շա րու նա կա կան պայ քա րով: Հին Կտա կա րա նում աս վում է, 

որ փղշտա ցի նե րի դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ողջ ըն-

թաց քում Սա վու ղի մայ րա քա ղաքն ու ռազ մա կա յա նը իր իսկ հայ-

րե նի Գա բաա քա ղաքն էր (հմմտ. Ա Թագ. 10. 26; 11. 4,13 և այլն): 

Սա վու ղի գա հա կա լու թյան սկիզ բը շատ խոս տում նա լից էր, 

բայց ող բեր գա կան վախ ճան ու նե ցավ: Դա պա տա հեց Սա վու-

ղի` Աստ ծո հան դեպ բազ միցս անհ նա զանդ և ան հար գա լից վե-

րա բեր մուն քի պատ ճա ռով: Բա ցի այդ, նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը 

հա ճախ էին հան գեց նում Իս րա յե լի ա մե նաազ դե ցիկ այ րե րի զո-

րեղ դի մա կա յու թյա նը: Ի վեր ջո Գեղ բուա լե ռան (հյու սի սա յին 

1  Տե՛ս Free J. P. Op. cit. P. 151,152.
2  Albright W. F. Archaeology…P. 127.
3 Thompson J. A. Op. cit. P. 98. 
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Պա ղես տին) տակ տե ղի ու նե ցած կա տա ղի մար տում փղշտա ցի-

նե րը ջախ ջա խե ցին Սա վու ղի բա նա կը, փա խուս տի մատ նե ցին և 

ոչն չաց րին: Ին քը` Սա վու ղը, իր ե րեք որ դի նե րի սպան վե լուց հե-

տո գե րե վա րու թյու նից խու սա փե լու հա մար ինք նաս պա նու թյուն 

գոր ծեց` ի րեն նե տե լով իր իսկ սրի վրա: Գտնե լով Սա վու ղի դին` 

փղշտա ցի նե րը վերց րին զենքն ու զրա հը, գլխա տե ցին և մար մի նը 

կա խե ցին Բեթ սա նի պարս պից: Սա վու ղի գլու խը զե տե ղե ցին Դա-

գո նի, իսկ զեն քե րը` Աս տար տի մեհ յա ններում (Ա Թագ. 31. 1–10, 

Ա Մնաց. 10. 10):

Պե ղա ծո նյու թե րը հաս տա տում են այս պա տում նե րը. 

1) ըստ պատ մա կան աղբ յուր նե րի ու պե ղում նե րի` Աս տար տը 

պտղա բե րու թյան ա մե նից հռչա կա վոր հե թա նո սա կան դի ցու հի-

նե րից էր: Մեր ձա վոր Ա րևել քի ո րոշ շրջան նե րում նրան Աս տարտ 

կամ Աս տար տա, իսկ բա բե լա ցի նե րը Իշ տար էին ան վա նում: 

Հնա գետ նե րը Բե թե լում նրա կեր պա րան քով դրոշմ ված մի կնիք 

գտան1:

2) Բեթ սա նի պարս պի պե ղում նե րը (այն նույն պարս պի, ո րից 

կա խե ցին Սա վու ղի գլխատ ված դին) ցույց տվե ցին, որ Բեթ սա-

նը (Գա բաա յից 70 կմ դե պի հյու սիս) ա վեր վել էր Ք. ա. 1050 թ. 

մին չև 1000 թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Այս տա րեթ վե րը 

հա մընկ նում են Սա վու ղի և Դավ թի կյան քի ու գոր ծու նեու թյան 

ժա մա նակ նե րին2:

3) Գա բաա յի պե ղում նե րը (ներ կա յիս Թելլ–ալ–Ֆուլ տե ղան-

քը, որ թարգ ման վում է «լո բու բլուր», Ե րու սա ղե մից 5 կմ դե պի 

հյու սիս) հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն նե րով ար գա սա վոր վե ցին: 

Պե ղում նե րը անց կաց վե ցին ա մե րի կա ցի հնա գետ պրո ֆե սոր 

Վ. Ֆ. Օլբ րայ թի ղե կա վա րու թյամբ և շա րու նակ վե ցին տասնմեկ 

տա րի (1922–1933 թթ.): Պե ղում նե րից պարզ վեց, որ Գա բաա 

փոք րիկ քա ղա քը դա տա վոր նե րի շրջա նում նա խա պես ա վեր վել 

էր հրդե հից (տե՛ս Դատ. գրքի 19, 20 գլուխ նե րը): Մեկ դար ա մա-

յի մնա լուց հե տո այդ վայ րում ոչ մեծ ամ րոց կա ռուց վեց, որտեղ 

1  Burrows M. Op. cit. P. 230.
2  Albright W. F. The Archaeology of Palestine and the Bible…P. 40. Նաև Burrows M. 

Op. cit. P. 251.
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հաս տատ վել էր Սա վու ղի բա նա կի հրա մա նա տարու թյունը: Սա-

վու ղի ռազ մա կա յա նը կա հա վո րան քի շքե ղու թյամբ աչ քի չէր 

ընկ նում, թեև ո րո շա կի «գյու ղա կան հար մա րա վե տու թյու նից» 

ան մասն չէր: Ամ րո ցը երկ հար կա նի շի նու թյուն էր: Սեն յակ նե րի 

ներ սում հայտ նա բեր վե ցին կա վե ա նոթ ներ, ի թիվս ո րոնց` նաև 

զգա լի չա փե րի խո հա նո ցա յին ա մա նե ղեն և մեկ եր կա թե գու թան, 

ո րը ամ րո ցի շրջա կայ քի հո ղի մշակ ման մա սին է վկա յում: Օլբ-

րայ թը պնդում է, որ այդ տե ղում շատ հար մար չոր սանկ յուն մի 

ամ րու թյուն է կա ռուց ված ե ղել, յու րա քաչ յուր անկ յու նում` մեկ աշ-

տա րակ, որ Սա վու ղին որ պես ամ րոց է ծա ռա յել: Հղկված քա րից 

կա ռուց ված այս ամ րո ցը գո յու թյուն է ու նե ցել (հա մե նայն դեպս 

Օլբ րայ թի կար ծի քով) Ք. ա. 1025 թ.–ից մին չև 950 թ. և Սա վու ղի 

հա մար իբ րև դաշ տա յին պաշտ պա նա կան շի նու թյուն ծա ռա յել, 

որտեղ ծրագր վում էին փղշտա ցի նե րի դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րը: Գա բաա յի հե տա գա պե ղում նե րի ժա մա նակ ամ րո ցի 

հա րավ–ա րևմտ յան անկ յու նում մի աշ տա րակ հայտ նա բեր վեց: 

Սա կայն հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ պե ղում նե րը չէին ընդգր կել 

բո վան դակ շրջա նը1:

4) 12 տա րի շա րու նակ (1921–1933 թթ.) Կլա րենս Ս. Ֆի շե րի, 

Ա լան Ռոուի և Գ. Մ. Ֆից ջե րալ դի գլխա վո րած Փեն սիլ վա նիա յի 

հա մալ սա րա նի հնա գի տա կան ար շա վա խում բը Բեթ սա նում եր կու 

տա ճա րի ա վե րակ ներ բա ցեց: Հին Բեթ սա նը գտնվում էր Թելլ–

ալ–Հուսն մեծ բլրի ստո րո տում` Հեզ րայել հով տի եզ րին: 

Այս եր կու տա ճար նե րի ա վե րակ նե րում «հայտ նա բեր վե ցին 

ա ռա վե լա պես պաշ տա մուն քի մե տա ղա կան ա ռար կա ներ և օ ձի 

պատ կեր նե րով փոք րիկ արկ ղիկ ներ», ո րոնք պար զի պար զո մատ-

նան շում են, որ «տա ճար նե րը նվիր ված են պտղա բե րու թյան դի-

ցու հի Աս տար տին և փղշտա ցի նե րի գե րա գույն աստված Դա գո-

նին»2:

Մեկ նա բա նե լով Բեթ սա նի այս պե ղա ծո նե րը` հնա գետ Թոմպ-

սո նը նկա տում է. « Մենք կա րող էինք հա մոզ ված լի նել, որ վե-

րո հիշ յալ ար շա վախմ բի կող մից հայտ նա բեր ված տա ճար նե րից 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 95-96. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 245.
2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  246.



    197

մե կը Աս տար տինն է: Բեթ սա նում կա յին այդ ժա մա նակ նե րին 

հա տուկ մեհ յան ներ, որտեղ պաշտ վում էին Քա նա նի կուռքե րը: 

Դրան ցում պաշ տա մուն քա յին զա նա զան ի րեր հայտ նա բեր վե ցին: 

Այ նուա մե նայ նիվ անհ նար է ա սել, թե այս եր կու տա ճա րից որն 

էր Աս տար տի նը, ո րի սրբա րա նի մա սին խոս վում է Հին Կտա կա-

րա նի Ա Թա գա վո րաց գրքում: Այ սու հան դերձ այ սօր բա վա կան 

ակն հայտ է, որ այդ ժա մա նակ Բեթ սա նում հե թա նո սա կան տա-

ճար կար»1:

Վե րո հիշ յալ պե ղա ծո նե րի առն չու թյամբ հնա գետ Ֆրիի հայտ-

նած կար ծի քը Թոմպ սո նի կար ծի քից ավելի կտրուկ է: Եր կու 

մեհ յան նե րի չա փերն ու դիր քը նկա րագ րե լով` նա հա վե լում է. 

«Բեթ սա նում պե ղում ներ կա տա րած հնա գետ նե րը այս տա ճա րը 

նույ նաց րին Աս տար տի տա ճա րի հետ, որտեղ (փղշտա ցի նե րը) 

զե տե ղե ցին Սա վու ղի զենքն ու զրա հը (Ա Թագ. 31. 10): Տա ճա-

րը հայտ նա բեր վեց բարձր բլրի հա րա վա յին լան ջին, ո րը, ինչ-

պես ցույց տվե ցին պե ղում նե րը, կա ռուց վել էր նախ քան Սա վու-

ղի շրջա նը: Եր կա րու թյու նը մոտ 24 մ է, իսկ լայ նու թյու նը` 19 մ: 

Տա ճա րը կա ռուց ված է ա րև մուտ քից դե պի ա րևելք ըն կած ուղ-

ղու թյամբ և ու նի մեծ կենտ րո նա կան սրահ` կող քե րին ե րեք կլոր 

քա րե հե նա րան նե րով: Մի ջին սյան հիմ քի տակ հայտ նա բեր վեց 

պա հոց` մե ջը ոսկ յա ու ար ծա թյա մա տա նի նե րով, ա կան ջօ ղե րով, 

մե տա ղա կան թի թեղ նե րով լի ա նոթ: Տա ճա րի ներ սում դի ցու հի 

Աս տար տի պատ կե րով բա զալ տե կո թող գտնվեց (…): Հնա գետ 

Ռոուն (պե ղում նե րի ե րեք ղե կա վար նե րից մե կը) համարում է, որ 

մեր ձեռ քի տակ ե ղած բո լոր տվյալ նե րը խո սում են այն մա սին, որ 

կռատունը կա ռուց վել է Բեթ սա նի բնա կիչ նե րի` ե գիպ տա ցի նե րի 

կող մից` ի պա տիվ դի ցու հի Աս տար տի2»:

Ինչ վե րա բե րում է Դա գո նի տա ճա րին, որտեղ, ըստ Հին Կտա-

կա րա նի (Ա Մնաց. 10. 10), փղշտա ցի նե րը զե տե ղե ցին Սա վու ղի 

գլու խը, պրո ֆե սոր Ֆրին գրում է. «Աս տարտ դի ցու հու մեհ յա նից 

հա րավ ըն կած վայ րում պեղ ված տա ճա րը Ռոուն նույ նաց նում է 

Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված Դա գո նի տա ճա րի հետ: Ռոուն եզ-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 94-95.
2  Free J. P. Archaeology…P. 152-153.
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րա կաց նում է, որ Ա Մնա ցոր դաց գրքում խոս քը Բեթ սա նի եր կու 

տա ճար նե րի մա սին է, ո րոնք պատ կա նում են փղշտա ցի նե րի ժա-

մա նա կաշր ջա նին, ընդ ո րում պե ղում նե րը հաս տա տե ցին այդ»1:

Հե տևա բար, հնա մե նի Բեթ սա նի քա ղա քա յին պա րիսպ ներն 

ու հե թա նո սա կան տա ճար նե րի պա տե րը, ի րոք, Սա վուղ թա գա-

վո րի մարմ նի ա նարգ ման ա կա նա տես ներ են. այս մա սին պատ-

մում են Հին Կտա կա րա նի եր կու գրքե րը` Ա Թա գա վո րա ցը (31. 

1–10) և Ա Մնա ցոր դա ցը (10. 10):

ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆԻ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ԼՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՆՐԱ 
ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՓՅՈՒ ՆԻ ԿԵՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

Հնա գի տա կան պե ղում նե րը քայլ առ քայլ վա վե րաց նում են 

Մեծն Սո ղո մոն թա գա վո րի մա սին աստ վա ծաշնչ յան պա-

տում նե րի հա վաս տիու թյու նը: Գի տու թյունն իր տրա մադ րու թյան 

տակ ու նի Սո ղո մո նի կյան քին ու գոր ծու նեու թյանն առնչ վող դա-

րա կազ միկ պե ղա ծո ներ: Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Օլբ րայթն 

իր «Պա ղես տի նի հնա գի տու թյու նը» եր կա սի րու թյան մեջ նշում է. 

«Սո ղո մո նի դա րաշր ջա նը Պա ղես տի նի ծաղկ ման բարձ րա կետն 

է: Եր կար լռե լուց հե տո վեր ջա պես հնա գի տու թյու նը հա մո զիչ 

կեր պով հաս տա տեց Սուրբ Գրքում ամ փոփ ված տե ղե կու թյուն-

նե րը»2: Սո ղո մո նին առնչ վող հա րուստ հնա գի տա կան նյու թե րից 

կշո շա փենք միայն նրա կյան քի և գոր ծու նեու թյան կա րևո րա գույն 

փու լե րին վե րա բե րող սահ մա նա փակ թվով տվյալ ներ:

Ար դա րև, Դա վիթն իր որ դուն աշ խար հա կալ տե րու թյուն 

ա վան դեց: Աստ վա ծաշն չում աս վում է, որ Սո ղո մո նը գլու խը, թա-

գա վորը և տերն ու տի րա կանն էր բո լոր այն թա գա վո րու թյուն նե-

րի (կամ պե տու թյուն նե րի), ո րոնց սահ մա նը ա րևել քում ըն դար-

ձակ վում էր մին չև Եփ րատ գե տը, ա րև մուտ քում` փղշտա ցի նե րի 

1  Rowe A. The Temples of Dagon and Ashtoreth at Bethsham// Museum Journal. Vol. 
XVII, № 3, Sept.,1926. P. 298. Մեջ բե րումն  ըստ Free J. P. Archaeology…P. 153.

2  Albright W. F. The Archaeology of Palestine…P. 123.
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հո ղե րը, իսկ հա րավ–ա րև մուտ քում` մին չև Ե գիպ տոս (Բ Մնաց. 

9. 26): Այս պե տու թյուն նե րի ար քա ներն ու կա ռա վա րիչ ները Սո-

ղո մո նին ըն ծա ներ էին նվի րա բե րում, նրա հպա տակ ներն էին ու 

ցմահ են թարկ վում էին  նրան (Գ Թագ. 5. 1, Բ Մնաց. 9. 26): 

Սուրբ Գրքի պատ մա կան ստու գու թյու նը ժխտող նե րը տա րա-

կու սում են, որ Ք. ա. 950 թ. Սո ղո մոնն ի զո րու էր իշ խել այդ քան 

լա նա ծա վալ տա րած քով մի տերու թյան: 

Այ դու հան դերձ այս փաս տը հաս տատ վում է ինչ պես հնա գի-

տու թյամբ, այն պես էլ հին պատ մու թյամբ: Պե ղա ծո նե րը վկա-

յում են այդ շրջա նում (Ք. ա. 1150 թ.) Ե գիպ տո սի անկ ման մա-

սին: Ք. ա. 1100–900 թթ. Իս րա յե լի թա գա վո րու թյան կա յաց ման 

շրջա նում Ե գիպ տո սում իշ խում էր «թույլ և ան փա ռու նակ 21–րդ 

հարս տու թյու նը»: Զու գըն թա ցա բար Ա սո րես տա նը ևս թևա կո խել 

էր ռազ մա կան և ընդ հա նուր անկ ման փուլ1: Այս պի սով իս րա յե լա-

ցի եր կու թա գա վոր նե րին` Դավ թին և Սո ղո մո նին, ի րենց պե տու-

թյունն ըն դար ձա կե լու և հզո րաց նե լու հազ վա դեպ պա տե հու թյուն 

էր ըն ձեռն վել2:

Սուրբ Գրքում խոս վում է փյու նի կե ցի նե րի` Սո ղո մո նի գոր ծու-

նեու թյան մեջ ան մասն չլի նե լու մա սին: Բայց 20–րդ դա րագլ խում 

այս վկա յու թյունն ան հա վաս տի էր նկատ վում: Սրբա զան բնա-

գի րը հայտ նում է մեզ, որ Սո ղո մո նը Ե րու սա ղե մի իր վե հաս քանչ 

Տա ճա րը կա ռու ցե լիս օգ նու թյան խնդրան քով դի մեց Քի րա մին` 

փյու նիկ յան Տյու րո սի ար քա յին: Քի րամ ա նու նը հի շա տակ վում 

է սի րիա կան Ջու բեյ լում Ռամ զես II–ի ժա մա նակ նե րի քա րա դա-

գա ղում հայտ նա բեր ված մա կագ րու թյու նում, սա կայն «Ա քամ» 

ձևով: Ջու բեյ լը հինկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում եբ րա յե րեն 

Գե բաղ էր կոչ վում: Դա հին հույ նե րի Բիբ լոսն էր3: Սուրբ Գրքում 

փյու նիկ յան ար քա Քի րա մի և նրա հպա տակ նե րի` ար հես տա վոր-

նե րի և նա վաս տի նե րի հի շա տա կու մը, ո րոնց ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վում էր Սո ղո մո նը (Գ Թագ. 5. 15, 22, 23 9. 11, 27), ցույց է տա-

1 Breadsted J. H. A History of Egypt. N. Y.: Scribner’s, 1912. P. 525. Olmstead A. T. 
History of Assyria. N. Y.: Scribner’s, 1923. Ch. VII: «Dark Centuries»:.

2  Free J. P. Archaeology and the Age of Solomon: The Greatness of Solomon’s Em-
pire//Sunday School Times.  Philadelphia, Pa.,Jan. 15,1944;Vos H. F. Op. cit. P. 72.

3  Barton G. A. Op. cit. P. 128.
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լիս, որ փյու նի կե ցի ներն ու շադ րու թյան ար ժա նի ժո ղո վուրդ էին: 

Նրանց մեջ քա ջահ մուտ ար հես տա վոր ներ ու ա ռևտ րա կան ներ կա-

յին: Ք. ա. IX դ. Կիպ րո սում և Սար դի նիա յում պեղ ված վա վե րագ-

րե րը մատ նան շում են Սուրբ Գրքում էլ վկայ ված այս ժո ղովր դի 

զգա լի ակ տի վու թյու նը Մի ջերկ րա կա նում: Պրո ֆե սոր Օլբ րայթն 

այս մա կագ րու թյուն նե րի կա րևո րու թյան առն չու թյամբ գրում է. 

«Հեր թա կան ան գամ հա մոզ վում ենք, որ պետք է ամ բող ջո վին վե-

րա նա յել անց յալ դա րին հա տուկ սկեպ տիկ վե րա բեր մուն քը Հին 

Կտա կա րա նի պատ մա կան ստու գու թյան հան դեպ (…): Ան սպա սե-

լիո րեն Սո ղո մո նի մա սին պա տում նե րը կրկին պատ մա կա նո րեն 

հա վաս տի և տրա մա բա նա կան դար ձան»1:

Հարկ է նաև նշել, որ Սո ղո մո նի` Իս րա յե լում իշ խե լու օ րոք 

Փյու նի կիան Ա րևել քի մե ծա գույն տե րու թյուն նե րից էր: Նրա ժո ղո-

վուր դը, որ քա նա նա կան ցե ղախմ բի հյու սի սա յին ճյուղն էր կազ-

մում, հրա ժար վեց ռազ մա կան փառ քի նկրտում նե րից և զբաղ վեց 

ա ռևտ րով: Փյու նի կիա յի հրա շա լի վար պետ նե րը ցան կա լի հյու-

րեր էին ողջ Ա րևել քում: Այս հան գա ման քով է բա ցատր վում Փյու-

նի կիա յի հա րևան երկր նե րում հան դի պող փյու նիկ յան ար վես տի 

և ճար տա րա պե տու թյան մե ծա քա նակ հու շար ձան նե րի գո յու թյու-

նը: Ա հա թե ին չու էր Սո ղո մո նը շի նա նա րու թյան, մե տաղ նե րի 

մշակ ման, նա վա շի նու թյան և նա վա վա րու թյան աշ խա տանք նե-

րում օգտ վում այդ տա ղան դա վոր և ճար տար փյու նի կե ցի նե րի 

ծա ռա յու թյուն նե րից: 

ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆԻ ԲԵՐ ԴԱ ՔԱ ՂԱՔ ՆԵՐՆ ՈՒ 
ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ԲԱ ԶԱ ՆԵ ՐԸ

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Սո ղո մո նը կա ռու ցեց բեր դա քա-

ղաք ներ և Ա սու րի, Մա կեդ դո վի, Գա զե րի ու Ե րու սա ղե մի 

1  Albright W. F. New Light on the Early History of Phoenician Colonization// Bulletin 
of the American Schools of Oriental  Research, №83. Oct.,1941. P. 22; Free J. P. 
Archaeology and the Age of Solomon: Solomon’s Phoenician Friends// Sunday 
School Times. Philadelphia, Pa. January 22,1944.
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քա ղա քա յին պա րիսպ նե րը (Գ Թագ. 9. 15,19 (ըստ եբր. բնագ րի 

10. 26): Ի րոք որ պե ղում նե րին հա ջոր դած հե տա զո տու թյուն նե րը 

ցույց տվե ցին, որ Ա սուր, Մա կեդ դով և Գա զեր բեր դա քա ղաք նե րի 

քա ղա քա յին դար պաս նե րը, ո րոնք աչ քի են ընկ նում հա տուկ կա-

ռուց ված քով և հրա շա լի կա տար մամբ, Սո ղո մո նի իշ խա նու թյան 

շրջա նին են պատ կա նում: Բա ցի այդ, Մա կեդ դո վի (ար դի Թելլ–ալ–

Մու թե զել լի մը) պե ղում նե րը Սո ղո մո նի ռազ մա կան բա զա նե րից 

մի հե տաքր քիր նմուշ ի հայտ բե րե ցին: Սրանք ռազ մա վա րա կան 

ա ռու մով կա րևոր կե տե րում տե ղա կայ ված «մար տա կառ քա յին 

քա ղաք ներ» էին, այ սինքն` այս վայ րե րում մար տա կան կառ քեր 

էին տե ղա կայ վում: Հենց այս տեղ էլ վար ժեց նում էին հեծ յալ նե րին 

(Գ Թագ. 4. 26 (ըստ եբր. բնագ րի) 10. 26–29 և այլն): Պե ղում նե րին 

ձեռ նա մուխ ե ղավ Ա րևել քի գեր մա նա կան ըն կե րու թյու նը, ո րին 

հե տա գա յում փո խա րի նեց Չի կա գո յի հա մալ սա րա նի Ա րևե լա գի-

տու թյան ինս տի տու տը: Պեղ վե լիք շրջա նն ըն դար ձակ էր, ուս տի 

և պե ղում նե րը 20 տա րուց ա վե լի տևե ցին: Հա ջոր դա բար աշ խա-

տանք նե րը գլխա վո րե ցին Կլա րենս Ֆի շե րը, Պ. Լ. Օ. Գա յը և Գոր-

դոն Լաուն դը:

1928 թ. Գա յը չա փա զանց կա րևոր ա վե րակ ներ բա ցեց: Չոր-

րորդ շեր տի այդ գյու տը Սո ղո մո նի դա րաշր ջա նին էր պատ կա-

Մակեդդովի քաղաքային դարպասները: Ք. ա.  X դար:
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նում: Շեր տի վե րին մա կար դա կը ամ բող ջու թյամբ բաղ կա ցած էր 

հա սա րա կա կան շի նու թյուն նե րից, ո րոնց մեկ հին գե րորդ մա սում 

450 ձիե րի հա մար եր կու խումբ ա խոռ ներ և 150 սայ լե րի հա մար 

ծած կեր կա յին1: Պե ղա ծո նե րը ցույց տվե ցին, որ բնա կե լի մա-

սը պարս պից դուրս էր գտնվում, իսկ ներ սում միայն ամ րոցն 

էր: Նման «ա խոռ նե րի» խմբեր հայտ նա բեր վե ցին նաև Փաա նա-

խում, Ա սու րում, Թելլ–ալ–Է զում (Աիա լո նում) և Գա զե րում: Սա-

կայն ըստ Ե րու սա ղե մի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Յի գա յել Յա-

դի նի վեր ջերս կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի` Գա յի ձեռամբ 

ա մե նա վե րին շեր տում հայտ նա բեր ված ա վե րակ նե րը Սո ղո մո նից 

ա վե լի ուշ դա րաշր ջա նով են թվագր վում: Ա մե նայն հա վա նա կա-

նու թյամբ դրանք պատ կա նում են Ամ րիի և Ա քաա բի ժա մա նակ-

նե րին: Այ նուա մե նայ նիվ, ըստ պրո ֆե սոր Թոմպ սո նի, Սո ղո մո նի 

դա րաշր ջա նի «ա խոռ նե րը» ար տաք նա պես նման էին այդ շի նու-

թյուն նե րին և, թե րևս, դեռ կհայտ նա բեր վեն նույն տե ղում2: 

Ա սու րում, Թելլ–Շե վում, Բեթ սամ յու սում, Թելլ–Բեյթ–Միր սի-

մում և այլ պե ղում նա վայ րե րում կա տար ված նո րա գույն հե տա-

1  Unger M. F. Archaeology and the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan Pub-
lishing House, 1954. P. 224.

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 103.

Ք. ա. X-IX դդ.  Մակեդդովի շինու թյունների պեղումն երի տեղամաս:
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զո տու թյուն նե րի և հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի արդ յուն քում 

հնա գետ նե րն այն եզ րա կա ցու թյան ե կան, որ այդ շի նու թյուն նե-

րը թա գա վո րա կան պա հեստ ներ են: Հայտ նա բեր վել են գու ռեր և 

սյու նա հիմ քեր, ո րոն ցից կա պում էին կեն դա նի նե րին` բեռ նե լուց 

և բեռ նա թա փե լուց ա ռաջ: Ի հար կե, չի բա ցառ վում, որ պա հեստ-

ներ ու նե ցող քա ղաք նե րը «մար տա կառ քա յին քա ղաք ներ» լի նեին: 

Ուս տի, Թոմպ սո նի կար ծի քով, այս հար ցն առ կախ կմնա մին չև 

ու րիշ հնա գի տա կան կամ բա նա սի րա կան նյու թեր հայ թայ թե լը, 

ո րը կօգ նի մեզ պար զե լու, թե Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված քա-

ղաք նե րից ո րոնք էին պա հեստ ներ, ո րոնք` «մար տա կառ քա յին 

քա ղաք ներ»: Բանն այն է, որ Գ Թա գա վո րաց գրքում (9. 15 ըստ 

եբր. բնագ րի) Մա կեդ դո վը, Ա սու րը, Գա զե րը պար զա պես հի շա-

տակ վում են իբ րև Սո ղո մո նի կող մից կա ռուց ված քա ղաք ներ, սա-

կայն նույն գրքի 4. 26 (ըստ եբր. բնագ րի) և 10. 26–29 հա մար-

նե րում խոս քը «մար տա կառ քա յին քա ղաք նե րի», մար տա կան 

կառ քե րի, հեծ յալ նե րի և ե րի վար նե րի մա սին է, իսկ նույն գրքի 9. 

15,17–19 (ըստ եբր. բնագ րի) հա մար նե րում ո րո շա կիո րեն չի խոս-

վում Սո ղո մո նի «պա հեստ նե րի քա ղաք նե րի», «մար տա կառ քե րի 

քա ղաք նե րի» և «հեծ յալ նե րի քա ղաք նե րի» մա սին: Ընդ ո րում չեն 

հի շա տակ վում նրա կող մից կա ռուց ված և ամ րաց ված այն պի սի 

քա ղաք ներ, ինչ պի սիք են Ե րու սա ղե մը, Ա սու րը, Մա կեդ դո վը, Գա-

զե րը, Բե թո րո նը, Բաա լա թը և Թա մա րը1:

Այս պես թե այն պես հնա գի տու թյու նը հաս տա տում է հինկ տա-

կա րան յան վկա յու թյուն նե րը. 1) Սո ղո մո նը փյու նի կե ցի նե րի օգ նու-

թյամբ Պա ղես տի նի ռազ մա վա րա կան ա ռու մով կա րևոր կե տե րում 

կա ռու ցեց և ամ րաց րեց մար տա կառ քե րի հա մար նա խա տես ված 

ինք նա տիպ ճար տա րա պե տու թյամբ քա ղաք ներ, 2) նա քա ղաք-

ներն օգ տա գոր ծեց գե րա զան ցա պես իբ րև մթե րա յին պա հեստ ներ 

և մար տա կառ քե րի, հեծ յալ նե րի և ե րի վար նե րի կա յան ներ: 

Վստահաբար նո րա գույն պե ղա ծո նե րն էլ ա վե լի կլու սա բա-

նեն այս խնդի րը:

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 103-104; Kitchen K. A. Op. cit. P. 85-86.
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ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆԻ ՏԱ ՃԱ ՐԸ

Հին Կտա կա րա նում նշ վում է, որ Սո ղո մո նը, ում վիճակված 

էր կառուցել Աստ ծո Տա ճա րը, մե ծա հա րուստ էր: Նրա ան-

հա շիվ գան ձե րի հիմ նա կան աղբ յու րը վիթ խա րի հար կերն էին: 

Այս պես, նրա գան ձա րան մտնող միայն ոս կին 666 տա ղանդ էր 

կազ մում (20000–30000 կգ, ին չը մո տա վո րա պես հա վա սար էր 

87  812  000 ֆրան սիա կան ֆրան կի կամ 20 մի լիոն ա մե րիկ յան 

դոլ լա րի): Եվ սա դեռ չհաշ ված իր հպա տակ վա ճա ռա կան նե րից 

ստաց ված հա սույ թը, ի րեն հար կա տու թա գա վոր նե րից (իր պե-

տու թյան սահ ման նե րից դուրս) և զա նա զան ծայ րա գա վառ նե րի 

կա ռա վա րիչ նե րից ստաց ված հար կե րը (Գ Թագ. 10. 14–15): Ըստ 

Ֆայ ֆե րի հաշ վարկ նե րի` Սո ղո մո նի ստա ցած միայն ոս կին գե-

րա զան ցում էր 25 մի լիոն դոլ լա րի սահ մա նա գի ծը1: Ոս կու այս-

քան մեծ քա նա կը բնավ զարմանալի չէ: Այն  ժամանակներում այն 

գտնե լը ա վե լի դյու րին էր, քան մեր օ րե րում: Բա բե լոն յան թա գա-

վո րն Ա մեն հո տեպ III–ին (Ք. ա. մոտ 1375 թ.) գրում էր. «Եղ բայր, 

քո երկ րում ոս կին ա սես փո շի լի նի»: Թու թան հա մո նի դա գա ղը 

ամ բող ջու թյամբ ոս կուց էր: Բա ցի այդ ա սո րես տան յան թա գա-

վոր ներն ա սում են, որ ի րենք մեհ յան նե րի պա տե րը ամ բող ջո վին 

ոս կով են պա տում2:

Սո ղո մո նը Մո րիա լե ռան վրա ծվա րած Ե րու սա ղեմ քա ղա քում 

վե հաս քանչ Տա ճար և իր հա մար ար քու նիք կա ռու ցեց: Տա ճա րի 

կա ռու ցու մը (27,4x9,1x13,72 մ) յոթ տա րի տևեց, այ նինչ իր ար քու-

նի քի նը (45,72 x 22,86 x13,72)` 13 տա րի: Սիոն լե ռան վրա Սո ղո-

մո նի Տա ճա րի հետ քերը չհայտ նա բեր վե ցին:

Այն պես պա տա հեց, որ կողք կող քի կա ռուց ված Տա ճա րի և 

պա լա տի ա վե րակ նե րը, ըստ ե րևույ թին, մնա ցին և ան թեղ վե ցին 

Ք. հ. 691 թ. կա ռուց ված Հա րամ–աշ–Շե րիֆ (Օ մա րի) մզկի թի 

տակ: Այն մահ մե դա կան սրբա վայր է, ուստիև ան մատ չե լի հնա-

գետ – գիտ նա կան նե րի հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով ո րևէ հնա-

1  Pheiffer R. H. Op. cit. P. 384.
2  Short A. R. Op. cit. P. 35.
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գի տա կան տվյալ չու նենք: Միակ բա նը, որ մնա ցել է Տա ճա րից, 

սրբա զան քարն է՝ ող ջա կեզ նե րի զո հա սե ղա նի հիմ քը, իսկ ո րոշ 

գիտ նա կան նե րի կար ծի քով` ին քը` սրբու թյուն նե րի սրբու թյու նը1: 

Այ սօր սրբա զան քա րը ինչ–որ ա ռու մով մահ մե դա կան տա ճա րի 

սիրտն է, որ ծածկ ված է այս պես կոչ ված Ժայ ռի Գմբե թով (Կղու-

բաթ–աս–Սախ րա): 

Այս վե հա շուք Տա ճա րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի միակ աղբ-

յու րը Հին Կտա կա րանն է: Այս պես` Թա գա վո րու թյուն նե րի Գ 

(գլուխ 6) և Բ Մնա ցոր դաց (գլուխ 2) (Գ Թագ. գրքի 6–րդ գլխի 

հե ղի նա կի հաղորդած տեղեկությունները ճշմարտապատում են, 

քան զի ապ րել է խնդրո ա ռար կա անց քե րին մոտ ժա մա նակ նե-

րում) գրքե րի բո վան դա կու թյու նը և Սո ղո մո նի Տա ճա րին ժա մա-

նա կա կից ա րևել յան հե թա նո սա կան մեհ յան նե րի հե տա զո տու-

թյուն նե րը (զո րօ րի նակ` սի րիա կան ծո վեզ րի Թելլ–Թայ նա թի, 

Սի րիա յի հյու սիս–ա րև մուտ քում գտնվող Սա մա լա յի և կենտ րո-

նա կան Սի րիա յի Խա մա ֆի (Խա մաթ)) մեզ Սո ղո մո նի Տա ճա րի 

մա սին բա վա կան ընդգրկուն պատ կե րա ցում են տա լիս: Հատ կա-

պես Թայ նա թի մեհ յա նը հար և նման է ի րե նից չա փե րով ան հա մե-

մատ մեծ Ե րու սա ղե մի Տա ճա րին2:

1  Βέλλας Β. Μ. Ἑβραϊκὴ Ἀρχαιολογία…Σ. 130.
2   Տե՛ս Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 104

Երուսաղեմի  Սողոմոնի Տաճարի վերակազմու թյունը` առաջարկված 
Սթիվենսոնի կողմի ց` Օլբրայթի և Ռայթի հիմն ավորումն երի հիման վրա:



206 

Մեր նպատակը չէ Տա ճա-

րի ման րակր կիտ նկա րագ րու-

թյունը, ա սենք դա անհ նար էլ 

է, քան զի հնա գի տա կան տվյալ-

նե րի բա ցա կա յու թյան պայ-

ման նե րում բա վա րար վում ենք 

լոկ Հին Կտա կա րա նի հա ղոր-

դած տվյալ նե րով: Մենք միայն 

հաշ վի ենք առ նում մի քանի 

հատ կո րոշ հնա գի տա կան գտա ծո ներ, ո րոնք հավաստում են 

աստ վա ծա շունչ բնագ րում ամ փոփ վա ծի իս կու թյու նը: Կա րևորն 

այն է, որ գտա ծո նե րը հաս տա տում են Սո ղո մո նի կող մից փյու նի-

կեցի վար պետ նե րի և Տյու րո սի ու Բիբ լո սի նա խագ ծող նե րի`աշ-

խա տանք նե րում ընդգրկ ման փաս տը, ո րի մա սին վկա յում է նաև 

Հին Կտա կա րա նը: Տա ճա րը կա ռու ցե լիս` Սո ղո մո նն օգտ վում էր 

Քի րամ (Տյու րո սի Քի րամ ար քա յի ան վա նա կի ցը) ճար տա րա պե-

տի ծա ռա յու թյուն նե րից: Նրա հայ րը Տյու րո սի փյու նի կե ցի նե րից 

էր, իսկ մայ րը` Դա նի ցե ղի հրեու հի նե րից (Բ Մնաց. 2. 13–14): 

Սո ղո մո նի Տա ճա րի բազ մա թիվ ճար տա րա պե տա կան և գեղա-

զար դա յին տար րեր հա մա պա տաս խա նում են Ա սո րի քի և Փյու-

նի կիա յի հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի դե տալ նե րին: Ի մաս-

նա վո րի Թայ նա թի (Ք. ա. IX դ.) և Ա սու րի (պղնձե դա րի վերջ) 

մեհ յան նե րի հա տա կագ ծե րը հա մընկ նում են Սո ղո մո նի Տա ճա րի 

հա տա կա գծին: Փյու նի կե ցի վար պետ նե րի ձե ռամբ փղոսկ րի վրա 

փո րա գրված քե րով բե ներ և ար մա վե նու պատ կեր նե րով բարձ րա-

քան դակ ներ հան դի պում են բո վան դակ Մեր ձա վոր Ա րևել քում:

  Բա ցի այդ, Գ Թա գա վո րաց գրքի 6–րդ գլխում ա ռանձ նա հա-

տուկ կեր պով խոս վում է շի նա րա րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ-

ված փայ տան յու թի մա սին: Դա ա ռա վե լա պես մայ րու փայտն էր, 

ո րը Սո ղո մո նին մա տա կա րա րում էր Քի րամ ար քան (Գ Թագ. 5. 

10): Այս փայ տան յու թը նա խևա ռաջ Աստ ծո Տա ճա րի շի նա րա րու-

թյան ժա մա նակ էր օգ տա գործ վում (Գ Թագ. 6. 9–10): Նրա պա-

տե րը ե րես պատ վե ցին մայ րու տախ տակ նե րով, իսկ հա տա կը` 

ե ղև նա փայ տով: Պա տե րի և այլ նի զար դա պատ կեր նե րը ոսկ յա 

Լիբանանի մայրիները:
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գե ղա զար դա յին բարձ րա քան-

դակ նե րի տես քով էին  կա տար-

վում: Այդ նույն փյու նիկ յան 

ազ դե ցու թյամբ էր պատ րաստ-

վել պղնձե կահավորանքը, 

այն պես որ և՛ ա տաղ ձա գոր ծա-

կան աշ խա տանք նե րը, և՛ մե-

տաղ նե րի մշա կու թյու նը Տա-

ճա րում փյու նիկ յան ար վես տի 

նմուշ նե րի ազ դե ցու թյամբ էին 

կա տար վում: Այս պի սով հաս տատ վում է Հին Կտա կա րա նի վկա-

յու թյու նը, թե Սո ղո մոնն ի րա պես օգտ վում էր փյու նի կեցի նե րի 

ծա ռա յու թյուն նե րից1:

Ինչ վե րա բե րում է Տա ճա րի ճար տա րա պե տու թյա նը, ա պա 

հնա գի տու թյու նը բա վա կան հան գա մա նա լից է լու սա բա նում այս 

հար ցը: Տա ճա րի եր կու մա սե րը` իս րա յե լա ցի նե րին ա նա պա տում 

ու ղեկ ցող վկա յու թյան խո րա նի օ րի նա կով կա ռուց ված սրբու-

թյու նը և սրբու թյուն նե րի սրբու թյու նը, ինչ–որ ա ռու մով կա րե-

լի է հա մադ րել Մեր ձա վոր Ա րևել քի այլ սրբա զան կա ռույց նե րի 

հետ2: Տա ճա րի կենտ րոնն ու սիրտը՝ դա բի րը, սրբա վայրն էր կազ-

մում: Այն միշտ մթամած էր և հա սա րակ մահ կա նա ցու նե րի հա-

մար` ան մատ չե լի: Հե թա նո սա կան մեհ յան նե րի դա բի րում կուռքի 

պատ կերն էր զե տեղ ված, իսկ Սո ղո մո նի Տա ճա րի դա բի րում կամ 

սրբու թյուն նե րի սրբու թյու նում` Ուխ տի տա պա նա կը: 

Բա ցի այդ, Յա քում և Վոոզ ան վան ված եր կու կրող սյու նե րը` 

ձու լա գոր ծա կան ար վես տի այս կո թող նե րը, ո րոնց խո յակ նե րի 

վրա շու շա նա ձև զար դեր քան դակ վե ցին (խորհր դան շա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե ցող զարդ), և ո րոնք գտնվում էին Տա ճա րի նա-

խադ ռան մուտ քի աջ և ձախ մա սե րում, Հե րո դո տո սի կող մից հի-

շա տակ ված ա րևել յան մեհ յան նե րում ի րենց նմա նակ ներն ու նեն 

(Հե րո դո տոս II, 44): Այս պի սով Սո ղո մո նը խստա գույնս հե տևե լով 

վկա յու թյան խո րա նի օ րի նա կին` ո րոշ դե տալ նե րում, ո րոնք Տա-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 101.
2 Տե՛ս Wright G. E.,Filson F. V. Op. cit. P. 48.

 Մայրու անտառակ Լիբանանի սարերում:
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ճա րին մե ծա պես կա տա րե լու թյուն էին հա ղոր դում, բա վա կա նին 

ա զատ հե տևում էր ի րեն ժա մա նա կա կից ա րևել յան տա ճար նե րի 

օ րի նակ նե րին:

ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆԻ ՆԱ ՎԱ ՏՈՐ ՄԸ

Ըստ Հին Կտա կա րա նի՝ Տյու րո սի Քի րամ ար քան Սո ղո մո-

նին նա վա տորմ նվի րեց, ո րի հա մար վեր ջինս Կար միր 

ծո վի ա փին` ժա մա նա կա կից Ե լա թի մոտ (Ա քա բա ծո ցում), Ե դո-

մա ցի նե րի երկ րի հա րա վում գտնվող Գա սիոն գա բե րում նա վա-

հան գիստ կա ռու ցեց: Քի րա մը իր սե փա կան նա վա տոր մի անձ նա-

կազ մից նաև հմուտ նա վաս տի ներ ու ղար կեց: Քի րա մի փյու նի կե-

ցի նա վորդ նե րից և Սո ղո մո նի հպա տակ նե րից հա մա տեղ անձ նա-

կազմ ստեղծ վեց (Գ Թագ. 9. 26–27): Սո ղո մո նի օ րոք Քեր մե լի և 

Գա զա յի մի ջև ա ռևտ րա–փո խադ րա կան նա վե րի հա մար պի տա նի 

նա վա հան գիստ չկար, ուս տի իս րա յե լա կան թա գա վո րը Գա սիոն-

գա բե րը նա վա հան գիստ դարձ րեց, քան զի այս տե ղը լիո վին հա-

մա պա տաս խա նում էր նա վե րի հանգրվան նե րին ներ կա յաց վող 

բո լոր պա հանջ նե րին: Այս պի սով այս տեղ Սո ղո մո նի նա վե րը եր-

կա րա տև նա վագ նա ցու թյուն նե րի էին նա խա պատ րաստ վում:

Մենք քիչ բան գի տենք Սո ղո մո նի նա վա տոր մի մա սին: Սա-

կայն հայտ նի է, որ նրա նա վե րը փյու նիկ յան օ րի նա կով էին կա-

ռուց ված: Հա վա նա բար փյու նի կե ցի նե րը Սո ղո մո նի ա ռևտ րա կան 

նա վա տոր մի դեմ ա ռար կու թյուն ներ չու նեին, քան զի վեր ջի նիս 

ա ռևտ րա կան ողջ գոր ծու նեու թյու նը ծա վալ վում էր Կար միր ծո վի 

շրջա նում և Ա րևել քում: Այն ժա մա նակ դե ռևս Սուե զի ջրանց քը գո-

յու թյուն չու ներ, և Սո ղո մո նին 

դժվար էր մրցակ ցել փյու նի-

կե ցի նե րի հետ, ով քեր գե րիշ-

խում էին Մի ջերկ րա կան ծո-

վում: Եբ րա յե ցի նե րին ծո վագ-

նա ցու թյան հմտություններ 

սովորեցնե լով` Տյու րոս քա ղա-
Փյունիկեցիներն անտառափայտ են 
տեղափոխում:  Հին ասորեստանյան 

պատկեր:
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քի բնա կիչ նե րը դրա դի մաց հազ վագ յուտ ա րևել յան ապ րանք ներ 

էին ստա նում, ո րոն ցով ա ռև տուր էին ա նում  Մի ջերկ րա կա նում1:

Պե ղում նե րը հաս տա տե ցին Գա սիոն գա բե րում նա վա հանգս-

տի գո յու թյան փաս տը (Ա քա բա յի ծո ցի խոր քում, որ տեղ գտնվում 

է ժա մա նա կա կից Ե լա թը, այ սինքն` հին Ե լո թը): Այն տեղ բազ մա-

թիվ ա ռար կա ներ գտնվե ցին, ո րոնք վկա յում են աշ խույժ նա վագ-

նա ցու թյան մա սին` պղնձե և եր կա թե գա մեր, տար բեր տե սա կի 

պա րան նե րի ծվեն ներ, կա պա րե (ձյու թե) կնձիկ ներ, ինչ պես և այլ 

երկր նե րից բեր ված ի րեր: Դրան ցից մի քա նի սը ե գիպ տա կան են, 

մյուս նե րը ներ մուծ ված են Հա րա վա յին Ա րա բիա յից: Այս ա մե նը 

վկա յում է, որ Գա սիոն գա բե րը ա ռևտ րա կան կենտ րոն էր, ո րն 

ա ռա վե լա պես գո յա տևում էր ծո վի հաշ վին: Իս րա յե լա ցի նե րը նա-

վորդ ներ չէին: Նրանք եր բեք չէին ճամ փոր դել ծո վով և ծո վագ նա-

ցու թյան ու նա վա շի նու թյան ար վես տին չէին տի րա պե տում: Ուս-

տի Սո ղո մո նը օգ նու թյան խնդրան քով դի մեց քա ջահ մուտ փյու նի-

կե ցի նե րին (Գ Թագ. 9. 26–27):

Սա կայն միայն Սուրբ Գրքից չէ, որ տե ղե կու թյուն ներ ենք 

քա ղում Գա սիոն գա բե րում նա վա հանգս տի կա ռուց ման մա սին. 

փյու նիկ յան աղբ յուր նե րում հի շա տակ վում են նա վա տոր մի փյու-

նիկ յան նա վա պետ նե րի` փոր ձա ռու Կե դա րի, Յա մի նի և Քո թի լի 

ա նուն նե րը2: 

Այս հո յա կապ սար քա վոր ված և ամ րաց ված նա վա հանգս տից 

Սո ղո մո նի նա վե րը հե ռա վոր նա վար կու թյուն ներ էին կա տա րում` 

հաս նե լով Թար սիս և Օ փեր կամ ըստ հու նա կան բնագ րի` Սո-

փեր (Գ Թագ. 9. 28): Դե ռևս ան հայտ է Սո փե րի գտնվե լու վայ-

րը: Ո մանց կար ծի քով դա Հա րա վա յին Ա րա բիան է (Ե մե նը), ըստ 

մյուս նե րի` ա րևել յան Աֆ րի կան, իսկ ո մանք էլ Հնդկաս տանն են 

մատ նա ցույց ա նում: Բայց մե ծա մաս նու թյու նը հակ ված է Ե մե նի 

տար բե րա կին: Եվ թեև այս հար ցը ցայ սօր իր վերջ նա կան լու ծու-

մը չի գտել, սա կայն հայտ նի է, որ Սո փե րը ոս կով հա րուստ շրջան 

էր: Սա հաս տատ վում է Թելլ–Կա զի լե հում հայտ նա բեր ված մի 

1 Տե՛ս Vos H. F. Op. cit. P. 82.
2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  270,271.

14 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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խե ցե բե կո րով, ո րի վրա գրված է. «Սո փե րից ոս կի Բե թո րոն, 30 

սիկղ»:

Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Սո ղո մո նի նա վե րը Թար սիս էին 

հաս նում (Գ Թագ. 10. 22): Հնա րա վոր է, որ Թար սի սն Իս պա նիան 

է: Այդ տե ղից թան կար ժեք մե տաղ ներ, փղոսկր և այլ էկ զո տիկ ապ-

րանք ներ էին բե րում: Փյու նի կե րեն «Թար շիշ» բա ռը նշա նա կում է 

«մե տաղ ներ զտե լու ար հես տա նոց»: Այս պես էին կո չում այն տե-

ղե րը, որտեղ փյու նի կե ցի նե րը ար հես տա նոց ներ էին կա ռու ցում, 

ինչ պես, օ րի նակ` Սար դի նիա յում ու Իս պա նիա յում1:

ՍԱ ԲԱ ՅԻ ԴՇԽՈՆ

Սո ղո մո նի ա ռևտ րա կան 

գոր ծու նեու թյամբ է պայ մա նա-

վոր ված նաև Սա բա յի թա գու-

հու այ ցե լու թյու նը նրան: Հնա-

գետ Ն. Գլյու կի կար ծի քով Սո-

ղո մոնն այն քան լայն ա ռև տրա-

կան գոր ծու նեու թյուն էր ծա-

վա լել, որ այն ազ դում էր նաև 

Սա բա յի թա գու հու պե տու թյան 

տնտե սու թյան վրա: Ա ռա վե լա-

պես տնտե սա կան խնդիր նե ր լու ծե լու պատ ճա ռով էլ նա այ ցե լեց 

Սո ղո մո նին: Գլյու կը գրում է. «Նկա տի ու նե նա լով այն հան գա-

ման քը, թե հա րուստ Հա րա վա յին Ա րա բիա յի գե ղու հի տի րու հին 

Սո ղո մո նին տես նե լու հա մար ինչ պի սի դժվար ճամ փոր դու թյուն է 

կա տա րել դե պի Ե րու սա ղեմ` ուղ տե րի2 վրա կտրել–անց նե լով 1200 

մղոն (2224 կմ), ա պա անհ նար է հա վա տալ, որ նա այդ հե ռա վոր 

ու դժնի ճամ փոր դու թյու նը ձեռ նար կել է միայն այն բա նի հա մար, 

որ հիա նա ու զար մա նա ե րու սա ղեմ յան ար քա յի վե հու թյամբ»3:

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 110-111. Tompson J. A. Op. cit. P. 106.
2  Մենք ար դեն հան գա մա նա լից շո շա փել ենք Ք. ա. 3000 թ. ի վեր վար ժեց րած ուղ տե-
րի օգ տա գործ ման թե ման: Տե՛ս «Աբ րա հա մի  պանդխ տու թյու նը» գլու խը:

3  Glueck N. The Other Side of Jordan… P. 85. մե ջ. ըստ Vos H. F. Op. cit. P. 82.

Սողոմոն թագավորը, Եթովպական 
ձեռագիր:
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Ա րա բիա յում ուղ տեր վար ժեց րել են տա կա վին Ք. ա. IX դա-

րից առաջ: Ուս տի ան հե թեթ է ժխտել այն փաս տը, որ հա ջող 

կեր պով «ա նա պա տի նա վեր» հոր ջորջ ված այս գրաս տը վա ճա-

ռա կան նե րի կող մից օգ տա գործ վել է դե ռևս Ք. ա. X դա րի կե սից 

էլ շուտ հյու սի սա յին և հա րա վա յին Ա սո րի քի տա րածք նե րի մի ջև` 

նե րառ յալ Քա նանն ու Հա րա վա յին Ե մե նը: Ըստ Գաալ յահ Կորն-

ֆել դի և Դա վիթ Ն. Ֆրիդ մա նի` «Սա բա յի թա գու հու` Սո ղո մոն 

ար քա յին այ ցե լե լու նպա տա կը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 

ա ռևտ րա կան պայ մա նագ րի կնքումն էր, ո րն առնչ վում էր Հա րա-

վա յին Ե մե նի էկ զո տիկ հա մե մունք նե րի, Իս րա յե լի գյու ղատնտե-

սու թյան ար գա սիք նե րի, ինչ պես և «եր րորդ երկր նե րի, օ րի նակ` 

Փյու նի կիա յի ար տադ րած ապ րանք նե րի փո խա նա կու թյան 

հետ»1: Ի հար կե, Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված չեն ա ռևտ րա կան 

գոր ծարք նե րը, ո րոնց մա սին խո սում է Գլյու կը և գրում են Կորն-

ֆելդն ու Ֆրիդ մա նը: Բայց չի բա ցառ վում, որ Սո ղո մո նի և Սա բա-

յի դշխո յի հան դիպ ման ըն թաց քում ար ծարծ ված լի նեն նաև այդ-

պի սի խնդիր ներ: 

Հա մե նայն դեպս նշա նա կա լից է հե տև յա լը. ո մանք միտ ված 

են վի ճար կե լու Սա բա յի թա գու հու մա սին Սուրբ Գրքի պա տում-

նե րի իս կու թյու նը և այն ռո ման տիկ ա ռաս պել են հա մա րում: 

Նրանք պնդում են, որ այդ դա րաշր ջա նում Սա բա յում դե ռևս 

մշակութային բարձր մակարդակ ունեցող ժո ղո վուրդ չկար, քան-

զի այդ շրջա նում ձևա վոր ված մշա կույ թը ա վե լի շուտ մի նե ա կան 

էր (ա րա բա կան մեկ այլ ժո ղո վուրդ): Սա կայն (և սա մեզ հա մար 

ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի) հնա գի տա կան պե ղում-

նե րը հեր քե ցին այդ կար ծի քը: Հնա գի տու թյու նը վկա յում է, որ Սո-

ղո մո նի օ րոք Հա րա վա յին Ա րա բիա յում (Ե մեն) ար դեն գո յու թյուն 

ու ներ Սա բա յի թա գա վո րու թյու նը: Ք. ա. X դ. թվագր վող պե ղա-

ծո նե րն ա պա ցու ցում են ձևա վոր ված մշա կույ թի և գոր ծած վող 

այ բու բե նի (հին քա նա նա կան այ բու բե նից սե րած) գո յու թյու նը: 

Բա ցի այդ ա սո րես տան յան թա գա վոր նե րի (Թիգ լաթ–պա լա սար 

IV, Սի նա քե րիբ և այլք) պե ղա ծո պատ մա կան տա րեգր քե րում 

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. sit. P. 112.
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հա ղորդ վում է, թե Սա բա յի ժո ղո վուր դը, ո րը չնա յած բնակ վում 

էր հյու սիս–արևմտ յան Ա րա բիա յում, ա ռևտ րա կան հա րա բե րու-

թյուն ներ է ու նե ցել Հա րա վա յին Ա րա բիա յի հետ: Փեն սիլ վան յան 

հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, եբ րա յա գետ և ա րա մեա գետ Յ. Մոնտ-

գո մե րին նշում է, որ վա վե րագ րե րի բո վան դա կու թյու նը կա րե լի է 

հա րա բե րակ ցել Սա բա յի թա գու հու գոր ծու նեու թյան հետ, ով հա-

րա վից Սո ղո մո նին թան կար ժեք ըն ծա ներ բե րեց, այն պես որ այս 

ա ռու մով Սուրբ Գրքի պա տում նե րը «բա ցար ձա կա պես ստույգ» 

են1:

Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը ա վե լի խստո րոշ է ար-

տա հայտ վում: Նա գրում է. «Այն ժա մա նակ նե րում Պա ղես տի նի 

և Հա րա վա յին Ա րա բիա յի մի ջև ա ռևտ րա կան կա պե րի գո յու թյու-

նը փաս տող հստակ և ստույգ վկա յու թյուն ներ կան: Հին Սա բա-

յի թա գա վո րու թյու նը գտնվում էր Ա րա բիա յի հա րավ–ա րևմտ յան 

վեր ջա մա սում: Վեր ջերս այս շրջան այ ցե լե լով` հնա գետ նե րին հա-

ջող վեց խիստ հա մո զիչ նյու թեր հայ թա թել: Սա կայն, ցա վոք, այդ 

շրջա նում բնակ վող ա րաբ նե րը կա սեց րին հե տա գա աշ խա տանք-

նե րը»2:

Պրո ֆե սոր Օլբ րայ թը, ի մի բե րե լով չորս ոչ եր կա րա տև և դրա-

մա տիկ ար շա վախմ բե րի (XVIII դ., XIX դ., 1928 թ. և հատ կա պես 

1951 թ.) ձեռք բե րած նյու թե րը, գրում է, որ դրանք «կա րող են 

տակ նուվ րա ա նել Հա րա վա յին Ա րա բիա յի ժա մա նա կագ րու թյան 

և հո գևոր պատ մու թյան վե րա բեր յալ մեր պատ կե րա ցում նե րը: 

Ցայ սօր հայ թայթ ված նյու թե րի արդ յունք նե րը վկա յում են Ք. ա. 

ա ռա ջին հա զա րամ յա կի ա ռա ջին դա րե րում Սա բա յի մշա կու թա-

յին և քա ղա քա կան գե րա կա յու թյան մա սին»3:

Այս պես ու րեմն, Սո ղո մո նի օ րոք Սա բա յի ժո ղո վուր դը կար և 

հի շա տա կու թյան ար ժա նի մշա կույթ ու Քա նա նի հետ ա ռևտ րա-

կան կա պեր ու ներ:

1 Montgomery J. A. Arabia and the Bible. Philadelphia: University of Pensylvania 
Press,1934. P. 180.

2  Phillips W. Qataban and Sheba. London,1955. Մեջ բե րումն  ըստ Thompson J. A. 
Op. cit. P. 107. Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 284-290

3  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 290.
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Ա ՍՈ ՐԵՍ ՏԱՆ ՑԻ ՆԵ ՐԸ
ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐ ՔԸ

Սո ղո մո նի մա հից հե տո նրա թա գա վո րու թյու նը բա ժան-

վեց եր կու մա սի` հյու սի սա յի նը՝ Սա մա րիա մայ րա քա ղա-

քով, կոչ վեց Իս րա յե լա կան թա գա վո րու թյուն, հա րա վա յի նը՝ Ե րու-

սա ղեմ մայ րա քա ղա քով` Հու դա յի թա գա վո րու թյուն: Ու րա ցող և 

կռա պաշտ Հե րո բո վամ I–ի հիմ նած հյու սի սա յին թա գա վո րու-

թյունն իր խռո վա հույզ ի րա դար ձու թյուն նե րով լի պատ մու թյան 

սկիզ բը դրեց, որ պես զի ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լուց ար դեն եր-

կու հար յուր տա րի անց իր ող բեր գա կան վախ ճա նին հաս նի: Այդ 

ժա մա նա կա հատ վա ծում ի նը տար բեր ցե ղե րի պատ կա նող 19 թա-

գա վոր ներ հա ջոր դա բար նստե ցին գա հին: Իր գո յու թյան բո վան-

դակ ըն թաց քում այս պե տու թյու նն իշ խա նական խոր ճգնա ժամ 

ապ րեց: Ե թե գա հա կա լած ա մեն ցեղ «հարս տու թյուն» ան վա-

նենք, ա պա միայն 4–րդ և 5–րդ հարս տու թյուն նե րին հա ջող վեց 

ո րո շա կի կա յու նու թյան հաս նել: 

Այս ժա մա նա կաշր ջա նը մի կա րևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն էլ 

ու նի, այն է` այն պի սի հզոր ժո ղո վուրդ, ինչ պի սին ա սո րես տան-

ցի ներն են, վի շա պի նման իր զո հին դա րա նա կա լած, պա տեհ 

ժա մա նա կի էր սպա սում Իս րա յե լին և Հու դա յին մեծ դժբախ տու-

թյուն ներ պատ ճա ռե լու հա մար: Ուս տի փոր ձենք 

կար ճամ փոփ նկա րագ րել ա սո րես տան ցի նե րի 

պատ մու թյու նը` նրանց առնչ վող անց քերն ըմբռ նե-

լու հա մար:

Այն ժա մա նակ, երբ իս րա յե լա ցի նե րը Ե գիպ-

տո սից ել նե լով հա սան Քա նան և դա տա վոր նե րի 

կա ռա վար ման ողջ ըն թաց քում փոր ձում էին հիմ-

նա վոր վել Ա վետ յաց երկ րում, ա սո րես տան ցի նե րը 

ներ սից հզո րաց նում էին ի րենց եր կի րը: Նրանք 

նախ զբա ղեց րին Տիգ րի սի վե րին հո սանք նե րի բեր-

րի հո ղե րը (ներ կա յիս Մո սու լի շրջա նը): Ք. ա. մոտ 
 Ասսուրական  

 թագավորական  
դրոշակ:
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1320 թ. նրանք շարժ վե ցին ա րև մուտք և զբա ղեց րին Տիգ րի սի և 

Եփ րա տի մի ջև ըն կած տա րա ծու թյու նը, իսկ Ք. ա. մոտ 1078 թ. 

հա սան ա րա մեա ցի նե րով (ա սո րի ներ) բնա կեց ված շրջան նե րին: 

Այդ ժա մա նա կից ի վեր սկսե ցին աս պա տա կել դե պի ա րև մուտք 

ըն կած հո ղե րը, կո ղոպ տել և դրանց հաշ վին հարս տա նալ: Ա սո-

րես տա նի թա գա վոր Ա շուր նա սիր պալ թա գա վո րը (Ք. ա. 883–

859 թթ.) պե տու թյան մայ րա քա ղա քն Աշ շու րից տե ղա փո խեց Քա-

լաք (Նեբ րովթ), ո րը Սուրբ Գրքում Քա ղան է կոչ ված (Ծննդ. 10. 

11): Այս մե ծա զոր թա գա վո րը Քա ղա նում մեծ բա նակ ստեղ ծեց` 

հե ծե լա զո րով և մար տա կառ քե րով համալրված: Նա վում մար գա-

րեն շատ գու նեղ է նկա րագ րում ա սո րես տան յան կար գա պահ բա-

նա կի տա րա ծած ահ ու սար սա փը (հմմտ. Նա վում 2. 3–4 3. 2–3): 

Ա շուր նա սիր պա լին հա ջող վեց հար ձա կո ղա կան բա նակ, պա շա-

րո ղա կան գու մար տակ ներ, հա տուկ նշա նա կու թյան ստո րա բա-

ժա նում ներ, գե տանց ներ կա ռու ցող  ին ժե նե րա կան զո րա մա սեր 

կազ մա կեր պել և պա շա րո ղա կան սար քեր ներդ նել: Բա ցի այդ, 

նա հար ձա կո ղա կան ու պաշտ պա նա կան զեն քեր ստեղ ծեց: Նրա 

ժա մա նակ նե րի ա սու րա կան բնագ րե րը պատ մում են Տյու րո սի և 

Սի դո նի վրա հար ձակ վե լու մա սին և իս րա յե լա ցի նե րին հի շա տա-

կում «Բիթ–Ում րիա», այ սինքն` «Ամ րիի տուն» ան վամբ (Ամ րին 

հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան ար քա նե րից էր և Ա քաա բի հայ րը) 

(Գ Թագ. 16. 23–28): 

Ա շուր նա սիր պա լին հա ջոր դեց Սալմա նա սար III–ը (Ք. ա. 859–

824 թթ.): Հին Կտա կա րա նում այս թա գա վո րը հի շա տակ ված չէ, 

բայց ա սու րա կան բնագ րե րը պատ մում են ռազ մա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րում նրա` Իս րա յե լի ար քա Ա քաա բի հետ կնքած դա շին-

քի մա սին: Սալ մա նա սա րը մեզ է թո ղել մի մեծ սև կո թող` վրան 

իս րա յե լա ցի ար քա Հեուի պատ կե րը, ո րը ներ կա յումս պահ վում 

է Բրի տա նա կան թան գա րա նում: Դա Հին Կտա կա րա նում հի շա-

տակ ված միակ մեզ հա սած իս րա յե լա ցի թա գա վո րի պատ կերն է1: 

Նրա օ րով Իս րա յե լում քա րո զել է Ե ղիա մար գա րեն: 

1  Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol. I. P. 189-190.
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Ք. ա. 823 թ. մին չև 745 թ. ա սուր-

նե րը մեծ վտանգ չէին ներ կա յաց նում 

ա րևմտ յան Ա սիա յի հա մար: Սա-

կայն ա սո րես տան ցի Թիգ լաթ –պա-

լա սար III–ին կամ Փուա յին (Ք. ա. 

745–727  թթ.), ինչ պես նրան Սուրբ 

Գիրքն է ան վա նում, հա ջող վեց գա-

հըն կեց ա նել արամեացի թա գա-

վո րին և ներ խու ժել Իս րա յե լա կան 

թա գա վո րու թյուն, որտեղ շա տե րին 

գե րե վա րեց: Միա ժա մա նակ և Հու-

դա յի թա գա վո րու թյու նը կորց րեց իր 

ան կա խու թյու նը: Այս ա մե նի մա սին 

հան գա մա նա լից պատմ վում է Սուրբ 

Գրքում (Դ Թագ. 15. 19, 29, 30 16. 7,10): Այն օ րե րին Իս րա յե լի 

թա գա վո րը Փա կէէն էր: Սաղ մա նա սար V–ը (Ք. ա. 727–722 թթ.) 

գե րեց Փա կէէի հա ջոր դին: Ք. ա. 722 թ. Իս րա յե լա կան թա գա վո-

րու թյու նը (հյու սի սա յին թա գա վո րու թյու նը) կոր ծան վեց: Նրա 

մայ րա քա ղաք Սա մա րիան գրավ վեց Սար գոն ար քա յի (յո թա նա-

սուն թարգ մա նիչ նե րը նրան Ա ռան են ան վա նում (Ե սա յի 20. 1) 

կող մից (տե՛ս Դ Թագ. 17): 

Վեր ջի վեր ջո Ք. ա. 612–609 թթ. մա րե րի և քաղ դեա ցի նե րի 

սրըն թաց հար ձակ մամբ Ա սո րես տանն էլ 1կործանվեց*: Սա կայն 

հա րա վա յին թա գա վո րու թյու նը` Հու դան, դեռ քսան տա րի գո յա-

տևեց:

 Ար վեստ նե րը քա ջա լեր վում էին Ա սո րես տա նում: Սրա շնոր-

հիվ էլ մեզ են հա սել փղոսկ րից, մե տաղ նե րից, քա րե րից և այլ նյու-

թե րից բարձ րա քան դակ ներ, ո րոնց վրա պատ կեր ված են ռազ մի, 

որ սոր դու թյան և կեն ցա ղի տե սա րան ներ: Ո րոշ կիրթ ա սու րա կան 

ար քա ներ հոգ էին տա նում պատ մա կան ար ձա նագ րու թյուն նե-

րի պատ ճե նա հան ման և ար քա յա կան գրա դա րան նե րում դրանց 

պահ պան ման մա սին: Այս ե ղա նա կով մեզ ա վանդ վե ցին աշ խար-

* Ըստ պատ մա հայր Մ. Խո րե նա ցու` Նին վեի գրավ մա նը մաս նակ ցել են նաև հա յոց 
զոր քե րը` Պա րույր Սկա յոր դու գլխա վո րու թյամբ, և հենց այս հաղ թա նա կի հա մար էլ 
վեր ջինս հա յոց թա գա վոր ճա նաչ վեց:

Աշուր քաղաքի Իշտար տաճա րի 
ասսուրական բագին Թու   կուլ  տի-
Նինուրտա I-ի ժամանակներից 

(Ք. ա.  1243-1207 թթ.): 
Ներ կա յումս պահ վում է Բեռլինի 
Առաջա վորասիական թանգա-

րանում:
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հի ա րար ման, հին ջրհե ղե ղի և այլ նի մա սին պատ մու թյուն նե րը: 

Ա սո րես տան ցի նե րից մեզ հա սած միայն այս բարձ րա քան դակ նե-

րի մի ջո ցով «դյու րու թյամբ կա րե լի է Սուրբ Գիր քը լրաց նել մատ-

չե լի պատ կե րա զարդ բազ մաէջ մեկ նու թյուն նե րով»1:

 Ա սո րես տան ցի նե րը մեզ նաև հրա շա գեղ ճար տա րա պե տու-

թյուն են ա վան դել` պա լատ ներ, քա ղա քա յին պա րիսպ ներ, ամ-

րա շի նա կան կա ռույց ներ: Նրանց կրո նը բազ մաստ վա ծա կան էր: 

Ո րևի ցե քա ղաք գրա վե լով` նրանք կրո նա կան խորհր դան շան նե-

րով զար դար ված բա գին էին կա ռու ցում: Հու դա յի ար քա Ա քա զը, 

Դա մաս կո սում այդ պի սի զո հա սե ղան տես նե լով, պատ ճե նեց այն` 

նույ նու թյամբ Հու դա յում կա ռու ցե լու հա մար (Դ Թագ. 16. 10 –11): 

Այնուամենայնիվ ա սո րես տան ցի նե րը հայտ նի էին ի րենց դա-

ժա նու թյամբ, ան մարդ կայ նու թյամբ, վայ րա գու թյամբ և գա զա նու-

թյամբ: Ճա կա տա մար տից հե տո նվաճ ված քա ղա քի բնակ չու թյան 

մեծ մա սին գե րու թյան էին տա նում, իսկ մնա ցած նե րին` սար սա-

փե լի կտտանք նե րի են թար կում: Հնա գետ Թոմպ սո նը գրում է. 

«Փաս տո րեն մարդ կու թյա նը հայտ նի բար բա րո սու թյուն նե րի և 

գա զա նու թյու նե րի մեջ չկա մի դեպք, որտեղ ա սո րես տան ցի նե րի 

մա տը խառն ված չլի նի»2:

Ընդ հա նուր առ մամբ այս պի սին էին ա սո րես տան ցի նե րը. 

մշա կույ թի և ար վես տի բարձր մա կար դակ ու նե ցող մի ժո ղո վուրդ, 

ո րն ինչ–որ ա ռու մով ազն վաց ված կռա պաշ տու թյուն էր դա վա-

նում, բայց Աստ ծուց չէր երկ յու ղում, չգի տեր մեր ձա վո րի հան դեպ 

սի րո և ար դա րու թյան զգա ցու մը, մի ա նա գո րույն, բար բա րոս, ան-

մարդ կա յին ժո ղո վուրդ…

Հե տա գա յում մենք կանդ րա դառ նանք այն հնա գի տա կան պե-

ղա ծո նե րին, ո րոնք լույս են սփռում այս ժո ղովր դի` Իս րա յե լի հետ 

բախ ման հան գա մանք նե րի վրա:

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 343. 
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 117.
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ՀԵ ՐՈ ԲՈ ՎԱՄ, ՌՈ ԲՈ ՎԱՄ, ԲԱԱՍ, 
Ա ՍԱ ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԸ 

Հե րո բո վա մն Իս րա յե լա կան պե տու թյան, այ սինքն` Սո-

ղո մո նի որ դի Ռո բո վա մից հե ռա ցած 10 հյու սի սա յին ցե-

ղե րի ա ռա ջին թա գա վորն էր (Գ Թագ. 12. 20): Մա կեդ դո վում 

Գոտ լիբ Շու մա խե րի գլխա վո րած գեր մա նա կան ար շա վախմ բի 

(1903–1905 թթ.) պե ղում նե րի արդ յուն քում Հե րո բո վա մի ա նու-

նը հնա գի տո րեն վա վե րաց վեց: Իս րա յե լա կան թա գա վո րու թյան 

դա րաշր ջա նին պատ կա նող մի պա լա տի հին գե րորդ շեր տում մի 

կնիք հայտ նա բեր վեց` հե տև յալ մա կագ րու թյամբ. «Պատ կա նում 

է Հե րո բո վա մի ծա ռա Շե մա յին»: Հայտ նի չէ, թե այս Շե ման Հե րո-

բո վամ I–ի (Ք. ա. 931–910 կամ 922–901 թթ.), թե Հե րո բո վամ II–ի 

(Ք. ա. 782–753 թթ.) ծա ռան էր: Այս պես թե այն պես սույն կնի քը 

ի հայտ է բե րում այդ անձ նան վան գո յու թյա ն փաստը իս րա յե լա-

կան թա գա վո րու թյան շրջա նում1:

Գա հա կա լե լուց ան մի ջա պես հե տո Հե րո բո վամ I–ը ոս կե հոր-

թի պաշ տա մունք կար գեց` դրա պատ կեր նե րը*2 Բե թե լում (իր 

պե տու թյան հա րա վա յին ծայ րա մա սում) և Դա նում (հյու սի սա յին 

ծայ րա մա սում) զե տե ղե լով: Սուրբ Գիրքն ա սում է, որ այս կերպ 

նա կա մե նում էր իր հպա տակ նե րին խան գա րել իր պե տու թյան 

սահ ման նե րը լքե լու և հա րա վա յին թա գա վո րու թյան մայ րա քա-

ղաք` Ե րու սա ղեմ այ ցե լե լու, քան զի նա կար ծում էր, որ այ դօ րի-

նակ այ ցե լու թյուն նե րը կներ գոր-

ծեին ժո ղովր դի վրա և կրկին 

կհար կադ րեին վե րա դառ նալու 

Ռո բո վա մի` հա րա վա յին թա-

գա վո րու թյան ար քա յի մոտ, ու-

մից արդեն հե ռա ցել էին (հմմտ. 

Գ Թագ. 12. 26–29): Նրա վրա 

մեծ ազ դե ցու թյուն էր գոր ծել 

1  Free J. P. Archaeology…P. 180.
* Կուռ քի քան դակ` նկար, ար ձան: 

Հերոբովամ արքայի պաշտոնյայի կնիքի 
ծեփապատճեն:
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հոր թի պաշ տա մուն քը, ո րը տե սել էր Ե գիպ տոս փախ չե լու ժա մա-

նակ: Սույն փաս տը վա վե րաց նում են գեր մա նա ցի ե գիպ տա գետ 

Շտեյն դոր ֆը, Հին Կտա կա րա նի հե տա զո տող ա մե րի կա ցի Գ. Լ 

Ռո բին սո նը և հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր, ա մե րի կա ցի Ջո զեֆ Պ. 

Ֆրին: Այ սու Հե րո բո վամ I–ը խախ տեց 10 պատ վի րան նե րից երկ-

րոր դը և հե ռաց րեց ժո ղովր դին միակ Ճշմա րիտ Աստ ծուց1: 

Հնա գի տու թյամբ հաս տատ ված` Ռո բո վա մի օ րոք տեղ գտած 

ի րո ղու թյուն նե րից էր Ե գիպ տո սի Սու սա կիմ (Շե շե նոկ I` Ե գիպ-

տո սի 22–րդ լի բիա կան հարս տու թյան հիմ նա դիր – խմբ. ծնթ.) 
փա րա վո նի հար ձա կու մը Ե րու սա ղե մի վրա Սո ղո մո նի մա հից 

հինգ տա րի անց: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` այդ հար ձակ ման արդ-

յուն քում Ե րու սա ղե մի Տա ճա րը կո ղոպտ վեց (Գ Թագ. 14. 25–28, Բ 

Մնաց. 12. 1–12): Գ Թա գա վո րաց գրքում Ե րու սա ղե մի վրա հար-

ձա կումն է միայն հի շա տակ վում, միչ դեռ Բ Մնա ցոր դա ցն ա ռա-

վել հան գա մա նա լից է ներ կա յաց նում Սու սա կի մի ներ խու ժու մը: 

Այս տեղ խոս վում է նաև Հու դա յի ամ րա կուռ քա ղաք նե րի մա սին 

(12. 4): Հա մե նայն դեպս այս հար ձա կու մը հրեա նե րին մեծ վնաս 

հասց րեց2: Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված Սու սա կի մի բնագ րե րից 

հայտ նի է, որ ե գիպ տա ցի նե րի աս պա տա կու թյու նն ի րա պես սար-

սա փե լի վնաս է պատ ճա ռել Իս րա յե լին: Ե գիպ տա կան Կառ նա կի 

(ժա մա նա կա կից Լուք սո րի կող քին) կի սա վեր մեծ մեհ յա նում մի 

վե հաս քանչ բարձ րա քան դակ կա, ո րի վրա հա վեր ժա ցած է Սու-

սա կի մի ա վա զա կա յին աս պա տա կու թյու նը, ին չի մա սին վկա յում 

է Սուրբ Գիր քը: Ա մոն չաստվածը 165 սար սա փա հար և պա րան նե-

րով կապկպ ված հրեա նե րի տա նում է Սու սա կի մի մոտ, ով նրանց 

մա զե րից բռնե լով` մա հա կով սպա նում է: Գե րի նե րի մար մին նե րի 

վրա գրված են ե գիպ տա ցի նե րի կող մից հար ձակ ման են թարկ-

ված պա ղես տին յան քա ղաք նե րի ա նուն նե րը: Ցու ցա կում նշված 

են բա զում իս րա յե լա կան քա ղաք ներ, ինչ պես օ րի նակ` Թա նաք, 

Ե լոն, Գա բա վոն, Բեթ սան և այլն3:

1 Տե՛ս Free J. P. Op. cit. P. 180-181. Thompson J. A. Op. cit. P. 118-119. 
2 Տե՛ս Mazar B. The Campaign of Pharaoh Shishak to Palestine// Vetus Testamentum, 

Supp. Vol. IV,1957. P. 57-66.
3  Barton G. A. Op. cit. P. 456.
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Այս պի սով հնա գի տա կան նյու թն ա վե լի լավ է լու սա բա նում 

սուրբգ րա յին պա տում նե րը և ցույց տա լիս, որ Սու սա կի մը հար-

ձակ վել էր ոչ միայն Ե րու սա ղե մի, այ լև ու րիշ քա ղաք նե րի վրա1: 

Վեր ջերս Մա կեդ դո վում պեղ վեց ջարդ ված մի քա րա կո թող, 

ո րի վրա փո րագր ված էր Սու սա կի մի ա նու նը: Այս գտա ծոն ցույց 

է տա լիս, որ փա րա վո նը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ի նշա-

նա վո րումն հաղ թա նա կի` այս տեղ հու շա կո թող է կանգ նեց րել` 

հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյամբ հան դերձ2:

Հնա գի տու թյու նը լու սա բա նում է ևս եր կու անցք, ո րոնք վե-

րա բե րում են հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան թա գա վոր Բաա սի 

պա տե րազ մին` ընդ դեմ հա րա վա յին թա գա վո րու թյան թա գա վոր 

Ա սա յի: Այս մա սին պատմ վում է Գ Թա գա վո րու թյան գրքում (15. 

16–22): Ա սան տես նե լով, որ Բաա սը իր պե տու թյան սահ մա նագլ-

խում ամ րոց է կա ռու ցում, օգ նու թյուն է խնդրում Դա մաս կո սի թա-

գա վո րից: Ա զա յե լի որ դի Ա բեն րա յի մի (Գ Թագ. 15. 18) ա նու նը այ-

սօր մեզ հայտ նի է նաև հյու սի սա յին Սի րիա յում հայտ նա բեր ված 

մի ար ձա նագ րու թյու նից: Ար ձա նագ րու թյու նն ա րա մե րեն բնա գիր 

է, ո րը բո վան դա կում է «Ա րա մի ար քա Ա զա յե լի որ դի Ա բեն րա յի մի 

եր դու մը»3: Երկ րորդ անց քն առնչ վում է Ա սա յի կող մից կա ռուց-

ված եր կու ամ րոց նե րից մե կին` Գի բա յին (այս ա նու նը հի շա տակ-

վում է եբ րա յա կան բնագ րում) (15. 22): Հնա գի տու թյու նը ցույց է 

տա լիս, որ ի րա պես Գի բա ամ րո ցը եր րորդ ան գամ Ա սա յի օ րոք է 

վե րա կա ռուց վել4:

ԱՄ ՐԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐԸ
 

Այս թա գա վո րին Հին Կտա կա րա նը ըն դա մե նը վեց հա մար 

է նվի րել (Գ Թագ. 16. 23–28): Այս վեց հա մար նե րում հի-

շա տակ վում են նրա գա հա կա լու թյանն առնչ վող եր կու փաստ. 

1  Free J. P. Op. cit. P. 181.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 118.
3 Տե՛ս Albritght W. F. A Votive Stela Erected by Ben Hadd I of Damascus//Bulletin of 

the American Schools of Oriental Research. Oct.,1942. P. 23ff.
4  Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 120.
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1) Ամ րին ոմն Սա մե րից հող գնեց, ուր կա ռու ցեց Իս րա յե լի 

մայ րա քա ղա քը, ո րը Սա մե րի ա նու նով Սա մա րիա կո չեց (16. 24):

2) Ամ րին նա խևա ռաջ հայտ նի էր իբ րև ամ բա րիշտ` ի րե նից 

ա ռաջ բո լոր ե ղած նե րից ա ռա վել: Աստ վա ծա շունչ բնագ րի հա մա-

ձայն. «Ամ րին Տի րոջ առ ջև չա րիք գոր ծեց» (16. 25): Նա նույ նիսկ 

կռա պաշ տու թյան հա սավ` դառ նա լով ա վե լի ամ բա րիշտ, քան 

ի րե նից ա ռաջ ե ղած բո լոր թա գա վոր նե րը (16. 25):

Սա մա րիա յի պե ղում նե րը1, հի րա վի, ա պա ցու ցե ցին, որ այս 

քա ղա քն Ամ րիի ձե ռամբ է կա ռուց ված: Ռայս նե րի գլխա վո րած 

Հար վար դի հա մալ սա րա նի ար շա վա խում բը պե ղեց սա մա րա կան 

լե ռը (1908–1910 թթ.)2: Պարզ վեց, որ Սուրբ Գրքի` Ամ րիի կող մից 

Սա մա րա յի կա ռուց ման և այդ տեղ Իս րա յե լի պե տու թյան մայ րա-

քա ղա քի տե ղա փոխ ման մա սին հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը 

չա փա զանց ստույգ են: Հնա գետ Բար րոու զը գրում է. «Սա մա-

րիան կա ռուց վել է այն ժա մա նակ, երբ, ըստ Սուրբ Գրքի վկա-

յու թյան, Ամ րին այն հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան մայ րա քա ղաք 

հռչա կեց: Մեր ձեռ քի տակ այս փաս տը հաս տա տող ան հա մար 

վկա յու թյուն ներ կան»3: Ա վե լորդ է ա սել, որ քա ղաք կա ռու ցե լու 

հա մար այս տե ղան քի ընտ րու թյու նը Ամ րիին բնու թագ րում է իբ րև 

ար տա սո վոր ռազ մա կան հո տա ռու թյան և քա ղա քա կան ին տուի-

ցիա յի տեր մար դու: Չէ՞ որ ա սո րես տան ցի նե րը, ով քեր Իս րա յե լի 

հա մար մա հա ցու վտանգ էին ներ կա յաց նում, ար դեն մո տե նում 

էին հյու սի սից: Իսկ Սա մա րիան գտնվում էր ի բնե ամ րա կուռ վայ-

րում` միա ժա մա նակ իշ խե լով ողջ տա րած քի վրա: Քա ղա քը կա-

ռուց ված էր «100 մ բարձ րու թյուն ու նե ցող մե նա վոր լե ռան վրա` 

հա րա վա յին և հա րավ–ա րևմտ յան մա սում զա ռի թափ լան ջե րով, 

և իշ խում էր բարձր լեռ նե րով կի սա բո լոր ե զեր ված ար գա վանդ 

հով տի վրա»4:

Ամ րիի ամ բարշ տու թյան և հյու սի սա յին թա գա վո րու թյու նում 

կռա պաշ տու թյան ծա վալ ման մա սին բազ մա թիվ հնա գի տա կան 

1  Barton G. A. Op. cit. P. 120.
2   Տե՛ս Սա մա րիա յի պատ մու թյան հա մա ռոտ ակ նար կը` Parrot A. Samaria. L., 1958.
3  Burrows M. Op. cit. P. 281.
4  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 311.
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ա պա ցույց ներ ու նենք: Ինչ պես տե սանք  նա խորդ գլխում, կռա-

պաշ տու թյան հիմ քը Հե րո բո վամ I–ը դրեց` ոս կե հոր թի պաշ տա-

մունք կար գե լով: Հե տա գա յում Ամ րիի, Ա քաա բի և Հե զա բե լի օ րոք 

կռա պաշ տու թյու նն ապ շե ցու ցիչ ա րա գու թյամբ էր տա րած վում: 

Հեուի և Հե րո բո վամ II–ի օ րոք այն ո րոշ ան կում ապ րեց` ար քու նի-

քում մի շարք սպա նու թյուն նե րի հան գեց նե լով1: Իր ա րարք նե րով 

Ամ րին համ բավ ձեռք բե րեց ինչ պես ա սո րես տան ցի նե րի, այն պես 

էլ մո վա բա ցի նե րի մեջ: Նրա ա նու նը նրանց տա րեգ րու թյուն նե րի 

մեջ մտավ: Իր մահ կա նա ցուն կնքե լուց հե տո Ամ րին լե գեն դար 

կեր պար դար ձավ. Իս րա յե լը ա սու րա կան բնագ րե րում «Բիթ–Ում-

րիա», այն է` «Ամ րիի տուն» կոչ վեց: 

Ամ րիի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի հան դի պում ենք նաև քա րի 

վրա փո րագր ված մեկ այլ բնագ րում: Սույն վա վե րա գի րը, բազ-

մա թիվ փոր ձու թյուն նե րի մի ջով անց նե լով, այժմ հանգր վա նում 

է Փա րի զում: Խոս քը Սուրբ Գրքում հի շա տակ ված Մո վա բի ար-

քա Մո սա յի քա րա կո թո ղի մա սին է (Դ Թագ. 3. 4): Այս բա զալ տե 

քա րա կո թո ղը հայտ նա բեր վեց 1868 թ. Դո բա նում (սուրբգ րա յին 

Դե բո նում, Հոր դա նան) էլ զաս ցի մի սիո ներ Ֆ. Ա. Քլեյ նի կող մից: 

Հու շար ձա նը թվագր վում է Ք. ա. 850–840 թթ.: Դրա վրա մո վա-

բե րեն ար ձա նագր ված բնա գի րը պատ մում է Հին Կտա կա րա նում 

հի շա տակ ված Հու դա յի և Իս րա յե լի` Մո վա բի վրա հար ձակ ման 

մա սին (Դ Թագ. 3): Ցա վոք սրտի, այս տա րած քով քո չող ա րա-

բա կան ցե ղե րը փշրե ցին այս քա րա կո թո ղը ու ի րար մեջ բա ժա-

նե լով` քա րա կո թո ղը մաս առ մաս վա ճա ռե ցին` ա վե լի մեծ շա-

հույթ ստա նա լու ակն կա լի քով: Սա կայն տե ղան քի ճշգրիտ հա տա-

կա գի ծը, որ տեղ Քլեյ նը հայտ նա բե րել էր հու շար ձա նը, ինչ պես և 

հե տա զո տող Կլեր մոն Գա նո յի ձե ռամբ քա րա կո թո ղից հան ված 

ծե փա պատ ճե նը թույլ տվե ցին այդ ժամ ար դեն հայտ նա բեր ված և 

գնված բե կոր նե րը մաս առ մաս վե րա կանգ նել: Ի վեր ջո այս հո-

1  Ա ռա վել հան գա մա նա լից տե՛ս Blaikie W. G. A Manual of Bible History/ Rev. by Mat-
thews C. D. L.: Nelson,1940; Վե րահրտ. N. Y.: Ronald Press Co., 1942. P. 207, 211, 
227, 229.
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յա կապ քա րա կո թո ղը իր վեր ջին ա պաս տա նը գտավ Լուվ րի թան-

գա րա նում1:

Քա րա կո թո ղի գրու թյու նը Մո վա բի թա գա վոր Մո սա յի հաղ-

թա նա կի մա սին է, ո րը շատ ար ժե քա վոր հնա գի տա կան նյութ 

է, քան զի կա տա րե լա պես լու սա բա նե լով Թա գա վո րու թյուն նե րի 

4–րդ գրքի 3–րդ գլխում տեղ գտած անց քե րը` պատ մում է մեզ 

այն մա սին, որ Ամ րին գրա վել և տա րի նե ր շարունակ կե ղե քում 

էր Մո վա բը: Մո սա յի հաղ թա կան ընդվ զու մը տե ղի ու նե ցավ Ամ-

րիի որ դի Ա քաա բի տի րա պե տու թյան շրջա նում: Սուրբ Գիր քը 

շատ հա կիրճ է ներ կա յաց նում Իս րա յե լի հա մար մո վա բա ցի նե րի 

դեմ ճա կա տա մար տի ան բա րեն պաստ ել քի մա սին, այ նինչ Մո-

սան ման րա մաս նո րեն և խան դա վառ կեր պով է նկա րագ րում այդ 

ճա կա տա մար տի ըն թաց քը: Բա ցի այդ Մո սա յի քա րա կո թո ղի ար-

ձա նագ րու թյան մեջ հի շա տակ վում են սուրբգ րա յին բազ մա թիվ 

ա նուն ներ, իսկ իս րա յե լա ցի նե րի Աստ վա ծը Յահ վե է ան վան վում2:

Այս պես ու րեմն, հնա գի տու թյու նը ոչ միայն հաս տա տում, այ-

լև պայ ծառ լույս է սփռում Հին Կտա կա րա նի աստ վա ծա յին բնա-

գրում տեղ գտած կա րևոր պատ մա կան անց քե րի վրա: 

Ա ՔԱԱԲՆ ՈՒ ՀԵ ԶԱ ԲԵ ԼԸ

Ամ րիի որ դի և թա գա ժա ռանգ Ա քաա բն Իս րա յե լի թա գա-

վո րու թյան յո թե րորդ տի րա կալն էր (Ք. ա. 874–853 թթ.): 

Նա կնու թյան վերց րեց սի դո նա ցի թա գա վոր Հո բա ղի դուստր Հե-

զա բե լին (Գ Թագ. 16. 31): Այս կինն իր հայ րե նի քից Իս րա յել բե-

րեց Բա հա ղի պաշ տա մուն քը, իսկ քա նի որ այս դի ցա պաշ տա կան 

պաշ տա մուն քը մա հա ցու վտանգ էր ներ կա յաց նում իս րա յե լա ցի-

նե րի հա մար, Աստ ված Իր ժո ղովր դին հա վա տի մեջ հաս տա տե լու 

նպա տա կով նախ Ե ղիա մար գա րեին, ա պա՝ նրա նից ան մի ջա պես 

հե տո Ե ղի սեին ու ղար կեց: Այն հար ցին, թե ին չու Ե ղիան ու Ե ղի-

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 318-320.
2 Տե՛ս սույն բնա գի րը` Thompson J. A. Op. cit. P. 122-123.
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սեն Հե րո բո վամ I–ի ձե ռամբ կարգ ված ոս կե հոր թի պաշ տա մուն-

քի սու տը ե րևան չէին հա նում, հնա գետ Օլբ րայ թը պա տաս խա-

նում է. «Բա հա ղի պաշ տա մուն քն ան հա մե մատ վատ թար ե րևույթ 

էր, ուս տի եր կու մար գա րե ներն ի րենց ջան քե րը գոր ծադ րում էին 

Իս րա յե լի հա մար սար սա փե լի և օր հա սա կան ժա մին այդ լրջա-

գույն վտան գը հաղ թա հա րե լու»1:

Սուրբ Գրքում Ա քաա բի հայր Ամ րիին հատ կաց ված է ըն դա-

մե նը 6 հա մար (Գ Թագ. 16. 23–28), այ նինչ Ա քաա բին` վեց գլուխ: 

Ամ բա րիշտ Ա քաա բի և նրա ա նօ րեն կին Հե զա բե լի մա սին պա-

տում ներն այն քան ցնցող տպա վո րու թյուն են գոր ծում, որ ո մանց 

լե գենդ և վի պեր գու թյուն է թվում: Սա կայն հյու սի սա յին թա գա վո-

րու թյան մայ րա քա ղա քում և Ա քաա բի գա հա նիստ Սա մա րիա յում 

եր կու ան գամ անց կաց ված պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ Հին 

Կտա կա րա նում տեղ գտած Ա քաա բին առնչ վող անց քե րը պատ-

մա կան են: Ա ռա ջին հնա գի տա կան ար շա վա խում բը կազ մա կերպ-

վեց 1908–1910 թթ. Հար վար դի հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից ներ 

Ջորջ Ռայ նե րի, Կլա րենս Ֆի շե րի և Դ. Գ. Լայ նի, իսկ երկ րոր դը 

(1931–1935 թթ.)` անգ լիա ցի հնա գետ Ջ. Բ. Կրոու գո րի գլխա վո-

րած ա մե րի կա–բրի տա նա կան ար շա վախմ բի կող մից: 

Շնոր հիվ այս պե ղում նե րի` մենք բազ մա թիվ ա պա ցույց ներ 

ու նենք, որ Բա հա ղի պաշ տա մունքն ի րա պես մեծ ազ դե ցու թյուն 

է ու նե ցել Իս րա յե լի բո վան դակ կյան քի վրա: Պե ղա ծո նյու թե րը 

(կնիք ներ, մա կագ րու թյուն ներ) ցույց են տա լիս, որ Բա հաղ ա նու-

նը բա վա կան հա ճախ հան դի պում է` իբ րև Իս րա յե լի բնա կիչ նե-

րի անձ նա նուն նե րի բա ղադ րիչ: Ինչ պես օ րի նակ, Ե ղի բա հաղ, 

Ա բի բա հաղ, Ցե րի բա հաղ: Ինք նին հաս կա նա լի է, որ տա րած ված 

էին նաև «Յահ վեից» (Աստ ծո ա նունն ըստ իս րա յե լա ցի նե րի) 

ա ծանց ված «Յահ» ա ռա ջին բա ղադ րի չով ա նուն նե րը: Ըստ հնա-

գետ Թոմպ սո նի` «Յահ» բա ղադ րի չով յու րա քանչ յուր տասն մեկ 

ան վա նը «Բա հաղ» բա ղադ րի չով յոթ ա նուն է ընկ նում, այ սինքն` 

կռա պաշտ նե րը հյու սի սա յին թա գա վո րու թյու նում բնակ չու թյան 

բա վա կան ստվար մասն էին կազ մում: Թոմպ սո նի կար ծի քով դա 

1  Albright W. F. Archaeology…P. 156.
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նշա նա կում է, որ ժո ղո վուրդն այն քան ու ժեղ էր տար ված Բա հա-

ղի պաշ տա մուն քով, որ ա ռանց տա տան վե լու սկսեց հե թա նո սա-

կան ա նուն ներ գոր ծա ծել: Այս պատ կե րը լիո վին հա մա հունչ է Հին 

Կտա կա րա նում նկա րագր ված ժո ղովր դի մեծ հա վա տու րա ցու-

թյան մա սին մար գա րե նե րի խոս քե րին1: Հա վե լումն սրա` Բա հա ղի 

պաշ տա մուն քի ծա վա լու մը Ա քաա բի և Հե զա բե լի օ րոք հաս տատ-

վում է այն փաս տով, որ Ք. ա. VIII–VI դդ. Հու դա յում` հա րա վա յին 

թա գա վո րու թյու նում, կնիք նե րի վրա և ար ձա նագ րու թյուն նե րում 

հայտ նա բեր ված ա նուն նե րում չի հան դի պում «Բա հաղ» բա ղադ-

րի չը, մինչ դեռ Իս րա յե լում խնդրո ա ռար կա դա րաշր ջա նում այս-

պի սի ա նուն նե րը չա փա զանց շատ են հան դի պում2:

Պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը նշում է, որ հնա գի տա կան հե տա զո տու-

թյուն նե րը պար զա բա նե ցին Նա բո թի խա ղո ղի այ գուն տի րա նա լու 

նեն գա բա րո Հե զա բե լի շար ժա ռիթ նե րը, ո րի պատ մու թյու նը տեղ 

է գտել Գ Թա գ. 3–րդ գլխում: Հայտ նի է, որ Հե զա բե լը ծա գու մով 

քա նա նու հի էր: Թոմպ սո նը գրում է, որ քա նա նա կան ա ռաս պել նե-

րից մե կում պատմ վում է մի դի ցու հու մա սին, ո րը մի օր հան դի-

պում է մի պա տա նի որ սոր դի` կուռքե րից մե կից նվեր ստա ցած 

մի սքան չե լի ա ղե ղով: Դի ցու հին փոր ձում է որ սոր դին հա մո զել 

ի րեն տալ այդ ա ղե ղը, սա կայն վեր ջինս անդրդ վե լի է մնում: Այդ-

ժամ դի ցու հին գե րա գույն աստված Է լին խնդրում և ա մեն գնով 

ա ղե ղը ձեռք բե րե լու թույլտ վու թյուն է ստա նում: Նա ընտ րում է 

մի չա րա բա րո մար դու և նրան ար ծիվ դարձ նե լով` հրա մա յում է 

բարձ ուն քից նետ վել և սպա նել պա տա նուն: Այս կերպ հա ջող վում 

է ան պա տիժ տի րա նալ սքան չե լի ա ղե ղին: Քա նա նա կան դի ցա բա-

նու թյան մեջ իրավունքը միշտ ուժեղինն է: Իսկ ե թե դի ցու հի ներն 

ու չաստվածնե րը գոր ծում էին այդ քան կա մա յա կա նո րեն ու ե սա-

սի րա բար, բռնու թյու նից չխոր շե լով, ա պա բնա կան է, որ նրանց 

պաշ տող ներն էլ այդ պես պի տի վար վեին: Ուս տի ծա գու մով քա-

նա նու հին ու դի ցա պաշ տու հին կար ծում էր, որ իր ա մու սի նն իր 

հպա տա կի խա ղո ղի այ գին խլե լու ի րա վունք ու նի, ե թե նույ նիսկ 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 132; Free J. P. Op. cit. P. 182-183. 
2 Albright W. F. Op. cit. P. 160. 
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վեր ջինս հո ժար չէ և պնդում է, որ այն իր հո րից է ժա ռան գել: Նա 

Ա քաա բին ա սաց. «Դու այդ պե՞ս ես թա գա վո րու թյուն ա նում Իս-

րա յե լի վրա…ես քեզ կհանձ նեմ հեզ րա յե լա ցի Նա բո թի այ գին» (Գ 

Թագ. 21. 7): Այս պի սով Հե զա բե լի ա վա զա կա յին և հափշ տա կո ղա-

կան ա րարքն իր ար մատ նե րով հասնում է դի ցա բա նա կան ա վան-

դույթի: 

Ամ բա րիշտ Ա քաա բի կյան քը ներ կա յաց նե լիս` Հին Կտա կա-

րա նը հի շա տա կում է նաև «նրա կա ռու ցած փղոսկր յա տու նը» 

(Գ Թագ. 22. 39), այ սինքն` փղոսկ րով հար դար ված պա լա տը:

Մեր տրա մադ րու թյան տակ բազ մա թիվ հնա գի տա կան տվյալ-

ներ կան Սա մա րիա յում Ա քաա բի կող մից կա ռուց ված ա պա րանք-

նե րի և այլ շի նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: Ա քաա բի օ րոք կա ռուց-

ված ա ռա ջին պա լատ ներն աչ քի էին ընկ նում զար մա նահ րաշ գե-

ղեց կու թյամբ` ի րենց վրա կրե լով վառ ար տա հայտ ված փյու նիկ-

յան ազ դե ցու թյուն: Պա տե րը ներ սից զար դար ված էին այդ դա-

րաշր ջա նի սո վո րույթ նե րին հա մա հունչ՝ փղոսկ րով: Այ սօ րի նակ 

պա լատ ներ ե րևան են հան վել Ա սո րես տա նում և Փյու նի կիա յում: 

Ա սո րես տա նի հնա մե նի մայ րա քա ղաք Նեբ րո թում (Քա ղան) բաց-

ված փղոսկ րից կերտ ված ար վես տի գլուխ գոր ծոց նե րում կա յին 

Ա քաա բի (Ք. ա. IX դ.) ժա մա նակ նե րին պատ կա նող բազ մա թիվ 

ի րեր: Նեբ րո թյան ա պա րանք նե րից մե կի մի դահ լի ճի շնոր հիվ 

մենք Հին Կտա կա րա նում Ա քաա բի պա լա տի մա սին ամ փոփ-

ված տե ղե կու թյան հրա շա լի պատ կե րա վոր ա պա ցույց ու նենք 

(Գ  Թագ. 22. 39): Թրծված աղ յու սից կա ռուց ված այդ դահ լի ճի 

պա տե րը փղոսկր յա սա լիկ նե րով էին պատ ված1: 

Սա մա րիա յի պե ղում նե րը ար գա սա վոր վե ցին մեծ վար պե-

տու թյամբ կա ռուց ված ճար տա րա պե տա կան շի նու թյուն նե րի 

հայտ նա բեր մամբ: Հնա գետ նե րը փլա տակ նե րի մեջ բազ մա թիվ 

փղոսկր յա սա լիկ ներ գտան, ո րոնք մի ժամանակ զար դա րում էին 

Ա քաա բի պա լա տի պա տե րը2: Բա ցի այդ գիտ նա կան նե րը պար-

զե ցին, որ պա լա տի բազ մա թիվ պա տեր սպի տակ մար մա րով էին 

1 Տե՛ս Mallowan M. E. L. Iraq. T. 13, p. 1-20; T. 14, p. 8; T. 15 ff.; T. 20, p. 104 ff. 
2 Finegan J. Light from the Ancient Past. Princeton. Princeton University Press,1946. 

P. 157.

15 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն



226 

ե րես պատ ված: Այս գտա ծո նե րը 1908–1910 թթ. պե ղում նե րին 

մաս նակ ցած Կլա րենս Ֆի շե րին թույլ տվե ցին հնա գետ Ֆրիին 

ա սել, որ «Ա քաա բի պա լա տը «փղոսկր յա պա լատ» է կոչ վում` 

ա ռա ջին` շող շո ղա ցող սպի տակ պա տե րի, երկ րորդ` փղոսկ րով` 

պա տե րի ե րես պատ ման պատ ճա ռով»1:

Հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը լու սա բա նում են նաև Ա քաա բի` 

Ե ղիա մար գա րեի հետ բախ ման հինկ տա կա րան յան պա տու մը: 

Այդ օ րե րին երկ րում մեծ ե րաշտ էր: Այս փաս տը հաս տատ վում է 

նաև Հով սե պոս Փլա բիո սի կող մից, ով այս մա սին իր հեր թին գի-

տեր փյու նիկ յան աղբ յուր նե րից տե ղե կու թյուն ներ քա ղած հույն 

Մեանդ րո սից2: Ըստ կռա պաշտ նե րի` Բա հա ղը` պտղա բե րու թյան 

չաստվածը, կա րող էր անձ րև պար գևել և այ սու դա դա րեց նել ե րաշ-

տը: Բայց Ե ղիա մար գա րեն, մար տահ րա վեր նե տե լով Ա քաա բին 

և նրա քուր մե րին, ծաղ րեց նրանց հա վա տը (Գ Թագ. 18): Նա 

նրանց ա սաց, որ այն, ինչ ի զո րու չէ ա նելու Բա հա ղը, կա րող է 

ա նել միակ Ճշմա րիտ Աստ վա ծը` Իս րա յե լի Աստ վա ծը: Ի վեր ջո 

Ե ղիա յի ա ղոթ քով Աստ ված ի րա պես անձ րև պար գևեց: Թոմպ սո-

նը նշում է, որ ըստ հնա գի տա կան տվյալ նե րի` 450 մար գա րե նե-

րը Բա հա ղի մար գա րե ներն էին, իսկ մեհ յան նե րի 400 կռա պաշտ 

մար գա րե նե րը` Աս տար տի մար գա րե նե րը3:

Ե կեք քննենք ևս մեկ հինկ տա կա րան յան դիպ ված, ո րը վե րա-

բե րում է Ա քաա բի ո խե րիմ թշնա մի Ա սո րի ար քա Բե նա դա դին: 

Սուրբ Գրքում աս վում է, որ վեր ջինս սպան վում է ոմն Ա զա յե լի 

ձե ռամբ: Սույն փաս տը հնա գի տա կան ա պա ցույց ու նի: Ա քաա բի 

ժա մա նա կա կից Ա սո րես տա նի ար քա Սաղ մա նա սար III–ի ար-

ձա նագ րու թյուն նե րում խոս վում է ազն վա կան ծա գում չու նե ցող 

Ա զա յե լի մա սին, ո րը բռնա տի րում է Դա մաս կո սի գա հին4: Այս 

մար դու մա սին տե ղե կու թյուն նե րի հան դի պում ենք նաև Հա դա-

թուում` Մի ջա գետ քի հյու սիս–ա րև մուտ քում հայտ նա բեր ված 

1 Free J. P. Op. cit. P. 183
2 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, գիրք 8, XIII, 2 (324):
3 Thompson J. A. Op. cit. P. 124-125.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 127. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 326.
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փղոսկր յա զար դե րի մա կագ րու թյուն նե րում: Դրա նից մե կի վրա 

փո րագր ված է Դա մաս կո սի թա գա վոր Ա զա յե լի ա նու նը1:

Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նի կար ծի քով Սուրբ 

Գրքում նկա րագր ված դեպ քե րի տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու-

թյու նը բնագ րե րի հե ղի նակ նե րի՝ հին աշ խար հագ րու թյա նը քա-

ջա տեղ յա կու թյունն է: Միայն այ սօր ենք սկսում գի տակ ցել Սուրբ 

Գրքի ար ժե քը` իբ րև հին աշ խար հագ րու թյան2 մա սին տե ղե կու-

թյուն նե րի, ինչ պես և, մեր կող մից ա վե լաց նենք, պատ մա կան 

աղբ յու րի: Ժա մա նա կա կից հնա գի տու թյան գտա ծո նե րը հարս-

տաց րին մեր գի տե լիք նե րը, լույս սփռե ցին Հին Կտա կա րա նի 

աստ վա ծաշ նորհ մա տե նա գիր նե րի ա վան դած պատ մա կան ե ղե-

լու թյուն նե րի վրա:

ՀԵՈՒԻ ԵՎ ՀՈ ՎԱ ՍԻ ԴԻ ՆԱՍ ՏԻԱՆ

Հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան բնակ չու թյան մեջ տա րած-

ված Բա հաղ չաստծո հե թա նո սա կան պաշ տա մուն քը 

բա ռա ցիո րեն մո լեգ նում էր: Աստ ված ո րո շեց ժո ղովր դի այս այ-

լա սեր մա նը վերջ դնել: Աստ ծո կա մոք Ե ղի սե մար գա րեն զո րահ-

րա մա նա տար Հեուին Իս րա յե լի վրա թա գա վոր օ ծեց, որ պես զի 

բնաջն ջի հա վա տու րաց Ա քաա բի տու նը: Այն բա նից հե տո, երբ 

զոր քը Հեուին ըն դու նեց և թա գա վոր (Ք. ա. 842–841 թթ.) հռչա կեց 

(Դ Թագ. 9. 1–13), Հեուն Հեզ րա յել գնաց, որտեղ այդ ժամ գտնվում 

էին ա սո րի նե րի դեմ կռվե լիս վի րա վոր ված Իս րա յե լի թա գա վոր 

Հո րա մը և Հու դա յի թա գա վոր Օ քո զիան: Հեուն սպա նեց Հո րա մին 

և Օ քո զիա յին, ա պա հրա մա յեց Հե զա բե լին պա տու հա նից ճա նա-

պարհի վրա նե տել և մար մի նը շնե րի հո շոտ մա նը թող նել: Բա ցի 

այդ, նա սրի քա շեց Բա հա ղի մար գա րե նե րին և փշրեց այդ դի քի 

ար ձա նը: Այս պի սով, ըստ Սուրբ Գրքի` «Հեուն Բա հաղ աստ ծուն 

վե րաց րեց Իս րա յե լից» (Դ Թագ. 9–10; 10. 28):

1  Free J. P. Op. cit. P. 188.
2  Thompson J. A. Op. cit.
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Հնա գի տու թյու նը Հեուին վե րա բե րող չա-

փա զանց կա րևոր մի վկա յու թյուն մեզ ըն ձե-

ռեց: 1840 թ. անգ լիա ցի սըր Հեն րի Լե յար դը 

Տիգ րի սի ա փին սփռված Նեբ րո թում` Ա սո-

րես տա նի հին մայ րա քա ղաք Քա լա քի տե ղում 

(Սուրբ Գիր քը այն Քա ղան է ան վա նում, տե՛ս 

Ծննդ. 10. 9–11), սև բա զալ տե մի 1օ բե լիսկ* 

պե ղեց: Ներ կա յումս այս հու շար ձա նը Բրի-

տա նա կան թան գա րա նի սե փա կա նու թյունն 

է: Քա րա կո թո ղը պա րուր ված է հինգ շարք 

բարձ րա քան դակ նե րով, ո րոնց վրա «չա փա-

զանց ցայ տուն պատ կեր ված են վե հաս քանչ 

հան դերձ նե րով զգես տա վոր ված թա գա վո րա-

կան ան ձինք: Նրան ցից ո մանք ե րես նի վայր 

ըն կած են: Ծա ռա նե րի շա րա նը գան ձեր է մա-

տու ցում` փղոսկր, ծո պե րի զա վոր գործ վածք, 

տար բեր բա րիք նե րով լե ցուն սա փոր ներ և 

զամբ յուղ ներ: Քա րա կո թո ղի վրա կերտ ված 

կեն դա նի նե րից հատ կա պես ու շագ րավ է զար-

մա նա լիո րեն փոքր ա կանջ նե րով փի ղը: Հան-

դի պում են նաև ուղ տե րի, կա պիկ նե րի, այծ քաղ նե րի, վայ րի ցու լի 

և ա ռեղծ վա ծա յին միեղ ջե րուի պատ կեր ներ»1:2

Այս սև օ բե լիս կը կանգ նեց վել էր ի հի շա տակ Իս րա յե լի Ա քաաբ 

թա գա վո րի  ժա մա նա կա կից և ա խո յան, ա սո րես տան ցի ար քա 

Սաղ մա նա սար III–ի հաղ թա նակ նե րի: Շնոր հիվ այս հու շար ձա-

նի` մենք կա րևոր տե ղե կու թյուն ներ ստա ցանք իս րա յե լա ցի Հեու 

ար քա յի մա սին, ով մի ժա մա նակ Դա մաս կո սի Ա զա յել ար քա յի 

դաշ նա կիցն էր: Վե րևից երկ րորդ շար քում տես նում ենք Հեուի 

կամ նրա պատ վի րա կի հստակ պատ կե րը, ով ծնրադ րած երկր-

պա գում է Սաղ մա նա սա րի ա ռաջ` ի նշան հնա զան դու թյան և խո-

նար հու թյան: Այդ նույն շար քում պատ կեր ված է պատ վի րակ նե րի 

* Օ բե լիսկ - Հետզ հե տե նե ղա ցող քա րե սյու նան ման կո թող:
1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 324,325.

Ասորեստանցի 
Սալմանասար III-ի «սև 
օբելիսկը» Նեբրոթից:
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շա րա նը` ծանր բեռ նե րով և ճոխ 

զար դար ված պատ մու ճան նե րով 

ու եր կա րա վուն գլխարկ նե րով: 

Բարձ րա քան դակ ներն ու ղեկց-

վում են հե տև յալ բո վան դա կու-

թյան մա կագ րու թյուն նե րով` 

«Բիթ–Ում րիի Հեուի տուր քը. 

նրա նից ստա ցա ար ծաթ, ոս կի, 

մեծ ոս կե թաս, ոս կե պնակ ներ, 

ոս կե սկա հակ ներ, ոս կե կաթ սա-

ներ, ար ճիճ, ար քա յա կան գա յի սոն, ա նու շա հոտ ծառ»1: «Հեուն 

Բիթ – Ում րիից» իս րա յե լա ցի ար քա Հեուն է2: Ինչ պես ար դեն նշել 

ենք նա խորդ գլուխ նե րում, ա սո րես տան ցի նե րը Իս րա յե լը «Բիթ–

Ում րի» էին ան վա նում, ին չը թարգ մա նա բար նշա նա կում է «Ամ-

րիի տուն»: 

Բնագ րում հի շա տակ ված անց քը տե ղի է ու նե ցել այն բա նից 

հե տո, երբ Սաղ մա նա սար III–ը ո րո շեց «այ ցե լել» իր պե տու թյու-

նից ա րև մուտք ըն կած հո ղե րը: Դա մաս կո սի Ա զա յել ար քան ու րիշ 

տի րա կալ նե րի նման ար դեն պարտ ված և հնա զան դեց ված էր: Իսկ 

Տյու րո սի, Սի դո նի և Իս րա յե լի ար քա նե րը խո հե մա բար գե րա դա-

սե ցին ա սո րես տան ցի ինք նա կա լին տուրք վճա րել: Հեուի դիր քը 

Սաղ մա նա սա րի ա ռաջ պարզ վկա յում է այն մա սին, որ Հեուն լքել 

է իր ըն կեր և դաշ նա կից Ա զա յե լին և կա մո վին են թարկ վել Ա սո-

րես տան ի միա պե տին: 

Այ նուա մե նայ նիվ Հեուի ու նրա որ դի Հո վա քա զի և ողջ Իս րա յե-

լի այս ա րար քն ան պա տիժ չմնաց: Սաղ մա նա սա րի` իր հայ րե նիք 

վե րա դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո Ա զա յե լը, ում հան դեպ ուխ-

տադր ժո րեն էր վար վել Հեուն, հար ձակ վեց Իս րա յե լի վրա: Սրա 

հե տևանք նե րի մա սին Սուրբ Գրքում աս վում է. «Այդ օ րե րին Տերն 

սկսեց կո տո րա կել Իս րա յե լի բո լոր սահ ման նե րը, իսկ Ա զա յե լը 

նրանց կո տո րեց Իս րա յե լի բո լոր սահ ման նե րում» (Դ Թագ.  10. 

1  Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol.. I. P. 191,192.
2  Caiger S. L. Bible and Spade. L.,Oxford Univ. Press,1936. P. 141.

Իսրայելի թագավոր Հեուն (845-
818 թթ. Ք. ա.) Ասորեստանի թագավոր 
Սալմանասար III-ին ընծաներ է մա տու-
ցում (պատկեր Սալմանասար III-ի «սև 

օբելիսկից», IX դ. Ք. ա.):
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32): Հին Կտա կա րա նից հայտ նի է, որ Աստ ված պատ ժեց Հո վա-

քա զին (Հեուի որ դուն), և վեր ջինս զորք չու ներ. «Հո վա քա զի մոտ 

մնա ցել էին միայն հի սուն հեծ յալ, տա սը մար տա կառք ու տաս 

հա զար հե տևակ. մնա ցած նե րին ա սո րի նե րի ար քան բնաջն ջել էր 

և կո խոտ ված հող էր դարձ րել» (Դ Թագ. 13. 7): Բայց չէ՞ որ Իս-

րա յե լն Ա քաա բի օ րոք եր կու հա զար մար տա կառք ու ներ, Դավ թի 

օ րոք` 800,000 զին վոր, իսկ Հու դա յի ցե ղը` 500,000 (Բ Թագ. 24. 9): 

Այժմ` Հո վա քա զի օ րոք, տա սը ցե ղե րը ռազ մա կան ծա ռա յու թյա-

նը պի տա նի ըն դա մե նը 10 000 տղա մարդ ու նեին: Ա հա թե ուր է 

մարդ կանց հասց նում մեղքն ու Աստ ծուց հե ռա նա լը: 

Մյուս կա րևոր հնա գի տա կան գտա ծոն 1967 թ. Թելլ–ար–Ռի-

մա խում (հյու սի սա յին Ի րաք) հայտ նա բեր ված Ա դադ–Նի րա րիի 

(Ք. ա. 811–783 թթ.) քա րա կո թողն է: Այս քա րա կո թո ղի գրու թյան 

մեջ հի շա տակ վում է Հո վա քա զի որ դի Հո վա սի ա նու նը: Ար ձա-

նագ րու թյու նը կա տար վել է ա սո րես տան ցի միա պե տի հրա մա-

նով, ո րտեղ աս վում է, որ իր գա հա կա լու թյան ա ռա ջին տա րում 

նա «Յա սու (այ սինքն` Հո վաս) սա մա րա ցուց, Տյու րո սի ար քա յից 

և Սի դո նի ար քա յից տուրք ստա ցավ»1: Այս պի սով հնա գի տու թյան 

կող մից հաս տատ վեց ևս մեկ իս րա յե լա ցի թա գա վո րի պատ մա-

կա նու թյու նը: 

ԽՆՋՈՒՅՔ ՆԵ ՐԸ, ՓՂՈՍԿ ՐՈՎ ՀԱՐ ԴԱՐ ՎԱԾ 
ԳԱ ՀԱ ՎՈ ՐԱԿ ՆԵՐՆ ՈՒ ԹԱՆ ԿԱՐ ԺԵՔ 

Ա ՆՈՒ ՇԱ ՀՈՏ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԸ

Իս րա յե լի ար քա Հե րո բո վամ II–ի և Հու դա յի ար քա Օ զիա յի 

տի րա պե տու թյան ժա մա նակ նե րում աս պա րեզ ի ջան եր-

կու մեծ մար գա րե ներ` Ա մո սը և Օ սեեն, ով քեր ի րենց քա րոզ նե րում 

հան դի մա նում էին ժո ղովր դին հա վա տու րա ցու թյան, ձաղ կում իշ-

խան նե րին ու ժո ղովր դին մեղ սա գոր ծու թյան, Աստ ծուն մո ռա նա-

լու և կուռ քեր պաշ տե լու հա մար: Ա մոս մար գա րեն կշտամ բում էր 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 128-129.
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նաև Սա մա րիա յին՝ ա նի մաստ ճո խու թյան ու մե ծա հարս տու թյան 

հա մար: Թե պե տև նա ապ րել է Հու դա յի թա գա վո րու թյու նում` 

Ե րու սա ղե մից 19 կմ հյու սիս ըն կած Թե կուա յում, և հենց այդ տեղ 

էլ ա պաշ խա րու թյուն քա րո զել (Ա մոս 2,4,5 գլուխ նե րը), այ դու հան-

դերձ, հան դի մա նում էր նաև Հյու սի սա յին թա գա վո րու թյա նը և 

ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով` նրա ոս տան Սա մա րիային (Ա մոս 4. 

1), ինչ պես նաև Բե թե լին՝ կռա պաշ տու թյան հա մար, որտեղ ոս կե 

հորթ էին պաշ տում: Իսկ սա մա րա ցի նե րի մա սին ա սում էր. «Վա՜յ 

նրանց, ով քեր ար հա մար հում են Սիո նը, և հույս են դրել Սա մա-

րիա յի լե ռան վրա: Հա վա քե ցի ազ գե րի իշ խան նե րին, և Իս րա յե լի 

տու նը մտավ նրանց մեջ: Բո լորդ ան ցե՛ք Քա ղա նից և տե սե՛ք, այն-

տե ղից ան ցե՛ք մեծ Ե մաթ Ռա բա և ի ջե՛ք օ տա րազ գի նե րի Գեթ քա-

ղա քը, որն ա վե լի զո րա վոր է, քան այդ բո լոր քա ղաք նե րը. մի՞թե 

նրանց սահ ման ներն ա վե լի մե՞ծ կլի նեն, քան ձեր սահ ման նե րը: 

Դուք, որ գա լիս եք դե պի չա րիք նե րի օ րը, մո տե նում եք հաս նե լու 

ստու թյուն նե րի շա բա թին, դուք, որ ննջում եք փղոսկր յա գա հա-

վո րակ նե րում, մեղ կա նում ձեր ան կո ղին նե րում, հո տե րից ու լեր 

եք ու տում և նա խիր նե րից` պա րարտ հոր թեր, դուք, որ պա րում 

եք սրինգ նե րի նվա գի տակ և դրանք մնա յուն բան հա մա րե ցիք 

և ոչ ան ցա վոր, դուք, որ խմում եք ան խառն գի նի և օծ վում ա նուշ 

յու ղե րով և ցավ չէիք զգում Հով սե փի տան կոր ծան ման հա մար…» 

(Ա մոս 6. 1–6):

Հնա գի տու թյու նը պար զա բա նեց Ա մո սի այս խոս քե րը, ո րոն-

ցով նա խիստ հան դի մա նում էր մեղ կու թյու նը, ան սանձ ցո փու-

թյունն ու սա մա րա ցի նե րին հատ կո րոշ նյու թա կան բա րե կե ցու-

թյու նը: 1931 թ. անգ լիա ցի Ջ. Կրոուֆ տի գլխա վո րած հնա գետ-

նե րի խմբի ջան քե րով Սա մա րիա յի ամ րո ցի և միջ նա բեր դի տա-

րած քում փղոսկր յա գե ղա զար դա յին հար դար ման բազ մա թիվ 

բե կոր ներ հայտ նա բեր վե ցին, ո րոնք հա վաս տում են մար գա րեի` 

փղոսկ րե գա հա վո րակ նե րի մա սին խոս քե րը: Բե կոր նե րի մե ծա-

մաս նու թյու նը բաղկացած է սա լիկ ներից կամ բարձ րա քան դա-

կա յին շրջա նակ ներից: Հա վա նա բար դրանք գա հա վո րակ նե րի և 

այլ կա հույ քի զար դար ման հա մար էին նա խա տես ված: Բարձ րա-
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քան դակ նե րի վրա հան դի պում են լո տո սի, շու շա նի, պա պի րուս-

նե րի, առ յուծ նե րի, ցու լե րի, եղ նիկ նե րի, մար դու դեմ քով թևա վոր 

ա ռաս պե լա կան էակ նե րի, սֆինքս նե րի և ե գիպ տա կան կուռ քե րի 

(օ րի նակ` Գո ռի և Ի զի դա յի) պատ կեր ներ: Ո րոշ պատ կեր ներ ըն-

դե լուզ ված են ոս կով, կի սա թան կար ժեք քա րե րով և գու նա վոր 

ա պա կու փո շով1:

Բա ցի այդ ար դեն հի շա տակ ված բազ մա թիվ սա մա րա կան խե-

ցե բե կոր նե րի վրա մա կագ րու թյուն ներ կան Սա մա րիա յի թա գա-

վո րա կան գան ձա րա նին հար կեր վճա րե լու կամ էլ ոչ թե փո ղով, 

այլ գի նով ու յու ղով կա տար վող վճա րում նե րի մա սին` ցու ցակ-

նե րով հան դերձ: Գրու թյուն նե րը բազ մա թիվ ան վա նում ներ են 

պա րու նա կում, ո րոնց շնոր հիվ այդ դա րաշր ջա նի մասին լայ նա-

ծա վալ աշ խար հագ րա կան տվյալ ներ ենք ձեռք բե րում: Հնա գետ 

Ֆրիի խոս քե րով` Սա մա րիա յում հայտ նա բեր ված խե ցե բե կոր նե-

րը ցույց են տա լիս, որ գի նու և յու ղի տես քով հար կե րը կրքե րով 

բռնված և խնջույ քա մոլ սա մա րա ցի նե րի հա մար մթեր քի մա տա-

կա րար ման ա ռատ աղբ յուր էին: Ա նուշ յու ղե րը, ո րոն ցով սա մա-

րա ցի նե րը օ ծում էին ի րենց մար մին նե րը (Ա մոս 6. 6), նույն պես 

այս աղբ յու րից էին բխում:

Ա մո սի` Աստ ծո ա նու նից սա մա րա ցի նե րին հղած ու ղեր ձում 

աս վում է. «Ես պի տի խոր տա կեմ ձմե ռա յին ա պա րանք նե րը ա մա-

ռա յի նի հետ, պի տի ան հե տա նան փղոսկր յա ա պա րանք նե րը, և 

շատ ու րիշ ա պա րանք ներ պի տի ընկ նեն» (Ա մոս 3. 15, ըստ եբր. 

բնագ րի): Հնա գի տա կան գտա ծո նե րը ցույց են տա լիս, որ ձմե ռա-

յին և ա մա ռա յին ա պա րանք նե րի գո յու թյու նը այդ դա րաշր ջա նի 

տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուններից էր: Ա սո րի ար քա նե-

րը նույն պես այդ պի սի ա պա րանք ներ ու նեին: Սա մա լում (Սի րիա) 

հայտ նա բեր ված Ք. ա. մոտ 740 թ. թվագր վող մի ար ձա նա գրու-

թյու նում Բիր–Ռա կեբ թա գա վորն ա սում է, որ իր նա խորդ նե րը 

ե րեք պա լատ ու նեին, ո րոնց մեջ կա յին ա մա ռա յին և ձմե ռա յին 

նստա վայ րեր2: 

1 Barton G. A. Op. cit. P. 121. Crowfoot J. W., Crowfoot G. M. Early Ivories from 
Samaria. 1938. Մեջ բե րումն  ըստ  Free J. P. Archaeology…P. 193-194.

2 Տե՛ս Albright W. F. The Old Testament and Archaeology //Alleman H. C., Flack 
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Հնա գի տու թյան տրա մադ րու թյան տակ բազ մա թիվ տվյալ ներ 

կան, ո րոնք վկա յում են Հե րո բո վամ II–ի և Ա զա րիա յի1 գա հա-

կա լու թյան օ րոք նյու թա կան բա րիք նե րի լիու թյան մա սին: Մեզ 

են հա սել նաև այդ դա րաշր ջա նին պատ կա նող՝ Աս տար տի շատ 

խորհր դա նիշ ներ, ո րոնք ա պա ցու ցում են Ա զա րիա յի (Օ զիա) ար-

քու նի քում (Դ Թագ. 15. 4) և Պա ղես տի նի ողջ տա րած քում հե թա-

նո սա կան պաշ տա մունք նե րի գո յու թյան փաս տը: 

Այս փաս տե րն ա պա ցու ցում են Աստ ծո մար գա րե նե րի դժգո-

հու թյուն նե րի, խիստ հան դի մա նու թյուն նե րի և սպառ նա լիք նե րի 

ար դա րա ցիու թյու նը, ով քեր իս րա յե լա ցի նե րին ա պաշ խա րու թյան 

կոչ էին ա նում, ին չը և կազ մում է Հին Կտա կա րա նի սրբա զան բո-

վան դա կու թյան զգա լի մա սը:

Ա ՍՈ ՐԵՍ ՏԱՆ ՅԱՆ ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՆ ԻՍ ՐԱ ՅԵ ԼԻ 

ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ

Ք. ա. 750 թվականից հե տո ա սու րա կան ար քա նե րը սլա ցան 

դե պի Ա սո րիք և Քա նան: Ա ռա ջին այդ պի սի ա սու րա կան ար քա նե-

րից մե կը` «մինչ այդ Հին Ա րևել քում գո յու թյուն ու նե ցած հրով և 

սրով նվաճ ված ա մե նա մեծ պե տու թյան դա ժա նա բա րո բռնա կալ-

նե րից ա ռա ջի նը», Թագ ղաթ փա ղա սար (Թգլատ պա լա սար) III–ն 

էր, ում հա ջող վեց տի րա նալ գա հին, երբ տա կա վին զբա ղեց նում 

էր գե րա գույն զո րահ րա մա նա տա րի պաշ տո նը: Նա վե րա կա ռու-

ցեց բա նա կը և, կա մե նա լով իր սե փա կան կայս րու թյու նն ստեղ-

ծել, սկսեց հա րևան տա րածք նե րը նվա ճել: Նա խևա ռաջ ի րեն 

միաց րեց իր երկ րի հա րա վում գտնվող պե տու թյու նը` Բա բե լո-

նիան, ա պա շարժ վեց դե պի ա րև մուտք` Ա սո րիք և Պա ղես տին:

Հին Կտա կա րա նի հա մա ձայն` Մա նայե մը (եբր. Մե նա հիմ)` 

Իս րա յե լի տասն վե ցամ յա ար քան, Թագ ղաթ փա ղա սա րի (Փուաի) 

հար կա տուն դար ձավ. «Ա սո րես տա նի ար քա Փուան ե կավ հար-

E. E. Old Testament Commentary. Philadelphia: Muhlenberg Press,1948. P. 167.
1  Thompson J. A. Op. cit. P. 131.
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ձակ վեց Իս րա յե լի վրա: Մա նա յե մը Փուա յին հա զար տա ղանդ 

(34 000 կգ) ար ծաթ տվեց, որ պես զի նա ի րեն օգ նա կան լի նի, և 

Մա նա յեմն իր թա գա վո րու թյունն իր ձեռ քում պա հի» (Դ Թագ. 

15.  19): Փուան ա ռա ջին ա սու րա կան միա պետն էր, ում ա նու նը 

հի շա տակ վում է Սուրբ Գրքում: Սա կայն Աստ վա ծա շունչ Մատ-

յա նի մեկ այլ գրքում Փուան կամ Փա նո քը և Թագ ղաթ փա ղա սա րը 

ասես տար բեր ան ձինք են. «Եվ Աստ ված Իս րա յե լի դեմ գրգռեց 

Ա սո րես տա նի ար քա Փա նո քի հո գին և Ա սո րես տա նի ար քա Թագ-

ղաթ փա ղա սա րի հո գին, ո րը գե րեց Ռու բե նի ցե ղին, Գա դի ցե ղին 

և Մա նա սեի կես ցե ղին…» (Ա Մնաց. 5. 26): Հե տա զո տող նե րից 

ո մանց տե սա կե տի հա մա ձայն` Փա նո քը (Փուան) և Թագ ղաթ փա-

ղա սա րը տար բեր ան ձինք են: Սա կայն աստ վա ծա շունչ բնագ րի 

ա վե լի ման րազ նին ու սում նա սի րու թյունն ու նո րա գույն հնա գի-

տա կան պե ղա ծո նե րը ցույց են տա լիս, որ այս եր կու ա նուն նե րը 

միև նույն ան ձին են պատ կա նում:

Ջո զեֆ Հոր նե րը նշում է, որ ինչ պես եբ րա յա կան բնագ րում, 

այն պես էլ Յո թա նաս նի ցում 1«գե րեց»* բա յը ե զա կի թվով է: Ե թե 

խոս քը եր կու ան ձանց մա սին լի ներ, ա պա սրբա զան բնագ րում 

«գե րեց»–ի փո խա րեն «գե րե ցին» գրված կլի ներ: Հոր նե րի կար-

ծի քով «և» շաղ կա պը, որ դրված է ար տա հայ տու թյան մեջ տե ղում, 

հարկ է մեկ նել իբ րև « հայտ նի նաև մեկ այլ ա նու նով»: Այս պի-

սով, ողջ հա մա րը պետք է հաս կա նալ հե տև յալ կերպ. «Իս րա յե լի 

Աստ ված գրգռեց Ա սո րես տա նի թա գա վոր Փա նո քի (կամ Փուա-

յի–Ն. Վ.) հո գին, հայտ նի նաև Ա սո րես տա նի ար քա Թագ ղաթ փա-

ղա սար ա նու նով, ո րը գե րեց…»1:2

Այս պի սի մեկ նու թյան հա վաս տիու թյու նը հաս տատ վում է 

նաև հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րով: Եր կու կա վե սա լիկ ներ հայտ-

նա բեր վե ցին, ո րոնց բո վան դա կու թյու նն Ա սո րես տա նի պատ-

մու թյան խնդրո ա ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նին էր վե րա բե րում: 

Դրան ցից մե կի վրա գրված է Թագ ղաթ փա ղա սար ա նու նը, մյու-

* Ար դի ա րևե լա հա յե րեն բնագ րում հոգ նա կի թվով է, թեև գրա բա րում եբ րա յա կան և 
հու նա կան բնագ րե րի հե տևո ղու թյանբ նույն պես ե զա կի է:

1  Տե՛ս Horner J. Biblical Chronology// Proceedings of the Society of Biblical archaeol-
ogy, 1898. P. 237. Մեջ բե րումն  ըստ Free J. P. Op. cit. P. 196
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սի` Փուա` պարզ մատ նան շու մով, որ խոս քը միև նույն ան ձի մա-

սին է1:

Շնոր հիվ հնա գի տու թյան` մենք մեկ ու րիշ տեքս տա բա նա կան 

նյութ ձեռք բե րե ցինք: Բա բե լո նիան միա վո րե լով և Ա սո րես տա նի 

մեծ կայս րու թյան ան քակ տե լի մա սը դարձ նե լով` Թագ ղաթ փա-

ղա սա րը ճշտու թյամբ պահ պա նեց բա բե լոն յան գա հին նստե լու 

ողջ ա րա րո ղա կար գը: Բա բե լո նա ցի նե րի ա ռաջ սեր և շնորհ գտնե-

լու հա մար նա ար տո նեց նրանց, ի շարս այ լոց, ի րեն Փուա (կամ 

Փա նոք) ան վա նել, որ պես զի բա բե լա ցի նե րը նրան ա սես ի րենց 

սե փա կան թա գա վո րը հա մա րեին: Ֆրիի կար ծի քով հենց սա է, որ 

բա ցատ րում է2, թե ին չու Թա գա վո րու թյուն նե րի 4–րդ գրքում (Դ 

Թագ. 15. 19) Թագ ղաթ փա ղա սա րը Փուա3 է կոչ վում, իսկ զա նա-

զան սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րում` Փա նոք (Pulu)4: 

«Հե տևա բար,– եզ րա կաց նում է Ֆրին,– հնա գի տա կան պե ղա-

ծո նե րը հաս տա տում են իս րա յե լա կան թա գա վոր Մա նա յե մին 

ժա մա նա կա կից ա սու րա կան ար քա Փուա յի ան վան բա ցար ձակ 

ճշտու թյու նը: Այդ նույն պե ղա ծո նե րը պար զա բա նում են ա սու րա-

կան միա պե տի եր կու ա նուն նե րի գո յու թյան փաս տը»: Այս պի սով, 

Սուրբ Գիրքն այս դեպ քում էլ է անըստգյուտ:

Պարզ վում է, որ չա փա զանց ստույգ է նաև Փուա յին հարկ 

վճա րե լու հա մար պե տու թյան ու նևոր քա ղա քա ցի նե րից Մա նա-

յե մի` դրամ գան ձե լու մա սին սրբա զան բնագ րի պա տու մը: «Յու-

րա քանչ յուր հա րուստ մարդ 50 սիկղ վճա րեց» (Դ Թագ. 15. 20): 

Ներ կա յումս հայտ նի է, որ այդ գու մա րը այն օ րե րին ստրու կի մի-

ջին գինն էր կազ մում: Այս պի սով Մա նա յեմն իր հա րուստ քա ղա-

քա ցի նե րին (ո րոնց թի վը պետք է, որ մոտ 60 000 կազ մեր), որ պես 

ստրուկ գնա հա տեց, քան զի նժա րի վրա նրանց ա զա տու թյան 

գրա վա կանն էր դրված: Այս ի րա դար ձու թյու նը տե ղի ու նե ցավ 

Ք. ա. 743 թ.5: Թագ ղաթ փա ղա սա րը իր «Ան ալ նե րի»` «Տա րեգրու-

1  Սա լիկ նե րի մա կագ րու թյուն նե րի թարգ մա նու թյու նը տե՛ս Thiele E. R. The Chronol-
ogy of the Kings of Judah and Israel հոդ վա ծում // Journal of Near Eastern Studies 
T. II, № 3. July, 1944. P. 155-156.

2  Free J. P. Op. cit. P. 197.
3  Olmstead A. T. Op. cit. P. 181.
4  Burrows M. Op. cit. P. 102.
5  Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 133. Thiele E. R. Op. cit P. 156-163
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թյան» մեջ գրում է. «Ինչ վե րա բե րում է Մա նա յե մին, ա պա ես 

նրան ձյու նամր րի կի պես զգետ նե ցի. նա ձեռ քիցս դուրս պրծավ 

միայ նակ, ինչ պես թռչու նը, և ոտ քե րիս ա ռաջ ե րես նի վայր ըն կավ: 

Ես նրան կրկին գա հին նստեց րի և իմ հար կա տուն դարձ րի»1: Հա-

վա նա բար Մա նա յե մը գե րի էր ըն կել, ա պա նո րից գա հա կա լել` 

ա սո րես տան ցի նե րի հար կա տուն դառ նա լով:

Մա նա յե մին փո խա րի նեց նրա որ դի Փա կեիան, ով եր կու տա-

րի իշ խե լուց հե տո իր իսկ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա յի (վար-

չա պե տի)` Փա կեեի ձե ռամբ սպան վեց: Վեր ջինս Իս րա յե լի 18–րդ 

թա գա վոր հռչակ վեց: Սուրբ Գրքում աս վում է, որ Փա կեեի թա գա-

վո րու թյան ժա մա նակ ա սո րես տան ցի ար քա Թագ ղաթ փա ղա սար 

III –ը հյու սի սից Գա լի լիա և Նեփ թա ղի մի եր կիր մտավ և վե րաբ-

նա կեց րեց այդ շրջան նե րի բնա կիչ նե րին, այ սինքն` գրա վեց այդ 

տա րածք նե րը (Դ Թագ. 15. 22–29): Փա կեեն Իս րա յե լի պատ մու-

թյան մեջ հայտ նի անձ է: Նա դա շինք կնքեց ա սո րի թա գա վոր 

Ռա սո նի` Ք. ա. 743 թվից ա սո րես տան ցի միա պե տի հար կա տուի 

հետ և փոր ձեց Հու դա ներ խու ժել:

Ռա սո նի և Փա կեեի ա նուն նե րը, ինչ պես նաև Գա լի լիա յի գրա-

վումն ու նրա բնա կիչ նե րի գե րե վա րու մը հաս տատ վում են հնա գի-

տա կան պե ղա ծո նե րով: Կա վե սա լիկ նե րի և Թագ ղաթ փա ղա սա-

րի «Ան նալ նե րում» հա ղորդ վում է. «Ես Ռե զոն (այ սինքն` Ռա սոն) 

Դա մաս կո սա ցուն, Մա նա յեմ Սա մա րա ցուն, Քի րամ Տյու րո սա-

ցուն իմ հար կա տու նե րը դարձ րի… Ինձ են թար կե ցի Gal’za–ն (Գա-

ղաա դը), Իս րա յե լի («Ամ րիի տուն») սահ մա նագլ խում գտնվող 

Ա բի լաք քը, (…) և Նեփ թա ղի մի մեծ եր կիրն իր ողջ եր կայն քով…»2:

Ռա սոնն ու Փա կեեն դաշ նա կից ներ էին և փոր ձե ցին բռնի կեր-

պով ի րենց դա շին քի մեջ ներգ րա վել Հու դա յի թա գա վո րու թյու նը: 

Նրանք փոր ձե ցին գա հըն կեց ա նել Ա քա զին և թա գա վոր կար գել 

ոմն Տա բե լի որ դուն (Ե սա յի 7. 6): Այս ա նու նը նույն պես հնա գի-

տու թյամբ հաս տատ վել է3:

1  Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol. I. P. 194.
2  Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol. I. P. 193-194.
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 134.
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Իսկ երբ Փա կեեն և Ռա սո նը ե լան պա տե րազ մի Ե րու սա ղե մի 

վրա (Դ Թագ. 16. 5, Բ Մնաց. 28. 5–8), Հու դա յի Ա քազ ար քան վա-

խից օգ նու թյան կան չեց Թագ ղաթ փա ղա սար III–ին: Ա րև մուտք 

շարժ վե լով` ա սո րես տան ցի նե րը հար կեր դրե ցին Հու դա յի, Ամ մո-

նի, Ե դո մի և Մո վա բի վրա` միա ժա մա նակ գե րե վա րե լով Գա լի-

լիա յի և Գա ղաա դի բնա կիչ նե րին (Դ Թագ. 15. 29): Այդ օ րե րին ըն-

կավ Սո ղո մո նի օ րոք կա ռուց ված և հե տա գա յում Ա քաա բի կող մից 

վե րա կա ռուց ված հռչա կա վոր Ա սոր ամ րո ցը: Այս աս պա տա կու-

թյու նից հե տո Իս րա յե լի հպարտ տե րու թյու նը փոք րիկ կախ յալ 

պե տու թյուն դար ձավ: 

Այս փաս տե րը հաս տատ վում են հնա գի տու թյան օգ նու թյամբ: 

Իս րա յե լա ցի հնա գետ Յի գա յել Յա դի նի համաձայն՝ որ Ա սո րի 

միջ նա բեր դի պա րիսպ նե րի ա վե րակ նե րը ծած կած մեկ մետ րա-

նոց մոխ րի շեր տը, բեր դի պա րիսպ նե րի ցիր ու ցան ե ղած, սևա-

ցած քա րե րի բե կոր նե րը, ած խա ցած հե ծան նե րը և ջար դուփ շուր 

ե ղած տա նի քի կտոր նե րը վկա յում են Փա կեեի օ րոք ա սո րես տան-

ցի նե րի ձեռ նար կած աս պա տա կու թյան դեմ կա տա ղի դի մա կա-

յու թյան մա սին1: Ա մե նան շա նա կա լից պե ղա ծո նե րից մեկն այն է, 

որ «ջրի սա փոր նե րի և ջարդ ված ի րե րի վրա հին սե մա կան գրով 

գրված էր Փա կեեի ա նու նը: Այս պի սով, ա ռա ջին ան գամ Իս րա յե-

լի թա գա վոր նե րից մե կի ա նու նը գրա վոր տես քով ի հայտ ե կավ 

Գա լի լիա յում»2: Ք. ա. 732 թ. Թագ ղաթ փա ղա սա րը շարժվեց Դա-

մաս կո սի վրա: Սուրբ Գրքում աս վում է. «Ա սո րես տա նի ար քան… 

ե լավ Դա մաս կո սի դեմ և գրա վեց այն, բնա կիչ նե րին գե րե վա րեց 

Կյու րեն (քա ղաք Մա րաս տա նում), իսկ Ռա սո նին սպա նեց» (Դ 

Թագ. 16. 9): Ա սո րես տան յան սե պա գիր հու շար ձան նե րը հաս տա-

տում են այս փաս տը: Թագ ղաթ փա ղա սա րը գրում է. «Ես բռնե ցի 

(Ռա սո նի) զին վոր նե րին, ջար դե ցի նրանց զեն քը, տի րա ցա նրանց 

նժույգ նե րին, ա ղեղ նա վոր նե րին և բո լոր զրահ ու տեգ կրող նե րին: 

Իր կյան քը փրկե լու հա մար Ռա սո նն իր քա ղա քի (Դա մաս կոս) 

պա րիսպ նե րի ե տևում թաքն վեց: Նրա զո րահ րա մա նա տար նե րը 

1  Տե՛ս Յ. Յա դի նի հոդ վա ծը «Biblical Archaeology» հան դե սում № 20 (1957), էջ 34-
37, 39-40.

2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 336.
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գե րի ըն կան և կա խա ղան հան վե ցին, իսկ եր կի րը նվաճ վեց: Ես 

պա շա րե ցի Դա մաս կո սը և փա կե ցի նրան, ինչ պես թռչու նին վան-

դա կում»1:

Միա ժա մա նակ (Ք. ա. 732 թ.) Սա մա րիա յում ա սո րես տա-

նա մետ հե ղաշր ջում տե ղի ու նե ցավ, ո րի արդ յուն քում Փա կեեն 

սպան վեց, իսկ սա մա րա կան գա հին նստեց Ե ղա յի որ դի Օ սեեն 

(Դ Թագ. 15. 30): Օ սեեի ա նու նը ևս հի շա տակ վում է այժմ գիտ-

նա կան նե րի տրա մադ րու թյան տակ գտնվող Թագ ղաթ փա ղա սար 

III–ի բնա գրե րում: Ա սո րես տան ցի տի րա կա լը գրում է. «Նրանք 

(իս րա յե լա ցի նե րը) տա պա լե ցին ի րենց թա գա վոր Փա կեեին, և ես 

Օ սեեին թա գա վոր կար գե ցի»2:

Այս պես ու րեմն` հնա գի տու թյան ըն ձե ռած քա րե և կա վե սա-

լիկ նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի շնոր հիվ Սուրբ Գրքի պատ մա-

կան ար ժա նա հա վա տու թյան ապ շե ցու ցիչ ա պա ցույց ներ ու նենք: 

Եր բեմ նի հզոր իս րա յե լա կան պե տու թյու նը` Սա մա րիա մայ րա քա-

ղա քով հան դերձ, ա սո րես տան յան աս պա տա կու թյուն նե րի արդ-

յուն քում սեղմ վեց մին չև Եփ րե մի լեռ նե րի սահ ման նե րը: Այն տեղ 

իշ խում էր Օ սեեն, սա կայն շատ կարճ ժա մա նակ: Շատ իս րա յե-

լա ցի ներ սպան վե ցին, իսկ մյուս ներն Ա սո րես տան քշվե ցին: Հա-

րա վա յին պե տու թյու նը` Հու դան, դե ռևս ամ բող ջա կան էր, սա կայն 

փաս տա ցի կորց րել էր ան կա խու թյունն ու դար ձել Թագ ղաթ փա-

ղա սա րի հար կա տուն: Շու տով նա նույն պես ան կում էր ապ րե լու:

ՍԱ ՄԱ ՐԻԱ ՅԻ ԱՆ ԿՈՒ ՄԸ

Օ սեեի` Ա սո րես տան ցի թա գա վո րին վճար վող տա րե կան 

տուր քը կազ մում էր մոտ 300 000 ա մե րիկ յան դոլ լա րի ար-

ժո ղու թյամբ ոս կի և մոտ եր կու մի լիոն ա մե րիկ յան դոլ լա րի ար-

ժո ղու թյամբ ար ծաթ: Այս տուր քը ծանր բեռ էր իս րա յե լա ցի նե րի 

1 Гιαννаκόπουλος  Ἰωηλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καтὰ тοὺς Oʹ. Τόμ. ΙΔ́, Δʹ Βασιλειῶν. 
Ἀθῆναι, 1958. Σ. 112. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μεтὰ συνтόμου ἑρμηυείας, Тόμ. ΣТʹ, 
Βασιλειῶυ Γʹ-Δʹ. ὑπὸ Ν. Π. Βασιλειαδη, ἑκδ. « Ὁ Σωтήр», Ἀθῆναι.

2  Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol. I. P. 194.
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ու սե րին: Ուս տի, Օ սեեն Ա սո րես տան ի ար քա յի մա հից հե տո իս-

կույն ևեթ սկսեց գաղտ նի բա նակ ցու թյուն ներ վա րել Ե գիպ տո սի 

հետ` օգ նու թյուն հայ ցե լով ա սո րես տան ցի նե րից ա զատ վե լու հա-

մար: Ա սո րես տա նի հա կազ դե ցու թյու նը կայծակնային էր: Ա սո-

րես տա նի նոր միա պե տը` Սաղ մա նա սար V–ը (Ք. ա. 726 (կամ 

728)–722 թթ.) ե լավ Քա նա նի դեմ, գրա վեց Սյու քե մը և պա շա րեց 

Սա մա րիան: Օ սեեն քա ղա քից դուրս բռնվեց և գե րեվարվեց նախ-

քան Սա մա րիա յի գրա վու մը: Ե րեք տա րի տևած պա շա րու մից հե-

տո քա ղաքն ըն կավ (Ք. ա. 722 թ.), և իս րա յե լա ցի նե րի զգա լի մա սը 

գե րի քշվեց Ա սո րես տան: Հին Կտա կա րա նն այս պես է պատ մում 

այդ անց քե րի մա սին. «Ա սո րես տա նի ար քան, սա կայն, տե սավ, որ 

Օ սեեի մեջ նեն գու թյուն կա, ո րով հե տև սա պատ գա մա վոր ներ էր 

ու ղար կել Ե գիպ տո սի թա գա վոր Սո վա յին և այդ տա րի հարկ չէր 

վճա րել Ա սո րես տա նի ար քա յին: Ա սո րես տա նի ար քան կա լա նա-

վո րեց նրան և բան տար կեց: Ա սո րես տա նի ար քան հար ձակ վեց 

ամ բողջ երկ րի վրա, ե լավ նաև Սա մա րիա յի դեմ և այն պա շա րեց 

ե րեք տա րի:

Օ սեեի թա գա վո րու թյան ին նե րորդ տա րում Ա սո րես տա նի 

ար քան գրա վեց Սա մա րիան և իս րա յե լա ցի նե րին քշեց Ա սո րես-

տան…» (Դ Թագ. 17. 4–6):

Սուրբ Գիր քը լռու թյուն է պահ պա նում Սա մա րիան գրա վող 

թա գա վո րի ան վան վե րա բեր յալ և ո չինչ չի ա սում Սա մա րիա-

յի պա շար ման ըն թաց քում ա սու րա կան տի րա կալ նե րի փո փոխ-

ման մա սին: Այս խնդրով զբաղ վող հե տա զո տող նե րը հակ ված են 

կար ծե լու (թեև այս հար ցում դե ռևս հա մա կար ծու թյուն չկա), որ 

պա շա րու մը սկսվել է Սաղ մա նա սար V–ի և վեր ջա ցել նրա ժա-

ռան գորդ Սար գոն II–ի օ րոք: Կար ծես թե բա նակն ու Սա մա րիա-

յի բնակ չու թյու նը ի րա զեկ ված չեն ե ղել թշնա մու ճամ բա րում կա-

տար ված փո փո խու թյան մա սին1:

Ան կախ Սա մա րիան գրա վող թա գա վո րի ան վան շուրջ տա րա-

կար ծու թյուն նե րից` (ո մանք խո սում են Սաղ մա նա սա րի հա ջորդ 

1 Ա ռա վել հան գա մա նա լից տե՛ս Free J. P. Archaeology…P. 199-200. Thompson J. A. 
Op. cit. P. 134,135. Vos H. F. Op. cit. P. 85.
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Սար գո նի կող մից բնագ րե րի կեղծ ման մա սին)՝ հնա գի տու թյու նը 

մեզ եր կու կա րևոր բնա գիր է ըն ձե ռում, ո րոնք վա վե րաց նում են 

Սա մա րիա յի անկ ման մա սին Սուրբ Գրքում ամ փոփ ված տե ղե-

կու թյուն նե րի պատ մա կան հա վաս տիու թյու նը: 

 1. «Բա բե լոն յան ժա մա նա կագ րու թյու նը» հի շա տա կում է 

Սա մա րիա յի ա վե րու մը` իբ րև մի նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն, 

ո րը տե ղի է ու նե ցել Սաղ մա նա սար V–ի տի րա կա լու թյան օ րոք: 

Հատ կո րոշ է, որ եբ րա յա կան բնագ րում Սա մա րիան սո վո րո բար 

Շոմ րոն (Յո թա նաս նի ցը` Սո մո րոն) ան վամբ է կնքվում, իսկ Եզ-

րա սի (եբր. բնա գիր) 4–րդ գլխի 10–րդ հա մա րում (հա մա պա տաս-

խա նում է Յո թա նաս նի ցի Բ Եզ րա սին, իսկ սլա վո նա կա նում` Ա 
1Եզ րա սին*)` «Շամ րա յին»: Հենց այս պի սի ան վան ման հան դի-

պում ենք նաև «Բա բե լոն յան ժա մա նա կագ րու թյու նում»: Գեր յալ 

իս րա յե լա ցի նե րը տար վել էին Ա սո րես տա նի մի քա նի շրջան ներ` 

Քա ղա, Քա բոր, Գո զան (հմմտ. Դ Թագ. 17. 6, Ա Մնաց. 5. 26): Հե-

տա գա յում մի պա տեհ ժա մա նակ գե րի նե րին Նեբ րոթ (այ սինքն` 

Քա ղան) և Նին վե քշե ցին: Շնոր հիվ հնա գի տու թյան` մեր ձեռ քում 

եր կու քա ղաք նե րում հայտ նա բեր ված խե ցե բե կոր ներ կան` վրան 

գրված քսան իս րա յե լա կան ա նուն ներ, զո րօ րի նակ` Մա նա յեմ, 

Օ սեե և այլն2:2

2. Սար գոն II–ն իր «Անալ նե րի»` «Տա րեգ րու թյան» մեջ, որտեղ 

խոս վում է Սա մա րիա յի անկ ման մա սին, պնդում է, որ դա իր ձեռ-

քի գործն է: «Իմ տի րա կա լու թյան սկզբում (ա ռա ջին տա րում) ես 

(…) պա շա րե լով Սա մա րիան` գրա վե ցի այն (…) և բնա կիչ նե րից 27 

290 գե րի քշե ցի (…): Ես վե րա կա ռու ցե ցի քա ղա քը, այն էլ նախ կի-

նից փառահեղ և այն իմ գրա ված տա րածք նե րից տե ղա հան ված 

ժո ղովր դով բնա կեց րի: Քա ղա քի կա ռա վա րիչ նշա նա կե ցի իմ զո-

րահ րա մա նա տա րին, իսկ բնա կիչ նե րի վրա ա սո րես տան ցի հպա-

տակ նե րի հա մար սո վո րա կան հարկ դրե ցի»3:

* Հա յե րեն Աստ վա ծաշն չում` Բ Եզ րաս:
2 Segal J. B. An Aramaic Ostracon from Nimrud// Iraq,19,1957. P. 139-145. Տե՛ս նաև 
Վ. Օլբ րայ թի հոդ վա ծը «Bulletin of the American Schools of Oriental Research» 
հան դե սում, № 149, 1958. P. 33-36.

3  Pritchard J. B. Op. cit. Vol. I. P. 195.
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Սուրբ Գրքում և այս բնա-

գրե րում նկա րագր ված անց-

քե րի նմա նու թյունն ակն հայտ 

է: Աստ վա ծա շուն չը չա փա-

զանց ստույգ է նկա րագ րում 

ա ռա ջին ան գամ հենց ա սո-

րես տան ցի նե րի կող մից ժո-

ղովր դի բնաջնջ մանն ուղղ ված 

մար տա վա րու թյան կի րա ռու-

մը, ո րին դա րե րի հո լո վույ թում 

պար բե րա բար դի մե լու էին 

բռնա կալ ներն ու ազ գայ նա մոլ-

նե րը: Ա սո րես տան ցի նե րը հե-

տապն դում էին յու րա քանչ յուր 

դի մադ րու թյուն ընկ ճե լու և Իս-

րա յե լի վե րած նուն դը խո չըն դո-

տե լու նպա տակ: Սա բար բա-

րո սա կան տե ղա հա նու թյան և 

ե ղեռ նի մար տա վա րու թյուն էր:

Սուրբ Գրքի ո րոշ հա մար ներ «Ա սո րես տա նի թա գա վո րի» 

(հնա րա վոր է` Սար գոն թա գա վո րի) մա սին խո սե լիս` Սար գոն 

ա նու նն ըն դա մե նը մեկ ան գամ են տալիս (Ե սա յի 20. 1): Եբ րա յա-

կան բնա գի րը նրան Սար գոն ան վամբ է կնքում, իսկ Յո թա նաս-

նի ցը` Ար նա (Յո թա նաս նի ցում կորս ված է այդ ան վան ա ռա ջին 

տա ռը1): 

Ընդ հուպ մին չև 1843 թի վը մեր ձեռ քի տակ այս թա գա վո րի 

գո յու թյու նը փաս տող ո րևէ այլ պատ մա կան աղբ յուր չկար: Ըստ 

ա մե րի կա ցի բա նա սեր Ջեկ Ֆի նե գա նի` «հըն թացս եր կար ժա մա-

նա կի»` Ե սա յի մար գա րեի գրքում վկա յա կոչ ված Սար գոն ա նու-

նը «միակն էր բո լոր գրա վոր աղբ յու րնե րում ու գրա կա նու թյան 

մեջ»2: Ա սու րա գետ նե րը Սար գո նին նույ նաց նում էին Սաղ մա նա-

1 Τρєμπέλας П. Ν. ’Υπόμυημα єίς тόν προφήтηυ ‘Ησαίαυ. ‘Αθήυαi. Σ. 235.
2  Finegan J. Op. cit. P. 174.

16 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն

Ասորեստանի թագավոր Սարգոն II-ը:
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սա րի կամ Սե նե քե րի մի (Սի նա քե րի բի) հետ: Պատ մա կան բնա-

գրե րում Սար գո նի ան վան հի շա տա կու թյան բա ցա կա յու թյու նը 

ո մանց դրդում էր կաս կա ծի տակ առ նե լու այդ թա գա վո րի գո յու-

թյան փաս տը1:

Այ նուա մե նայ նիվ 1843 թ. հե տո ա սո րես տան յան թա գա վոր 

Սար գո նի` ի րա կան պատ մա կան անձ լի նե լու շուրջ կաս կած նե րը 

փա րատ վե ցին: Մո սու լում և Խո րա սա բա դում (հին Նին վեից 22 

կմ հյու սիս) ֆրան սիա ցի Պոլ Է միլ Բոտ տա յի պե ղում նե րը ար գա-

սա վոր վե ցին Սար գո նի մեծ ամ րա կուռ դղյակի հայտ նա բեր մամբ: 

Դրա նից ա ռաջ պեղ վել էր Սար գո նի վիթ խա րի ամ րո ցը2:

Ֆրան սիա ցի, ա պա և անգ լիա ցի հնա գետ նե րը Սար գո նի 

դղյակի և ամ րո ցի պե ղում նա վայ րե րում հո ղից լույս աշ խարհ 

հա նե ցին վիթ խա րի ար ձան ներ, սյու նե րի բե կոր ներ և բազ մա-

թիվ բարձ րա քան դակ նե րով սա լիկ ներ ու «Տա րեգ րու թյուն նե րի» 

բնագ րեր: Սրանք շատ ար ժե քա վոր նյու թեր էին, ո րոնք լրաց վե-

ցին Նին վեում հայտ նա բեր ված Աշ շուր բա նի պա լի հա րուստ գրա-

դա րա նի շնոր հիվ:

Տասն յակ տա րի ներ անց հա ջող վեց վեր ծա նել հու շար ձան նե-

րի վրա պահ պան ված բնագ րե րը, և ա սու րա գի տու թյու նը, որ մինչ 

այդ սաղմ նա յին վի ճա կում էր, սկսեց բուռն զար գա նալ: Դրան 

զու գա հեռ ա սո րես տան յան հու շար ձան նե րի վկա յու թյուն նե րը 

մե կը մյու սի հե տևից հաս տա տում էին Սուրբ Գրքի պատ մա կան 

ար ժա նա հա վա տու թյու նը: «Մինչ այդ միայն Հին Կտա կա րա նից 

հայտ նի տի րա կալ նե րը, քա ղաք նե րը, պա տե րազմ ներն ու պատ-

մու թյուն նե րը ի րա կա նու թյուն էին դառ նում3: Ի շարս այ լոց` հայտ-

նա գործ վե ցին նաև Թագ ղաթ փա ղա սար III–ի (Փուա յի) և Սար գոն 

II–ի բնագ րե րը, ո րոնք պատ մում էին Սա մա րիան գրա վե լու նպա-

տա կով Ա սո րիք և Պա ղես տին ար շա վե լու մա սին: Այս պե ղա ծո նե-

րը, ո րոնք ոչ միայն հնա գի տու թյան, այ լև հա մալ սա րան նե րի, ինս-

տի տուտ նե րի, պե տա կան և աստ վա ծա բա նա կան դպրոց նե րի ու 

1  Olmstead A. T. History of Assyria. P. 282.
2  Finegan J. Op. cit. P. 174. Hilprecht H. V. Explorations in Bible Lands During the 

19th Century. Philadelphia: Holman,1903. P. 86.
3  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  342.
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հո գևոր ճե մա րան նե րի սե փա կա նու թյու նը դար ձան, ար ժե քա վոր 

են նաև այն պատ ճա ռով, որ դրանց օգ նու թյամբ «Սուրբ Գիր քը 

դյու րու թյամբ կա րե լի է լրաց նել մատ չե լի բազ մաէջ նկա րա զարդ 

մեկ նա բա նու թյուն նե րով»1: Այս ա մե նի` հնա գի տա կան հե տա զո-

տու թյուն նե րի, թան գա րան նե րը հարս տաց րած ար ժե քա վոր ճա-

նա չո ղա կան նյու թե րի և գան ձե րի հա մար2 մենք պար տա կան ենք 

Սուրբ Գրքին: Հենց նա է, որ գիտ նա կան նե րին նմա նօ րի նակ հե-

տա զո տու թյուն նե րի մղեց:

Սույն բնագ րե րում հատ կա պես տպա վո րու թյուն է թող նում 

այն, թե ինչ պես է պատմ վում Սա մա րիա յի գրա վու մը: Կայ գե րը 

գրում է. «Ա սո րես տան ցի մա տե նա գի րը պատ մու թյան ա մե նան-

շա նա կա լից քա ղաք նե րից մե կի գրա վու մը կարճ ու կտրուկ և ան-

տար բեր է նկա րագ րում: Նրա հա մար Իս րա յե լի թա գա վո րու թյու-

նը ծայ րա գա վա ռա յին (կենտ րո նից հե ռու ըն կած) հար յու րա վոր 

չնչին պե տու թյուն նե րից մեկն էր, իսկ այդ թա գա վո րու թյան մայ-

րա քա ղա քը (Սա մա րիան)` ո րևէ կա րևո րու թյուն չներ կա յաց նող 

հա զա րա վոր քա ղաք նե րից մե կը, ո րոնց հարկ էր ճնշել, կո ղոպ-

տել, ա պա և ոտ քի կո խան դարձ նել ու բնաջն ջել… Ինչ վե րա բե րում 

է իս րա յե լա ցի նե րին, ա պա նրանք Սա մա րիա յի ան կու մը Սար գո-

նին չվե րագ րե ցին, ում ա նունն ան գամ հի շա տա կե լու ար ժա նի 

չհա մա րե ցին, այլ ըն դու նում էին, որ Սա մա րիան կոր ծան վեց հա-

վա տու րա ցու թյան և չա րա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով Տի րոջ 

նա խախ նա մու թյան կող մից` գա լիք սե րունդ նե րին ի խրատ»3:

Վե րո բեր յա լին կա րե լի է հա վե լել հե տև յա լը. հրա շա լի ամ րաց-

ված Սա մա րիա քա ղա քը պիղծ էր 4հրեա նե րի* հա մար, իսկ «սա-

մա րա ցի» բա ռը հայ հո յանք դար ձավ: Հրեա նե րն ար գա հա տան-

քով էին ար տա հայտ վում սա մա րա ցի նե րի մա սին և չէին կա մե նում 

ո րևի ցե կերպ շփվել նրանց հետ (Հովհ. 4. 9): Այ դու հան դերձ Տե րը 

սա մա րա ցի բա ռին վե րա դարձ րեց իր նախ նա կան ի մաս տը: Այս 

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 343
2 Տե՛ս Breadsted J. N. The Oriental Institute. Chicago: University of Chicago 

Press,1933. P. 368.
3  Caiger S. L. Bible and Spade. P. 148-149. Մջբ. ըստ Vos H. S. Op. cit. P. 86
* Հու դա յի երկ րի բնա կիչ, այս տե ղից էլ նաև հայ կա կան բնագ րե րում երկ րի Հրեաս-
տան ան վա նու մը: 
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քա ղա քի բնակ չի հրա շա լի ա րար քի մա սին է Նոր Կտա կա րա նի` 

մեր ձա վո րի նկատ մամբ սի րո մա սին (Ղուկ. 10. 30–37) ա մե նա խո-

րի մաստ ա ռակ նե րից մե կը:

Այս պի սով Հյու սի սա յին թա գա վո րու թյունն ըն կավ: Նրա 

բնակ չու թյու նը կազ մող տաս ցե ղե րը կա՛մ բնաջնջ վե ցին ա սո րես-

տան ցի նե րի դեմ պայ քա րե լիս, կա՛մ ձուլ վե ցին եկ վոր ժո ղո վուրդ-

նե րի կող մից…Սա մա րիա յի բնա կիչ նե րի խայ տաբ ղետ ամ բո խը 

դա դա րեց Աստ ծո ընտր յալ ժո ղո վուրդ ան վան վե լուց: Այդ մար դիկ 

պար զա պես «սա մա րա ցի ներ» կոչ վե ցին:

ՀՈՒ ԴԱ ՅԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Եթե Ք. ա. 722 թ. Իս րա յե լի թա գա վո րությունը կորց րեց իր 

ան կա խու թյու նը, ապա Հու դա յի թա գա վո րու թյունը պահ-

պա նեց այն մին չև Ք. ա. 586 թ.: Ժա մա նա կա կից հնագի տու թյունն 

ի զո րու է մեզ բա վա կա նին հա մո զիչ նյու թեր ըն ձե ռե լու նաև Հու-

դա յի թա գա վո րու թյան վե րա բեր յալ:

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Ռո բո վա մի գա հա կա լու թյան հին-

գե րորդ տա րում Ե գիպ տո սի Սու սա կիմ (Շե շե նոկ) III փա րա վո-

նը ներխու ժեց Պա ղես տին: Սու սա կիմ III–ը Կառ նա կի տա ճա րի 

Հաղ թա նա կի հար թա քան դա կի վրա իս կա պես բազ մա թիվ հու դա-

յա կան քա ղաք ներ է հի շա տա կում, քան զի այդ արշավանքն ա վե լի 

լայ նա ծա վալ էր, քան այդ մա սին խոս վում է Հին Կտա կա րա նում (Դ 

Թագ. 14. 25, Բ Մնաց. 12. 3): Բ Մնա ցոր դաց գրքում հա ղորդ վում 

է, որ Սու սա կի մի զոր քում լի բիա ցի ներ, տրոգ լո դա ցի ներ և ե թով-

պա ցի ներ կա յին (12. 3): Մինչ XX դա րի սկիզ բը տրոգ լո դա ցի նե րը 

հա նե լուկ էին մնում, սա կայն 1904 թ. գեր մա նա ցի Շպի գել բեր գը 

պար զեց այդ ժո ղովր դի ինք նու թյու նը: Ըստ նրա` սրանք Ք. ա. 

XIII դ. ե գիպ տա կան բնագ րե րից հայտ նի են «ջուկ տա» կամ «ջուկ-

տեն» ան վամբ: Նրանք հա վա նա բար լի բիա կան ծա գում ու նեին 

և օ ժան դակ ռազ մա կան ուժ էին, այ սինքն` թե թև զին ված հե տա-

խույզ ներ: Այս հայտ նա գոր ծու թյու նը մո ռա ցու թյան էր մատն ված 
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ընդ հուպ մին չև վեր ջին ժա մա նակ ներս, երբ հնա գետ ներ Գար դի-

նե րը և Օլբ րայ թը հաս տա տե ցին Շպի գել բեր գի կար ծի քը1: 

Հնա գետ նե րի ձեռ քի տակ նաև մեկ այլ հա մո զիչ նյութ կա, 

ո րը լույս է սփռում Գա բաա յի բեր դի կա ռուց ման վրա: Շնոր հիվ 

Ռաս–Շամ րա յի սա լիկ նե րի` մենք կարող ենք խո րու թյամբ ըմբռ-

նե լու Ա սա յի (Հու դա յի թա գա վո րի) կյան քի կո չած բա րե փո խու-

թյուն նե րի ի մաս տը, ո րոնց մա սին Հին Կտա կա րա նում աս վում 

է. «Երկ րից վե րաց րեց սո դո մա կան մեղ քը, ջնջեց ա մեն տե սակ 

մո լո րու թյուն նե րը, որ գոր ծել էին իր նա խորդ նե րը: Նա իր մայր 

Մաա քա յին զրկեց «Մեծ տի կին» կո չու մից, քան զի նա իր մեհ յա-

նում ծես էր կա տա րել» (Գ Թագ. 15. 12–13): Ըստ Ռաս–Շամ րա յի 

բնագ րե րի` կռա պաշտ նե րի ծե սերն ու տո նա կա տա րու թյուն նե րը 

ոչ թե պար զա պես դի ցա պաշ տա կան էին, այլ ա ռա վե լա պես օր-

գիա կան, և հա վե լումն սրա` եբ րա յա կան բնա գի րը պատ մում է 

իե րո դու լախ նե րի (տա ճա րա յին պոռ նիկ նե րի) և սո դո միտ նե րի 

մա սին: Իսկ Աս տար տան քա նա նա ցի նե րի պաշ տե լի դի ցու հին էր: 

Ամ րիին (հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան ար քա) ժա մա նա կա-

կից Հո սա փա տի տի րա կա լու թյան օ րոք հնա գի տու թյամբ հաս-

տատ ված ա ռա վել հե տաքրք րա կան ի րա դար ձու թյու նը մեծ նա-

վա հանգս տա յին քա ղաք Գա սիոն–Գա բե րի վե րա կա ռու ցումն էր, 

ո րը հրո ճա րակ էր դար ձել Ռո բո վա մի գա հա կա լու թյան ժա մա-

նակ նե րում: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Հո սա փա տը Թար սի սում 

բազ մա թիվ նա վեր կա ռու ցեց, որ գնան Օ փիր (հուն. բնագ րում 

Սո փիր), բայց այս նա վա տոր մը փո թո րի կի պատ ճա ռով Գա սիոն-

գա բե րի մոտ նա վա բե կու թյան են թարկ վեց (Գ Թագ. 22. 49): Նել-

սոն Գլյու կի պե ղում նե րը ա պա ցու ցե ցին, որ երկ րորդ Գա սիոն գա-

բե րը Հո սա փա տի գա հա կա լու թյան ժա մա նա կով է թվագր վում2:

Որ Հո սա փա տը Հու դա յի ա մե նա գոր ծուն յա ար քա նե րից էր, 

ե րևում է ոչ միայն Գա սիոն գա բե րի վե րա կա ռու ցու մից, այ լև նրա-

նից, որ հենց նրա օ րոք Նե գև շրջա նի Բեր սա բե քա ղա քը ծաղ կում 

ապ րեց: Բա ցի այդ հնա գետ ներն այլ բնա կա վայ րեր էլ պե ղե ցին, 

1  Kitchen K. A. Op. cit. P. 159.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 138-139.
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ո րոնք կա ռուց վել էին այդ ժա մա նակ Նե գևի հյու սի սում և Հու դա-

յի հյու սի սի ա նա պա տում, ինչ պես որ այդ մա սին նշվում է Հին 

Կտա կա րա նում. «Նա Հրեաս տա նում շի նեց տներ ու ամ րաց ված 

քա ղաք ներ» (Բ Մնաց. 17. 12): Այս բա նն ա պա ցու ցե ցին «Ա ղե քա-

ղա քի» պե ղում նե րը, որ տեղ մի քա նի դար անց պետք է բնա կու-

թյուն հաս տա տեր ես սե նա ցի նե րի հա մայն քը1:

Օ քո զիա յի մայր Գո թո ղիա յի վե ցամ յա տի րա կա լու թյան ըն-

թաց քում վե րա կանգն վե ցին քա նա նա կան պիղծ հե թա նո սա կան 

պաշ տա մունք նե րը: Ա ռանձ նա պես պաշտ վում էր Բա հա ղը, ո րի 

գե րա գույն քուր մը Մաթ թանն էր: Այս ա նու նը քա նա նա կան է` 

«ան» բնո րոշ վեր ջա ծան ցով: Սա հաս տատ վում է վեր ջին տա րի-

նե րին հնա գետ նե րի հայտ նա բե րած բազ մա թիվ թրծա կա վե սա-

լիկ նե րով2:

Ակ նե րև է, որ Մաթ թա նը քա նա նա ցի էր, որին հրա վի րել էր 

Գո թո ղիա թա գու հին` քա նա նա ցի նե րի տռփա կան պաշ տա մունքն 

ար մա տա վո րե լու հա մար, ին չի մա սին վկա յում է Ռաս–Շամ րա յի 

(Ու գա րի թի) զար մա նահ րաշ ար խի վը3:

Հու դա յի հա րա վա յին թա գա վո րու թյան գա հին Օ զիա յի նստե-

լը նշա նա վոր վում է երկ րի` ծաղկ ման շրջան թևա կո խե լով (Ք. ա. 

VIII դ.): Դ Թա գա վո րու թյուն նե րի գրքում (15. 1–7) Օ զիա յի կամ 

Ա զա րիա յի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը շատ սեղմ են. ան հա մե-

մատ հան գա մա նա լից է նրա մա սին Բ Մնա ցոր դա ցում պատմ-

վա ծը (26. 1–23): Վեր ջերս Հու դա յի հա րա վա յին մա սում` Նե գև 

ա նա պա տում անց կաց ված պե ղում նե րը վա վե րաց րին Բ Մնա ցոր-

դաց գրքի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի իս կու թյու նը: Հնա գետ-

նե րը ար ձա նագ րե ցին այդ շրջա նում Հու դա յի բնակ չու թյան կող-

մից տա րած քի բնա կեց ման ընդ լայն ման, քա ղաք նե րի, բեր դե րի 

և բնա կա վայ րե րի կա ռուց ման փաս տը, հայտ նա բե րե ցին զոր քի 

վե րա տե ղա բաշ խու մը փաս տող պե ղա ծո ներ: Ըստ հնա գետ Գլյու-

կի հե տա զո տու թյուն նե րի` այդ օ րե րին Նե գև շրջա նը փթթում էր: 

Դա ծո վեզ րի և Ա րա բիա յի ստո րին մա սի մի ջև տա րան ցիկ ա ռևտ-

1  Տե՛ս  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 126.
2  Albright W. F. Archaeology…P. 127.
3  Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 139.
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րի աշ խույժ վայր էր: Այդ ժա մա նակ Օ զիան ա րաբ նե րի հետ լավ 

հա րա բե րու թյու ներ էր հաստատել1: Ար դեն թվով եր րորդ ան գամն 

էր, ինչ նա վե րա կա ռու ցում էր Գա սիոն գա բե րը: Եվ պատ մու թյան 

մեջ ա ռա ջին ան գամ Գա սիոն գա բե րը իս կա կան քա ղա քի տեսք 

ստա ցավ, այն է` դա դա րեց պար զա պես ամ րաց ված շտե մա րան 

լի նել: Այդ տե ղում ե րևան հան ված կա վե պնա կի մի ջո ցով ո րո շե-

ցին, որ եր րորդ Գա սիոն գա բե րը թվագր վում է Օ զիա յի գա հա կա-

լու թյան ժա մա նա կաշր ջա նով:

  Հնա գետ նե րը են թադ րում են, որ ի րենց իսկ հայտ նա բե րած 

ա րա մե րեն տա պա նագ րով շի րի մում հանգ չում է Օ զիա ար քա յի 

աճ յու նը: Այս շի րի մը գտնվում է ոչ թե ար քա յա կան գե րեզ մա նա-

տա նը, այլ Ձի թեն յաց լե ռան ստո րո տում: Նա այդ պի սի տա րօ րի-

նակ վայ րում էր թաղ վել, քան զի, ինչ պես ա վան դում է Հին Կտա-

կա րա նը, Աստ ծուց` ի րեն քա հա նա յա կան ի րա վունք ներ վե րա պա-

հե լու հանդգ նու թյան պատ ճա ռով բո րո տու թյամբ էր պա տու հաս-

վել: Իբ րև բո րոտ` զրկվել էր թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նից և 

ըստ հու դա յա կան օ րեն քի` հե ռա ցել հա տուկ կա ցա րան, որտեղ և 

մնաց յալ աշ խար հից բա ցար ձա կա պես մե կու սի, անց էր կաց րել 

իր կյան քի օ րե րը (հմմտ. Բ Մնաց. 26. 16–23)2:

Ա քա զի թա գա վո րու թյան օ րով Հու դան վտան գա վոր կա պեր 

էր պահ պա նում Ա սո րես տա նի հետ: Իս րա յե լա կան ար քա Փա-

կեեին և Ա սո րի քի ար քա Ռա սո նին հա կա հար ված տա լու նպա-

տա կով Ա քա զը օգ նու թյուն խնդրեց ա սո րես տան ցի նե րից, թե-

պետ Ե սա յի մար գա րեն նրան ու րիշ խոր հուրդ էր տվել (Ե սա յի 7. 

1–9): Ա սու րա կան միա պե տի ա ռաջ խո նարհ վե լու և նրա վա սա լը 

դառ նա լու նպա տա կով Ա քա զի մեկ նու մը Դա մաս կոս հան գեց րեց 

նրան, որ, նա, են թարկ վե լով ա սու րա կան պաշ տա մուն քի ազ դե-

ցու թյա նը, Ե րու սա ղե մում կա ռու ցեց Դա մաս կո սում տե սած ա սո-

րես տան ցի նե րի զո հա սե ղա նի ճիշտ կրկնօ րի նա կը (Դ Թագ. 16. 

7–11): Թագ ղաթ փա ղա սա րի «Տա րեգ րու թյան» մեջ, որտեղ ար ձա-

նագր ված են նրա հաղ թա նակ ներն ու նրա հար կա տու նե րը դար-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 139.
2  Տե՛ս Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 127.



ձած ժո ղո վուրդ նե րի ցան կը, 

Ա քազ ա նու նը հի շա տակ ված 

է Իոա քազ (այլ տա ռա դար ձու-

թյամբ). «… Ես հար կեր ա ռա 

նաև Յու դա յի (այ սինքն` Հու-

դա յի) Յաու քա զից (այ սինքն` 

Իոա քա զից)»,– գրում է ա սո-

րես տան ցի տի րա կա լը: Այդ 

նույն ցան կում թվարկ վում են 

Ե դո մի, Մո վա բի, Գա զա յի, Աս-

կա ղո նի և Ամ մո նի ար քա նե րի 

ա նուն նե րը: Սրանք բո լորն էլ 

Հու դա յին դրա ցի երկր ներ էին, 

ին չն ա սո րես տան ցի նե րի գրավ-

յալ լայ նա ծա վալ տա րածք նե րի 

պեր ճա խոս վկա յու թյունն է1:

Աստ վա ծա շուն չը հան դի մա նում է Ա քա զին ա րևել յան պաշ տա-

մունք նե րին հա րե լու առն չու թյամբ: Սուրբ Գրքում ամ փոփ ված 

տե ղե կու թյունն այն մա սին, որ Ա քա զը «Իր որ դուն կրա կի մի-

ջով անց կաց րեց»` ըստ այլ ազ գե րի պիղծ սո վո րու թյան (Դ Թագ. 

16.  3) (ո մանց կար ծի քով` նրան կուռ քե րի ա ռաջ ող ջա կի զեց), 

վա վե րաց վեց հնա գետ նե րի պե ղա ծո նե րով, հա մա ձայն ո րոնց 

Մո ղոք դի քը (Մուղ յուք կամ Մա ղիք) մե ծա պես պաշտ վում էր 

Պա ղես տի նի ա րևել յան կող մե րում2: Ադ րա մե լեք դի ցու հու պաշ-

տա մուն քը, ո րի մա սին խոս վում է Հին Կտա կա րա նում (Դ Թագ. 

17. 31), ներ կա յումս նույն պես հաս տատ վել է հնա գետ նե րի կող-

մից: Ըստ գիտ նա կան նե րի` Ադ րա մե լեք դի ցու հին` Ա դադ–Միլ քի 

ան վամբ, Ա սո րի քում պաշտ վում էր այն ժո ղո վուրդ նե րի կող մից, 

ով քեր բնակ վում էին Պա ղես տի նի ա րևել յան կող մե րում, ո րոնց 

ա սո րես տան ցի նե րը իս րա յե լա ցի նե րին տե ղա հա նե լուց հե տո 

բնա կեց րին Սա մա րիա յում: Բա ցի այդ, Մի ջա գետ քի հյու սի սում 

1 Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 141-142.
2 Տե՛ս Albright W. F. Archaeology…P. 163.

«Եղջերավոր» զոհասեղան իսրայելական 
Մակեդդովից` նման ասսուրական 

բագինի:
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ե րևան հան ված գտա ծո նե րի հա մա ձայն` Ա դադ դի քին մարդ կա-

յին զո հեր են մա տու ցել: Այս տվյալ նե րը վե րագր վում են Ք. ա. 

X–VII դդ.: Ու սում նա սի րե լով այս փաս տե րը` հնա գետ Թոմպ սո նը 

գրում է. «Ե թե մենք ա ռա վել ստույգ ենք կա մե նում ըմբռ նել Ա քա-

զի կրո նա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը, ա պա պետք է ու շադ րու թյուն 

դարձ նենք հնա գետ նե րի սույն հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի վրա»1:

Ե ԶԵ ԿԻԱ ԱՐ ՔԱՆ

Մեծն Ե սա յի մար գա րեն հայտ նում է, որ իր օ րով Հրեաս-

տա նի վրա թա գա վո րում էին 2Օ զիան* (կամ Ա զա րիան), 

Հո վա թա մը, Ա քա զը և Ե զե կիան (Ե սա յի 1. 1): Սա ա վե լի քան 

40 տա րի ընդգրկող մեծ ժա մա նա կա հատ ված է: Ա քա զի վախ-

ճան վե լուց հե տո, երբ թա գա վոր հռչակ վեց նրա որ դի Ե զե կիան, 

Ե սա յուն ար քու նի քում ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու հնա րա վո րու-

թյուն ըն ձեռ վեց: Ներ կա յումս Ե զե կիա յի տի րա պե տու թյան շրջա-

նի վե րա բեր յալ հա րուստ հնա գի տա կան նյու թեր կան:  Ե սա յի 

մար գա րեն ձաղ կում էր ժո ղովր դին կե ղե քող մե ծա հա րուստ նե րի 

ա գա հու թյունն ու ամ բար տա վա նու թյու նը (Ե սա յի 3. 14–15), հան-

դի մա նում Ե րու սա ղե մի կա նանց սնա փա ռու թյունն ու սան ձար ձա-

կու թյու նը, սի գա պանծ քայլ վածքն ու սե թևե թան քը, ոս կե գլխա-

զար դե րը, ա նու շա հոտ նյու թե րով լի սրվակ ներն ու ի րենց ե րե սի 

հա մար շատ հոգ տա նե լը (Ե սա յի 3. 16–24), ո րը ար տա հայտ վում 

էր շուր թերն ու հոն քե րը շպա րե լով: Նկա րագ րե լով 1926–1933 թթ. 

Կա րիաթ–Զե ֆե րում կա տար ված պե ղում նե րը` ա մե րի կա ցի հնա-

գետ Մ. Ջ. Կայ լը նկա տում է. «Թե պետ Ե սա յու ժա մա նակ նե րի կա-

նայք ի րենց կոս մե տի կան (քսուքներ ե րե սի հա մար, ա նու շա հոտ 

յու ղեր և այլն) այլ կերպ էին ան վա նում, քան մե րօր յա կա նայք, այ-

նուա մե նայ նիվ, նրանց մո դան ու հա գուստ նե րի և դի մա հար դար-

ման նկատ մամբ հա յացք նե րը հար և նման են ժա մա նա կա կից 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 142.
* Աստվածաշնչի հայերեն բնագրում հանդիպում է նաև Օզիաս:

    249    249



250 

կա նանց` հա գուս տի և դի մա-

հար դար ման նկատ մամբ ու-

նե ցած ծայ րա հեղ դիր քո րո-

շում նե րին: Հազ վա դեպ էին 

պա տա հում օ րեր, որ, Հու դա յի 

թա գա վո րու թյան վեր ջին տա-

րի նե րի Ե րու սա ղե մը պե ղե լիս, 

հնա գետ ներն այդ պճնա մոլ 

կա նանց զար դե րից և հատ կա-

պես դի մա հար դար ման մի ջոց-

նե րից ո րևի ցե բան չգտնեին»1:

Մեծ հա ջո ղու թյուն էր նաև 1948 թ. հնա գետ նե րի կող մից 

հայտ նա բեր ված Ե սա յի մար գա րեի գրքի հնա մե նի ձե ռա գի րը: 

Ա մե րի կա ցի ա կա նա վոր գիտ նա կան Օլբ րայ թի  կար ծի քով այն 

ըն դօ րի նակ վել է Ք. ա. 100 թ.: Սույն ձե ռագ րի վա ղե մու թյու նը 

հաս տա տում են նաև Ել յան հա մալ սա րա նից Միլ լար Բար րոու զը, 

Ե րու սա ղե մի Հրեա կան հա մալ սա րա նից Սու կե նի կը և Ջոն Թրա-

վե րը: Ե սա յի մար գա րեի գրքի այս քան հին ձե ռա գի րը հատ կա պես 

կա րևոր է այն պատ ճա ռով, որ մեր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած 

սույն գրքի ա մե նա վաղ ձե ռա գի րը պատ կա նում է Ք. հ. մոտ 900 թ.: 

Մա նա վանդ նշա նա կա լից է սույն ձե ռագ րի խիստ նմա նու թյու նը 

ա վե լի ուշ շրջա նի ձե ռագ րից ըն դօ րի նակ ված ա վան դա կան հրեա-

կան բնագ րին: Պրո ֆե սոր Միլ լար Բար րոու զը նշում է, որ սույն 

ձե ռա գի րը չի պա րու նա կում մի այն պի սի բան, ո րը կա րե լի կլի ներ 

բնու թագ րել իբ րև «մեծ ընդ մի ջար կում ներ կամ բաց թո ղում ներ», 

և որ «բնագ րում բա ցա կա յում է ո րևի ցե խառ նաշ փո թու թյուն 

կամ հեր թա կա նու թյան էա կան խախ տում»2: Այս կա պակ ցու-

թյամբ հնա գետ Ջո զեֆ Ֆրին ա սում է. «Այս հնա մե նի ձե ռագ րե-

րի և հա զար տա րով ա վե լի ուշ թվագր վող նե րի մի ջև առ կա մեծ 

հարազատու թյու նը Աստ վա ծաշն չի բնագ րե րի ըն դօ րի նակ ման 

1  Kyle M. G. Excavating Kirjath-Sepher’s Ten Cities. Grand Rapids: Eerdmans,1934. 
P. 199-200.

2  Տե՛ս «The Contents and Signifi cance of Manuscripts» հոդ վա ծը // The Biblical Ar-
chaeologist. Sept.,1948. P. 60,61.

Երուսաղեմ: 7մ հաստու թյուն ունեցող 
պարիսպ: Ենթադրվում է, որ կառուցել է 
Եզեկիան Ք. ա.  նախքան 701թ. :
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ման րակր կի տու թյան վկա յու-

թյունն է, ինչն էլ ա վե լի է խո-

րաց նում մեր հա մոզ մուն քն 

ուշ ձե ռագ րե րի ա ռանձ նա հա-

տուկ ճշգրտու թյան նկատ մամբ, 

ո րոնց վրա յից կա տար վել են մեր 

անգ լիա կան թարգ մա նու թյուն-

նե րը»1: Ե սա յի մար գա րեի գրքի 

20–րդ գլխում (ըստ եբր. բնագ-

րի) աս վում է, որ Ք. ա. մոտ 711 

թ. ա սո րես տան ցի Սար գոն II 
ար քան պա տե րազ մի  ե լավ խռո-

վա հույզ Ա զո տոս (կամ Աշ դոդ) 

փղշտա կան քա ղա քի դեմ: 

Հին Կտա կա րա նի այս տե-

ղե կու թյու նը հատ կա պես ու-

շագ րավ է այն հան գա ման քով, 

որ եր կար ժա մա նակ այն միակ 

աղբ յուրն էր, որտեղ հո լով վում 

էր Սար գո նի ա նու նը: Հին մա-

տե նա գիր նե րից և ոչ մե կը չի հի շա տա կում նրան: Սա կայն վեր-

ջերս հին Ա սո րես տա նի տա րած քում ի րա կա նաց րած պե ղում ներն 

ի հայտ բե րե ցին Սար գո նի ա նու նը` ար ձա նագր ված աղ յուս նե րի, 

քա րա կո թող նե րի և այլ նի վրա. ե րևան հան վեց նաև այս հռչա-

կա վոր ար քա յի կի սանդ րին: Բա ցի այդ նույն տե ղում նույն ժա-

մա նակ նե րին պատ կա նող ար ձա նագ րու թյուն նե րում հայտ նա-

բեր վեց նաև Սար գոն II–ի ար քու նի տա րեգ րի կազ մած բնա գի րը, 

որտեղ նկա րագր վում է Սար գո նի` Ա զո տո սի վրա կատարած ար-

շա վան քը, ինչ պես այդ մա սին պատ մում է մեզ Հին Կտա կա րա նը: 

Սար գո նի ար քու նի քի պա տե րի վրա փո րագր ված այդ ար ձա նագ-

րու թյու նում, ի շարս այ լոց, աս վում է. «Աշ դո դի (Ա զո տո սի) ար քա 

Ա զու րին այ լևս չէր կա մե նում հար կեր վճա րել, [ուս տի] և հա րևան 

1  Free J. P.. Op. cit. P. 207.

Եսայի մարգարեն: Հռոմի  ս.  Կղեմե ս 
բազիլիկայի խճանկար:
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ար քա նե րի մոտ սուր հան դակ ներ ու ղար կեց` Ա սո րես տա նի դեմ 

ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկսե լու հա մար (…): Ես ա րագ մո-

տե ցա (…) Աշ դո դին` նրա մայ րա քա ղա քին, պա շա րե ցի և գրա վե ցի 

Աշ դոդ, Գեփ և Աշ դու դիմ մու քա ղաք նե րը…»1: Բա ցի այդ, հին Նեբ-

րոթ քա ղա քից մի հե տաքր քիր նա մակ կա, որտեղ խոս քը Ե գիպ-

տո սի, Գա զա յի, Հու դա յի, Մո վա բի, Ե դո մի և Եկ րո նի (Ակ կա րոն) 

հար կա տու նե րի մա սին է, այն կա րող է թվագր վել Սար գո նի այդ 

ար շա վան քի ժա մա նա կով2:

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` երբ Ե զե կիա ար քան հի վան դա ցել 

և մա հա մերձ էր, Ե սա յին նրան հե տև յալ խոր հուր դը տվեց. «Չոր 

թզեր բե րեք: Բե րե ցին, վեր քի վրա դրե ցին, և նա ա ռող ջա ցավ» 

(Դ  Թագ. 20. 1,7): Բուժ ման այս ե ղա նա կն Ա րևել քում հայտ նի է 

վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից ցայ սօր: «Տվյալ դեպ քում, սա կայն,– 

ինչ պես ճիշտ նկա տում են Սուրբ Գրքի մեկ նիչ նե րը,– դա ոչ այն-

քան բուժ ման ե ղա նակ էր, որ քան բուժ ման խորհր դա նիշ, այն պի-

սին, ինչ պի սին Ե ղիա յի և Ե ղի սեեի հրա շա գոր ծու թյուն ներն էին, 

ո րով հե տև Ե զե կիա յի հի վան դու թյու նը «մա հա ցու էր, իսկ կազ դու-

րու մը կա տար վեց իս կույն ևեթ»3:

Ի մի ջիայ լոց, 1939 թ. հի նա վուրց Ու գա րի թում (Ռաս–Շամ րա) 

հայտ նա բեր ված մի բնագ րում խոս վում է չո րա ցած թզե րի մի ջո ցով 

բուժ ման մա սին: Այն տեղ նկա րագր վում է հի վանդ նժույ գի հա-

մար վի րա կա պի պատ րաս տու մը4: Այս դե ղա տոմ սը մի հին ա նաս-

նա բու ժա կան գրքի պա տա ռիկ է` գրված Ք. ա. 1500 թ. Ու գա րի-

թի ար քա յի ձիե րի պա հա զո րի պե տի ձե ռամբ: Ման րած թզե րով 

դե ղե րի պատ րաստ ման ե ղա նա կը կոչ վում էր «դե բե լախ»: Վեր քը 

բու ժե լու հենց այս ե ղա նակն էլ Ե զե կիա յին ա ռա ջար կեց Ե սա-

յի մար գա րեն: Վ. Կել լե րը գրում է. «Բիբ լիա կան ժա մա նակ նե րի 

բժշկա կան պրակ տի կա յից, երբ մե ծավ մա սամբ բնա կան բու ժա-

կան մի ջոց ներ էին օգ տա գործ վում, շատ բան ժա մա նա կի հո լո-

1  Pritchard J. B. Op. cit. Vol. I. P. 197
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 143.
3  Гιαννаκόπουλος  Ἰωηλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καтὰ тοὺς Oʹ.Τ. ΙΑ’, Δ’ Βασιλειῶν. 
Ἀθῆναι, 1958. Σ. 145-146.

4  Kornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 156.
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վույ թում կորս վել կամ մո ռա-

ցու թյան է մատն վել: Սա կայն 

ոչ սա կա վա թիվ դե ղա տոմ սեր 

պահ պան վե ցին, ո րոնք սերն-

դից սե րունդ էին ա վանդ վում: 

Թզե րի դե ղա տոմ սը դրան ցից 

մեկն էր: Շվեյ ցա րա ցի բժիշկ նե-

րը այ սօր էլ թա րա խու տի ո րոշ 

տե սակ ներ բու ժե լու հա մար 

թրջած չոր թուզ են ա ռա ջար-

կում»1:

Ք. ա. 701 թ. ա սո րես տան ցի 

Սե նե քե րիմ ար քան Պա ղես տին 

խու ժեց և ճնշեց ապս տամ բու-

թյու նը: Հա րավ–ա րև մուտ քում 

իր թշնա մի նե րին հնա զան դեց-

նե լով` Սե նե քե րի մը գրա վեց 

Լա քիս ամ րա կուռ քա ղա քը, 

ո րը իշ խում էր Ե գիպ տո սից 

Հու դա տա նող ճա նա պար հի 

վրա: Այ սօր մենք Հին Կտա կա-

րա նում (Դ Թագ. 18. 14) պատմ-

վող Լա քիս քա ղա քի վրա այդ 

զար հու րե լի հար ձակ ման ու 

գրավ ման ցնցող ա պա ցույց-

ներ ու նենք: Դրանք ի ցույց են 

դրված Լոն դո նի Բրի տա նա կան 

թան գա րա նում: Այդ հնու թյուն նե րը բաց վե ցին սըր Հեն րի Լե յար-

դի կող մից հնա մե նի Նին վեն իր մեջ ամ փո փած մի բլրի մեջ: Խոս-

քը վիթ խա րի և չա փա զանց ցայ տուն մի բարձ րա քան դա կի մա սին 

է, ո րը շուրջ ե րեք հա զար տա րի ա ռաջ Սե նե քե րի մի հրա մա նով 

իր իսկ ար քու նի քում կերտ վել էր այդ անց քե րի ա կա նա տես նե րի 

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 349.

Վեցանիստ հատվածակողմը, որի վրա 
սեպագրերով թվարկված են Սենեքերիմ 
արքայի ռազմական արշավանքները` Ք. 
ա.  701 թ.  Եզեկիայի դեմ պատերազմը 

ներառյալ: Հատվածակողմի  
բարձրու թյունը 38 սմ է:
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ձե ռամբ1: Բարձ րա քան դա կի վրա պատ կեր ված է պա շար ված նե-

րի կա տա ղի ու հա մառ դի մադ րու թյու նը, ով քեր հար ձակ վող նե րի 

վրա նե տեր են ար ձա կում, քա րեր ու այր վող գե րան ներ (այ նօր-

յա «հրձիգ ռում բե րը») նե տում: Դրսից մին չև ա տամ նե րը զին-

ված ա սո րես տան ցի նե րը գրո հում են բա բան նե րի մի ջո ցով, ջրով 

հանգց նում գե րան նե րի բո ցե րը, ա կան ներ փո րում և այլն: Ե րևում 

են քա ղա քից գե րի տար վող նե րը, մինչ դեռ պարս պի մոտ «բարձր 

սյու նե րից դիակ ներ են կախ ված… մարդ կանց ցից են հա նել»: Բա-

ցի այդ անգ լիա ցի հնա գետ Ջեյմս Լ. Ստար կե յը` Լա քիս ամ րո ցի 

պա րիսպ նե րի պե ղո ղը, բեր դա պա րիսպ նե րում հստակ «անց քեր 

ու ճեղ քեր» էր տե սել, «որ ա ռա ջաց րել էին ա սու րա կան պարս պա-

կոր ծան զեն քե րը»2:

Լա քի սը գրա վե լուց հե տո Սե նե քե րի մը պա տե րազ մի ե լավ 

նաև Հու դա յի ամ րա կուռ քա ղաք նե րի դեմ (ա սու րա կան բնագ-

րե րի հա մա ձայն` դրանք թվով 46–ն էին): Ըստ Աստ վա ծաշն չի` 

Ե զե կիան, այդ վե րա հաս վտան գից խույս տա լու նպա տա կով, 

խնդրում է Սե նե քե րի մին ետ դառ նալ` խոս տա նա լով  հե տև յա լը. 

«ինչ տու գանք, որ ինձ վրա դնես, կհա տու ցեմ»: Սե նե քե րի մը Ե զե-

կիա յի վրա հույժ ծանր տու գանք դրեց` «ե րեք հար յուր տա ղանդ 

ար ծաթ և ե րե սուն տա ղանդ ոս կի» (Դ Թագ. 18. 14):

Հնա գետ նե րը Նին վեի ա վա զաբ լու րում Ք. ա. 686 թվա կիր ար-

ձա նագ րու թյամբ մի վե ցա նիստ կա վե հատ վա ծա կողմ (պրիզ մա) 

գտան, ո րի վրա ման րա մաս նո րեն նկա րագր ված են հինկ տա կա-

րան յան պա տում նե րին հա մա հունչ անց քեր: Այդ տեղ, ի շարս այ-

լոց, աս վում է. «Ինչ վե րա բե րում է Ե զե կիա յին` հրեա յին, ով չխո-

նարհ վեց իմ լծի ա ռաջ, ա պա ես 46 մեծ քա ղաք ներ, ամ րոց ներ և 

դրանց հա րա կից ան հա մար փոքր բնա կա վայ րեր պա շա րե ցի ու 

գրա վե ցի դրանք` մշտա կան պա շա րում նե րի և խո յե րի մի ջո ցով, 

ո րոնք մո տեց րի պա րիսպ նե րին (…): Այս պես ես փոք րաց րի նրա 

եր կի րը ու էլ ա վե լի մե ծաց րի հար կը (…) ինձ վճար վող տա րե կան 

հար կից զատ (…): Ա պա Ե զե կիան ինձ հա մար Նին վե ու ղար կեց 

1  Kornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 128. 174.
2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  355,356.
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(…) ե րե սուն տա ղանդ ոս կի, ութ հար յուր տա ղանդ ար ծաթ, ակ նե-

ղեն» և այլն1:

Հին Կտա կա րա նի (Դ Թագ. 18. 13–16) և ա սու րա կան բնագ րե-

րի հա մադ րու թյու նը ապ շե ցու ցիչ նմա նու թյուն է ի հայտ բե րում: 

Այս պես օ րի նակ` եր կու բնագ րե րում էլ հի շա տակ վում է Ե զե կիա-

յի ա նու նը, ամ րա կուռ քա ղաք նե րի վրա հար ձա կու մը, Ե զե կիա յի 

վրա դրված ծանր հարկն ու մին չև իսկ` «ե րե սուն տա ղանդ ոս-

կին»: Տար բե րու թյու նը ար ծա թի տա ղան դի մեջ է, ո րը կամ Սե-

նե քե րի մի` այս գու մա րի մեջ այլ տե սա կի հար կե րի նե րառ մամբ 

կամ բնագ րի անն շան ա ղա վաղ մամբ, կամ էլ բա բե լոն յան և պա-

ղես տին յան տա ղան դի ար ժե քի զա նա զա նու թյամբ է պայ մա նա-

վոր ված2:

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` երբ Սե նե քե րի մի զոր քը մո տե ցավ 

Ե րու սա ղե մին, Աստ ված Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով Ե զե կիա-

յին խոս տա ցավ պաշտ պա նել քա ղա քը: Ի րոք, Աստ ծո հրեշ տա կը 

հար վա ծեց ա սու րա կան բա նա կին, և հար յուր ութ սուն հինգ հա-

զար մարդ սպան վեց: Այս ջախ ջա խիչ պար տու թյան պատ ճա ռով 

Սե նե քե րի մը հար կադր ված Նին վե վե րա դար ձավ` այդ պես էլ 

չգրա վե լով Ե րու սա ղե մը (Դ Թագ. 19. 20–36, Ե սա յի 37. 35–38): 

Ռա ցիո նա լիստ նե րին այս դեպքն ան հա վա նա կան է թվում: 

Սա կայն հնա գի տու թյու նը, շնոր հիվ կա վե վե ցա նիստ հատ վա-

ծա կող մի (տե՛ս վե րը), ո րը հին Նին վեի տե ղում հայտ նա բե րել է 

Բաս րա յում Անգ լիա յի հյու պա տոս Թեյ լո րը, մեզ հա մո զիչ ա պա-

ցույց ներ է ըն ձե ռում: Սույն հատ վա ծա կող մը, ո րը «Թեյ լո րի 

գլան» ա նունն է ստա ցել, թվագր վում է Ք. ա. 686 թ. և բո վան դա-

կում է Սե նե քե րի մի տա րե գիր նե րի պա տում նե րը` 46 պա ղես տին-

յան քա ղաք նե րի նվաճ ման մա սին: Սա կայն Ե րու սա ղե մի վրա 

Սե նե քե րի մի ար շա վան քի թե ման ար ծար ծե լիս` խու սա փում են 

Ե րու սա ղե մի գրա վումն ու Ե զե կիա յի գե րե վա րու մը հի շա տա կել: 

Թե պե տև սույն բնա գի րը լի է պար ծեն կո տու թյամբ և Սե նե քե րի-

մի ինք նա մե ծար մամբ, սա կայն Ե րու սա ղե մի և Ե զե կիա յի մա սին 

խո սե լիս` պա տու մի այս ամ բար տա վա նու թյու նը դառ նում է ան-

սո վոր խո նարհ ու հա կիրճ: 

1  Pritchard J. B. Op. cit. Vol. I. P. 200.
2  Free J. P. Op. cit. P. 208.
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Ա հա թե ինչ է այն տեղ գրված. «Ինչ վե րա բե րում է Ե զե կիա յին, 

ա պա ես նրան փա կե ցի Ե րու սա ղե մում` իր իսկ ոս տա նում, ինչ պես 

թռչու նին` վան դա կում: Շուր ջա նա կի ամ րու թյուն ներ կա ռու ցե ցի 

և շրջա պա տե ցի նրան, որ պես զի սպան վեն քա ղա քի դար պա սից 

դուրս ե կող նե րը»1: Քա նի որ Սե նե քե րի մին չհա ջող վեց գրա վել 

Ե րու սա ղե մը (ինչ պես և հա ղոր դում է Հին Կտա կա րա նը), նա լուռ 

շրջան ցում է իր անս պա սե լի և ջախ ջա խիչ պար տու թյան փաս տը: 

Աշ խար հա կալ և միա հե ծան միա պետ նե րը, ո րոնց շար քին է դաս-

վում նաև Սե նե քե րի մը, ա նար դար նվա ճո ղա կան պա տե րազմ-

նե րի ել նե լիս, սե փա կան կո րուստ նե րի մա սին ձգտում էին լռու-

թյուն պահ պա նել: Ուս տի և Սե նե քե րի մը պար զա պես ա սում է, որ 

Ե զե կիա յին փա կեց, «ինչ պես թռչու նին վան դա կում»: Ի րա կա նում 

Ե զե կիան լիո վին ա պա հով էր իր «վան դա կում»: Բա ցի այդ ա սո-

րես տան ցի տա րե գիր նե րը ո չինչ չեն հայտ նում, թե ին չու Սե նե քե-

րի մը Ա սո րես տան վե րա դար ձավ2, բայց Հին Կտա կա րա նը հաս-

կաց նել է տա լիս, թե ին չու: Սե նե քե րի մը ետ դար ձավ, ո րով հե տև 

Ե րու սա ղե մի պա րիսպ նե րի տակ 185 հա զար զին վոր կորց րեց:

Հին Կտա կա րա նը խո սում է նաև Սե նե քե րի մի մահ վան մա-

սին: Երբ Ճշմա րիտ Աստ ծուն հայ հո յող այս ա սո րես տան ցի ամ-

բար տա վան միա պե տը երկր պա գում էր Նես րաք դիքի կռատա նը, 

նրա եր կու որ դի նե րը` Ադ րա մե լեքն ու Սա րա սա րը «նրան սրով 

հար վա ծե ցին և Ա րա րա տի եր կի րը 3փա խան»*: Սե նե քե րի մին փո-

խա րի նեց իր որ դի Ա սար հա դո նը (Դ Թագ. 19. 37, Ե սա յի 37. 38): 

Նույնն են վկա յում նաև ա սու րա կան տա րեգ րու թյուն նե րը: Ա սար-

հա դո նը (Աս սոր հադ դո նը) այդ խռո վա հույզ օ րե րի մա սին գրում 

է. «Նի սան ամս վա բա րեն պաստ օ րը ես հան դի սա վոր ար քու նիք 

մտա` սար սա փով լե ցուն մի տեղ, ուր կայա նում է թա գա վոր նե րի 

ճա կա տա գի րը: Եղ բայր նե րիս ա ռաջ նոր դում էր ան հող դողդ ո րո-

շու մը: Նրանք ու րա ցան աստվածներին և ա նա գո րույն գոր ծե րի 

ձեռ նա մուխ ե ղան` դա վեր նյու թե լով (…): Արքայա կան իշ խա նու-

1  Prithard J. B. Op. cit. Vol. I. P. 200.
2  Price I. M. Op. cit. P. 324.
* Ըստ պատ մա հայր Մ. Խո րե նա ցու` այս եղ բայր նե րից են սեր վում հա յոց Արծ րու նի-
ներն ու Գնու նի նե րը: Ու շագ րավ է նաև, որ «Սաս նա ծռե րի» շատ տար բե րակ նե րում 
Սա նա սարն ու Ադ րա մե  լե քը հի շա տակ վում են իբ րև Սաս նա ծռե րի նախ նի ներ:
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թյու նը զավ թե լու հա մար սպա նե ցին Սե նե քե րի մին` ի րենց հո-

րը (…): Գա հի բռնա տի րող նե րը ան հայտ եր կիր փա խան (…): Ես 

ու րա խու թյամբ իմ հոր գա հին բազ մե ցի (…): Ես Աս սոր հադ դոնն 

(Ա սար հա դոն) եմ` աշ խար հա կալ թա գա վո րը` Ա սո րես տա նի թա-

գա վո րը (…)` Սե նե քե րի մի (Սի նա քե րի բի) որ դին»1:1 Սե նե քե րի մի 

սպա նու թյան մա սին խոս վում է նաև Սե նե քե րի մի թո ռան մեկ ու-

րիշ բնա գրում2:2

Բա ցի այդ, Բա բե լո նիա յի հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը լույս 

են սփռում Ե զե կիա յի օ րոք ապ րած ևս մեկ նշա նա վոր անձ նա վո-

րու թյան վրա: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Բաղ դա նի որ դի Մա րո դաք 

Բաղ դա նը` Բա բե լո նիա յի ար քան, նա մակ և ըն ծա ներ է ու ղար կում 

Ե զե կիա յին, ո րով հե տև լսել էր, թե Ե զե կիան հի վան դա ցել է: Ե զե-

կիան մեծ ու րա խու թյամբ է ըն դու նում դես պան նե րին և նրանց 

ցույց է տա լիս իր ար քու նի քը (Դ Թագ. 20. 12–13): 

Շնոր հիվ հնա գի տա կան գտա ծո նե րի` մենք գի տենք, որ բա-

բե լա կան թա գա վո րը ժա մա նա կին մեծ հռչակ էր վա յե լում: Այ սօր 

մին չև իսկ նրա անձ նա կան սո վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող տե-

ղե կու թյուն ներ կան: Այս մար դը Նին վեի ո խե րիմ թշնա մին էր: 

Ուս տի օգտ վե լով Սե նե քե րի մի սպա նու թյան պա տեհ ա ռի թից` նա 

Ե զե կիա յի մոտ դես պան ներ ու ղար կեց, ով քեր պետք է սադ րեին 

Ե զե կիա յին` Ա սո րես տա նի դեմ ընդվ զե լու: Նա ա ռաջ էլ ու րիշ նե-

րին ևս մղում էր այդ բա նին, ին չը հայտ նի դար ձավ հնա գետ նե րի 

հայտ նա բե րած Սե նե քե րի մի եր կու բնագ րե րից: Դրան ցից մե կում 

նկա րագր ված է Քիշ քա ղա քի մոտ գտնվող դաշ տա վայ րում Մա-

րո դաք Բաղ դա նի և Ե լա մի զոր քե րի հան դեպ հաղ թա նա կը: Մյու-

սում հա ղորդ վում է, թե ինչ պես Մա րո դաք Բաղ դա նին հա ջող վեց 

այս ա սո րես տան ցի ար քա յի դեմ դա վեր նյու թել այն բա նից հե տո, 

երբ նա կան խա պես Է լա մի թա գա վոր Շուտ րուկ–Նա խուն տից 

ի րեն օգ նե լու հա մա ձայ նու թյուն ստա ցավ3:

1  Free J. P. Op. cit. P. 210. Keller W. ‘H Bίβλος …Σ. 362
2  Bright John. History of Israel. L.,1960. P. 288 ff.
3  Luckenbill D. D. Ancient Records of Assyria and Babylonia. Chicago: Univercity of 

Chicago Press, 1926. II,P. 116. §234; P. 128,129, §257.

17 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Որ Ե զե կիա յի մոտ ու ղար կած դես պան նե րի ա ռա քե լու թյու-

նը դի վա նա գի տա կան էր և Ա սո րես տա նի դեմ դա շինք ստեղ ծե լու 

նպա տակ ու ներ1, ե րևում է այն բա նից, որ Ե զե կիան բա բե լա ցի 

դես պան նե րին իր գան ձա րանն ու զի նա նո ցը ցույց տվեց (հմմտ. 

Դ Թագ. 20. 13, Ե սա յի 39. 2): Այս պես` հնա գի տու թյու նը վա վե-

րաց րեց Մա րո դաք Բաղ դա նի պատ մա կան անձ լի նե լու փաս տը և 

լու սա բա նեց նրա գոր ծու նեու թյու նը, այն է` հաս տա տեց, պար զա-

բա նեց սրբա զան բնագ րի այն տե ղե րը, ո րոնք հըն թացս բա զում 

դա րե րի` գիտ նա կան նե րի և հե տա զո տող նե րի հա մար հա նե լուկ 

էին:

 Հին Կտա կա րա նը հա ղոր դում է նաև Ե զե կիա յի կող մից կա-

տար ված մե ծա գույն տեխ նի կա կան մի շի նա րա րու թյան մա սին: 

Քա ղա քի ծե րե րի և այլ ե րևե լի այ րե րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե-

տո ռազ մա կան խորհր դի ժա մա նակ արքան ո րո շում կա յաց րեց 

փա կել Գե հո նի աղբ յուր նե րի ջրե րը, ո րոնք հո սում էին Ե րու սա ղե-

մից դուրս և գնում դե պի Ե նո մի ձո րը, և դրանց ըն թաց քը ստոր-

գետն յա ջրմու ղի մի ջո ցով ուղ ղել դե պի քա ղա քի ա րևմտ յան մա սը: 

Նա իս կա պես էլ փա կեց Գե հո նի աղբ յու րի ըն թաց քը, որ պես զի 

թշնա մի նե րին զրկի ջրից, ո րը գետ նի տա կով ուղ ղեց Սիո նից հա-

րավ–ա րև մուտք` պա րիսպ նե րից ներս, դեպի Կեդ րո նի հով տից 

փոքր–ինչ բարձր գտնվող ջրամ բա րը: Այս պես նա ա ռատ ջրեր բե-

րեց պա շար ված Ե րու սա ղե մի մի շրջան, ո րն ա պա հով էր Սե նե քե-

րի մի զոր քե րից (Դ Թագ. 20. 20, Բ Մնաց. 32. 3–4, 30):

 Ա պա ցուց ված է, որ այս ա մե նը բա ցար ձա կա պես ստույգ 

է: Գե հոն աղբ յու րն այ սօր էլ բխում է Ե րու սա ղե մում և կոչ վում 

է «Կույ սի աղբ յուր»: Իսկ ա վա զան–ջրամ բա րը Սի լո վա մի ա վա-

զանն է, ուր Տե րն ու ղար կեց ի ծնե կույ րին լվաց վե լու այն բա նից 

հե տո, երբ «կավ ծե փեց կույ րի աչ քե րին» (Հովհ. 9. 6–7): 

Հայտ նա բեր վեց նաև Ե զե կիա յի կա ռու ցած թու նե լը, ո րով Գե-

հո նի ջրե րը հո սում են դե պի Սի լո վա մի ա վա զան: Եր կա րու թյու-

նը 525 մ է, բարձ րու թյու նը 1,8 մ: 1880 թ. ջրանց քի հա րա վա յին 

1  Barton G. A. Archaeology and the Bible. P. 475. Նաև Caiger S. L. Bible and Spade. 
P. 153.
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ծայ րում, ո րին հա րում է Սի լո վա մի ա վա զա նը, շատ անս պա սե լի 

կերպով ար ձա նագ րու թյուն հայտ նա բեր վեց: Մի ա րաբ տղա, պա-

տա հա բար ա վա զանն ընկ նե լով և ցե խի մեջ թպրտա լով, հա սավ 

մյուս կող մը, ուր 60 սմ լայ նու թյամբ մի թու նել տե սավ: Թու նե լի 

հե տա զոտ ման ժա մա նակ հնա գետ նե րը կար դա ցին պա տի վրա 

փո րագր ված գրու թյու նը, ո րը Սի լո վա մի ա վա զա նի մուտ քից ըն-

դա մե նը մի քա նի քայ լի վրա էր գտնվում: Հա վա նա բար այս ար-

ձա նագ րու թյու նը շի նա րար նե րից մեկն էր փո րագ րել: Վեց տո ղից 

բաղ կա ցած բնագ րում աս վում է, թե ինչ պես բան վոր նե րը, ո րոնք 

թու նե լի հա կա ռակ կող մե րից էին սկսել փո րե լու աշ խա տանք նե-

րը, այն քան էին մո տե ցել ի րար, որ լսում էին մեկ մե կու և ի վեր ջո 

մեջ տե ղում հան դի պե ցին ի րար1: Այն տեղ նաև աս վում է, որ թու-

նե լի եր կա րու թյու նը 1200 կան գուն է: Քա նի որ հայտ նի է թունելի 

եր կա րու թյու նը (525 մ), ա պա շնոր-

հիվ այս գրու թյան կա րե լի ե ղավ 

ստույգ պար զել հրեա կան կան գու նի 

եր կա րու թյու նը, (43,75 սմ): (Ո մանց 

կար ծի քով կան գու նը 45,72 սմ է: Հա-

վա նա բար նրա եր կա րու թյու նը ժա-

մա նա կի հո լո վույ թում տար բեր է 

ե ղել): Թու նե լին առնչ վող ևս մեկ ու-

շագ րավ փաստ. այ սօր էլ տե սա նե լի 

է, որ հան դիպ ման վայ րում բան վոր-

նե րի եր կու խմբե րի արած փոր վածք-

նե րը տար բեր են թե՛ բարձ րու թյամբ, 

թե՛ փո րե լիս քլունգ նե րի թո ղած հետ-

քե րի բնույ թով2:

Ներ կա յումս Ե զե կիա յի թու նել 

կոչ վող այս հիա նա լի ջրա տա րի ար-

ձա նագ րու թյու նը Կոս տանդ նու պոլ-

սի թան գա րա նում է: Բլիս սի ղե կա-

1  Tompson J. P. Op. cit. P. 146.
2  Burrows M. Op. cit. P. 262.

Իր գահին բազմած Սենեքերիմ 
արքան: Լաքիսի պաշարումը 
պատկերող բարձրաքանդակից:
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վա րած պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ «Սի լո վա մի ա վա զա նը» 

հինկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում բա վա կա նին մեծ էր` 21,3 մ 

x 22,5 մ` ա րևմտ յան կող մից հիա նա լի սան դուղ քով և կող քի կա-

մա րա կապ եր կու սրահ նե րով հան դերձ (հա վա նա բար մե կը տղա-

մարդ կանց, մյուսը կա նանց հա մար)1: 

Ե զե կիա յի հա ջոր դը` Մա նա սեն, Հու դա յի թա գա վոր նե րի մեջ 

ա մե նից եր կարն է գա հա կա լել (Ք. ա. 687 թվից կամ 696–ից մին չև 

642 թ.): Հնա գետ ներն ար դեն ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ ու նեն 

նաև այս թա գա վո րի մա սին: Ա սո րես տան ցի ար քա Ա սար հա դո նի 

(այ սինքն` Աս սոր հադ դո նի, Ք. ա. 681–668 թթ.) «Տա րեգ րու թյան» 

մեջ հի շա տակ վում է Մա նա սեի ա նու նը ար քա յա կան պա լատ 

կա ռու ցե լու հա մար Ա սո րես տա նին հար կեր վճա րող ար քա նե րի 

թվում2:

Բա ցի այդ, Մա նա սեի հե թա նո սա կան կրո նա կան սո վո րույթ-

նե րը կա րող են էլ ա վե լի լավ հաս կաց վել հնա գի տու թյան շնոր-

հիվ ձեռք բեր ված ա րևել յան կրոն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե-

րի հի ման վրա: Հայտ նի է, որ Մա նա սեն իր հոր հա կոտն յան էր. 

նա վե րա կանգ նեց բար ձունք նե րի մեհ յան նե րը, ո րոնք քան դել 

էր Ե զե կիան, կա ռու ցեց Բա հա ղի զո հա սե ղա նը (Դ Թագ. 21. 3): 

Հատ կան շա կան է Ե սա յի մար գա րեի դա ռը ող բը. «Ինչ պե՜ս պոռ-

նիկ դար ձավ հա վա տա րիմ քա ղաք Սիո նը, ո րը լի էր հա վա տով, 

ուր ար դա րու թյունն էր բնակ վում, իսկ այժմ` մար դաս պան նե րը» 

(Ե սա յի 1. 21): Ռաս–Շամ րա յի (հին Ու գա րիթ) հրաշալի գտա ծո-

նե րը փարատում են Ե սա յի մար գա րեի` դառ նու թյամբ և հան-

դի մա նու թյամբ առ լե ցուն ող բի հանդեպ մեր տա րա կու սան քը: 

Ռաս–Շամ րա յի գտա ծո նե րը օգ նում են տես նե լու Բա հա ղի պիղծ 

պաշ տա մուն քի ի րա կան պատ կե րը: Օ սեե մար գա րեի հան դի մա-

նու թյան հիմ նա կան թի րա խը նույն պես այս պաշ տա մունքն էր: 

Ի դեպ Մա նա սեի օ րոք Ե նո մի ձո րում Մեղ քոմ հեթանոսական 

աստծուն զո հա բե րած մա նուկ նե րի մա սին վկա յու թյու նը (Դ Թագ. 

23. 10) հաս տատ վեց հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րով3:

1  Short A. R. Op. cit. P. 40.
2  Pritchard J. A. Op. sit. Vol. I. P. 201.
3  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 147,169-170.



    261

Ան շուշտ, հնա գի տա կան այլ ա պա ցույց ներ էլ կան, ո րոնք 

լիար ժե քո րեն հաս տա տում են Ե զե կիա և Մա նա սե ար քա նե րի 

մա սին հինկ տա կա րան յան փաս տե րը. մենք թվար կե ցինք դրան-

ցից միայն ա մե նա կա րևոր նե րը:

ՀՈ ՍԻԱ ՅԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄՆ ՈՒ ԳՈՐ ԾԵ ՐԸ

Հո սիան ութ տա րե կան հա սա կում թա գա վոր դար ձավ և 

Հու դա յում թա գա վո րեց 31 տա րի: Նա բա րե պաշտ տի րա-

կալ էր. «Նա հա վա տա րիմ գտնվեց Տի րոջ առ ջև»: Ղե կա վա րում 

էր Տա ճա րի վե րա կա ռու ցու մը, ո րի ըն թաց քում Քեղ քիա քա հա-

նա յա պե տը գտավ օ րեն քի գիր քը: Սա փան դպի րն այն ըն թեր ցեց 

ար քա յի առ ջև (Դ Թագ. 22. 1–10): Ա պա Հո սիան հրա մա յեց ըն-

թեր ցել այն ողջ ժո ղովր դի առ ջև և ողջ ժո ղովր դով Աստ ծո ա ռաջ 

ուխտ ա րեց, որ կկա տա րի Աստ ծո պատ վի րան նե րը: Արդ յուն քում 

թա գա վո րը կռա պաշ տու թյու նն ար մա տա խիլ ա նե լու և ժո ղովր դի 

ու ղիղ հա վա տը զո րաց նե լու ուղ ղա կի և արդ յու նա վետ մի ջոց ներ 

ձեռք ա ռավ (Դ Թագ. 23. 1–20):

Հնա գետ նե րի ջան քե րի շնոր հիվ այս անց քե րը լիո վին հաս-

տատ վե ցին: Ըստ ո մանց` Տա ճա րի վե րա կա ռուց ման և վե րա-

կանգն ման ըն թաց քում գտնված օ րեն քի գիր քը Մով սե սի Հնգա-

մատ յա նի բնօրինակն էր (հմմտ. Բ Մնաց. 34. 14), ո մանք էլ կար-

ծում են, թե Հնգա մատ յա նի գրքե րից մեկն էր` Բ Օ րի նա ցը, ո րը 

զե տեղ ված էր տա պա նա կի մեջ: Սա կայն մե րօր յա ռա ցիո նա լիստ-

ներն ա սում են, որ դա օ րեն քի գիր քը չէր, քան զի այն իբր թե ա վե-

լի ուշ շրջա նի ար գա սիք է…

Հին Կտա կա րա նը, սա կայն, հա վաս տում է, որ Բ Օ րի նա ցը բո-

վան դա կում է այն, ինչ Աստ ված ա սել է Մով սե սին, և այն, ինչ Մով-

սե սն ա սել է ժո ղովր դին և օ րի նա կա նաց րել (տես Բ Օր. 1. 1; 5. 1; 

27. 1; 29. 1; 31. 1): Այս պես ու րեմն` Բ Օ րի նա ցն ա մե նևին էլ ուշ 

շրջա նի գիրք չէ: Բա ցի սրա նից, այն փաս տը, որ ինչ պես Հո սիան, 

այն պես էլ ժո ղո վուր դը զար մա նում և ապ շում էին հայտ նա բեր-

ված գրքի հա մար, ա պա ցու ցում է, որ այդ գիր քը նրանց ան ծա նոթ 
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չէր: Ե թե նրա մա սին ո չինչ չի մա նա յին, ա պա մին չև Ք. ա. 621 թ. 

ան հայտ նոր օ րենք չէին ըն դու նի: Ա վե լին, այն որ Ե րե միան, ով 

միշտ հեր քում էր սու տը, լռու թյուն է պահ պա նում և չի դա տա պար-

տում դա, ա սել է թե որ դա ճշմար տու թյուն է սկզբից մին չև վերջ: 

Հնա գետ նե րը նպաս տե ցին նաև ռա ցիո նա լիստ նե րի այդ սուտ 

պնդում նե րի հերք մա նը: Հնա գի տու թյու նը վկա յում է, որ ոչ մի ան-

հա վա նա կան բան չկա այն բա նում, որ գտնված գի րքը Բ Օ րի նա-

ցի բնօ րի նա կը լի ներ և որ այն դրված լի ներ Տա ճա րի հիմ քում մի 

քա նի հար յու րամ յակ ա ռաջ` Սո ղո մո նի օ րոք, երբ վեր ջի նիս հրա-

մա նով (Ք. ա. մոտ 967 թ.) սկսվեց Տա ճա րի կա ռու ցու մը: Այս եզ-

րա կա ցու թյա նը կա րե լի է հան գել պե ղա ծո նե րի շնոր հիվ. այն ժա-

մա նակ ըն դուն ված էր հին շի նու թյուն նե րի հիմ քում կա րևոր փաս-

տաթղ թեր և բնագ րեր դնել, ինչ պես որ մեր օ րե րում է ըն դուն ված 

շեն քե րի հիմ քում հու շա գիր և այլ ի րեր զե տե ղել: Մենք տվյալ ներ 

ու նենք, որ Բա բե լո նի ար քա Նա բո նի դը (Ք. ա. 555–538 թթ.)` մո-

լե ռանդ կռա պաշ տը, նաև հնա գետ էր: Նա պե ղում էր ար դեն իսկ 

նրա օ րոք հնա մե նի զո հա սե ղան նե րի և տա ճար նե րի ա վե րակ նե-

րը և վեր ծա նում ու թարգ մա նում հայտ նա բե րած հին վի մագ րե րը: 

Նա բո նի դը պատ մում է Բա բե լո նիա յի Սիպ պար քա ղա քի Շա մա շի 

տա ճա րում անց կաց րած իր աշ խա տանք նե րի մա սին1: Տա ճա րը 

վե րա կա ռուց վեց Նաբուգո դո նո սո րի կող մից, ո րը, սա կայն, Նա-

բո նի դի ժա մա նակ նե րում խարխլ վել էր: Նա բո նի դն իր գոր ծու-

նեու թյու նը բնու թագ րում է այս պես. «Երբ ես Շա մա շին դուրս 

հա նե ցի տա ճա րից և նրան այլ կա ցա րան տվե ցի, ա պա քան դե ցի 

տա ճա րը և նրա հնամ յա հիմ քում սկսե ցի վի մագ րեր փնտրել: 18 

կան գուն խո րու թյան վրա հա սա հիմ քին, ո րի մեջ Նա րամ–Սի նի` 

Սար գոն (I) թա գա վո րի որ դու գրու թյու նը կար: Ինձ նից ա ռաջ և ոչ 

մի տի րա կա լի 3200 տա րի նե րի ըն թաց քում չէր հա ջող վել գտնել 

այդ (ժա մա նա կա հատ վա ծը, ան շուշտ, չա փա զանց ված է, ե թե հա-

վա տանք Նա րամ–Սի նի կյան քի ժա մա նա կա կից թվագ րու թյուն-

նե րին. փաս տա թուղ թը ըն դա մե նը 1700 տար վա վա ղե մու թյուն 

1 Տե՛ս. Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 159.
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ու նի – թարգմ. ծա նոթ.), Շա մա շը ինձ, այո՛, հենց ինձ ար տո նեց 

գտնել այդ»1:

Այս պի սով, ե թե օ րեն քի պատ ճե նը զե տեղ վել էր Սո ղո մո նի 

(Ք. ա. X դ.) Տա ճա րի հիմ քում, ին չը չի բա ցառ վում, ինչ պես որ 

թա գա վոր–հնա գետ Նա բո նի դի վե րո հիշ յալ պա րա գա յում է, ա պա 

օ րեն քի այս ձե ռա գի րը պետք է վե րագ րել մի ժա մա նա կի, ո րը 300 

տա րով նա խոր դում է Ք. ա. 621 թվին: Այս կերպ գի տու թյու նը չի 

ըն դու նում ռա ցիո նա լիստ նե րի պնդում նե րը: 

Սրա նից զատ, հնա գի տու թյու նը վա վե րաց նում է նաև բա րե-

պաշտ թա գա վոր Հո սիա յի ձե ռամբ Մեղ քո մի պաշ տա մուն քի ոչն-

չաց ման ի րո ղու թյու նը (Դ Թագ. 23. 10)2:

Հնա գի տու թյու նը լույս սփռեց ևս մեկ անց քի վրա, ո րին Հին 

Կտա կա րա նը շատ համառոտ է անդ րա դար ձել և ո րը տա րա կու-

սան քի տե ղիք է տվել: Ըստ Հին Կտա կա րա նի` «Այդ օ րե րին Ե գիպ-

տո սի ար քա Նե քա վով փա րա վո նը Եփ րատ գե տի մոտ հար ձակ վեց 
Ա սո րես տա նի ար քա յի վրա: Հո սիա ար քան նրան ըն դա ռաջ գնաց, 

և երբ Նե քա վո վը տե սավ նրան, սպա նեց Մա կեդ դո վում» (Դ Թագ. 

23. 29): Տա րի ներ շա րու նակ հար ցա կա նի տակ էր, թե ին չու Հո սիան 

պա տե րազ մի ե լավ փա րա վո նի դեմ, ե թե վեր ջինս «հար ձակ վեց» 

հրեա նե րի դարավոր թշնա մի Ա սո րես տա նի վրա: Սա կայն Բրի-

տա նա կան հնա գի տա կան թան գա րա նի ա սու րա գետ Ս. Ի. Գեդ դի 

հայտ նա բե րած կա վե սա լի կը լույս սփռեց այս հար ցի վրա ևս: Սա-

լի կում հա ղորդ վում է, որ Նին վեն այդ ժամ ըն կել էր և Նե քա վո վը ոչ 

թե Ա սո րես տա նի դեմ ե լավ, այլ օգ նու թյան հա սավ Մի ջա գետ քում 

ա պաս տան ո րո նող ա սո րես տան յան բա նա կի մնա ցոր դին: Այն պես 

որ Նե քա վո վը ոչ թե դեմ, այլ Ա սո րես տա նի կողմն էր: Իսկ Հո սիան 

չէր կա մե նում, որ իր թշնա մի նե րին` ա սո րես տան ցի նե րին, ո րևի ցե 

օգ նու թյուն ցույց տրվեր: Ուս տի գնաց Մա կեդ դով, որ պես զի խան-

գա րի Նե քա վո վին: Ճա կա տա մար տի ժա մա նակ էլ Հո սիան վի րա-

վոր վեց և սպան վեց: Այս պես սա լի կը, ո րը վեր ծա նեց Գեդ դը, բա-

ցատ րում է, որ եբ րա յե րե նում «դեմ» բա ռը մեկ այլ ի մաստ էլ ու նի` 

1 Տե՛ս սույն բնագ րի թարգ մա նու թյու նը. Price I. M. The Dramatic Story of Old Testa-
ment History N. Y. գրքում: Revell, 2nd ed.,1935. P. 364.

2 Ա վե լի հան գա մա նա լից տե՛ս Free J. P. Op. cit. P. 216-217.
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նշա նա կում է «ա նու նից» կամ «կող մում»1: Այս պես հե տա զո տող նե-

րի հար ցի պա տաս խա նը գտնվեց: Սուրբ Գիր քը բա ցար ձա կա պես 

ստույգ է այս անց քե րի իր շա րադ րան քում: Պար զա պես Յո թա նաս-

նից թարգ մա նու թյան մեջ եբ րա յա կան այս բա ռը թարգ ման վել էր 

«դեմ»:

ՀԵ ՔՈ ՆԻԱ ԱՐ ՔԱՆ ԱՔ ՍՈ ՐՈՒՄ

Ըստ աստ վա ծա շունչ Հին Կտա կա րա նի` Նե քա վով փա-

րա վո նը գա հըն կեց ա րեց Հո վա քա զին` Հո սիա ար քա յի 

որ դուն, և գա հին նստեց րեց Հո սիա յի մյուս որ դուն` Ե ղիա կի մին, 

և նրա ա նու նը փո խե լով` Հո վաքիմ դրեց: Ակ նե րև է, որ Հո վա կի-

մը Ե գիպ տո սի դաշ նա կիցն էր (Դ Թագ. 23. 34–35): Բայց Ք. ա. 

605 թ. ե գիպ տա կան զոր քը Եփ րատ գե տի մոտ` Կար քե մի շում, 

պար տու թյուն կրեց բա բե լա ցի նե րից, ով քեր դրա նից հե տո Պա-

ղես տի նի վրա պա տե րազ մի ե լան: Հո վա կի մը գա հա կա լեց Ք. ա. 

մինչ 598/597  թ.՝ դառ նա լով Բա բե լո նի ար քա Նաբուգո դո նո սո րի 

հար կա տուն: Նրա նից հե տո գա հին նստեց նրա որ դի Հո վա քի մը 

(Հե քո նիան), սա կայն այս տաս նու թամ յա ար քան ե րեք ա միս անց 

են թարկ վեց Նաբուգո դո նո սո րի հար ձակ մա նը: Բա բե լա ցի նե րը 

գրա վե ցին Ե րու սա ղե մը, գե րե ցին Հե քո նիա յին (նույն ին քը Հոա-

քի նը, Հո վա քի մը) և ըն տա նի քով հան դերձ աք սո րե ցին: Այդ ժա-

մա նակ խո րա ման կո րեն գե րի քշվե ցին նաև Ե րու սա ղե մի բո լոր 

ազ դե ցիկ այ րե րը, ա ռաջ նորդ ներն ու ար հես տա վոր նե րը: Այս պես 

Ե րու սա ղե մում միայն Բա բե լո նի հա մար նվազ վտան գա վոր մար-

դիկ ու աղ քատ նե րը մնա ցին: Բա բե լա ցի նե րի ար քան թա գա վո-

րեց րեց 21–ամ յա Մեթ թաա նիա յին և ա նու նը փո խե լով` Սե դե կիա 

դրեց (Դ Թագ. 24. 12–18): Հու դա յի ար քա Հե քո նիան` իբ րև քա ղա-

քա կան բան տարկ յալ, Բա բե լո նում մնաց 37 տա րի: Ըստ Սուրբ 

Գրքի` այս ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջում Բա բե լո նի Ե վիլ մա րո-

դաք ար քան «նրան հա նեց բան տից … նրա ա թո ռը Բա բե լո նում 

իր մոտ գտնվող այլ թա գա վոր նե րի ա թո ռից բարձր դրեց: Նրա 

1  Free J. P. Op. cit. P. 218-219.
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բան տա յին հա գուստ նե րը փո խեց, և Հո վա քի մը միշտ նրա հետ 

էր հաց ու տում: Հո վա քի մի ապ րուս տի մի ջոց նե րը` որ պես հա նա-

պա զօր յա ապ րուս տի մի ջոց ներ, նրան տրվում էին ար քա յա կան 

տնից ա մեն օր` մին չև նրա կյան քի վեր ջը» (Դ Թագ. 25. 27–30): 

Հնա գի տու թյու նը լիար ժե քո րեն տա լիս է այս անց քե րի բա ցատ-

րու թյու նը:

1. Թելլ–Բեյթ–Միր սի մում (անց յա լում` Դա բիր)` Քեբ րո-

նից 13  կմ հա րավ–ա րև մուտք ըն կած այն վայ րում, որտեղ, ինչ-

պես կարծ ում էին, գտնվում էր սուրբգ րա յին Կա րիաթ–Սե ֆե րը 

(«Դպիր նե րի 1քա ղա քը»*. սա Դա բի րի հին ան վա նումն է, հմմտ. 

Հե սու 15. 15, Դատ. 1. 11,12),ար ձա նագ րու թյուն նե րի մեջ հան դի-

պեց Հո վա քիմ ա նու նը: Պե ղում նե րը ղե կա վա րում էին հնա գետ ներ 

Օլբ րայթն ու Կայ լը: Ք. ա. 600 թ. դույզն–ինչ ուշ թվագր վող վե րին 

շեր տից հայտ նա բեր վե ցին սա փո րի կան թեր` վրան կնի քի դրոշմ-

վածք` հե տև յալ մա կագ րու թյամբ. «Պատ կա նում է Ե ղիա կի մին` 

Ի հո քի մի կա ռա վար չին»: Այս ա նու նը` Ի հո քի մը, սուրբգ րա յին Հո-

վա քիմ ան վան տար բե րակն է: Հե տևա բար կնի քի դրոշմ ված քում 

ի րա կա նում գրված է. «Պատ կա նում է Ե ղիա կի մին` Հո վա քի մի 

կա ռա վար չին»: Հա վա նա բար Ե ղիա կի մի ու սե րին էր դրված Հո-

վա քի մի ու նեց ված քի պահ պան ման պա տաս խա նատ վու թյու նը, 

քա նի դեռ վեր ջինս գտնվում էր բա բե լոն յան 2աք սո րում1:

2. Գեր մա նա ցի հնա գետ պրո ֆե սոր Ռո բերտ Կոլդ վե յը Բա բե-

լո նում իր զար մա նահ րաշ պե ղում նե րի արդ յուն քում (1899–1917 

թթ.) բա ցեց «կա խո վի այ գի նե րը» («յոթ հրա շա լիք նե րից մե կը») 

և այլ ար ժե քա վոր պե ղա ծո նյու թեր, ո րոնց մեջ բա զում ար ձա-

նագ րու թյուն ներ կա յին: Նաբուգո դո նո սո րի պա լա տում հայտ-

նա բեր ված 300 կա վե սա լիկ նե րը տա րի ներ շարունակ ի րենց 

վեր ծան մանն էին սպա սում: Միայն 1933 թ. հե տո դա հա ջող վեց 

ա սու րա գետ Ե. Ֆ. Վայդ նե րին: Նա ա պա ցու ցեց, որ այդ սա լիկ-

նե րը պա րու նա կում են ձեթ ստա նա լու վե րա բեր յալ հար յու րա վոր 

ստա ցա կան ներ, ո րոնք տրվում էին Բա բե լոն աք սոր ված նե րին 

և գե րի նե րին: Սա լիկ նե րում հա ղորդ վում է գե րու ա նու նը, մաս-

* Հա յե րեն սրբա զան բնագ րե րում` «Նա մա կաց քա ղա քը»:
1 Albright W. F. The Archaeology of Palestine and the Bible…P. 125.
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նա գի տու թյու նը և ազ գու թյու նը: Հու դա յի թա գա վոր Հո վա քի մի 

ա նու նը հան դի պում է ե րեք սա լիկ նե րում: Դրան ցից մե կում նշված 

են նաև նրա հինգ որ դի նե րի ա նուն նե րը: Այդ սա լիկ նե րում գրված 

է. «Հաու քին (այ սինքն` Հո վա քիմ – Ն. Վ.) թա գա վո րին…–10 չափ 

(“սի լա“) ձեթ, Հա քի նու (այ սինքն` Հո վա կիմ –Ն. Վ.) Հե… թա գա-

վո րին – 2½ ձե թի չափ, Հու դա յի թա գա վոր Յա հու դուի (այ սինքն` 

Հո վա քի մի – Ն. Վ.) որ դի նե րին…1½ չափ (ձեթ – Ն. Վ.), Ար վա դից 

ե րեք հյուս նե րից յու րա քանչ յու րին կես չափ ձեթ, Բիբ լո սից ութ 

հյուս նե րին 11½ չափ` յու րա քանչ յու րին մեկ չափ…, 3½ չափ յոթ 

հույն հյուս նե րին` յու րա քանչ յու րին ½ չափ, կես չափ Նա բուետր 

հյուս նին, 10 (չափ –Ն. Վ.) Հակ կուու քի նին (այ սինքն` Հո վա քի-

մին – Ն. Վ.)` Յա կու դի (այ սինքն` Հու դա յի) ար քա յի որ դուն, 2½ 
չափ Յա կու դա (Հու դա – Ն. Վ.) ար քա յի որ դի նե րին` ձե ռամբ իր 

(գոր ծա վար – Ն. Վ.) Կա նաա յի»1: Շատ հու զիչ է ձեռ քում պա հել 

Հու դա յի գա հըն կեց ար քա յի օ րա բաժ նի մա սին վկա յու թյուն նե րը, 

ո րոնք ա վե լի քան 2500 տա րի ա ռաջ են գրվել: Այս ստա ցա կան նե-

րը, ո րոնք թվագր վում են Ք. ա. մոտ 592 թվա կա նով, խո սում են 

Հո վա քի մի և իր ըն տա նի քի` Բա բե լո նում` ի րենց գե րե վա րու թյու-

նից մի քա նի տա րի անց գտնվե լու մա սին2:

3. 1955 թ. «Քաղ դեա կան ար քա նե րի ժա մա նա կագ րու թյան» 

թարգ մա նիչ Դ. Զ. Վայզ մա նը կար դաց հե տև յա լը. «Յո թե րորդ 

տար վա քաղ սև (հա մա պա տաս խա նում է մեր դեկ տեմ բե րին) ամ-

սում Աք քա դի (այ սինքն` Բա բե լո նի) ար քան հա վա քեց իր զոր քը, 

Խաթ թի երկ րի դեմ ե լավ (այ սինքն` Ա սո րի քի), ճամ բար խփեց 

հրեա նե րի քա ղա քի դի մաց և ա դար ամս վա երկ րորդ օ րը (Ք. ա. 

597 թ. մար տին) գրա վեց քա ղա քը և գե րե վա րեց ար քա յին (Հո վա-

քի մին): Նրա փո խա րեն իր հա յե ցո ղու թյամբ ու րի շին (Սե դե կիա-

յին) թա գա վո րեց րեց, շատ ծանր հար կեր սահ մա նեց և Բա բե լոն 

քշեց նրանց (Հո վա քի մին և նրա ըն տա նի քը)»3:

1  Pritchard J. P. Op. cit. Vol. I. P. 205.
2  Albright W. F. The Biblical Period. Blackwell, Oxford. 1950. P. 47.
3  Wiseman D. J. Chronicles of Chaldean Kings. L.,1956. P. 73.
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Բա բե լո նի ար քու նի գրագ րի այս գրա ռումն ա ռա ջին ոչ սուրբգ-

րա յին տե ղե կու թյունն է Ե րու սա ղե մի վրա Նաբուգո դո նո սո րի 

ա ռա ջին հար ձակ ման (Ք. ա. 597 թ.) մա սին:

Այս պի սով Հին Կտա կա րա նի սրբա զան բնագ րում ար ծած-

ված ե րեք կա րևո րա գույն փաս տե րը հաս տատ ված են հնա գի-

տու թյամբ` նույ նիսկ ա մե նաան շան ման րա մաս նու թյուն նե րով 

հան դերձ: Դրանք են` ա) Ե ղիա կի մի և Հո վաքի մի ա նուն նե րը, բ) 

Բա բե լո նի ար քա յի` աք սոր յալ Հո վա քի մի հա մար սահ մա նած հա-

նա պա զօր յա ապ րուս տի մի ջոց նե րը, գ) Նաբուգո դո նո սո րի` Ե րու-

սա ղե մի վրա հար ձակ վելն ու գրա վե լը և Հե քո նիա յի փո խա րի նու-

մը Սե դե կիա յով:

ՍԵ ԴԵ ԿԻԱՆ ԵՎ Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԵ ՄԻ ԱՆ ԿՈՒ ՄԸ

Հու դա յի ար քա Սե դե կիա յին գա հին նստեց րին բա բե լա-

ցի նե րը, և նա հա վա տա րիմ մնաց իր տե րե րին: Սա կայն 

քա նի որ եր կի րն զգա լիո րեն փոք րաց ել էր (Ե րեմ. 13. 19), Բա բե-

լո նի դեմ դժգո հու թյան ա լիք էր բարձ րա նում և Սե դե կիա յին հար-

կադ րում էին բա բե լա ցի նե րի դեմ դա շինք կնքել և ել նել` կորս ված 

հո ղե րը ետ բե րե լու նպատակով (Ե րեմ. 28. 1–4): Բա բե լա ցի նե-

րի հա կա ռա կորդ նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն այն քան հա ջող էին, 

որ ի րենց կող մը գրա վե ցին ժո ղովր դին և ազ դե ցին Սե դե կիա յի 

վրա, ով, այ նուա մե նայ նիվ, տա տան վում և անվճ ռա կա նու թյուն էր 

դրսևո րում: Ի վեր ջո նա տե ղի տվեց և սկսեց ընդ դեմ Բա բե լո նի 

գաղտ նի խորհր դակ ցու թյուն ներ հրա վի րել: Իսկ երբ Ե գիպ տո սի 

գա հին նստեց Ապ րիես փա րա վո նը (Ք. ա. 588–568 թթ.), ապս-

տամ բու թյան ո րո շու մը վերջ նա կա նա պես կա յաց վեց, և Սե դե-

կիան ընդվ զեց Բա բե լո նի դեմ (Դ Թագ. 24. 20): Իսկ թե դրան ինչ 

հա ջոր դեց, այն է` Նաբուգո դո նո սո րի կայ ծակ նա յին հար ձա կու մը, 

քա ղա քի և տա ճա րի սար սա փե լի ա վե րու մը, գե րե վա րու թյու նը և 

այլ չա րիք ներ, այս ա մե նի մա սին մեզ պատ մում է Հին Կտա կա րա-

նի աստ վա ծա շունչ բնա գի րը (Դ Թագ. 25 և Ե րեմ. 39. 1–10):
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Հնա գի տա կան վկա յու թյուն նե րով հաս տատ ված այս ահ ու 

սար սափ ներշն չող անց քե րը տպավորիչ և բազ մա թիվ են: Փոր-

ձենք դրանք հնա րա վո րին չափ հա կիրճ շա րադ րել:

1. Սե դե կիա յի օ րոք, երբ Ե րու սա ղե մի ան կու մն օր հա սա կան 

էր դառ նում, Մեծն Ե րե միա մար գա րեն բո ցա վառ հա վա տով Աստ-

ծուց շնորհ ված մար գա րեու թյունն էր հռչա կում: Նա ա սում էր. 

«Իսկ քաղ դեա ցի նե րը կրկին պի տի վե րա դառ նան այս տեղ. պի տի 

պա տե րազ մեն այս քա ղա քի դեմ, պի տի գրա վեն և հրով պի տի 

այ րեն այն»: Այս պես է ա սում Տե րը. «Դուք ձեզ մի՛ խա բեք այն բա-

նով, թե «Քաղ դեա ցի նե րը ե լան հե ռա ցան մեզ նից»: Նրանք ձեզ-

նից ձեռք չեն քա շե լու: Ան գամ ե թե ձեզ հետ կռվող քաղ դեա ցի-

նե րի ամ բողջ զոր քը կո տո րեք, այն վի րա վոր նե րը, ո րոնք մնա լու 

են նրան ցից, ա մեն կող մից պի տի բոր բոք վեն ու հրով այ րեն այս 

քա ղա քը» (Ե րեմ. 37. 8–10): Մեծ մար գա րեի կան խա սա ցու թյան 

ի մաս տը պար զից էլ պարզ էր. Ե րու սա ղե մի ան կումն ու կոր ծա նու-

մը կան խո րոշ ված էր Աստ ծուց: Ա մեն դի մադ րու թյուն ձա խող ման 

էր դա տա պարտ ված, ուս տի պետք չէր ա նի մաստ ար յուն հե ղել:

Ո րոշ զո րահ րա մա նա տար ներ Սե դե կիա յին ի րա զե կե ցին Ե րե-

միա յի այս մար գա րեու թյան մա սին, ո րը, սա կայն, ճշմա րիտ մար-

գա րեու թյուն էր, քան զի Աստ ծուց էր: Այս այ րե րը ամ բաս տա նե-

ցին Ե րե միա յին ազ գա յին շա հե րին դա վա ճա նե լու մեջ` Ե րե միա-

յին հոր ջոր ջե լով մարդ, ով իր մար գա րեու թյամբ «թու լաց նում է 

կռվող մարդ կանց բա զուկ նե րը» (Ե րեմ. 38. 4), այ սինքն` կա պում 

է ռազ միկ նե րի ձեռ քե րը և այդ պի սով թույլ չի տա լիս նրանց մին չև 

վերջ ո գևո րու թյամբ կռվել: 

1935 թ. հին Լա քի սի հետ նույ նաց վող Թելլ–ադ–Դու վեյ րեում 

անց կաց ված պե ղում նե րի ըն թաց քում Ջեյմս Լես լի Սթար կե յը 

տար բեր ռազ մա կան զե կու ցագ րեր բո վան դա կող 18 կա վե սա լիկ-

ներ գտավ: Դրանք գրված էին ինչ–որ սպա յի կող մից Լա քի սում 

գտնվող մի ա վագ սպա յի հա մար: Հնա գետ Օլբ րայ թը նկա տում է, 

որ դրան ցից մե կում (հա մար 6) սպան գան գատ վում է, որ ար քու-

նի բարձ րաս տի ճան հրա մա նա տար նե րի հրա ման նե րը ժո ղովր դի 

«բա զուկ նե րը թու լաց նում են», (այ սինքն` կա պում են ձեռ քե րը): 
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«Լա քի սի նա մա կը» գրող զին վո րա կա նը գոր ծա ծում է «թու լաց-

նում են բա զուկ նե րը» ար տա հայ տու թյու նը, որ պես զի բնու թագ րի 

ար քու նի բարձ րաս տի ճան հրա մա նա տար նե րի գոր ծո ղու թյուն-

նե րը, այ նինչ Ե րե միա յի գրքում հի շա տակ ված զո րահ րա մա նա-

տար նե րը (38. 4) նույն ար տա հայ տու թյամբ բնու թագ րում էին 

Ե րու սա ղե մի գա լիք կոր ծան ման վե րա բեր յալ Ե րե միա յի մար գա-

րեու թյու նը: Պարզ վում է, որ ար քա յա կան սպա ներն էին մե ղա վոր 

հենց այն բա նում, ին չում փոր ձում էին մե ղադ րել աստ վա ծաշ նորհ 

մար գա րեին1:

2. «Լա քի սի խե ցե բե կոր նե րում» (այդ պես էին ան վան վել 

Սթար կե յի գտա ծո նե րը), ո րոնք թվագր վում են Ե րե միա յի ժա մա-

նակ նե րով և կազմ վել են անց քե րի ա կա նա տես նե րի կող մից, հի-

շա տակ վում են նաև Սուրբ Գրքում հան դի պող բազ մա թիվ ա նուն-

ներ: Թեև անհ նար է պար զել, թե այդ ա նուն նե րը Հին Կտա կա րա-

նում հի շա տակ ված ան ձանց են պատ կա նում, թե ոչ, բայց հատ-

կան շա կան է, որ վե րո հիշ յալ խե ցե բե կոր նե րում հի շա տակ ված 

ե րեք ա նուն նե րը միայն Ե րե միա յի գրքի սրբա զան բնագ րում են 

հան դի պում: Այդ ա նուն ներն են` Գա մա րիա (Ե րեմ. 36. 10; 29. 3), 

Հե քո նիա (35. 3) և Նե րիա (36. 4): Հան դի պում են նաև Մաթ թա-

նիա և Ե րե միա ա նուն նե րը, ո րոնք, սա կայն, պատ կա նում են մեկ 

այլ, բայց ոչ Ե րե միա մար գա րեի դա րաշր ջա նին: Խե ցե բե կոր նե-

րում հո լով ված Ե րե միա ա նու նը ան պայ ման չէ, որ մար գա րեի նը 

լի նի: «Ին չևէ, փաս տը մնում է փաստ, – եզ րա կաց նում է հնա գետ 

Ֆրին, – որ հնա գետ նե րի ձեռ քում Հու դա յում ապ րող Ե րե միա յի 

ժա մա նակ նե րում գրված և ու ղարկ ված ռազ մա կան զե կու ցա գրեր 

կան: Այս ու ղերձ նե րը բո վան դա կում են ա նուն ներ, ո րոնք հի շա-

տակ վում են մար գա րեի կող մից»2: Բա ցի այդ, Հաու պեր տը նկա-

տում է, թե պետք չէ զար մա նալ այն բա նի հա մար, որ մենք մին չև 

վեր ջին ժա մա նակ ներս չու նեինք այն պի սի հնա գի տա կան գտա ծո-

ներ, ինչ պի սիք «Լա քի սի խե ցե բե կոր ներն» են, որտեղ ուղ ղա կիո-

րեն հի շա տակ ված կլինեին Աստ վա ծաշն չում տեղ գտած անց քե-

1  Prithard J. B. Op. cit. Vol. I. P. 214.
2  Free J. B. Op. cit, P. 223.
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րը: Այդ բնագ րե րը Հին Կտա կա րա նի «Ե րե միա մար գա րեի գրքի 

էա կան լրա ցում ներն» են1:

3. Ըստ Հին Կտա կա րա նի` Ե րե միա յի օ րոք, երբ բա բե լա ցի նե րը 

հար ձակ վել և մե կը մյու սի հե տևից գրա վում էին Հու դա յի քա ղաք-

նե րը (Ք. ա. մոտ 583–586 թթ.), Լա քիսն ու Ա զե կան շա րու նա կում 

էին դի մադ րել (հմմտ. Ե րեմ. 34. 7): Նրանց ամ րոց նե րը տա կա վին 

ա նա ռիկ էին: Դարձ յալ այս նույն «Լա քի սի խե ցե բե կոր նե րը» այս 

փաս տի վե րա բեր յալ ապ շե ցու ցիչ ա պա ցույց ներ են տալիս մեզ: 

Իր հրա մա նա տա րին` Լա քի սի ամ րո ցի պա րե տին` Յաո շին, հղված 

ա ռա ջա վոր դիր քե րից մե կի սպա յի կող մից գրված նա մա կում (կամ 

հա մար 4 խե ցե բե կո րում) աս վում է. «Թող Յահ վեն իմ տի րո ջը բա-

րի լու րեր լսե լու ար ժա նաց նի (…): Մեր ու շադ րու թյու նը կենտ րո-

նա ցած է Լա քիս քա ղա քի դի տա կե տե րի ազ դան շա նորդ նե րի վրա` 

հա մա ձայն այն տար բե րիչ նշան նե րի, ո րը մեզ է տվել իմ տե րը, 

քան զի մենք չենք կա րող տես նել Ա զե կա յի ազ դան շան նե րը»2:

Այս նա մա կից պարզ են դառ նում ե րեք փաստ. ա) Նաբուգո-

դո նո սո րի զոր քե րի կող մից Հու դա յի շրջա փակ ման օ ղա կը ա վե լի 

ու ա վե լի էր սեղմ վում, բ) Լա քիսն ու Ա զե կան սերտ կա պեր էին 

պահ պա նում ի րար հետ (այս եր կու փաս տե րը լիար ժեք կեր պով 

հա մա հունչ են Հին Կտա կա րա նում ասվածին), գ)  Ա զե կան ընկ-

նում է: 

4. Ա զե կա յի ան կու մից հե տո Նաբուգո դո նո սո րը շարժ վեց 

դե պի Լա քիս: Եր կու բուռն գրոհ ձեռ նարկ վեց Լա քի սի վրա, ընդ 

ո րում վեր ջի նն ա ռանձ նա հա տուկ կա տա ղի էր: Բա բե լա ցի նե-

րը գրո հում էին գե րա զանց կազ մա կերպ ված զոր քով և հա տուկ 

հրձիգ սար քե րով: Այս պես` ահ ռե լի հրե օ ղակ էր օ րե ցօր սեղմ-

վում Լա քի սի պա րիսպ նե րի շուր ջը, մին չև որ մի հսկա յա կան բոց 

կլա նեց քա ղա քը, քա րե րը ճայ թե ցին և պա րիսպ նե րը փուլ ե կան: 

Լա քի սի հրդե հա տե ղում և ա վե րակ նե րում էլ հենց հայտ նա բեր վե-

ցին այս պես կոչ ված «Լա քի սի խե ցե բե կոր նե րը»: Այս բնագ րե րը, 

ո րոնք գրվել են բա բե լա ցի նե րի բուռն գրո հի ժա մա նակ, վկա յում 

1 Haupert R. S. Lachish-Frontier Fortress of Judah// Biblical Archaeologist. Vol. I. № 
4. Dec.,1938. P. 31,32.

2  Pritchard J. B. Op. cit. P. 213.
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են պա շար ված նե րի սար սա փե լի լար վա ծու թյան մա սին: Բա ցի 

այդ, «խե ցե բե կոր նե րը» վկա յում են այն մա սին, որ շտապ զե-

կույց ներն ու հրա ման նե րը տրվում և փո խանց վում էին լու սա յին 

ազ դան շան նե րի մի ջո ցով: Դրանք հաս տա տում են նաև Ե գիպ տոս 

ռազ մա կան մի սիա ու ղար կե լու փաս տը1, ինչ պես հա ղոր դում է 

Հին Կտա կա րա նը (Ե րեմ. 26. 20–23), վկա յում են նաև պա հա կա-

կե տե րի տես չու թյան և ռազ մա կան գոր ծու նեու թյան ընդ հա նուր 

աշ խու ժաց ման մա սին: Այս ա մե նը խո սում է նյար դա յին լար վա-

ծու թյան, խռո վա հույզ վի ճա կի և ահ ու սար սա փի մա սին, ին չով 

այդ օ րե րին` մինչ Ե րու սա ղե մի գրա վումն ու ան կու մը, հա մակ ված 

էին մարդ կանց սրտե րը:

Ե րու սա ղե մի պա շա րու մը տևեց 18 ա միս: Պա շար ված ներն 

այդ քան եր կար տո կա ցին, ո րով հե տև Ե գիպ տո սից օգ նու թյուն 

էին սպա սում: Վեր ջի վեր ջո փա րա վո նի զոր քը ե կավ, բայց ու րիշ 

կողմ շարժ վեց: Բա նա կը գնաց Փյու նի կիա` փյու նիկ յան նա վա-

հան գիստ նե րը գրա վե լու հա մար: Ե րե միա մար գա րեն կան խա սել 

էր այս (Ե րեմ. 37. 5,7), բայց հա կա բա բե լոն յան կու սակ ցու թյու նը 

նրան ամ բաս տա նեց, ինչ պես ար դեն գրել ենք այդ մա սին, ազ գա-

յին շա հե րին դա վա ճա նե լու մեջ: Այս դա ժան ճնշման տակ էլ Ե րու-

սա ղե մի վեր ջը ե կավ: Քա ղաքն ըն կավ, Սե դե կիան բռնվեց, նրա 

որ դի նե րին նրա աչ քի ա ռաջ սպա նե ցին, իսկ նրան կու րաց րին: 

Ե րու սա ղե մը կո ղո պու տի, ա պա կրա կի մատն վեց, իսկ բնակ չու-

թյան մի մա սը գե րի քշվեց (Դ Թագ. 25. 4):

Մին չև վեր ջին ժա մա նակ ներս մենք նվա զա գույն հնա գի տա-

կան տվյալ ներ ու նեինք այդ դեպ քե րի վե րա բեր յալ: Բայց հնա-

գետ, դոկ տոր Տիկ. Քեթ լին Քեն յո նի ձեռ նար կած պե ղում նե րն ար-

գա սա վոր վե ցին կարևոր տե ղե կու թյուն նե րով: Պա շա րո ղա կան 

մե քե նա ներն ու խոյերն ի րենց գործն ա րե ցին, ինչ պես որ նկա-

րագ րում է Հին Կտա կա րա նը: Այս պի սին է Քեն յո նի պե ղում նե րի 

հան րա գու մա րը2:

Հու դա յի թա գա վո րու թյունն ըն կավ: Քա նա նը նվաճ վեց բա-

բե լա ցի նե րի կող մից: Հրեա նե րի մեծ մա սը գե րի տար վեց, իսկ ոչ 

1 Սույն բնա գի րը № 3 «խե ցե բե կո րի» վրա է: Տե՛ս Pritchard J. B. Op. cit. P. 213.
2  Kenyon K. Jerusalem, Excavating 3. 000 Years of History. L. 1967. P. 78-104.
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մեծ խմբեր, փրկվե ցին Ե գիպ տոս փախ չե լով: Նրանց մեջ էր նաև 

Ե րե միա մար գա րեն (Դ Թագ. 25. 26 և Ե րեմ. 43): 

Այս պես լիո վին ի կա տար ած վեց աստ վա ծաշ նորհ Ե րե միա յի 

մար գա րեու թյու նը. «Ա հա վա սիկ Ես հրա ման եմ տա լու,– ա սում է 

Տե րը, – և նրանց նո րից ար ձա կե լու եմ այդ քա ղա քի վրա. նրանք 

պի տի պա տե րազ մեն դրա դեմ, գրա վեն և հրով այ րեն այն: Հու-

դա յի երկ րի քա ղաք ներն ի րենց բնա կիչ նե րից թա փուր եմ դարձ-

նե լու» (Ե րեմ. 34. 22): Ի րա կա նում բա բե լա ցի նե րը Ե րու սա ղե մը 

շա րու նա կա բար էին ա վե րում ու ա մա յաց նում: Ա մե րի կա ցի նշա-

նա վոր հնա գետ Օլբ րայ թի շուր թե րով հնա գի տու թյու նը հա վաս-

տում է, որ պե ղում նե րի արդ յունք նե րը բա վա կա նին հա մո զիչ են և 

ա պա ցու ցում են, որ շատ քա ղաք ներ կոր ծան վել են Ք. ա. VI դա րի 

սկզբում և այ լևս չեն բնա կեց վել. մյուս ներն ա վեր վել են նույն ժա-

մա նակ, բայց հե տա գա յում կրկին մա սամբ վե րա կա ռուց վել են, 

իսկ մնաց յալն ա վեր վել է եր կար ժա մա նակ թա փուր մնա լուց հե-

տո: Մի դեպք չկա, որ ո րևի ցե հրեա կան քա ղաք շա րու նա կա բար 

բնա կեց ված լիներ գե րե վա րու թյան ողջ ըն թաց քում»1:

Շուրջ 1500 տա րի էր ան ցել այն օ րից, երբ Աբ րա հա մը կա մոքն 

Աստ ծո լքեց իր հայ րե նի քը` Քաղ դեա կան Ու րը, և բնա կու թյուն 

հաս տա տեց Քա նա նում: Այժմ` 1500 տա րի անց, Աբ րա հա մի ժա-

ռանգ նե րն Ուր էին վե րա դառ նում, բայց ոչ ա զատ, այլ քաղ դեա ցի-

նե րի գե րի նե րի կար գա վի ճա կով: 

Պատ մու թյան վա րա գույրն ի ջավ հիմնավեր դարձած Քա նա-

նի վրա: Աստ ծո ընտր յալ ժո ղո վուր դը կոչ ված էր բա բե լոն յան գե-

րու թյան «մեծ դպրոցն» անց նե լու: Այս տեղ նա բազ մա թիվ հո գե-

շահ դա սեր պիտի ստա նար:

ՆԻՆ ՎԵՆ` ՄԵԾ ՔԱ ՂԱ ՔԸ

Ք. ա. 612 թ. ե րեք դաշ նա կից նե րի` մա րե րի, բա բե լա ցի նե-

րի և սկյութ նե րի միա վոր յալ ու ժե րը գրա վե ցին Նին վեն: 

Այս պես Աստ ծո ժո ղովր դի ևս մեկ թշնա մի պատժ վեց: Մի քա նի 

1  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  400.



    273

տա րի անց Նին վեն ան հե տա ցավ պատ մու թյան թա տե րա բե մից: 

Ընդ հուպ մին չև 1847 թ. հնա րա վոր չէր ճիշտ տե ղո րո շել այն: Այդ 

տա րի, սա կայն, Ա. Լե յար դի պե ղում նե րն ար գա սա վոր էին: Լե-

յար դի ար շա վախմ բին հա ջոր դե ցին Բրի տա նա կան և Ֆրան սիա-

կան թան գա րան նե րի ար շա վախմ բե րը` Լ. Քին գի, Ռ. Թոմպ սո նի, 

Մ. Ե. Լ. Մալ լոուա նի և այ լոց գլխա վո րու թյամբ: 

Նին վեն հի շա տակ վում է ե րեք հինկ տա կա րան յան` Հով նա նի, 

Նա վու մի և Ե սա յու գրքե րում: Ըստ հնա գետ նե րի եզ րա կա ցու-

թյուն նե րի` Նին վեն գտնվել է Տիգ րի սի ա րևել յան ա փին, Տիգ րի-

սի ու նրա վտա կի մի ջև փռված հար թա վայ րի հյու սիս–ա րևմտ յան 

մա սում` 46 x 28 կմ մա կե րե սով: Քա ղա քը կա ռուց վել էր Աբ րա հա-

մից ա ռաջ, սա կայն ա սո րես տան յան կայս րու թյան ոս տա նը դար-

ձավ Սե նե քե րի մի (Ք. ա. 705–681 թթ.) օ րոք: Նա էր կա ռու ցել Նին-

վեի վիթ խա րի պա րիս պը, ո րի պա րա գի ծը մոտ 15 կմ էր կազ մում, 

իսկ բարձ րու թյու նը 12–13,5 մ, և մոտ 56 կմ եր կա րու թյուն ու նե ցող 

մեծ քա ղա քա յին ջրմու ղը:

Այն, որ Նին վեի պա րիսպ նե րի պա րա գի ծը մոտ 15 կմ է կազ-

մել, ստի պում է ռա ցիո նա լիստ նե րին վի ճար կել Հով նա նի գրքի 

ար ժա նա հա վա տու թյու նը, ուր աս վում է, որ Նին վեն այն քան մեծ 

քա ղաք էր, որ ե թե մե կը կա մե նար մի ծայ րից մյու սը գնալ, ե րեք 

օր կանց ներ (Հով նան 3. 3): Սա կայն, ինչ պես գրում է պրո ֆե սոր 

Հոր վարդ Ֆ. Վո սը, հարցն ինք նըս տինք յան է լուծ վում, ե թե հաշ վի 

առ նենք հե տև յալ հան գա ման քը. քա ղա քի ա վե րակ նե րը սփռված 

են բուն Նին վեից 22 կմ դե պի հյու սիս գտնվող ժա մա նա կա կից 

Խո րա սա բա դից մին չև Նին վեից 28 կմ դե պի հա րավ–ա րևելք 

գտնվող Նեբ րոթ (Հին Կտա կա րա նում` Քա ղան): Այս ամ բողջ հա-

րա կից տա րած քը պետք է դի տար կել իբ րև բուն Նին վեի բաղ կա-

ցու ցիչ մաս: Ու րեմն, ըստ Վո սի, ե թե մենք ծայ րից ծայր չա փենք 

այս տա րած քը, կստա նանք մո տա վո րա պես 56 կմ: Ա սել է թե, ե թե 

ո րևէ մե կը այս տա րած քի շուր ջը պտույտ կա տա րի, ա վե լի քան 

111 կմ ճամ փոր դու թյուն պետք է կա տա րի կամ ե րե քօր յա ճա նա-

պարհ անց նի, ե թե ըն դու նե լու լի նենք, որ օ րա կան 37 կմ է կտրել–

անց նե լու: Ա վե լին, ըստ այդ նույն պրո ֆե սո րի պնդման, Նին վեն 

18 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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միան գա մայն կա րող էր 600 հա զար բնակ չու թյուն ու նե նալ, ին չը 

նշա նա կում է, որ այս քան մար դու կա ցա րան նե րով ա պա հո վե լու 

հա մար էլ ա վե լի մեծ տա րած քի կա րիք կզգաց վեր, քան այն, որ 

պա րիսպ ները նե րա ռում1:

Այս կա պակ ցու թյամբ նշենք, որ ըստ հույն պատ միչ Դիո դո-

րոս Սի կի լա ցու (Պատ մա կան գրա դա րան II, 3)` քա ղա քի շրջա գի-

ծը 480 աս պա րեզ է կազ մել, այ սինքն` մոտ 100 կմ2:

Ներ կա յումս Նին վեն բաղ կա ցած է եր կու բլուր նե րից` Քու-

յուն ջիք և Նե բի Յու նուս (այ սինքն` «Հով նան մար գա րե»), իսկ տա-

րածքն այն քան ըն դար ձակ է, որ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 

այն ամ բող ջո վին պե ղելն անհ նար է: Ա մե նան շա նա կա լի պե ղում-

նե րը Քու յուն ջիք բլրի վրա անց կաց րեց Լե յար դը և հայտ նա բե րեց 

Սե նե քե րի մի ար քու նի քը: Այս վիթ խա րի կա ռույ ցը բաղ կա ցած է 

71 սրահ նե րից (դահ լիճ ներ, սեն յակ ներ, մի ջանցք ներ), ո րոնց մեծ 

մա սը պատ ված է բարձ րա քան դակ նե րով ու ար ձա նագ րու թյուն-

նե րով: Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով պա լա տի մա կե րե սը կազ մել է 

մո տա վո րա պես 3706 մ2: 

Հայտ նի է, որ Սե նե քե րի մը Ե զե կիա ար քա յի օ րոք ներ խու-

ժեց Հու դա, գրա վեց բա զում քա ղաք ներ, եր կիրն ա մա յաց րեց և 

ա նա սե լի սար սափ տա րա ծեց, մին չև մահ վան հրեշ տա կը հար վա-

ծեց նրա զոր քին, երբ սա մտադր վել էր գրա վել Ե րու սա ղե մը (այս 

մա սին խո սել ենք նա խորդ գլխում): Այս ար շա վան քի անց քե րը 

նկա րագր ված են Սե նե քե րի մի վիթ խա րի պա լա տի բարձ րա քան-

դակ նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րում: Բա ցա ռիկ կա րևո րու թյուն 

են ներ կա յաց նում պա լա տի ա վե րակ նե րից ե րևան հան ված մե-

ծա քա նակ կա վե սա լիկ նե րը:

Թե րևս ան հա վա նա կան թվա, բայց ճիշտ է, որ հնա գի տու թյու-

նը պար զեց Սե նե քե րի մի ար տա քին տես քը: Պա լա տի բարձ րա-

քան դակ նե րի հա մա ձայն` Սե նե քե րի մը եր կար մո րու քով, խնամ-

քով հար դար ված մա զե րով, մեծ քթով ամ րա կազմ այր էր: Հյու-

1  Vos H. F. Op. cit. P. 101.
2  Lloyd S. Foundations in the Dust. P 135. Մեջ բե րում ըստ  Vos H. F. Op. cit. P. 102.
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սի սա յին Ի րա քի բնա կիչ նե րը այ սօր էլ մո տա վո րա պես այդ պի սի 

տեսք ու նեն1:

Ե սա յի մար գա րեի գրքում պատմ վում է Սե նե քե րի մի գա հա-

կա լու թյան վախ ճա նի մա սին: Երբ Աստ ծո հրեշ տա կը Ե րու սա-

ղե մի պա րիսպ նե րի ա ռաջ 185 հա զար ա սո րես տան ցու մահ վան 

մատ նեց, Սե նե քե րի մը դա դա րեց րեց այդ քա ղա քի պա շա րու մը և 

Նին վե վե րա դար ձավ ու այն տեղ մնաց: Իր հո րա կան տան հո վա-

նա վո րի` Նաս րաք (Նաս րոք) աստծո մեհ յա նում ա ղո թե լիս սպան-

վեց իր իսկ որ դի նե րի` Ադ րա մե լե քի և Սա նա սա րի (Շա րե ցե րի) 

ձե ռամբ, ով քեր թաքն վե ցին Հա յաս տա նում: Գա հը ժա ռան գեց 

նրա եր րորդ որ դի Ա սար հա դո նը (Ե սա յի 37. 38): Սուրբ Գիրքն 

այս մա սին հայտ նում է կար ճամ փոփ, ա նա չառ և ան կողմ նա կալ 

կեր պով: Սե պա գիր սա լիկ նե րը նույն պես այս մա սին ընդ հա նուր 

գծե րով են պատ մում: Քեմ բել Թոմպ սո նը Քու յուն ջիք բլրի վրա 

հայտ նա բե րեց Ա սար հա դո նի հատ վա ծա կող մը, ո րի վրա հե տև յալ 

բո վան դա կու թյամբ ար ձա նագ րու թյուն կա. «Երբ իմ եղ բայր նե րը 

կորց րին ի րենց խել քը և ա րե ցին այն, ին չը մեղք էր աստվածնե րի 

և մարդ կանց ա ռաջ» և այլն… Դեպ քի մա սին տե ղե կու թյու նը շատ 

սեղմ է տրվում2: Բա ցի այդ, Ա սար հա դո նը (Աս սոր հադ դո նը) Նին-

վեում այդ խռո վա հույզ օ րե րի մա սին գրում է. «Չա րա նենգ միտք 

էր ա ռաջ նոր դում իմ եղ բայր նե րին (…): Նրանք ընդվ զե ցին: Ար քա-

յա կան իշ խա նու թյա նը տի րա նա լու հա մար սպա նե ցին Սե նե քե րի-

մին (Սեն նա քի րի մին): Հո գիս առ յու ծի նման ցա սու մով լցվեց (…): 

Բայց գա հին բռնա տի րող նե րը (…) ան հայտ եր կիր փա խան»: Իսկ 

ես ե լա և «բա րե հա ջող Նին վե հա սա: Ես ու րա խու թյամբ իմ հոր 

գա հին բազ մե ցի (…): Ես` Աս սոր հադ դոնն (Ա սար հա դոնն) եմ` աշ-

խար հա կալ թա գա վո րը, Ա սո րես տա նի թա գա վո րը… Սե նե քե րի մի 

որ դին»3:

Նին վեի ա վե րակ նե րը լիո վին հաս տա տում են քա ղա քը սրըն-

թաց գրո հից հե տո հրո ճա րակ դառ նա լու փաս տը: Այս մա սին 

է Նա վում մար գա րեի խոս քը. «Ո՞ւր են առ յուծ նե րի որ ջերն ու 

նրանց կոր յուն նե րի որ սե րը, ո՞ւր գնաց մտավ առ յու ծը. չկար մե-

1 Տե՛ս Short A. R. Op. cit. P. 38.
2 Short A. R. Op. cit. P. 39.
3  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  362.
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կը, որ վա խեց ներ առ յու ծի կոր յուն նե րին: Առ յու ծը բա վա կան որս 

ա րեց իր կոր յուն նե րի հա մար, որս խեղ դեց իր կոր յուն նե րի հա-

մար, իր բույ նը լցրեց որ սով և իր որ ջը` հափշ տակ ված բա նե րով» 

(Նա վում  2. 11–12): Հի րա վի Նին վեում հե քիա թա յին հարս տու-

թյուն ներ էին ամ բար վել: Ա վե րակ նե րից ե րևան հան ված ար ձա-

նագ րու թյուն նե րի գլխա վոր թե ման նվաճ ված քա ղաք նե րից Նին-

վե բեր ված ոս կու, ար ծա թի և պղնձի քա նակն է: «Ա հա Ես քո դեմ 

եմ,– ա սում է Ա մե նա կալ Տե րը,– ծխով կայ րեմ քո զոր քե րը, սու րը 

կու տի քո առ յուծ նե րին, երկ րից կվե րաց նեմ քո որ սը, և այ լևս չեն 

լսվի քո գոր ծե րը» (Նա վում 2. 13): Ար դա րև, Նին վեի` մեծ քա ղա-

քի կոր ծա նո ղը Ա մե նա կալ Տերն էր…Նրա ռազ մա կան տեխ նի կան 

այր վեց` ծխի և մոխ րի վե րած վե լով: Եվ այն ա մե նը, ինչ կապ ված 

էր այս աղմ կա շատ քա ղա քի հետ, քար լռու թյամբ պատ վեց:

Նույն Նա վում մար գա րեն կան խա սել էր Նին վեի վախ ճա նը` 

դա րա վոր ար յու նար բու բռնա կա լու թյան ա վար տը. «Ո՛վ ար յան 

քա ղաք, բո լո րո վին սուտ, ա նի րա վու թյամբ լի, այն տեղ որ սը պա-

կաս չէ: Հար ված նե րի ձայն, ա նի վի շարժ ման ձայն, կառ քե րի շաչ-

յուն, հեծ յալ նե րի դոփ յուն, զեն քի փայլ, սու սե րի շող, վի րա վոր-

նե րի թա վալգ լոր ան կում, հա շիվ չկար նրանց ժո ղո վուրդ նե րին: 

Նրանք պի տի տկա րա նան ի րենց մարմ նով բա զում պոռն կու թյան 

պատ ճա ռով» (Նա վում 3. 1–3): Հենց դա էլ կա տար վեց: Ք.  ա. 

612  թ. կա տա ղի մար տից հե տո ե րեք դաշ նա կից նե րը` մա րե րը, 

բա բե լա ցի նե րը և սկյութ նե րը, ա ռան Նին վեն: Սո փո նիա մար գա-

րեն այս պես էր մար գա րեա ցել. «Իմ ձեռ քը կեր կա րեմ հյու սի սի 

վրա (Ա սո րես տա նը Իս րա յե լից հյու սիս էր գտնվում) և կբնաջն ջեմ 

ա սո րես տան ցուն, Նին վեն ա պա կա նու թյան կեն թար կեմ, ա նա-

պա տի պես անջր դի կդարձ նեմ» և այլն (Սոփ. 2. 13 և շար.): Դա րեր 

շա րու նակ հին աշ խար հն ար յան և ար ցուն քի մեջ ընկղ մող Նին-

վեից այժմ միայն մոխ րի կույտ է մնա ցել: Սե պա գիր «Բա բե լոն-

յան ժա մա նա կագ րու թյուն»–ում, ո րը հրա պա րա կեց ա սու րա գետ 

Ս.  Ի. Գեդ դը, հա ղորդ վում է Նա բո պա լա սա րի` նոր բա բե լոն յան 

թա գա վո րու թյան հիմ նադ րի հաղ թա նակ նե րի մա սին և աս վում, 

որ Նին վեի գրավ ման ըն թաց քում վճռո րոշ դե րը դաշ նա կից մա-

րե րը խա ղա ցին, ով քեր «անխ նա կո տո րե ցին իշ խան նե րին… Քա-
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ղա քից ու տա ճա րից մե ծա քա նակ բա րիք կո ղոպ տե ցին` քա ղա քը 

վե րա ծե լով հո ղաբլ րի ու ա վե րակ նե րի…»1:

Մյուս նշա նա կա լից և զգա յա ցունց հայտ նա գոր ծու թյու նը, ո րը 

ար վեց Քու յուն ջիք բլրի (հին Նին վեում) պե ղում նե րից, Ա շուր բա-

նի պա լի (իշ խել է Ք. ա. 668–626 թթ.) ար քու նիքն ու նրա հա րուստ 

ար քու նի գրա դա րանն էր, ո րը ա վե լի քան 22 հա զար սե պա գիր 

կա վե սա լիկ ու ներ: Սույն գրա վոր հու շար ձան նե րը ներ կա յումս 

Բրի տա նա կան թան գա րա նում են2: Ա շուր բա նի պա լի ա նու նը, 

որին հին հույ նե րը Սար դա նա պալ էին ան վա նում3, Սուրբ Գրքում 

հի շա տակ ված չէ: Շա տերն են նրան նույ նաց նում մեծ և փա ռա-

պանծ Ա սե նա փա րի հետ, ում մա սին խո սում է Եզ րա սը (Բ Եզր. 

4. 10)4, մյուս նե րը` Սե նե քե րի մի որ դի Ա սար հա դո նի (Աս սար հադ-

դո նի) հետ5: Թեև Ա շուր բա նի պա լի ա նու նը հի շա տակ ված չէ Սուրբ 

Գրքում, այ դու հան դերձ ա նուղ ղա կի առնչ վում է Աստ վա ծաշն չին, 

քան զի ար յուն ռուշտ բռնա կալ նե րի եր կար շար քում միակ ա սո-

րես տան ցին է, որ աշ խար հին մեծ ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել: 

Նրա հրա մա նով ըն դօ րի նակ վել են աք քա դա կան գրա կա նու թյան 

գլուխ գոր ծոց նե րը, ի թիվս ո րոց նաև աշ խար հի ա րար ման մա սին 

բա բե լա կան վի պեր գու թյու նը. նրա կար գադ րու թյամբ կազմ վել են 

իր հսկա յա ծա վալ կայս րու թյան մեջ մտնող զա նա զան լե զու նե րի 

բա ռա րան ներ ու քե րա կա նու թյուն ներ: Նին վեում նրա հիմ նած 

գրա դա րա նը, ան կաս կած, Հին Ա րևել քի ա մե նա մեծն ու ա մե նան-

շա նա կա լիցն էր: Ա ռանց նրա հա վա քած այս ար ժե քա վոր ժո ղո-

վա ծուի մարդ կու թյու նը ան մասն կմնար հնա դա րի «Բեր րի մա հի-

կի»6 երկր նե րի ի մաս տու թյան և պոե զիա յի մա սին գի տե լիք նե րից: 

Շնոր հիվ Ա շուր բա նի պա լի գրա դա րա նի` մենք ծա նո թա ցանք ոչ 

1  Տե՛ս Cornfeld G., Freedman D. N. Op. sit. P. 186.
2  Տե՛ս «Սա մա րիա յի ան կու մը» գլու խը:
3 Տե՛ս Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 604. Նշ. 88
4  Տե՛ս Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 376. Նաև Vos H. F. Op. cit. P. 102.
5  Jamieson R.  Fausset A. R. Brown D. Commentaty Practical and Explanatory on 

the Whole Bible. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Mich., 1962. P. 340.
6 Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 376. Ըստ Կել լե րի` «Բեր րի մա հիկ» է կոչ վում Ա րա բա կան 
ա նա պա տի շուր ջը կի սա լուս նի ձև ու նե ցող ցա մա քի մի  տա րած քի հատ ված, ո րը 
սկիզբ է առ նում Ա քաբ քա ղա քի մո տա կա ծո ցից և ընդգր կե լով ողջ Պա ղես տի նը, 
Սի րիան ու Փոքր Ա սիա յի մի  մա սը, հաս նում է հնա մե  նի Խա ռա նին և վեր ջա նում 
Պար սից ծո ցի ա փին, ուր գտնվում է հի նա վուրց Ուր քա ղա քը:
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միայն Գիլ գա մե շի դյու ցազ ներ գու թյա նը1: Ա շուր բա նի պա լի գրքե-

րը, այ սինքն` նրա հա վա քա ծուի կա վե սա լիկ նե րը, բա ցա հայ տե-

ցին մարդ կու թյան պատ մու թյան մատ յա նի խո րըն կա գաղտ նիք-

նե րը: Իսկ մենք կա րող ենք թեր թել այդ «գիր քը» և քննել էջ առ էջ: 

Այս պես «պարզ վեց, որ տի րա կալ նե րը, քա ղաք նե րը, պա տե րազմ-

ներն ու անց քե րը, ո րոնց մա սին նախ կի նում մար դիկ գի տեին լոկ 

Հին Կտա կա րա նից, ար դա րև պատ մա կան ե ղե լու թյուն ներ են»2:

Բո լոր այս կա րևոր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը մեզ տե ղե կու-

թյուն ներ են հա ղոր դում Հին Կտա կա րա նի սրբա զան բնագ րում 

հի շա տակ ված Մի ջա գետ քի երկր նե րի, քա ղաք նե րի ու ժո ղո վուրդ-

նե րի մա սին: Ե թե Սուրբ Գրքի այս տե ղե կու թյուն նե րը չլի նեին, ոչ 

ոք այդ տա րած քում պե ղում ներ չէր անց կաց նի: Թե րևս պե ղում-

ներ էլ չլի նեին: Ուս տի, ինչ պես վե րը նշել ենք, Ա շուր բա նի պա լի 

ա նու նը առնչ վում է սրբա զան բնագ րին, թե կուզ և չի հի շա տակ-

վում նրա նում:

Նին վեի մյուս` Նե բի Յու նուս (այս պես է կոչ վել բլու րը, քան-

զի ա վան դու թյան հա մա ձայն` այդ տեղ է գտնվում մար գա րեի գե-

րեզ մա նը) բլրի վրա հայտնաբերվեց Ա սար հա դո նի պա լա տը (կամ 

Աս սոր հադ դո նի, իշ խել է Ք. ա. 681–668  թթ.): Սա կայն այս բլրի 

վրա կա ռուց ված ժա մա նա կա կից քա ղա քը խո չըն դո տում է լայ-

նա ծա վալ պե ղում ներ անց կաց նե լուն: Դրա հետ մեկ տեղ պետք 

է, որ պե ղում նե րն ընդգր կեն հնա մե նի Նին վեի ա վե րակ նե րի ողջ 

տա րած քը, որ պես զի բա ցա հայտ վեն այդ տեղ եր բեմ նի տե ղի ու-

նե ցած դրա մա տիկ դեպ քե րի ման րա մաս նե րը: Հա մե նայն դեպս, 

այն ա մե նը, ին չը որ ցայ սօր լույս աշ խարհ է բեր վել, փա րա տում է 

Հին Կտա կա րա նի վավերականության և պատ մա կա նու թյան վե-

րա բեր յալ ա մեն մի կաս կած:

1 Տե՛ս «Աշ խար հի և մար դու ա րար չա գոր ծու թյու նը», «Հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղը», 
«Ա ռա ջին մարդ կանց եր կա րա կե ցու թյու նը» գլուխ նե րը:

2  Keller W. ‘H Bίβλος …Σ.  342.
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ՀՐԵԱ ՆԵ ՐԸ ԲԱ ԲԵ ԼՈՆ ՅԱՆ 
ԳԵ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

Նա բու գո դո նո սո րի օ րոք Ե րու սա ղե մում ժո ղովր դի գե րե-

վա րու թյամբ բո լոր վում է Իս րա յե լի պատ մու թյան մի մեծ 

ժա մա նա կա հատ ված: Մինչ այդ 12 ցե ղե րը, ո րոնք Հե սու Նա վեի 

գլխա վո րու թյամբ Ա վետ յաց եր կիր մտան, Ք. ա. 1050 թ. ար դեն 

միա վոր վել էին Սա վուղ ար քա յի գա յի սո նի ներ քո: Սո ղո մո նի մա-

հից և երկ րի` եր կու թա գա վո րու թյուն նե րի պա ռակտ վե լուց հե տո 

յու րա քանչ յուրն իր ճա նա պար հով ըն թա ցավ, մին չև որ ի վեր ջո 

Իս րա յե լը Ք. ա. 722 թ. Ա սո րես տա նի, իսկ Հու դան Ք. ա. 586 թ. 

Նաբուգո դո նո սո րի և բա բե լա ցի նե րի (քաղ դեա ցի նե րի) իշ խա նու-

թյան տակ ըն կան: 

Սույն թա գա վո րու թյուն նե րի ան կու մից հե տո բնակ չու թյու նը 

գե րի քշվեց դեպի Պա ղես տի նից հե ռու գտնվող երկր ներ: Ցա վոք, 

Իս րա յե լից գե րի տար ված նե րի մա սին շատ քիչ գի տենք, բայց քա-

ջա տեղ յակ ենք Հու դա յից քշված գե րի նե րի ճա կա տագ րից:

Սուրբ Գրքում նշվում է, որ Հու դա յի ժո ղո վուր դը բազ միցս է 

են թարկ վել Նաբուգո դո նո սո րի զոր քե րի հար ձա կում նե րին, ո րոնք 

ա մեն ան գամ ա վարտ վում էին հրեա նե րի գե րե վա րու թյամբ: Ք. 

ա. 597 թ. Հո վա քիմ ար քան ու ան վա նի այ րե րից շա տե րը, այդ 

թվում նաև Ե զե կիել մար գա րեն (Ե զեկ. 1. 2), Բա բե լոն տար վե ցին: 

Ք. ա. 586 թ. Ե րու սա ղե մի` Նաբուգո դո նո սո րի կող մից գրա վու-

մից հե տո ևս մի մեծ խումբ հրեա ներ գե րի ըն կան և միա ցան 11 

տա րի նրան ցից ա ռաջ Բա բե լոն քշված նե րին: Ե րու սա ղե մից Ե րե-

միա մար գա րեն աք սոր յալ նե րին` հատ կա պես ծե րե րին, քա հա-

նա նե րին ու մար գա րե նե րին գրում էր. «Տնե՛ր շի նե ցեք և բնակ վե-

ցե՛ք, այ գի նե՛ր տնկե ցեք և կե րե՛ք դրանց պտուղ նե րը, կի՛ն ա ռեք, 

և թող ծնվեն տղա ներ ու աղ ջիկ ներ, ձեր տղա նե րի հա մար կի՛ն 

ա ռեք, իսկ ձեր աղ ջիկ նե րին մարդ՛ու տվեք, և թող ծնվեն տղա ներ 

ու աղ ջիկ ներ, բազ մա ցե՛ք այդ տեղ և մի՛ նվա զեք: Խա ղա ղու թյա՛մբ 

ապ րե ցեք այդ երկ րում, ուր գե րե վա րել տվե ցի ձեզ, այդ երկ րի 

հա մար ա ղո՛թք ա րեք Տի րո ջը, ո րով հե տև նրա խա ղա ղու թյամբ 
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ձեզ հա մար ևս խա ղա ղու թյուն կլի նի» (Ե րեմ. 29. 5–7): Իր այս ու-

ղեր ձով Ե րե միան քա ջա լե րում էր աք սոր յալ նե րին և հաս կաց նել 

տա լիս, որ նրանք Բա բե լո նում եր կար են մնա լու: Այս նա մա կից 

պարզ է դառ նում, որ գե րի հրեա նե րն զգա լի ա զա տու թյուն ներ 

էին վա յե լում: Բա բե լոն յան գե րու թյու նը չի կա րե լի հա մադ րել 

Ե գիպ տո սում` Աստ ծո ընտր յալ ժո ղովր դի վե րապ րած ծանր կյան-

քի հետ: Ո րոշ բա ցա ռու թյուն նե րով (տե՛ս Ե սա յի 47. 6) հան դերձ` 

Բա բե լո նում տա ժա նա կիր հար կա դիր աշ խա տանք ներ չկա յին, 

ինչ պի սին Նե ղո սի երկ րի Փի դոն և Ռա մե սե քա ղաք նե րում աղ յուս 

պատ րաս տե լու պա րա գա յում էր, թեև Բա բե լո նը «եր բեք այդ քան 

աղ յու սի ար տադ րանք չէր էլ տե սել, ինչ պես այդ օ րե րին, քան զի 

եր բևէ շի նա րա րու թյունն այդ քան լայն թափ չէր ստա ցել, ինչ պես 

Նաբուգո դո նո սո րի օ րոք»1:

Ա ռա ջին գեր յալ նե րը Քո բար գե տի մոտ բնակ վե ցին: Շնոր-

հիվ հնա գի տու թյան` այ սօր ստույգ կա րե լի է տե ղո րո շել գերե-

վարված հրեա նե րի բնա կու թյան սահ ման նե րը: Ա մե նից շատ 

տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում հա րա վա յին Մի ջա գետ քի հին 

Նիպ պու րի շրջա նը: Այս քա ղա քում զգա լի պե ղում ներ են անց-

կաց վել, ո րոնք շա րու նակ վում են ցայ սօր: Նիպ պու րի ա վե րակ նե-

րից ե րևան հան ված բազ մա թիվ սե պա գիր սա լիկ նե րում կան եր-

կու սը, ո րոնք թվագր վում են` մե կը Ք. ա. 443 թվականով, մյու սը` 

424  թվականով: Դրան ցում խոս վում է մի ջրանց քի մա սին, ո րը 

կոչ վում էր «նա րու Քա բա րի» կամ «նե հար Քե բար», ին չը թարգ-

մա նա բար նշա նա կում է «Քո բար գետ»: Այդ տեղ գա լիս էր նաև, 

ինչ պես ինքն է պատ մում, Ե զե կիել մար գա րեն (Ե զեկ. 3. 15): Ի րա-

կա նում այդ գե տը մեծ Եփ րա տից գցված ջրանցք էր: Նիպ պու րը 

Բա բե լո նից շուրջ 110 կմ դե պի հա րավ–ա րևելք էր գտնվում, և այս 

ջրանցքն անց նում էր նրա մի ջով2:

Ե զե կիե լի եբ րա յա կան բնագ րում «Քո բար գե տից» զատ մեկ 

այլ ան վա նում էլ կա` «Թել–Ա վիվ» (Ե զեկ. 3. 15), ին չը «հաս կե րի 

բլուր» է նշա նա կում` հա վա նա բար այդ տե ղան քի բեր րիու թյան 

պատ ճա ռով3: Ըստ պրո ֆե սոր Թոմպ սո նի` Նիպ պու րի մոտ բազ-

1  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 402
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 156.
3  Гιαννаκόπουλος  Ἰωηλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καтὰ тοὺς Oʹ, Τ. 20. ‘Ο πрοφήтης 
Ἰεζεκιήλ. Ἀθῆναι,1962. Σ. 36.
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մա թիվ բլուր ներ կան և հստակ ա պա ցույց ներ, որ Ք. ա. 500 և 

400 թվա կան նե րի մի ջև այս շրջա նում հրեա ներ են ապ րել: Նրանք 

Ք. ա. 600 թ. հե տո այդ տեղ ե կած ա ռա ջին գեր յալ հրեա նե րի սե-

րունդ ներն էին1:

Վերն աս վա ծը ի մի բե րե լով` կա րե լի է կրկնել, որ ո րոշ բա ցա-

ռու թյամբ հան դերձ` հրեա նե րը հա մե մա տա բար վատ չէին ապ-

րում կռա պաշտ բա բե լա ցի նե րի մի ջա վայ րում: Մար գա րե նե րը, 

օ րի նակ` Ե զե կիե լը, կա րող էին այ ցե լել նրանց և քա րո զել, բա ցի 

այդ, նրանք յու րա տե սակ «ժո ղովր դի ծե րե րից» բաղ կա ցած տե-

ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ու նեին:

ԳԵ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ՃԱԾ ԱՐ ՏԱՔ ՍՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Սուրբ Գրքի բո վան դա կու թյու նը հե տա զո տող պատ մա-

բան նե րը պնդում են, որ Նաբուգո դո նո սո րը Պա ղես տի-

նից հրեա ժո ղովր դին ե րեք ան գամ է տե ղա հա նել Բա բե լոն` ա ռա-

ջի նը` Ք. ա. 606–605 թթ., երկ րոր դը` Ք. ա. 597 թ. և եր րոր դը` Ք. ա. 

586 թ.: Այ դու հան դերձ ո րոշ ռա ցիո նա լիստ ներ վի ճար կում են 

ա ռա ջին տե ղա հա նու թյան փաս տը: Սա կայն այս աք սո րը հա վաս-

տող ար ժա նա հա վատ տվյալ ներ կան, քան զի Դա նիել մար գա րեի 

գրքում խոս վում է Նաբուգո դո նո սո րի կող մից Ե րու սա ղե մի գրավ-

ման, հրեաների աք սո րի ու տե ղա հա նու թյան մա սին, ո րոնց մեջ 

էին նաև Դա նիել մար գա րեն և Հու դա յի թա գա վո րա կան տոհ մի 

մի քա նի ժա ռանգ ներ (Դան. 1. 1–3): Բա ցի այդ հրեա կան պատ-

մու թյան միայն ժա մա նա կագ րու թյան հար ցե րով զբաղ վող Թի լը 

նկա տում է, որ հրեա պատ միչ Հով սե պո սը պահ պա նել է Բե րո սոս 

(բա բե լա ցի քուրմ, ապ րել է Ք. ա. մոտ 300–250 թթ.) պատ մի չի` 

այս ար շա վան քի մա սին կա րևոր տե ղե կու թյուն նե րը: Ըստ Բե րո-

սո սի` երբ բա բե լոն յան ար քա Նա բո պա լա սա րին ի րա զե կում են, 

որ իր տե րու թյան ա րևմտ յան մա սը (Ա սո րիք և այլն) ապս տամ բել 

է, նա իր որ դի Նաբուգո դո նո սո րին ու ղար կում է հրեա նե րի և այլ 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 157.
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ժո ղո վուրդ նե րի ընդվ զու մը ճնշե լու: Սա կայն Նա բո պա լա սա րը 

մա հա նում է, և Նաբուգո դո նո սո րը հապ ճեպ վե րա դառ նում է Բա-

բե լոն` հոր գա հին նստե լու հա մար: 

Թիլն ա սում է` ե թե ու շադ րու թյուն դարձ նե լու լի նենք մեր 

ձեռ քի տակ ե ղած պե ղա ծո նյու թե րին, ա պա կտես նենք, որ վեր-

ջին եր կու կա վե սա լիկ նե րը, ո րոնք պատ րաստ վել են Նա բո պա-

լա սա րի օ րոք, հա մա պա տաս խա նում են Ք. ա. 605 թ. մա յիս և 

օ գոս տոս ա միս նե րին, իսկ Նաբուգո դո նո սո րի գա հա կա լու թյան 

ժա մա նա կին պատ կա նող ա ռա ջին եր կու սա լիկ նե րը` Ք. ա. 605 

թվի օ գոս տոս և սեպ տեմ բեր ա միս նե րին1: Այս ա մե նը հա մընկ-

նում է Ե րու սա ղե մի ա ռա ջին գրավ ման և Ք. ա. 605 թ. հրեա նե րի 

ա ռա ջին ար տաքս ման վե րա բեր յալ Սուրբ Գրքի տե ղե կու թյուն նե-

րին: Ինչ պես այ նու հե տև նկա տում է Թի լը, ավելի հավանական է, 

որ Նաբուգո դո նո սո րի այդ ար շա վան քը հենց Ք. ա. 605 թ. գար-

նանն ու ամ ռանն է տե ղի ու նե ցել2: Այս պի սով, հրեա նե րի ա ռա-

ջին վե րաբ նա կե ցու մը թվագր վում է Ք. ա. 605 թ.–ով, ընդ ո րում 

տե ղա հան ված նե րի մեջ էր նաև Դա նիել մար գա րեն` ըստ սրբա-

զան բնագ րի (Դան. 1. 1–3, 6): Երկ րոր դը տե ղի ու նե ցավ Ք. ա. 

597 թ., գե րի նե րի մեջ էր Ե զե կիել մար գա րեն, իսկ եր րոր դը` Ք. ա. 

587/586 թ., երբ Նաբուգո դո նո սո րը նվա ճեց Ե րու սա ղե մը և հրկի-

զեց քա ղաքն ու Տա ճա րը (Դ Թագ. 25. 9–10):

597 թ. բա ցի Ե զե կիե լից գեր յալ նե րի մեջ էր նաև Հու դա յի ար-

քա Հո վաքի մը: Նրանք եր կուսն էլ հաս տատ վե ցին Քո բար գե տի 

մոտ (Ե զեկ. 1. 1,3): Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Քո բա րը Բա բե լո նի և 

Նիպ պու րի մի ջև հո սող նա վար կե լի ջրանցք նե րից մեկն էր:

Այս պես ու րեմն` Քո բար գե տի մոտ հրեա նե րը 70 տա րի ապ-

րե ցին: Եվ չնա յած, որ Ե զե կիել մար գա րեն Աստ ծուց գի տեր հրեա-

նե րի խստասր տու թյան մա սին, որ նրանք Աստ ծո խոս քի հա մա-

ձայն` «դառ նա ցու ցիչ Իս րա յե լի տունն» են (Ե զեկ. 2. 3,5,6), այ-

նուա մե նայ նիվ, Աստ ծո հրա մա նով նա պետք է քա ջա լե րեր, ո գևո-

րեր նրանց և կան խա սեր, որ նրանք վերս տին ի րենց եր կիրն են 

դառ նա լու և վե րածն վե լու են (Ե զեկ. 11. 1 և մյուս հա մար նե րը):

1 Thiele E. R. Op. cit. P. 181,182.
2 Thiele E. R. Op. cit. P. 181. Մեջ բե րումն  ըստ Free J. P. Op. cit. P. 224.
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Ե ԶԵ ԿԻԵԼ ՄԱՐ ԳԱ ՐԵՆ

Ե զե կիել մար գա րեն գեր յալ նե րին ան հող դողդ կեր պով բա-

ցատ րում էր, որ նրանց տա ռա պանք ներն ի րենց մեղ քե րի հա-

մար են: Բա բե լո նիա յում նրա քա րոզ չու թյան շրջա նն ընկ նում է 

Ք. ա. 597 և 593 թվե րի մի ջև: Սա կայն ռա ցիո նա լիստ նե րից ո մանք 

համարում են, որ նա ապ րել է Պա ղես տի նում, հա մե նայն դեպս 

կյան քի մի ո րոշ շրջան, երբ քա րո զում էր, իսկ մյուս նե րը փոր ձում 

են ա պա ցու ցել, որ Ե զե կիե լը մար գա րեա ցել է գե րու թյու նից հե-

տո: Սա կայն հնա գի տա կան գտա ծո նե րը հաս տա տում են ա վան-

դա կան տե սա կե տի ճշմար տա ցիու թյու նը, այն է` մար գա րեն քա-

րո զել է Բա բե լո նում Ք. ա. մո տ 597–593 թվե րի մի ջև: Բե րենք մի 

քա նի օ րի նակ: 

Ե զե կիե լի գրքում աս վում է, որ մար գա րեն Աստ ծո հրա մա նով 

մի աղ յուս վերց րեց և նրա վրա քա ղա քի հա տա կա գի ծը գծագ րեց 

(Ե զեկ. 4. 1): Ե զե կիե լն այս խորհր դան շա կան քար տե զով գեր յալ-

նե րին կանխանշեց Ե րու սա ղե մի կոր ծա նու մը: Այս տեղ գոր ծած-

ված եբ րա յե րեն leben բա ռը նշա նա կում է «սա ման»` ա րևի տակ 

չո րաց րած հում աղ յուս: Իսկ քա նի որ կա վե փա փուկ աղ յուս նե-

րի (ո րոնք այ նու հե տև ա րևի տակ չո րաց վում էին) վրա այդ պի սի 

պատ կեր նե րը սո վո րա կան էին Բա բե լո նում, ին չը և հաս տա տե ցին 

հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը1, ա պա այդ խորհր դան շա կան քար-

տե զը չէր կա րող Հու դա յում գծագր վել2:

Մեկ ու րիշ ան գամ Աստ ված Ե զե կիե լին պատ վի րեց ևս մեկ 

գոր ծո ղու թյուն կա տա րել, ին չը Ե րու սա ղե մի պա րիսպ նե րի ճեղք-

վածք նե րը պի տի խորհրդան շեր. Բա բե լո նում գեր յալ նե րի ներ կա-

յու թյամբ պետք էր տան պա տի մեջ անցք բա ցեր և նրա մի ջով 

անց ներ (Ե զեկ. 12. 5,7): Պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ տուն կա-

ռու ցե լիս քաղ դեա ցի նե րը սո վո րա բար կավ կամ ա րե գա կի տակ 

թրծված աղ յուս ներ էին օգ տա գոր ծում, իսկ Պա ղես տի նում` ա ռա-

1  Cornfeld G. Freedman D. N. Op. cit. P. 181.
2   Chiera E. They Wrote on Clay. Chicago,1938. P. 160,164. Մեջ բե րումն  ըստ Thomp-

son J. A. The Bible and Archaeology. P. 163.
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վե լա պես քար, հե տևա պես այդ պի սի տան պա տի մեջ ծակ բա ցե լը 

և մա նա վանդ փլե լը բա վա կան դժվա րին գործ կլի ներ: Նույն պես 

ա պա ցուց ված է, որ Ք. ա. VI դ. Պա ղես տի նում կա վից պա տեր 

չէին կա ռու ցում, մինչ դեռ Մի ջա գետ քում պա տե րը մի միայն դրան-

ցից էին կա ռուց վում1: Ե զե կիե լի այլ մար գա րեու թյուն նե րում էլ է 

հի շա տակ վում հենց այս տե սակ պա տը: Այս պես` 13–րդ գլխում 

(10–15) խոս վում է տան պա տի մա սին, ո րից տե ղա տա րափ 

անձրևը ո ղո ղե լու է ծե փը: Թրծված աղ յուս նե րով կա ռուց ված պա-

տե րի նույն նկա րագ րու թյանն ենք հան դի պում նաև 22–րդ գլխում 

(28 2հա մար)*: 

Ե զե կիե լի` հենց բա բե լոն յան գե րու թյան ժա մա նակ մար գա-

րեա կան ա ռա քե լու թյան հա մո զիչ ա պա ցույց է նրա իսկ կող մից 

վե հա շուք, փառահեղ Տա ճա րի ա րևել յան դար պաս նե րին տրված 

նկա րա գի րը (Ե զեկ 40. 5–16): Այս նկա րագ րու թյունն այն քան 

հան գա մա նա լից է, որ կա րե լի է դրա նով վե րա կազ մել ու ղիղ դե-

պի Տա ճա րի մուտք տա նող ա րևել յան (գլխա վոր) դար պա սը: Ըստ 

հնա գետ նե րի` այս նկա րագ րու թյունն ի հայտ է բե րում այս տե-

սակ դար պա սի խոր հնու թյու նը: Այն Սո ղո մո նի ժա մա նակ նե րի 

հա մար սո վո րա կան բան էր, ին չի մա սին վկա յում են Մա կեդ դո վի, 

Գա սիոն գա բե րի և Ա սո րի, այ սինքն` Սո ղոմո նի օ րոք գո յու թյուն 

ու նե ցած քա ղաք նե րի պե ղում նե րը: Նշա նա կա լից է այն, որ այս 

տե սակ դար պաս նե րը Ք. ա. IX դ. ան հե տա ցան հին Մեր ձա վոր 

Ա րևել քից և փո խա րին վե ցին նոր տե սա կով: Ան շուշտ, այս դար-

պաս նե րից մի քա նի սը եր կար տա րի ներ պահ պա նե ցին ի րենց գո-

յու թյու նը, սա կայն հետզ հե տե ան հե տա ցան, այն պես որ Ե զե կիե-

լի ժա մա նակ նե րում դրանց նման մի բան տես նե լը գրե թե անհ-

նար էր: Այդ դեպ քում Ե զե կիե լը ինչ պե՞ս կա րող էր նկա րագ րել 

դար պաս նե րը, ո րոնք միայն Սո ղո մո նի օ րոք գո յու թյուն ու նեին: 

Պա տաս խանն այս պի սին է` նա կա րող էր Սո ղո մո նի Տա ճա րի 

դար պաս նե րը տես նել նախ քան Նաբուգո դո նո սո րի կող մից Ք. ա. 

597 թ. Ե րու սա ղե մի ու Տա ճա րի ա վե րու մը: Ո մանց կար ծի քով 

1 Տե՛ս Howie C. C. The Date and Composition of Ezekiel. 1950. P. 18 Մեջ բե րումն  ըստ 
Thompson J. A. Op. cit. Տե՛ս նաև Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 182.

* Ըստ գրա բար յան բնագ րի` «որ ծե փէին զնո սա»:
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Ե զե կիե լի նկա րագ րած դար պաս նե րի չա փե րը չա փա զանց մեծ 

են Սո ղո մո նի Տա ճա րի հա մե մատ, բայց հնա գի տու թյան պրո ֆե-

սոր Թոմպ սո նը հա մոզ ված է, որ «Ե զե կիե լի գրքի 40–րդ գլխում 

տեղ գտած դար պաս նե րի չա փե րը էա կան դեր չեն խա ղում, քան-

զի մար գա րեն այդ դար պաս նե րը տե սել է աստ վա ծա յին հափշ-

տա կու թյան մեջ («տե սիլ քով»), իսկ այն, ին չը մեզ հե տաքրք րում 

է, նա խօ րի նակ (բնօ րի նակ) է: «Հա մե նայն դեպս տրա մա բա նո րեն 

բա ցատր վում է, թե ին չու Ե զե կիե լը կա րող էր («տե սիլ քով») տես-

նել այս տե սա կի դար պա սը, և հե տևա բար, կա րող ենք այն եզ րա-

կա ցու թյա նը հան գել, որ «այս մար գա րեն ապ րել է բա բե լոն յան 

գե րու թյան ժա մա նակ»1: 

Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Ֆրին պաշտ պա նում է Ե զե կիե-

լի գրքի ար ժա նա հա վա տու թյու նը` ել նե լով այն հան գա ման քից, 

որ մար գա րեն անց քե րի իր ժա մա նա կագ րու թյան հիմ քում դնում 

է Հո վաքիմ կամ Հե քո նիա ար քա յի գե րե վա րու թյան փաս տը (տե՛ս 

Ե զեկ. 1. 1–8. 1): Ի հար կե, այն ժա մա նակ Հե քո նիան գե րի էր տար-

վել Բա բե լոն (ինչ պես և Ե զե կիե լը), սա կայն հրեա նե րը շա րու նա-

կում էին նրան ի րենց թա գա վո րը հա մա րել: Այդ պես էր նաև բա-

բե լա ցի նե րի պա րա գա յում, ին չը ե րևում է հնա գի տա կան պե ղա ծո-

նե րից, ո րոն ցում բա բե լա ցի նե րը նրան «Հրեաս տա նի թա գա վոր» 

էին ան վա նում: Այս ա մե նը, ինչ պես նկա տում է Ֆրին` մեծ հնա գետ 

Օլբ րայ թին երկ րոր դե լով, «հույժ տպա վո րիչ կեր պով հաս տա տում 

է Ե զե կիե լի գրքի հա վաս տիու թյու նը»2:

Ե ՐԵ ՄԻԱ ՄԱՐ ԳԱ ՐԵՆ 
Ե ԳԻՊ ՏՈ ՍՈՒՄ

Ե րե միա յի գրքում մի մար գա րեու թյուն կա, ո րով աստ վա ծաշ-

նորհ այ րը հրեա նե րի մնա ցոր դին (մա հից ու գե րե վա րու թյու նից 

փրկված նե րին) հոր դո րում է Բա բե լո նի ար քա յի ա հից Ե գիպ տոս 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 164.
2  Albright W. F. The Old Testament and Archaeology... P. 165. Մեջ բե րումն  ըստ Free 

J. P. Op. cit. P. 226,227.
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չգաղ թել, քա նի որ այդ ա նե լու դեպ քում Նաբուգո դո նո սորն ան-

պայ ման կհե տապն դի նրանց: Բայց հրեա նե րը չան սա ցին Ե րե-

միա յին: Նրանք գաղ թե ցին Ե գիպ տոս` Տափ նաս քա ղաք` ի րենց 

հետ իր կամ քին հա կա ռակ տա նե լով Ե րե միա մար գա րեին: Տափ-

նա սում (գտնվում էր Նե ղո սի դել տա յի հյու սիս–ա րևել քում` Մի-

ջերկ րա կան ծո վի մոտ` Ե գիպ տո սի և Պա ղես տի նի սահ մա նագլ-

խում) Ե րե միան Աստ ծո հայտ նու թյամբ կան խա սաց, որ բա բե լա-

ցի նե րը Ե գիպ տոս կխու ժեն: Մար գա րեու թյունն ու ղեկց վում էր 

հե տև յալ խորհր դան շա նա կան գոր ծո ղու թյամբ. Ե րե միան (Աստ-

ծո կա մոք) մեծ քա րեր էր վերց նում և թա ղում դրանք փա րա վո-

նի պա լա տի մուտ քի դար պաս նե րի մոտ (խոս քը Պսա մե տի կոս 

I–ի (իշ խել է Ք. ա. 664–610 թթ.) կա ռու ցած ար քու նի քի մա սին է): 

Այս պա լա տը գտնվում է Տափ նա սում: Քա րե րի թա ղու մը կա տար-

վում էր ի տես հրեա նե րի, որոնց մար գա րեն ա սաց. «Այս պես է 

ա սում Զո րու թյուն նե րի Տե րը` Իս րա յե լի Աստ վա ծը, ա հա վա սիկ 

Ես կու ղար կեմ ու կբե րեմ բա բե լա ցի նե րի Նաբուգո դո նո սոր ար-

քա յին` Իմ ծա ռա յին, որն իր գա հը պի տի կանգ նեց նի այդ քա րե րի 

վրա, ո րոնք դու թաքց րիր: Դրանց վրա կանգ նած` նա պի տի կա-

պի իր զեն քե րը, պի տի գա ու հար ված հասց նի Ե գիպ տա ցի նե րի 

երկ րին… Նրանց աստ ված նե րի տան մեջ կրակ պի տի գցի… Պի-

տի խոր տա կի Ե գիպ տա ցի նե րի երկ րում գտնվող Ա րեգ քա ղա քի 

սյու նե րը և նրանց աստ ված նե րի մեհ յան ներն այ րի հրով» (Ե րեմ. 

43. 9–13): Այս մար գա րեու թյու նը կկա տար վի Ք. ա. 568/567 թ., 

երբ Նաբուգո դո նո սո րը Ե գիպ տոս կներ խու ժի (Ա մա սիս II– ի կամ 

Ա մո սի սի, կամ Ահ մո սի սի օ րոք):

Տափ նաս քա ղաքի տեղն այ սօր Թելլ–Դե ֆե նահ է կոչ վում: Այս 

վայ րը 1883–1886 թթ. պե ղել է անգ լիա ցի հնա գետ սըր Ֆլին դերս 

Պետ րին, ով 1886 թ. Սուե զի ջրանց քից ա րև մուտք` 18 կմ հե ռա վո-

րու թյան վրա գտավ փա րա վո նի ա պա րան քի մուտ քի սա լի կա շեն 

հա տա կը: Պրո ֆե սոր Ա. Ռենդլ Շոր տը գրում է. «Հյու սիս–ա րևմտ-

յան կող մում մեծ բա ցօ թյա բակ կար` աղ յու սով պատ ված… դռան 

մո տի տա րած քը պատ ված էր ա մուր շա ղա խով, ո րի վրա փռված 

էր աղ յուս նե րի շար քը… Այս գա վի թը, ան կաս կած, հենց այն նա-
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խա դուռն է, ո րը, ինչ պես 

ա սում է Ե րե միան, փա րա-

վո նի ա պա րան քի մուտ-

քի մոտ էր` դրսից, որ տեղ 

էլ Նաբուգո դո նո սորն իր 

բարձ րա դիր ա թո ռը (գա-

հը) կանգ նեց րեց: Դա զար-

մա նա լի է»: Հա վաս տի է 

նաև հե տև յա լը. «Տափ նաս 

քա ղա քում Նաբուգո դո նո-

սո րի ի րա կան ներ կա յու-

թյան ա պա ցույց են ծա-

ռա յում ե րեք թրծա կա վե 

գլան ներ, ո րոնք Կա հի րեի 

թան գա րա նը մի քա նի տա-

րի ա ռաջ ձեռք էր բե րել մի 

տե ղաբ նի կից (ով հա վա-

նա բար այս վայ րե րում էլ 

գտել էր դրանք): Դրանք 

Բա բե լո նում Նաբուգո դո-

նո սո րի կող մից կա ռու ցած 

շի նու թյուն նե րի մա սին 

վա վե րագ րեր են: Հնա րա-

վոր է, որ այդ գլան նե րը գտնվե լիս են ե ղել ներ կա յումս ա վեր ված 

գավ թի տակ` իբ րև մեծ թա գա վոր Նաբուգո դո նո սո րի այ ցե լու-

թյան հուշ1:

XIX դ. վեր ջում և XX դ. սկզբում Նե ղո սի ա ռա ջին շե մի 

մոտ` Կա հի րեից մոտ 1080 կմ դե պի հա րավ ըն կած Է լե փան տին 

կղզում, շատ կա րևոր հայտ նա գոր ծու թյուն կատարվեց: 1895 թ. 

տե ղա ցի ներն այդ կղզում հի նա վուրց պա պի րուս ներ գտան, իսկ 

1904 թ. Ե գիպ տո սի հնա գի տա կան ծա ռա յու թյու նը պե ղեց վայ րը 

և բազ մա թիվ այդ պի սի պա պի րուս ներ հայտ նա բե րեց: Սրանց 

1  Short A. R. Op. cit. P. 42-43. Barton G. A. Op. cit. P. 28.

Երեմի ա մարգարեն: Հռոմի  ս.  Կղեմե ս 
բազիլիկայի խճանկարը:
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մեջ կա յին հրեա բնակ չու թյան կող մից ա րա մե րեն լեզ վով գրված 

վա վե րագ րեր, ո րոնք թվագր վում են Ք. ա. 500–400 թվա կան նե-

րով1: Դրան ցից մե կը Ք. ա. 407/408 թթ. գրված նա մակ էր` հաս-

ցեա գրված Ե րու սա ղե մի պար սիկ կա ռա վար չին: Այն Է լե փան տին 

կղզում տա ճար կա ռու ցե լու խնդրանք էր բո վան դա կում: Մենք 

վստահ չենք, թե այս եբ րա յե ցի նե րը Հով նա նեի և Ե րե միա յի հետ 

Ե գիպ տոս գաղ թած հրեա նե րի սե րունդ ներն են, բայց կա րող են 

նաև լի նել: Հա մե նայն դեպս հնա գետ Օլբ րայ թը հա վա տում է, 

որ Է լե փան տի նի բնագ րե րը պատ կա նում են հրեա նե րին, ով քեր, 

շատ հնա րա վոր է, որ Ե րե միա յի գրքում (41–44 գլուխ ներ) նկա-

րագր ված ե գիպ տա կան գաղ թի հետ ա ղերս ներ ու նե նան*:2

ՆԱ ԲՈՒ ՔՈ ԴՈ ՆՈ ՍՈՐՆ 
ՈՒ ՆՐԱ ԳԱ ՀԱ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԸ

Ըստ Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի Դա նիել մար գա րեի սրբա-

զան գրքի` երբ Նաբուգո դո նո սո րը հպար տա ցավ և ի րեն 

աստ ված հա մա րեց, Աստ ծո թույլտ վու թյամբ պա տու հաս վեց սար-

սա փե լի հո գե կան հի վան դու թյամբ. «Նա հա լած վեց ու վտար վեց 

մարդ կանց մի ջից, ինչ պես ար ջառ, նա խոտ էր ու տում և նրա մար-

մի նը թրջվեց երկն քի ցո ղից, մին չև որ նրա մա զե րը եր կա րե ցին 

առ յու ծի մա զե րի չափ, և նրա ե ղունգ նե րը՝ թռչուն նե րի մա գիլ նե րի 

պես» (Դան. 4. 30): Նաբուգո դո նո սո րի այս պա տու հա սի*3 մա սին 

1 Տե՛ս Price I. M. The Monuments and the Old Testament…P. 388,389.
2 Երեմի ա մարգարեն նույնպես կանխասում է Բաբելոնի կործանումը. «Դրո՛շ բարձ-
րացրեք երկրի վրա, փո՛ղ հնչեցրեք բոլոր ազգերի մե ջ, զորագնդեր կանչեցեք 
նրա դեմ: Իմ կողմի ց հրաման տվեք Այրարատյան թագավորություններին և աս-
քանազյան գնդին» (51.27):

    Մարերի, սկյութների ու հայերի մասնակցության իրողությունը փաստված է հայ 
մե ծանուն պատմի չների՝ Փ. Բյուզանդի, Սեբեոսի և Մ. Խորենացու կողմի ց:

* Լի կանտ րո պիա կոչ վող այս տա րօ րի նակ հո գե կան հի վան դու թյու նը, ո րի ըն թաց-
քում մարդ ոչ մի այն կորց նում է բա նա կա նու թյու նը, այ լև կեն դա նա կերպ է դառ նում, 
հայտ նի է հին ժա մա նակ նե րից (Հե րո դո տոս և այլք): Այս պես էր նաև Տրդատ թա-
գա վո րի պա րա գա յում, ինչ պես հայտ նում է Ա գա թան գե ղո սը. «Ան մի  ջա պես սկսեց 
մո լեգ նել ու ինքն ի րեն ու տել և բա բե լա ցի նե րի Նաբուգո դո նո սոր ար քա յի նման 
մարդ կա յին բնույ թից դուրս գա լով` վայ րե նի խո զե րի կեր պա րան քով, իբ րև նրան ցից 
մե  կը, գնաց նրանց մե ջ բնակ վե լու: Այ նու հե տև մտնե լով ե ղեգ նու տը` խո տա ճա րակ 
դար ձավ…» (Պատ մու թյուն հա յոց, Ե րևան 1977, էջ 211):
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ոչ սուրբգ րա յին աղբ յուր նե րը լռու թյուն են պահ պա նում: Սա կայն 

ու շագ րավ է հե տև յալ հան գա ման քը: Նրա գա հա կա լու թյան վեր-

ջին շրջա նը հնա գի տու թյա նը11 ցայ սօր հայտ նի ո րևի ցե բնագ րում 

չի հի շա տակ վում: Արդ յոք սա չի՞ նշա նա կում, որ բա բե լա ցի տի րա-

կալ նե րը լռու թյուն էին պահ պա նում և ջա նում այս հար ցի շուրջ 

չծա վալ վել: Բա ցի այդ, ա պա քին վե լուց հե տո Նաբուգո դո նո սո րը 

կրկին կա րո ղա ցավ կա ռա վա րել պե տու թյու նը, և ինչ պես ինքն է 

ա սում. «իմ մե ծու թյունն ա վե լա ցավ ա ռա վել ևս» (Դան. 4. 33): Հե-

տևա բար, ե թե այդ մա սին ինչ–որ բան էլ գրված լի ներ, ա պա թա-

գա վորն ու նրա գա հա ժա ռանգ նե րը կձգտեին ոչն չաց նել:

Նաբուգո դո նո սո րը կնքեց իր մահ կա նա ցուն Ք. ա. 562 թ.–ին` 

մոտ ութ սուն տա րե կան հա սա կում` 45–46 (ո մանք նշում են 42, 

մյուս նե րը` 40) տա րի գա հա կա լե լուց հե տո: Գա հին նստեց նրա 

որ դի Ե վիլ մա րո դա քը: Ըստ Սուրբ Գրքի` Բա բե լո նի այս նոր ար-

քան բան տից հա նեց Հո վա քի մին (Հե քո նիա յին), պա տիվ նե րի ար-

ժա նաց րեց և ար քա յա կան սե ղա նից հա նա պա զօր յա ապ րուս տի 

մի ջոց ներ սահ մա նեց նրա հա մար (Դ Թագ. 25. 27–30): Նա խորդ 

գլխում բա բե լա ցի նե րից գեր ված Հե քո նիա յի կյան քի մա սին խո սե-

լիս` հի շա տա կե ցինք, որ հնա գետ նե րը Բա բե լո նում կա վե սա լիկ-

ներ են հայտ նա բե րել` վրան բան վոր նե րին ու գե րի նե րին հա ցի, 

ձե թի, գա րու և այլ սննդամ թեր քի ա մե նօր յա տվչու թյան մա սին 

գրու թյուն նե րով: Սնունդ ստա ցող նե րի ա նուն նե րի մեջ Հու դա յի 

ար քա Հո վա քի մի ա նունն էլ է հո լով վում2:

Հնա գի տու թյու նը տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս նաև Նաբուգո-

դո նո սո րի որ դի և գա հա ժա ռանգ Ե վիլ մա րո դա քի (բա բե լե րեն 

հնչում է Ա միլ–Մար դուք) մա սին: Սու զում (Պարս կաս տան) ֆրան-

սիա կան հնա գի տա կան ար շա վախմ բի3 կող մից հայտ նա բեր ված 

մի ա նո թի վրա այս պի սի մա կագ րու թյուն կա. «Բա բե լո նի թա գա-

վոր Նաբուգո դո նո սո րի որ դի, Բա բե լո նի թա գա վոր Ա միլ–Մար-

դու քի ա պա րանք»: Հնա գետ Բար տո նի կար ծի քով, հա վա նա բար, 

1  Short A. R. Op. cit. P. 43.
2  Տե՛ս «Հե քո նիա ար քան աք սո րում» գլու խը:
3  Morgan, de. Délégation en Perse. Vol. XIV. P. 60. Տե՛ս  Barton G. A. Archaeology 

and the Bible. P. 479.

19 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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պար սիկ ներն այս ա նո թը Բա բե լո նից են բե րել Մի ջա գետ քի վրա 

կա տա րած ի րենց աս պա տա կու թյուն նե րից մե կի ժա մա նակ1:

Ե վիլ մա րո դա քը եր կու (կամ ե րեք) տա րի (Ք. ա. 562–560 թթ.) 

թա գա վո րե լուց հե տո սպան վում է իր ա ներ որդու կող մից: Նրա-

նից հե տո ևս եր կու հո գի գա հա կա լում են, ա պա գա հին Նա բո նիդն 

(Ք. ա. 556–539 թթ.) է նստում: Նրան հա ջող վեց զո րաց նել բա բե-

լոն յան կայս րու թյու նը և վերաշինել ամ րա շի նա կան կա ռույց նե րը 

Եփ րա տի վրա: Այս ար քան ա ռանձ նա կի խան դա վա ռու թյամբ էր 

վե րա կանգ նում ա վեր ված մեհ յան նե րը: 

Ոչ սուրբգ րա յին աղբ յուր նե րի հա մա ձայն` նոր բա բե լոն յան 

թա գա վո րու թյան վեր ջին թա գա վո րը Նա բո նիդն է ե ղել, այ նինչ 

Դա նիել մարգարեի համաձայն՝ վերջին արքան  Բաղ դա սա րն էր 

(Դան. 5): Այս հա կա սու թյու նը սկեպ տիկ նե րին Սուրբ Գրքի պատ-

մա կան ստու գու թյու նը կաս կա ծի տակ առ նե լու պա տե հու թյուն էր 

ըն ձե ռում: Բայց հնա գի տու թյունն այս ան գամ էլ վեր ջին տա րի նե-

րի պե ղա ծո նե րի շնորհիվ հար թեց այս կնճռոտ հարցն ու տվեց 

այս ան հա մա ձայ նու թյան բա ցատ րու թյու նը:

ԴԱ ՆԻԵԼ ՄԱՐ ԳԱ ՐԵԻ ԳԻՐ ՔԸ

Դա նիել մար գա րեի գիր քը եր կար ժա մա նակ սուր քննա դա-

տու թյան էր են թարկ վում: Գրքի պատ մա կան ար ժա նա-

հա վա տու թյու նը հեր քե լու հա մար ռա ցիո նա լիստ նե րը ծա վա լուն 

հա տոր ներ էին հո րի նում: Ներ կա յումս, սա կայն, հնա գի տա կան 

պե ղում նե րի շնոր հիվ ոչ ոք չի ժխտում այս բնագ րի պատ մա կա-

նու թյու նը: Հնա գետ նե րի ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, ար դա րև, ցնցող 

են:

1899 թ.–ից մին չև 1917 թ. հին Բա բե լո նում անց կաց ված պե-

ղում նե րի շնոր հիվ հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր գեր մա նա ցի Ռո-

բերտ Կոլդ վե յի ղե կա վա րած գեր մա նա կան հնա գի տա կան ար շա-

վա խում բը բա զում կաս կած ներ փա րա տեց և վա վե րաց րեց սրբա-

զան բնա գրի տեղեկություն: 

1 Barton G. A. Op. cit. Մեջ բե րումն  ըստ Free J. P. Op. cit. P. 232.
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1) Դա նիել մար գա րեն այն հրեա նե րի մեջ էր, որոնց Նաբուգո-

դո նո սո րը, Ք. ա. 605 թ. Պա ղես տին ներ խու ժե լով, գե րե վա րեց 

Բա բե լոն: Նրա գրքում վառ նկա րագր վում է Նաբուգո դո նո սո րի 

լայ նա ծա վալ շի նա րա րա կան գոր ծու նեու թյու նը: Գրքում պատմ-

վում է, թե ինչ պես մի ան գամ ար քու նի քում ճե մե լիս` Նաբուգո դո-

նո սո րը պար ծեն կո տա բար ա սում է. «Սա այն Բա բե լո նը չէ՞, որ ես 

կա ռու ցե ցի` որ պես թա գա վո րու թյուն, իմ կամ քով ու զո րու թյամբ` 

ի պա տիվ իմ փառ քի» (Դան. 4. 26–27) 

Այ սօր հնա գի տու թյունն ա պա ցու ցում է այս խոս քե րի ճշմար-

տա ցիու թյու նը: Գեր մա նա ցի հե տա զո տող ներն ամ րա շի նա կան 

կա ռույց նե րի, բնա կե լի շեն քե րի, ջրանցք նե րի, պա լատ նե րի ու 

մեհ յան նե րի մի վիթ խա րի հա մա լիր բա ցե ցին1: Այ սօր ար դեն կա-

րող ենք տես նել քա ղա քի զար մա նահ րաշ ա վե րա կա կույ տը, այդ 

1 Ման րա մաս նե րը տե՛ս Koldwey R., The Excavations at Babyon, աշ խա տու թյու նում, 
1914:

Դանիել մարգարեն առյուծների գբում: Սուրբ Ղուկաս Էլլադացու վանքի 
խճանկար: Հունաստան XI դ.:
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թվում` նաև ար քու նի քը: Եր բեմ նի շքե ղու թյամբ, վե հու թյամբ ու 

փառ քով առ լե ցուն այս քա ղաք են տա նում Իշ տար դի ցու հու մեծ 

կրկնա կի դար պաս նե րը: Այս դար պաս նե րը, որ պաշտ պա նա կան 

կա ռույց նե րի մաս էին կազ մում, զար մա ցնում են ի րենց մե ծու-

թյամբ ու գե ղեց կու թյամբ` ծա ղիկ նե րի, նախ շե րի ու բնա կան մե-

ծու թյամբ զա նա զան կեն դա նի նե րի (ցու լեր, առ յուծ ներ և վի շապ-

ներ) պատ կեր ներ ու նե ցող գույնզ գույն պսպղուն հախ ճա սա լե րով 

զար դար ված: Սա լա հա տակ ված ճա նա պար հը` հան դի սա վոր եր-

թե րի փո ղո ցը, այ ցե լուին ու ղիղ քա ղա քի գլխա վոր մաս էր տա-

նում: Ա ջից նա նույն պի սի հախ ճա սա լե րով զար դար ված պա լատ-

նե րի շրջանն էր տես նում: Ոս կով ու երկ նա կա պույտ սա լիկ նե րով 

պատ ված հո յա կապ սրա հը գա հա դահ լիճն էր:

Կող քին մի շատ հե տաքրք րա կան կա ռույց կա. ո մանց կար-

ծի քով, Բա բե լո նի հռչա կա վոր «կա խո վի այ գի նե րի»` յոթ հրա շա-

լիք նե րից մե կի մնա ցորդ նե րն են: Այ նու հե տև փո ղո ցի աջ կող մում 

հե թա նո սա կան տա ճար նե րի ու քրմե րի կա ցա րան նե րի, ինչ պես 

նաև Մար դուկ աստծո մեհ յա նի (450x550) շրջանն է: Այս տեղ մի 

վիթ խա րի զիկ կու րատ (189 մ բարձ րու թյամբ)` տա ճար–աշ տա-

րակ կա, ո րի նկա րագ րու թյունն իր «Պատ մու թյան» մեջ տվել է 

Հե րո դո տո սը: Քա ղա քը շուր ջա նա կի բարձր պա րիսպ նե րի մեջ էր 

առն ված, ո րոնք Բա բե լո նը դարձ նում էին ա նա ռիկ: Հի րա վի, այն 

փա ռա հեղ քա ղաք էր, այն պես որ Նաբուգո դո նո սո րն ի րա վա ցիո-

րեն կա րող էր հիա նալ իր գոր ծե րով: 

Այս մա սին վկա յում են նաև քա րե րի, աղ յուս նե րի և սա լիկ նե-

րի վրա յի հար յու րա վոր մեծ ար ձա նագ րու թյուն ներն ու պատ կեր-

նե րը: Դրան ցից շա տե րի բո վան դա կու թյու նը հաս տա տում է այն, 

ին չով պար ծե նում և հպար տա նում էր Նաբուգո դո նո սո րը1:

Բա բե լոնն ա վե լի մեծ էր, քան ե գիպ տա կան Թե բեն ու Մեմ-

փիսը, մի ջա գետք յան Ու րը և մին չև իսկ՝ Նին վեն: Այն, ինչ Բա-

բե լո նում ա րեց ան խոնջ շի նա րար Նաբուգո դո նո սո րը, դեռ ոչ ոք 

մինչ այդ չէր ա րել: Ահ ռե լի շքեղ շեն քեր վեր խո յաց նե լու հա մար 

Նաբուգո դո նո սո րը նվաճ ված երկր նե րից քշված վիթ խա րի թվով 

1  Lane W. H. Babylonian Problems. L.,1923. P. 178,179,181,187. Մեջ բե րումն  ըստ 
Thompson J. A. The Bible and Archaeology. P. 160-161. 
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ստրուկ ներ էր օգ տա գոր ծում: Այդ ե ղե լու թյուն նե րի ար ձա գանքն 

Ամ բա կում մար գա րեի հան դի մա նու թյուն նե րի մեջ է լսվում. «Վա՜յ 

նրան, ով իր տան հա մար ա գա հու թյուն կա նի, իր բույ նը բարձր 

տեղ կդնի չար ձեռ քե րից ա զատ վե լու հա մար: Քո տան ա մո թը 

հաս տա տե ցիր, ոչն չաց րիր բա զում ազ գե րի և դու հան ցանք գոր-

ծե ցիր. քա նի որ քա րը հիմ քից կա ղա ղա կի, և որ դը փայ տի մի ջից 

այդ մա սին ձայն կտա: Վա՜յ նրան, ով քա ղա քը ար յան վրա է կա-

ռու ցում և քա ղաք է հաս տա տում ա նի րա վու թյամբ: Այդ բո լո րը 

Ա մե նա կալ Տի րոջ կող մից չի՞ լի նում. շատ ժո ղո վուրդ ներ պա կա-

սե ցին կրա կի պատ ճա ռով, և շատ ազ գեր նվա զե ցին» (Ամ բակ. 2. 

9–13):

Ի հա կադ րու թյուն Նաբուգո դո նո սո րի ճո ռո մա բան ար ձա նագ-

րու թյուն նե րի` Բա բե լո նի ա ռաջ հիաց մուն քով ու սար սա փով լի 

Ե սա յի մար գա րեի ձայնն է հնչում. «Եվ Բա բե լո նը, որ քաղ դեա ցի 

թա գա վո րից փա ռա պանծ է կոչ վում, պի տի դառ նա այն պես, ինչ-

պես Սո դոմն ու Գո մո րը, ո րոնց Աստ ված կոր ծա նեց: Այն տեղ հա-

վիտ յանս հա վի տե նից բնակ վող չպի տի լի նի, բազ մա թիվ ցե ղեր 

այ լևս այն տեղ մուտք չպի տի գոր ծեն, ա րա բա ցի ներն այ լևս այն-

տե ղով չպի տի անց նեն, հո վիվ ներն այն տեղ այ լևս հան գիստ չպի-

տի առ նեն: Այն տեղ կա յան են գտնե լու վայ րի գա զան նե րը, նրանց 

տնե րը լցվե լու են ա ղա ղա կով, այն տեղ բուն են դնե լու համ բա րու-

նե րը, դևերն են կա քա վե լու այն տեղ, հուշ կա պա րիկ ներն են բնակ-

վե լու նրա մեջ, ոզ նի ներն են ձագ հա նե լու նրա ա պա րանք նե րում» 

(Ե սա յի 13. 19–22): Բա բե լո նի կոր ծա նու մը Սո դո մի և Գո մո րի 

պես հան կար ծա կան և անս պա սե լի չէր, այլ հետզ հե տե ու քայլ 

առ քայլ: Հա մե նայն դեպս հռո մեա ցի կայսր Ադ րիա նո սի (Ք.  հ. 

76–138 թթ.) օ րոք մե ծա շուք Բա բե լո նից միայն պա րիսպ ներն էին 

մնա ցել: Պավ սա նիաս (Ք. հ. II դար) ճա նա պար հոր դը գրում է, որ 

իր ժա մա նակ այդ տեղ պա րիսպ նե րից զատ ո չինչ չկար: Բե նիա մին 

բար Իո նան իր «Ու ղե ցույ ցում» գրում է. «Բա բե լո նը, ո րը նախ կի-

նում 30 մղոն լայ նու թյուն ու ներ, այժմ դա տարկ է: Սա կայն հի մա 

էլ են աչ քի զար նում Նաբուգո դո նո սո րի պա լա տի ա վե րակ նե րը, 
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սա կայն մարդ կանց որ դի նե րը չեն հա մար ձակ վում քա ղաք մտնել, 

քան զի վա խե նում են այն տեղ վխտող օ ձե րից ու կա րիճ նե րից»1:

Այն պես որ Նաբուգո դո նո սո րի ձե ռամբ կա ռուց ված պսպղուն, 

վե հա շուք, հա րուստ և բազ մաբ նակ այս քա ղա քը` ողջ Ա րևել քի 

զար ման քի ա ռար կան, իր մեծ կուռքե րի 53 մեհ յան նե րով, Մար-

դու կի 55 աղոթատեղի նե րով, այլ աստվածե րի 900 աղոթատեղի-

նե րով ու 372 բա գին նե րով տա կավ առ տա կավ վե րած վեց լքված 

ըն դար ձակ գե րեզ մա նո ցի: «Եվ նույ նիսկ ին քը Եփ րա տը, ո րի ջրե-

րում ինչ–որ ժա մա նակ ար տա ցոլ վում էին նրա փա ռա հեղ պա-

րիսպ նե րը, իր հա մար նոր հուն գտավ: Այժմ փյու նիկ յան ար մա-

վե նի նե րի շար քը հեռ վից նրա հոս քի նոր ուղ ղու թյունն է մատ-

նան շում»2:

Այս պես հնա գի տու թյու նը հաս տա տեց Բա բե լո նի մե ծա վա յել-

չու թյան վե րա բեր յալ Դա նիե լի գրքի իս կու թյու նը:

2) Գեր մա նա ցի հնա գետ Ռ. Կոլդ վե յը հին Բա բե լո նում իր 

նշա նա վոր պե ղում նե րից Նաբուգո դո նո սո րի պա լա տի ա վե րակ-

նե րում մեծ հո յա կերտ խնջույ քաս րահ (16,8x51,9 մ) հայտ նա բե-

րեց` ոս կե գույն ու երկ նա գույն սա լիկ նե րով զար դար ված, գլխա-

վոր մուտ քից ար քա յա կան գահ տա նող որմ նա խոր շով: Կո դե րի 

և Հաուի կար ծի քով սա, ան կաս կած, այն տեղն է, ուր Բաղ դա սար 

թա գա վո րի հենց այն խնջույքն է ե ղել, ո րի մա սին հայտ նում է Դա-

նիել մար գա րեն (գլուխ 5)3:

3) Դա նիե լը, ե րեք պա տա նի նե րի մա սին խո սե լիս, որոնց 

Նաբուգո դո նո սո րը հրա մա յեց հնո ցը նե տել, Նաբուգո դո նո սո րի 

նվա գախմ բի ո րոշ հու նա կան նվա գա րան նե րի ա նուն ներ է տա լիս 

(փող, սրինգ, քնար, Դան. 3. 5.): Այս կա պակ ցու թյամբ ռա ցիո նա-

լիստ նե րը պնդում են, որ Դա նիե լի գիր քը գրվել է Ք. ա. 332 թվից 

հե տո և ոչ թե Ք. ա. 600 և 535 թվե րի մի ջև, ինչ պես ա վան դա բար 

ըն դուն վում է: Սա կայն նրանք ի րա վա ցի չեն, քա նի որ Ա լեք սանդր 

Մա կե դո նա ցու դա րաշր ջա նից էլ շատ ա ռաջ Ա րևել քի ժո ղո վուրդ-

նե րի և հույն–իո նա ցի նե րի մի ջև ա ռևտ րա կան և մշա կու թա յին կա-

1  Τрεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα είς тὸν πрοϕήтην ‘Ησαΐαν. Σ. 180.
2  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 408.
3  Coder S. M., Howe G. F. The Bible, Sciene and Greation. P. 98. Նաև Thompson 

J. A. Op. cit. P. 159.
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պեր են գո յու թյուն ու նե ցել: «Հույն բա նաս տեղծ Ալ կա յոսն (Ք. ա. 

VII դ. վերջ) ա սում է, որ իր եղ բայ րը Նաբուգո դո նո սո րի նշա նա-

վոր բա նա կի զին վոր է ե ղել»1: Ավելին, «այն փաս տը, որ (Դա նիել 

մար գա րեն) միայն ե րեք հու նա կան բառ է գոր ծա ծել, լա վա գույն 

ա պա ցույցն է այն բա նի, որ սույն գիր քն Ա լեք սանդր Մա կե դո նա-

ցու ժա մա նակ նե րից ա ռաջ է գրվել»2: 

4) Ռա ցիո նա լիստ նե րը եր կար տա րի ներ շա րու նակ մեծ աղ-

մուկ են բարձ րաց նում` փոր ձե լով ա պա ցու ցել, որ Դա նիել մար գա-

րեի աստ վա ծա շունչ գիր քը եր կու բա բե լա ցի ար քա նե րի` Նա բո նի-

դի և Բաղ դա սա րի առն չու թյամբ պատ մա կա ն առումով հա վաս տի 

չէ: Ըստ մար գա րեի` Բաղ դա սար թա գա վո րն սպան վում է ամ բա-

րիշտ խնջույ քի ժա մա նակ, ո րը նա կազ մա կեր պել էր Կյու րո սի 

զոր քե րի կող մից Բա բե լո նը գրա վե լուց մեկ օր ա ռաջ (5. 30): Մինչ 

1880 թ. այդ շրջա նի մա սին ինչ–ինչ տե ղե կու թյուն ներ հաղորդող 

միակ ոչ սուրբգ րա յին սկզբնաղբ յուր նե րը Քսե նո փոնն ու Հե րո դո-

տոսն էին, սա կայն նրանց գրվածք նե րում չի հի շա տակ վում Բաղ-

դա սա րի ա նու նը: Այս ոչ սուրբգ րա յին աղբ յուր նե րը, ինչ պես և հին 

պատ միչ նե րը` Բե րո սոսն (Ք. ա. մոտ 250 թ.) ու Ա լեք սանդր Պո լի-

գոս տո րո սը (մա հա ցել է Ք. ա. 75 թ.), Նա բո նի դին են հա մա րում 

Բա բե լո նի վեր ջին թա գա վոր: Նրանք հա վե լում են, որ նա Բա բե-

լո նում է ե ղել Կյու րո սի գրավ ման ժա մա նակ, բայց չի սպան վել, 

այլ գե րի է տար վել ու ար քային վայել վե րա բեր մուն քի ար ժա նա-

ցել: «Այս պի սով,– ա սում են ռա ցիո նա լիստ նե րը,– տվյալ դեպ քում 

Հին Կտա կա րա նի պատ մա կան ան հա վաս տիու թյունն ակն հայտ 

է, Դա նիե լի պա տու մն ա ռաս պել է»:

Սա կայն նրանց կար ծիք նե րը հերք վե լով հերք վե ցին, երբ 

Նին վեն հե տա զո տող ա մե նաշ նոր հա լի ա սու րա գետ նե րից մե կը` 

Հեն րի Կրե սուիկ Ռոու լին սո նը, Եփ րա տի դաշ տա վայ րում ար ձա-

նագ րու թյուն պա րու նա կող գլան գտավ: Այս գտա ծոն լիո վին լու-

ծեց խնդի րը: Ըստ այս ար ձա նագ րու թյան` Դա նիե լի ժա մա նակ-

նե րում Բա բե լո նում եր կու թա գա վոր է ե ղել` հայր և որ դի: Քա-

1  Гιαννаκόπουλος  Ἰωηλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καтὰ тοὺς Oʹ, Т. 21. ’Ο Прοφήтης 
Δανιήλ. Ἀθῆναι ,1962. Σ51.

2  Dye D. L. Faith and the Physical World: A Comprehensive View. The Paternoster 
Press,1966. P. 114,116.
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ղա քից դուրս գտնվե լով` Նա բո նի դը 

իր ա վագ որ դուն` Բաղ դա սա րին, 

թա գա վո րա կից է հռչա կում և ար տո-

նում նրան ար քա յա կան տիտ ղո սից 

օգտ վել: Բա բե լո նում հենց Բաղ դա-

սարն է սպան վում, իսկ Նա բո նի դը 

փրկվում է. նրան կյանք են պար գևում: Այս պես պար զա բան վում է 

նաև Դա նիե լի խոսքն այն մա սին, որ ին քը հռչակ վեց լի նե լու «թա-

գա վո րու թյան եր րորդ մար դը» (Դան. 5. 7, 29)1:

Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր ներ Ջո զեֆ Ֆրիի և Թոմպ սոնի 

համաձայն՝ Նաբուգո դո նո սո րի մա հից հե տո ե րեք թույլ տի րա կալ-

ներ գա հա կա լե ցին` նրա որ դի Ա միլ–Մար դու կը (Ք. ա. 562–560 թթ.), 

ում Ե րե միան Ուլ մա րո դաք է ան վա նում, իսկ Դ Թա գա վո րու թյուն-

նե րի գիր քը` Ե վիլ մա րո դաք (Ե րեմ. 52. 31, Դ Թագ. 25. 27 ըստ հուն. 

բնագ րի, իսկ ըստ եբ րա յա կան բնագ րի` Ե վիլ մե րո դաք), ա պա Ներ-

գեղ Սա րա սա րը*2 (Ե րեմ. 39. 3 Ներ գալ–Շա րե ցեր` ըստ եբր. բնա-

1  Coder S. M., Howe G. F. Op. cit. P. 99.
* Աստ վա ծաշն չի ա րևե լա հա յե րեն բնագ րում վրի պակ կա. Ներ գեղ Սա րա սա րը, ի տար-

Բաբելոնը Ք. ա.  600թ. :
Առջևի պլանում` Իշտարի դարպասներն 

ու հանդիսավոր երթի փողոցը:

Առյուծ: Բաբելոնի Իշտարի 
դարպասի հատված: Բեռլին, 
Պերգամոն-թանգարան:

Վիշապ: Բաբելոնի Իշտարի 
դարպասի հատված:

Ցուլ: Բաբելոնի Իշտարի 
դարպասի հատված:
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գրի), այ նու հե տև Լա բա սի – Մար դու կը: Ինն ա միս թա գա վո րե լուց 

հե տո նա մի խումբ քրմե րի ձե ռամբ, ով քեր Նա բո նի դին թա գա վոր 

կար գե ցին, գա հըն կեց արվեց: Հենց նա էլ Բա բե լո նի վեր ջին թա-

գա վորն էր (Ք. ա. 556/555 – 539/538 թթ.): Ե վիլ մա րո դա քի, Ներ գեղ 

Սա րա սա րի և Լա բա սի – Մար դու կի ա նուն նե րը ներ կա յումս հայտ-

նի են հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րից և սա լիկ նե րի մա կագ րու թյուն-

նե րից1: Հու դա յի ար քա Հո վա քի մին ա զա տու թյուն շնոր հած Ե վիլ-

մա րո դա քի մա սին նա խորդ գլխում ար դեն խո սել ենք2:

Մեր ու շադ րու թյու նը սևե ռենք Նա բո նի դի` Բա բե լո նի վեր ջին 

ար քա յի վրա: Ա մե նից շատ հենց նա է մեզ հե տաքրք րում, քան զի 

ռա ցիո նա լիստ նե րը նրա ան ձի շուրջ ե ղած կաս կած նե րի հի ման 

վրա են ժխտում Դա նիե լի գրքի պատ մա կա նու թյու նը: 

Բա բե լո նի վեր ջին տի րա կալ Նա բո նի դը (հա վա նա բար Հե րո-

դո տո սի Լաբ յու նե տոս II–ը) ուս յալ այր էր և «աշ խար հի ա ռա ջին 

հնա գե տը: Նա հրա մա յում է պե ղել բա գին նե րի և մեհ յան նե րի 

ա վե րակ նե րը, վեր ծա նել և թագ մա նել հին ար ձա նագ րու թյուն նե-

րը: Նա վե րա կանգ նեց Ու րի աս տի ճա նա ձև աշ տա րա կը, ինչ պես 

այդ մա սին հա ղոր դում են Թելլ–ալ–Մուկ ղայ րիեի պե ղա ծո նե րը»3: 

Հա վա նա բար նա ա սո րա կան ծա գում ու ներ և այդ պատ ճա ռով 

ժո ղովր դի ա ռաջ շնորհ գտնե լը նրա համար դյու րին չէր: Ուս տի 

և ջա նում էր իր մա սին բա րի հի շա տակ թող նել և հպա տակ նե րի 

հա մակ րան քը շա հել: Կոս տանդ նու պոլ սի թան գա րա նում պահ-

վող բա զալ տե կո թո ղի վրա այս պի սի ար ձա նագ րու թյուն կա. 

«(Ես` Նա բո նիդս) իմ նա խորդ նե րի` Նաբուգո դո նո սո րի և Ներ գեղ 

Սա րա սա րի կամ քի ի րա կան կա տա րողն եմ: Զոր քը բա ցար ձակ 

վստա հու թյուն է տա ծում իմ նկատ մամբ, և ես չեմ կա րող ան-

խո հե մա բար վե րա բեր վել նրանց պատ գամ նե րին (…): Լա բա սի–

Մար դու կը դե ռա հաս (պա տա նի) է. դեռ կա ռա վա րել չսո վո րած, 

հա կա ռակ աստվածնե րի կամ քի` գա հին նստեց»4: Այ նու հե տև 

բնագ րում հա ջոր դում է մի պատ մու թյուն, թե ինչ պես մի ան գամ 

բե րու թյուն գրա բար յան բնագ րի, ներ կա յաց ված է իբ րև եր կու ա ռան ձին ա նուն:
1  Thompson J. A. Op. cit. P. 166.
2 Տե՛ս «Հե քո նիա ար քան աք սո րում» գլու խը:
3  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 417.
4 Տե՛ս Pritchard J. B. Ancient Near Eastern Texts. Prnceton, 1955. Vol. II. P. 309.



298 

Մար դուկ աստծո հրա մա նով Նա բո նի դին ե րա զում հայտն վում է 

Նաբուգո դո նո սո րը և տա րօ րի նակ երկ նա յին նշան ներ մեկ նում, 

ո րոնք Նա բո նի դի գա հա կա լու թյա նն ա րև շա տու թյուն էին գու շա-

կում, ինչ պես նաև` այլ աստվածնե րի կող մից ի րեն ու ղարկ ված 

բա րեն պաստ և բա րի նա խան շան ներ: Սրա նից հե տևում է, որ 

գա հին ար յու նա հե ղու թյամբ տի րա ցած ար քան ցան կա նում էր ժո-

ղովր դին ցույց տալ, որ դրա թույլտ վու թյու նը նա ստա ցել է ինչ-

պես ի րե նից` Մար դուկ աստծուց, այն պես էլ ան ձամբ Նաբուգո-

դո նո սո րից1: 1956 թ. Խա ռա նում բաց վե ցին ե րեք քա րա կո թող ներ 

(յու րա քանչ յու րը 3 մ բարձ րու թյամբ և 2 մ լայ նու թյամբ), ո րոնք 

հան գա մա նա լից տե ղե կու թյուն ներ էին բո վան դա կում Նա բո նի դի 

մոր (նա Լուս նի դի ցու հու մեհ յա նի քրմու հին էր) գոր ծու նեու թյան 

մա սին2:

Քրմե րի բա րե հա ճու թյու նը շա հե լու նպա տա կով նա ձեռ նա-

մուխ ե ղավ իր թա գա վո րու թյան մեհ յան նե րի վե րա կա ռուց մա նը: 

Սա կայն շու տով նա նրանց դժգո հու թյունն ա ռա ջաց րեց, ին չը և իր 

անկ ման պատ ճա ռը հանդիսացավ: Ար դեն մեկ տա րի գա հա կա լե-

լուց հե տո հար կադր ված էր ճնշել թա գա վո րու թյան ա րև մուտ քում 

ծա գած ապս տամ բու թյու նը: Նա մո տե ցավ Հա մա տին, շարժ վեց 

Ե դո մից հա րավ, հաս նե լով Թեյ մա օա զի սին` կանգ ա ռավ: Սա կայն 

դա ճա կա տագ րա կան սխալ էր, քան զի թա գա վո րը Նոր տար վա 

նա խօ րեին, երբ հա տուկ կրո նա կան եր թեր էին կազ մա կերպ վում, 

պետք է Բա բե լո նում գտնվեր: Նրա բա ցա կա յու թյու նը քրմե րի մե-

ծա մաս նու թյան վրդով մունքն ա ռա ջաց րեց: Միև նույն ժա մա նակ 

ին քը` Նա բո նի դը, ի րա կան իշ խա նու թյու նը Բա բե լո նում հանձ նել 

էր իր որ դի Բաղ դա սա րին: Սե պա գիր սա լիկ նե րից մե կում հաս-

տատ վում է այս փաս տը3: «Նա բո նի դի ժա մա նա կա գրու թյու նը», 

ինչ պես են թադ րում են, Կյու րո սի նա խա ձեռ նու թյամբ ուշ շրջա-

նում գրված կա րևոր վա վե րա գիր է, ո րը հա վաս տում է, որ իր գա-

հա կա լու թյան 7–րդ, 9–րդ, 10–րդ և 11–րդ տա րի նե րին «թա գա վո-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 167.
2 Տե՛ս Pritchard J. B. The Ancient Near East. Vol. II An Anthology of Texts and Pic-

tures. Princeton Univ. Press,1975. P. 104-112.
3 Տե՛ս Finegan J. Op. cit. P. 189ff. Մեջ բե րումն  ըստ Thompson J. A. Op. cit. P. 168.
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րը գտնվել է Թեյ մա քա ղա քում: Ար քա յի որ դին, իշ խան նե րը և զոր-

քը Աք քա դում էին…»1: Այդ նույն բնագ րում հաս տա տա կա մո րեն և 

բազ միցս նշվում է, որ «ար քան Բա բե լոն չե կավ նի սան ամսվա 

(այ սինքն` Ա մա նո րի) տո նա կա տա րու թյա նը մաս նակ ցե լու»:

Այս պես, քա նի որ Բա բե լո նում հենց Բաղ դա սարն էր ռե գեն-

տը (հնա րա վոր է, որ դա շա րու նակ վել է մին չև Բա բե լո նի ան-

կու մը), ու րեմն Դա նիե լը միան գա մայն ի րա վա ցի է, երբ Բաղ դա-

սա րին ներ կա յաց նում է իբ րև Բա բե լո նի վեր ջին ար քա (Դան. 5. 

30): Հետևա բար, Դա նիե լը, ում շատ հար գում ու գնա հա տում էին, 

«թա գա վո րու թյան եր րորդ մար դը» պետք է լի ներ (Դան. 5. 29), 

իսկ քա նի որ Բաղ դա սա րը ժա ռան գորդն էր, հե տևա բար և երկ-

րորդ մար դը Բա բե լո նում, ա պա միայն եր րորդ տե ղը կա րող ենք 

Դա նիե լին տալ: Սուրբ Գրքի տե ղե կու թյուն ներն այս դեպ քում էլ 

ստույգ են: Հարկ է նշել, որ ա րա մե րեն «եր րորդ» բա ռն ի սկզբա-

նե տա ռա ցի նշա նա կու թյուն է ու նե ցել, ա պա ընդ հա նուր ի մաստ 

ձեռք բե րե լով` սկսել է նշա նա կել պե տու թյան ա կա նա վոր բարձ-

րաս տի ճան այր: Այն, որ Դա նիե լի գրքի հին գե րորդ գլխի 18–րդ 

հա մա րում Նաբուգո դո նո սո րը Բաղ դա սա րի «հայր» է կոչ վում, 

նշա նա կում է, որ «հայր» բա ռը ըն տա նե կան հա րա զա տու թյու նից 

ա վե լի լայն ի մաստ ու նի: Ինչ պես ար դեն վե րը նշել ենք, դա կա րող 

է նշա նա կել, որ Նա բո նիդն (Բաղ դա սա րի հայ րը) ի րեն Նաբուգո-

դո նո սո րի օ րի նա վոր ժա ռանգն ու հա ջորդն էր հա մա րում2:

Այս փաս տե րից զատ, ո րոնք վա վե րաց նում են, որ Բաղ դա սա-

րը Բա բե լո նի վեր ջին տի րա կալն է ե ղել և սպան վել, երբ քա ղաքն 

ըն կել է մա րե րի ու պար սիկ նե րի ձեռ քը, ինչ պես պատ մում է Դա-

նիել մար գա րեն (5. 30), այլ ա պա ցույց ներ էլ գոյու թյուն ու նեն:

XIX դ. կե սե րին հին Բա բե լո նի շրջա նում վիթ խա րի քա նա-

կու թյամբ կա վե սա լիկ ներ ե րևան հան վե ցին: Այժմ դրանք Բրի-

տա նա կան թան գա րա նի սե փա կա նու թյունն են: XIX դ. վեր ջում 

նշա նա վոր լոն դո նաբ նակ ա սու րա գետ դոկ տոր Թեո ֆիլ Գ. Ֆին-

չե սը վեր ծա նեց դրանք: Այդ սա լիկ նե րից մե կում հի շա տակ վում 

1 Pritchard J. B. Ancient Near Eastern Texts…1955. P. 305.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 168.
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է Բաղդասարի անունը, ինչն ապացուցում է, որ այդպիսի մարդ 

ի րա կա նում գո յու թյուն է ու նե ցել և հեր քում այդ ան ձի ա ռաս պե լա-

կա նու թյու նը հաստատող ռա ցիո նա լիստ նե րի կար ծիք նե րը: Մեկ 

այլ սա լի կում Բաղ դա սա րի և Նա բո նի դի ա նուն նե րը կան, ին չը, 

հե տևա բար, նշա նա կում է, որ նրանց մի ջև ա ղերս ներ գո յու թյուն 

ու նեն, իսկ եր րոր դը հա ղոր դում է, որ Բաղ դա սա րն ար քա յազն էր: 

Մեկ այլ սա լի կի վրա Նա բո նի դի և Բաղ դա սա րի ան վամբ երդ ման 

բնա գիր կա. հին Բա բե լո նում սո վո րա բար թա գա վո րի ան վամբ 

էին երդ վում: Այս պի սով այս սա լի կը ցույց տվեց, որ ի րա կա նում 

Բաղ դա սա րը իր հոր` Նա բո նի դի իշ խա նա կիցն է ե ղել1:

Բա ցի այդ, խնդրո ա ռար կա յի վրա լույս է սփռում Ել յան հա-

մալ սա րա նի ա սու րա գի տու թյան պրո ֆե սոր Ռայ մոնդ Պ. Դու-

գեր տիի ներ կա յումս աշխատասիր վող գիրքը: Հեղինակն ա պա-

ցու ցում է, որ իր գա հա կա լու թյան վեր ջում Նա բո նի դը տևա կան 

ժա մա նակ Ա րա բիա յում է գտնվել: Ա րա բիա յում մնա լու ինչ դրդա-

պատ ճառ նե րով էլ ա ռաջ նորդ վեր տի րա կա լը, կա վե սա լիկ նե րը 

հայտ նում են, որ իբ րև միա պետ՝ Բա բե լո նը կա ռա վա րել է հենց 

Բաղ դա սա րը. և դրա պատ ճա ռը նրա հոր` իր իսկ պե տու թյան մայ-

րա քա ղա քից բա ցա կա յու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված: Անգ լիա ցի 

գիտ նա կան Սիդ նեյ Սմի թը մի ար ձա նագ րու թյուն հրա պա րա կեց, 

ո րը, հա վա նա բար, Նա բո նի դին է վե րա բե րում: Դրա նում աս վում 

է. «Նա, ում վստահ ված է թա գա վո րու թյու նը», այ սինքն` նա (այն 

է` Բաղ դա սա րը), ով թա գա վո րա կան իշ խա նու թյուն է ստա ցել»2:

Այս ջախ ջա խիչ ա պա ցույց նե րից հե տո ռա ցիո նա լիստ նե րից 

ո մանք, օ րի նակ` Միլ լար Բար րոու զը, հար կադր ված ըն դու նե ցին, 

որ «այս ակն հայտ ան հա մա ձայ նու թյան լու ծու մը (Բաղ դա սա րի 

գո յու թյան վե րա բեր յալ Սուրբ Գրքի և ոչ սուրբգ րա յին պատ մա-

կան տվյալ նե րի մի ջև – հե ղի նա կի ծնթ.) հնա րա վոր դար ձավ, երբ 

ա պա ցույց ներ գտնվե ցին, որ Նա բո նիդն իր կյան քի վեր ջին տա-

1 Տե՛ս Free J. P. Op. cit. P. 234
2 Dougherty R. P. Nabonidus and Belshazzar. N. Haven: Yale University Press,1929. 

P. 108. Մեջ բե րումն  ըստ Free J. P. Op. cit. P. 234.
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րի ներն անց է կաց րել Ա րա բիա յում և երկ րի կա ռա վա րումն իր 

որ դի Բաղ դա սա րին է հանձ նել»1:

5) Հույն պատ միչ նե րի հա մա ձայն` այն պա հին, երբ պար սիկ-

նե րը հար ձակ վե ցին Բա բե լո նի վրա, բնա կիչ նե րը խրախ ճա նքի 

մեջ էին: Այս փաս տը հաս տատ վում է նաև Դա նիե լի գրքի հին գե-

րորդ գլխում: Բա ցի այդ, ըստ «Բա բե լոն յան տա րեգ րու թյուն նե-

րի»` քա ղա քը գրա վե լուց մի քա նի օր ա ռաջ Բա բե լո նի շրջա կայ-

քում մար տեր էին գնում, իսկ Նա բո նի դը փա խուս տի է դի մում, 

երբ Կյու րո սի զորքն ա ռանց մար տե րի քա ղաք է մտնում, սա կայն 

բռնվում է քա ղաք վե րա դառ նա լիս2: Իսկ Բաղ դա սա րը, ըստ Սուրբ 

Գրքի, սպան վում է (Դան. 5. 30): Այս պի սով հնա գի տու թյան շնոր-

հիվ ա պա ցուց վեց, որ այն, ինչ աս վում է Սուրբ Գրքում Բաղ դա-

սա րի մա սին, միան գա մայն հա վաս տի է3:

6) Մենք չենք հեր քի Դա նիե լի գրքի աստ վա ծա շունչ բնագ րի 

ժա մա նա կագ րու թյա նը վե րա բե րող ռա ցիո նա լիստ նե րի բո լոր 

ա ռար կու թյուն նե րը: Այս տեղ միայն կշո շա փենք հնա գետ նե րի ըն-

ձե ռած ա պա ցույց ներն այն մա սին, որ սույն գիր քը գրվել է Ք. ա. 

600 թ.–ից մին չև 535 թիվն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Բուն 

գրքում բա զում տե ղեր կան, ո րոնք ժա մա նա կա կից հնա գի տու-

թյան լույ սի ներ քո հա վաս տում են հե ղի նա կի քա ջա տեղ յա կու-

թյու նը: Հատ կա պես հա մո զիչ է հին գե րորդ գլու խը, ո րը ցույց է 

տա լիս հե ղի նա կի քա ջա ծա նո թու թյունն ու այն, որ նա այդ անց-

քե րի ա կա նա տեսն է: Բա ցի այդ, գիտուն նե րի, մո գե րի և աստ ղա-

գետ նե րի (Դան. 1. 20 2. 10 4. 6 5. 11 և այլն) հի շա տա կու թյու նը 

ար տա ցո լում է այն ժա մա նակ վա ի րա կա նու թյու նը: Պե ղում նե րը 

բա զում նյու թեր են ըն ձե ռում, ո րոնք բնու թագ րում են բա բե լա ցի-

նե րի կրոնն ու հաս տա տում այն մեծ նշա նա կու թյու նը, որ մարդ-

կանց կյան քում ու նե ցել են մո գու թյունն ու բախ տա գու շա կու թյու-

նը: 

1 Burrows M. Op. cit. P. 176,277.
2 Տե՛ս Pritchard J. B. Ancient Near Eastern Texts…1955. P. 306.
3 Նա բո նիդ - Բաղ դա սա րի և Սուրբ Գրքի կա տար յալ ար ժա նա հա վա տու թյան խնդրին 
վե րա բե րող հան գա մա նա լից վեր լու ծու թյան և անց քե րի ու տվյալ նե րի շա րադ րան-
քի մա սին տե՛ս նաև Short A. R. Modern Discovery and the Bible. Chicago: Inter-
Varsity Press,1955. P. 159-178.
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7) Դա նիե լի գրքի մյուս տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյու-

նը, ո րը բնագ րի վա ղե մու թյան և Ք. ա. 600–535 թթ. ա րան քում 

գրված լի նե լու մա սին է վկա յում, ե րազ նե րին տրվող նշա նա կու-

թյունն է: Մենք ար դեն խո սել ենք Նա բո նի դի` ե րա զում Նաբուգո-

դո նո սո րին տես նե լու հա վաստ ման մա սին: Հնուց ի վեր ե րազ նե-

րը հի շա տակ վում են Մի ջա գետ քի հա րա զատ գրա վոր աղբ յուր-

նե րում և թա գա վոր նե րի կյան քի ու կա րևոր պե տա կան գոր ծե րի 

լուծ ման ան քակ տե լի մա սը կազ մում:1 Բո լոր ե րազ ներն իբ րև 

երկն քի ձայն նկա տե լը, ի հար կե, սխալ է: Բայց ե թե նույ նիսկ ո րոշ 

«կան խա գու շակ» ե րազ ներ այն ժա մա նակ վա տի րա կալ նե րի կող-

մից հո րին ված էլ լի նեին, միև նույն է, ժո ղո վուր դը հա վա տում էր, 

որ հենց ե րազ նե րի մի ջո ցով են աստվածները հա ղոր դակց վում 

մարդ կանց հետ: Այս հան գա ման քով է բա ցատր վում, թե ին չու են 

բա բե լոն յան բնագ րե րում այդ քան հա ճախ ար ծարծ վում ե րազ նե-

րը: Սա ևս Դա նիե լի գրքի հա վաս տիու թյան ա պա ցույց է2:

8) Հնա գետ Թոմպ սո նը գրում է, որ Դա րեհ Մա րի ան ձը, ում 

մա սին խոս վում է Դա նիե լի գրքում (5. 31 6. 1 28 9. 1), ցայ սօր 

բա ցար ձա կա պես ան հայտ է հնա գետ նե րին: Այս Դա րե հի մա սին 

Օլբ րայ տը գրում է. «Դա րեհ Մա րի հետ կապ ված թվաց յալ խնդի-

րը, ինչ պես միշտ, չա փա զանց խճճված է, և, ի հար կե, չի կա րող 

լուծ վել ուղ ղա կի գերքն նա դա տու թյան ե ղա նա կով»: «Հա վա նա-

բար,– ա վե լաց նում է Թոմպ սո նը,– այս տեղ մենք տիտ ղո սի հետ 

գործ ու նենք,3 այլ ոչ թե կոնկ րետ ան ձի»: Այ նուա մե նայ նիվ, Խա-

ռա նում հայտ նա բեր ված և Ք. ա. 546–ով թվագր վող բնագ րե րից 

մե կը վե րա բե րում է «մա րե րի թա գա վո րին»:4 Այս վկա յա կո չու մը 

խնդի րը տե ղա փո խում է մեկ այլ հար թու թյուն: Բրի տա նա կան 

թան գա րա նի սա լիկ նե րի գի տա կան հե տա զո տու թյամբ զբաղ վող 

Դ. Վայզ մա նը են թադ րում է, որ Դա րեհ Մար ար տա հայ տու թյու-

1 Տե՛ս նաև Gordon C. Introduction to Old Testament Times. Ventor,1953. P. 66ff.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 170.
3 Tompson J. A. Op. cit.
4 Այս բնագ րե րը հրա տա րակ ված են Գեդ դի (C. J. Gadd) «Anatolian Studies» (VIII) և 
Պրիթ չար դի կող մի ց (Pritchard J. B.) Ancient Near East Texts. Supplementary Texts. 
Princeton,1969. P. 560-563.
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նը կա րող է Կյու րո սի երկ րորդ ա նու նը լի նել1: Իսկ Ա. Ռ. Շոր տը 

գրում է. «Ինչ վե րա բե րում է Դա րեհ Մա րին, ա պա հնա րա վոր 

է, որ դա տիտ ղոս է, ո րը Մա րաս տա նի գրա վու մից հե տո (Ք. ա. 

550 թ.) ինքն ի րեն շնոր հել էր Կյու րո սը2:

9) Ե րեք պա տա նի նե րի մա սին պատ մու թյա նը, ո րոնց Նաբու-

գո դո նո սո րը «ոսկ յա ար ձա նը» չերկր պա գե լու պատ ճա ռով կրա կե 

հնո ցը նե տեց, Բա բե լո նի ար վար ձան նե րում գո յու թյուն ու նե ցող 

մեծ հնոց նե րի մա սին է վկա յում, ո րոնց մեջ բան վոր նե րը թա գա-

վո րի հո յա կերտ շի նու թյուն նե րի հա մար աղ յուս էին թրծում: Հնա-

գետ ները պե ղե ցին այդ հնոց նե րից մի քա նի սը: Նմա նօ րի նակ մի 

դեպք էլ հայտ նի է այս երկ րի ա վե լի վաղ շրջա նի մի թա գա վո րի` 

Ռիմ–Սի նի ժա մա նակ նե րից (Ք. ա. 1750 թ.): Մի ան գամ այս թա-

գա վո րը չորս մար դու կող մից ինչ–որ մե կին կրա կը նե տե լու ա ռի-

թով հրա մա յում է. «Քա նի որ (նրանք) մի ե րի տա սարդ ստրուկ են 

հնո ցը նե տել, այդ տեղ գցեք (նրանց) ստրուկ նե րից մե կին»: Եվ 

չնա յած որ այդ հրա մա նի մա սին այ լևս ո չինչ չգի տենք, Ե. Գ. Կրաե-

լին գը ե րեք պա տա նի նե րի դիպ վա ծի վե րա բեր յալ հե տև յալ դատո-

ղու թյունն է ա նում. «Հա վա նա բար նմա նօ րի նակ պրակ տի կան նո-

րու թյուն չէր Բա բե լո նում»3:

Նախ քան Դա նիե լի աստ վա ծա շունչ գրքի պատմական հա-

վաս տիու թյան, ըստ մեզ, կա րևոր ա պացույցների թվար կումն 

ա վար տե լը, եր կու կար ծիք վկա յա կո չենք` մե կն ա սու րա գե տի, 

մյու սը` բնագ րա գե տի: Ա սու րա գետ դոկ տոր Ռ. Պ. Դու գեր տին 

Դա նիե լի գրքի հին գե րորդ գլխի հետ ա ղերս ներ ու նե ցող բո լոր 

պատ մա կան բնագ րե րը (սա լիկ նե րը) հե տա զո տե լուց և ի րար հետ 

բաղ դա տե լուց հե տո եզ րա կաց րեց. «Դա նիե լի գրքի հին գե րորդ 

գլու խը ստու գու թյան ա ռու մով լիո վին հա մադ րե լի է սե պա գիր 

բնագ րե րի հետ… Այն կարող է շատ հեշտությամբ մեկնվել»4:

1 Տե՛ս Դ. Վայզ մա նի հոդ վա ծը (Wiseman D. J.) «Documents from Old Testament 
Times». L., 1958/Ed. D. Winton Thomas. P. 83; Նաև Wiseman D. J., others. Notes 
on some Problems in the Book of Daniel. L., 1965. P. 9-18.

2  Short A. R. Op. cit. P. 44.
3  Kraeling E. G. Bible Atlas. Chicago, 1956. P. 323.
4  Short A. R. Ibid.
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Բա ցի այդ դոկ տոր Մոնթ գո մե րին, այն բա նից հե տո, երբ Դա-

նիե լի գրքի մա սին «Մի ջազ գա յին քննա կան մեկ նու թյուն նե րում» 

բազ մաբ նույթ հոդ ված ներ էր հրա պա րա կել, նոր տվյալ նե րի լույ-

սի ներ քո հար կադր ված խոս տո վա նեց. «Հնա գի տու թյու նը խթա-

նեց Դա նիե լի գրքի ար ժա նա հա վա տու թյան պաշտ պա նու թյան 

գոր ծըն թա ցը, և (…) նրա տվյալ նե րը վկա յում են հօ գուտ գրքի 

պատ մա կան ա վան դու թյուն նե րի մեծ մա սի հա վաս տիու թյան 

ըն դուն ման, այլ ոչ թե նրա, ին չն ա ռաջ հնա րա վոր էր հա մա րում 

քննա դա տու թյու նը»: Ա վե լին, դոկ տոր Մոնթ գո մե րին խո սում 

է «ա կա նա վոր ժա մա նա կա կից գիտ նա կան նե րի մա սին, ով քեր 

ա վան դա կան դիր քո րո շում ու նեն» Դա նիե լի գրքի աստ վա ծա շունչ 

բնագ րի հան դեպ1:

Դանիելի գրքում տեղ գտած անցքերից և հատկապես Նա-

բո նի դի և Բաղ դա սա րի մա հից հետո Ա րևել քի ժո ղո վուրդ նե-

րի և մասնավորա պես Բա բե լո նի գեր յալ հրեա նե րի հա մար նոր 

դարաշրջան բացվեց: Դա հրեա նե րի` Պա ղես տին վե րա դառ նա լու 

և այն տեղ վե րաբ նակ վե լու ժա մա նա կաշր ջանն էր:

 

ԿՅՈՒ ՐՈ ՍԻ` ՀՐԵԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐԵ ԼՈՒ 
ՀՐՈ ՎԱՐ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

Իս րա յե լը հա վա տա րիմ չէր Տի րո ջը, բայց Աստ ված եր բեք 

չէր լքում Իր Ժո ղովր դին: Նա միշտ հի շում էր Իս րա յե լին, 

և Նրա բա րի նա խախ նա մու թյու նը նա խա պատ րաս տում էր Իս րա-

յե լի ա զա տագ րու մը գե րու թյու նից: Ե զե կիել մար գա րեն խո սում 

էր վե րածնն դի մա սին և ժո ղովր դին հայտ նում այն տե սիլք նե րը, 

ո րոնք նա տե սել էր մարդ կանց ոս կոր նե րով լի դաշ տում (Ե զեկ. 

37): Մինչ այդ Ե րե միան խո սում էր յո թա նաս նամ յա բա բե լա կան 

գե րու թյու նից հրեու թյան ա զա տագր ման մա սին (25. 12): 

Նաբուգո դո նո սո րի մա հը Իս րա յե լի որ դի նե րի հա մար ճա նա-

պարհ բա ցեց և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց Պա ղես տին դառ նա-

1  Short A. R. Op. cit. P. 44.
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լու, քան զի Նաբուգո դո նո սո րից հե տո գա հին տի րա ցան ա պաշ-

նորհ տի րա կալ ներ, հան գա մանք, ո րը և պայ մա նա վո րեց երկ րի 

աս տի ճա նա կան ան կու մը: Միա ժա մա նակ ա րևել քում պատ մու-

թյան թա տե րա բեմ մտավ նոր Մա րա–պարս կա կան կայս րու թյու-

նը: Այս կայս րու թյան մեջ Կյու րոսն ընդվ զեց իր տե րե րի` մա րե-

րի դեմ, հաղ թեց նրանց և դար ձավ բո վան դակ Մա րաս տա նի և 

Պարս կաս տա նի տի րա կա լը, իսկ Ք. ա. 539 թ. նա ար դեն իբ րև 

Մա րա–պարս կա կան թա գա վո րու թյան գա հա կալ` նվա ճեց Բա բե-

լո նը: Այժմ ար դեն նրան վի ճակ ված էր գոր ծել իբ րև «Տի րոջ հո-

վիվ» և «Տի րոջ օծ յալ» (Ես. 44. 28; 45. 1 ըստ եբր. բնագ րի): Ա մեն 

ինչ խո սում էր այն մա սին, որ Տե րը նա խա պատ րաս տել է Սիո նի 

վե րա դար ձը գե րու թյու նից (տե՛ս Սաղմ. 125. 1), և որ գեր յալ ներն 

այ լևս չպետք է ապ րեին Բա բե լո նի գե տե րի մոտ ու արտասվեին 

Սիո նը հի շե լիս (Սաղմ. 136. 1):

Ի հար կե, Կյու րո սը չէր հա վա տում հրեա նե րի ճշմա րիտ Աստ-

ծուն: Սա կայն ա մե նա զոր Աստ ված Իր կամ քը մե ղա վոր մարդ-

կանց մի ջո ցով էլ է կա տա րում: Որ Կյու րո սը մո լե ռանդ հե թա նոս 

էր, հաս տատ վում է նրա կա ռու ցած մեհ յան նե րով, ինչ պես որ դա 

բա ցա հայտ վեց Ե. Հեն րի խի, Հ. Լենտ ցե նի և այ լոց` քաղ դեա կան 

Ուր քա ղա քում կա տա րած պե ղում նե րի ժա մա նակ, որ տեղ Կյու-

րո սը, օ րի նակ, կա ռու ցել էր Իշ տա րի մեհ յա նը1: Բա ցի այդ, հաղ-

թա կա նո րեն Բա բե լոն մտնե լուն պես` նա Սի նու աստծո հա մար 

բա գին կա ռու ցեց: Ա սենք, որ Կյուրոսն իր կյան քում կանգ նեց րած 

հու շար ձան նե րում իր բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար պար տա-

կան է Մար դուկ աստծուն2: Այ նուա մե նայ նիվ, հնա գետ Օլբ րայ-

թը, մեկ նա բա նե լով Կյու րո սի հրո վար տա կը, ո րի մա սին խոս վում 

է Սուրբ Գրքում (Բ Եզր. 1. 1), նկա տում է. «Ք. ա. 538 թ. Կյու րո սի 

հրա պա րա կած հրո վար տա կի փաս տա ցի պատ մա կա նու թյու նը 

հաս տատ վեց վեր ջին հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րով»3:

1 Vaux, de R. P. R. Les Decrets de Cyrus et de Darius sur la reconstruction de Tem-
ple//Revue Biblique. Jan.,1937. P. 33.

2  Olmstead A. T. History of Palestine and Syria. P. 553,555.
3  Albright W. F. The Biblical Period. Oxford,1950. P. 49.

20 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Այս պես, հրեա նե րի հան դեպ նրա բա րե հաճ վե րա բեր մուն քը 

նրա ու ղիղ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի ցու ցի չը չէ: Պար զա պես 

Կյու րոսն իր գա հա կա լու թյան սկզբում ի մաս տուն քա ղա քա կա-

նու թյուն էր վա րում, ո րը բո լոր «գեր յալ աստվածնե րին» ի րենց 

տա ճար նե րը1 և բո լոր գեր յալ մարդ կանց ի րենց երկր նե րը վե րա-

դարձ նե լու նպա տակ էր հե տապն դում: Իր ար ձա նագ րու թյուն նե-

րում նա հայտ նում է զա նա զան ժո ղո վուրդ նե րի աստվածնե րին 

ի րենց տա ճար ներն ու զո հա սե ղան նե րը վե րա դարձ նե լու մա սին: 

Հնա գետ նե րի տրա մադ րու թյան տակ է գտնվում հռչա կա վոր 

թրծակա վե «Կյու րո սի գլա նը», ո րի վրա ի մաս նա վո րի գրված է. 

«Ես ժո ղո վե ցի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին և բնա կեց րի ի րենց տնե-

րում»2: Կյու րո սի գոր ծե լա կեր պը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ էր 

ա սո րես տան ցի նե րի ու բա բե լա ցի նե րի մար տա վա րու թյա նը. 

նրանք նվաճ ված ժո ղո վուրդ նե րին հաս տա տա կա մո րեն քշում էին 

ի րենց երկր նե րից և գրավ յալ տա րածք նե րը վե րաբ նա կեց նում այլ 

ժո ղո վուրդ նե րով: Իսկ այս գոր ծե լա կեր պով Կյու րո սը շա հում էր 

իր հպա տակ նե րի սերն ու հա մակ րան քը: Պար սից ար քան հպա-

տակ ժո ղո վուրդ նե րից յու րա քանչ յու րի հա մար հրո վար տակ էր 

ար ձա կում, ո րով ար տո նում էր ա նար գել հայ րե նիք վե րա դառ նալ: 

Հրեա նե րին վե րա բե րող այս պի սի մի դեկ րե տի հատ ված կա Հին 

Կտա կա րա նում. «Այս պես է ա սում Պարս կաս տա նի Կյու րոս թա-

գա վո րը. երկն քի Տեր Աստ վա ծը ինձ տվեց երկ րի վրա բո լոր թա-

գա վո րու թյուն նե րը և հրա մա յեց ինձ, որ ես նրա հա մար տա ճար 

կա ռու ցեմ Հրեաս տա նի Ե րու սա ղեմ քա ղա քում: Տի րոջ ամ բողջ ժո-

ղովր դից ով էլ որ կա ձեր մեջ, և ում հետ որ է նրա Աստ վա ծը, թող 

ել նի ու գնա Հրեաս տան` Ե րու սա ղեմ, և կա ռու ցի Իս րա յե լի Տեր 

Աստ ծու տու նը. թող Աստ ված ին քը, որ բնակ վում է Ե րու սա ղե-

մում, լի նի նրա հետ: Ա մեն մարդ իր ու նեց ված քը թող վերց նի իր 

հետ, տա նի այն տե ղը, ուր պի տի բնակ վի ին քը: Ա մեն մարդ կա րող 

է վերց նել իր ամ բողջ ու նեց ված քը` լի նի ար ծաթ, թե ոս կի, կայք 

թե ա նա սուն: Թող ի րենց ըն կեր նե րի հետ նրանք վերց նեն ա մեն 

1  Pritchard J. B. Ancient Near Eastern Texts…P. 316.
2  Olmstead A. T. Նաև P. 555. Pritchard J. B. Ibid. Price I. M. The Monuments and 

the Old Testament…P. 314.
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ինչ` Տեր Աստ ծու տա ճա րը Ե րու սա ղե մում կա ռու ցե լու հա մար» (Բ 

Եզր. 1. 2–4): Բա ցի այդ, հրեա նե րի՝ Պա ղես տին վե րա դառ նա լու 

ու Տա ճար կա ռու ցե լու` (հրեա նե րն ար ձան ներ և կուռ քեր չու նեին, 

ո րը կա րե լի լի ներ ետ տալ) Կյու րո սի հրո վար տակ նե րի մա սին 

Հին Կտա կա րա նում այլ հատ ված ներ էլ կան, օ րի նակ` Բ Եզ րաս 

3. 2–7, 5. 13–16 և 7. 1–5: Թոմպ սո նի կար ծի քով այս հատ ված նե րը 

հրեա նե րի վե րա բեր յալ Կյու րո սի` բա վա կան ըն դար ձակ դեկ րե-

տից են1:

Նախկինում պատ մա բա նե րից ո մանք վի ճար կում էին Եզ րա-

սի գրքի սույն տե ղինե րը, քան զի Կյու րո սը կռա պաշտ էր, և դժվար 

է պատ կե րաց նել, որ նա կա րող էր այս պի սի հրա մա նագ րեր հրա-

պա րա կած լի նել: Սա կայն «Նա բո նի դի ժա մա նա կագ րու թյան», 

հռչա կա վոր «Կյու րո սի գլա նի» և Նա բո նի դի այլ բնագ րե րի հայտ-

նա բեր մամբ հարցն իր վերջ նա կան լու ծու մը գտավ: Այս բնագ րե-

րը ցույց տվե ցին, որ Կյու րո սը չա փա զանց խո հեմ թա գա վոր էր 

և քա րոզ չու թյան մեծ վար պետ: Մենք ար դեն շո շա փել ենք նրա` 

«Նա բո նի դի ժա մա նա կագ րու թյու նում» Նա բո նի դի մա սին մեջ բե-

րու մը: Այդ նույն բնագ րում հա ղորդ վում է, որ Կյու րո սը Բա բե լո-

նում ցնծու թյամբ է ըն դուն վել ժո ղովր դի կող մից2:

Հարկ է նշել, որ գեր յալ ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ կա րեկ ցա-

կան վե րա բեր մուն քից զատ հրեա նե րին հայ րե նիք վե րա դարձ նե-

լու Կյու րո սի վճռի վրա ներ գոր ծել են հե տև յալ հան գա մանք նե րը. 

1) հրեա պատ միչ Հով սե պո սը պնդում է, որ ինչ–որ մե կը Կյու րո սին 

ցույց է տվել Ե սա յի մար գա րեի մար գա րեու թյու նը (44 և 45 գլուխ-

նե րի բո վան դա կու թյու նը)3, 2) Պա ղես տի նը հրա շա լի ա ռա ջա վոր 

ամ րա կետ էր հա րավ–ա րևմտ յան Ա սիա յի և Ե գիպ տո սի մի ջև. այս 

ե ղա նա կով Կյու րոսն այդ շրջա նում դաշ նա կից էր ձեռք բե րում, 

3) ստրկա ցած ժո ղո վուրդ նե րին ա զա տագ րե լու Կյու րո սի վճի ռը 

վնա սա զեր ծում էր իր կայս րու թյան հպատակների մեջ եղած պայ-

թյու նավ տանգ տար րը: Բա ցի այդ, քա նի որ բո լոր հրեա նե րին էր 

ա ռա ջարկ վում հայ րե նիք վե րա դառ նալ, Կյու րո սն այ սու ցույց էր 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 177.
2  Pritchard J. B. Op. cit. P. 305-306.
3 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XI, 1. 1-2.
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տա լիս, որ ին քը շա հագրգռ ված է հրեա ժո ղովր դով և հոգ է տա-

նում նրա ա զա տագր ման1 մա սին:

Հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նն այն եզ րա կա ցու-

թյանն է հան գում, թե վե րը նշվա ծի հի ման վրա կա րե լի է հե տևու-

թյուն ա նել, որ հնա գի տա կան տվյալ նե րը լու սա բա նում են Սուրբ 

Գրքում հի շա տակ ված Կյու րո սի հրո վար տակ նե րի բնօ րի նակ նե-

րը, պար զա բա նում դրանց բո վան դա կու թյունն ու էու թյու նը2:

ՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ ԳԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ

Կյու րոս թա գա վո րի շնոր հիվ է, որ հրեա նե րը Ք. ա. ար դեն 

538/ 537 թթ. ի րենց հայ րե րի եր կիրը դար ձան: Թվով շուրջ 

50 000 հրեա, ո րոնցից 42 360–ը` ա զատ, 7337–ը` ծա ռա և ա ղա-

խին, 200 սաղ մո սեր գու կին և տղա մարդ: Ըն դա մե նը 49 897 մարդ 

(Բ Եզր. 2. 64) վե րա դար ձավ` Տա ճա րի ամ բողջ կայ քով ու սպաս-

քով, ո րոնց քաղ դեա ցի նե րն իբրև ա վար վերց րել էին Ե րու սա ղե մից, 

և պար սիկ նե րից ստա ցած բա զում ըն ծա նե րով (Բ  Եզր. 1. 6–11): 

Հրեա նե րին Պա ղես տին ա ռաջ նոր դող իշ խան նե րի մեջ ե րևե լի էին 

Սա մա նա սարն (եբր.՝ Շեշ բա ցար) ու Զո րո բա բե լը (Բ Եզր. 1. 8, 11; 

2. 2): Այս եր կու ա նուն նե րի ստու գա բա նու թյան ե րախ տի քը նույն-

պես հնա գի տու թյանն է պատ կա նում: Հին Բա բե լո նի շրջա նում 

պեղ ված նյու թե րից պարզ վեց, որ այս եր կու ա նուն ներն էլ բա բե-

լա կան են3:

Սա կայն գե րու թյան մեջ գտնվող բո լոր հրեա նե րը չէ, որ հայ-

րե նիք վե րա դար ձան: Հնա մե նի Նիպ պու րի պե ղում նե րից ե րևան 

հան ված ար ձա նագ րու թյուն նե րը տե ղե կաց նում են, որ շատ 

հրեա ներ չվե րա դար ձան, հա մե նայն դեպս վե րը հի շա տակ ված 

50 000–ի հետ4:

1 Vos H. F. An Introduction to Bible Archaeology. P. 69.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 180.
3 Albright W. F. Recent Discoveries in Bible Lands// Young’s Analytical Concordance 

to the Bible. N. Y..: Funk and Wagnalls Co., 20th ed.,1936. P. 36; Thompson J. A. 
Op. cit. P. 186.

4 Wright G. E. Biblical Archaeology. L.,1957. P. 205ff.
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Վե րա դար ձած ներն ի րենց հայ րե նի քը գտան ա վե րակ նե րի 

մեջ: 1926 թ. Հու դա յի քա ղաք նե րի ու ամ րոց նե րի պե ղում նե րը 

Ք. ա. 587–586 թթ. Նաբուգո դո նո սո րի կող մից եր կի րը սար սա փե-

լի ա վեր ման են թար կե լու ա պա ցույց ներ ի հայտ բե րե ցին: Հնա-

գետ Օլբ րայ թը նկա տում է. «Այժմ ամ բող ջո վին կամ մաս նա կիո-

րեն պեղ ված են Հրեաս տա նի քա ղաք նե րի և ամ րոց նե րի զգա լի 

մա սը: Բազ մա թիվ այլ շրջան ներ ման րազ նին հե տա զոտ վե ցին` 

հրեա նե րի վեր ջին ա ղե տի տա րե թի վը ստույգ ո րո շե լու հա մար: 

Արդ յուն քը միշտ ան փո փոխ էր, ուս տի և ար ժա նա հա վատ. շատ 

քա ղաք ներ կոր ծան վել են Ք. ա. VI դ. սկզբում, այ լևս եր բեք չեն 

բնա կեց վել, մյուս նե րը ա վեր վել են այդ նույն ժա մա նակ, սա կայն 

տա րի ներ անց վերս տին վե րաբ նա կեց վել են, իսկ այլ ա վեր ված 

քա ղաք ներ ա վե լի ուշ շրջա նում են վե րածն վել` ա մա յաց ման եր-

կար շրջան ապ րե լով (…): Չկա մի դեպք, որ ո րևի ցե հրեա կան քա-

ղաք գե րու թյան ողջ ըն թաց քում բնա կեց ված լի ներ»1:

Թե պետ Իս րա յե լն այդ աս տի ճան ա վեր ված չէր, այ նուա մե-

նայ նիվ, աք սոր յալ նե րը վե րա դառ նում էին ա մա յի ու լքված եր-

կիր, որտեղ ի րենց չէին սպա սում ո՛չ քա ղաք նե րը, ո՛չ տնե րը, ո՛չ 

էլ վա րե լա հո ղե րը: Իսկ այն, ինչ այս եր կի րը, ըստ հնա գի տա կան 

վկա յու թյուն նե րի, կարող էր ներ կա յաց նել, լիո վին հա մընկ նում էր 

Աբ րա հա մի ժա մա նակ նե րի պատ կե րին:

Փաս տա ցի տա րածք նե րը, ո րոնց վրա ապ րում էին հրեա նե-

րը գե րու թյու նից հե տո, այն քան էլ մեծ չէին: Դրանց սահ ման նե րը 

կա րե լի է տե ղո րո շել Հին Կտա կա րա նի եր կու գրքե րի՝ Բ Եզ րա սի 

(գլուխ 2) և Նեե միի (գլուխ 7) բո վան դա կած տե ղե կու թյուն նե րի 

հի ման վրա: Այդ շրջա նը տա րած վում էր Բեթ սու րից (Քեբ րո նից 

հյու սիս) մին չև Ե րու սա ղե մի հյու սի սա յին սահ ման նե րը` հյու սի-

սից հա րավ 46 կմ ընդ հա նուր եր կայն քով: Հենց այդ տա րածք նե-

րում էլ 50 000 հրեա բնակ վեց2: Հենց այս պի սի փոք րիկ, աղ քատ 

ու ա մա յի շրջան վե րա դար ձան գե րու թյու նից ա զատ ված հրեա-

նե րը, որ պես զի գո յա տևեն, ա ճեն, ընդ ո րում՝ թշնա մա բար տրա-

մադր ված հա րևան նե րով շրջա պատ ված: Իսկ ե թե վեր ջի վեր ջո 

1  Albright W. F. The Archaeology of Palestine. L.,1956. P. 141ff.
2  Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 182-183.
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գո յա տևե ցին էլ, ա պա շնոր հիվ աշ խա տա սի րու թյան և այն զգա լի 

օգ նու թյան, ո րը ցու ցա բե րում էին նրանց Կյու րոսն ու նրա հա-

ջորդ նե րը: Բայց ինչ պես ին քը Կյու րո սը, այն պես էլ նրա որ դին ու 

գա հա ժա ռան գը` Կամբ յու սե սը, իսկ վեր ջի նից հե տո նաև Դա րե հը 

(նա, ում հույ նե րը Ք. ա. 490 թ. Մա րա թո նի ճա կա տա մար տում 

պար տու թյան մատ նե ցին) ժո ղովր դի վրա ծանր հար կեր դրե ցին, 

քա նի որ ի րենց աշ խար հա կալ կայս րու թյան, ռազ մա կան կա րիք-

նե րի ու ի րենց պե տու թյու նում շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

հսկա յա ծա վալ ծախ սե րը պետք է ծածկ վեին: Այս մա սին պատմ-

վում է Նեե միի գրքում (5. 1–4), ին չը նույն պես հաս տատ վեց հնա-

գի տա կան պե ղա ծո նե րով1:

Մի հատ կան շա կան ման րա մաս նու թյուն. չնա յած հայ րե նիք 

վե րա դար ձած հրեա նե րի ա ռաջ ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րին, 

չնա յած աղ քա տու թյանն ու ծանր հար կե րին, նրանց ձեռ նար կած 

ա ռա ջին քայ լը Սո ղո մո նի ա վեր ված Տա ճա րի վե րա կանգ նու մը 

ե ղավ:

Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԵ ՄԻ ՏԱ ՃԱ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈՒ ՄԸ

Ըստ Եզ րա սի աստ վա ծա շունչ գրքի պա տում նե րի` բա բե-

լոն յան գե րու թյու նից վե րա դար ձած հրեա նե րը Տա ճա րը 

կա ռու ցե լու նպա տա կով մտադր վե ցին Լի բա նա նի լեռ նե րից մայ-

րու շի նա փայտ գնել, ո րը փյու նի կե ցի նե րը պետք է Մի ջերկ րա կան 

ծո վով Հոպ պե քա ղա քի (Յաֆ ֆա) նա վա հան գիստ տե ղա փո խեին 

(Եզր. 3. 7): Հնա գի տա կան պե ղում նե րը հաս տա տե ցին սրբա զան 

բնագ րի հա վաս տիու թյու նը հե տև յալ պե ղա ծո նե րի մի ջո ցով: 

Պե ղում նե րը ցույց տվե ցին, որ վե հա շուք շի նու թյուն ներ կա-

ռու ցե լիս իս կա պես մայ րու շի նա փայտ էր օգ տա գործ վում: Ե րու-

սա ղե մի Տա ճա րի կա ռու ցու մից շատ ա ռաջ Գու դե յա տի րա կա լը 

(Ք. ա. մոտ 2100 թ.) շու մե րա կան Լա գաշ քա ղա քում մեհ յան կա-

ռու ցե լիս՝ օգ տա գոր ծել է Լի բա նա նի լեռ նա զանգ վա ծից բեր ված 

մայ րու շի նա փայտ: Մենք ար դեն խո սել ենք Ք. ա. մոտ 1100 թ. 

1  Olmstead A. T. History of the Persian Empire. Chicago, 1948. P. 193 ff.
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Բեն–Ա մո նի (կամ Ուն–Ա մու նի – հեղ. ծնթ.) ա ռա քե լու թյան մա-

սին: Այս այ րը Ե գիպ տո սից Լի բա նան էր գործուղվել, որ պես զի 

Թե բե ներկ րի մայ րու շի նա փայտ` Ա մոն աստծուն նվիրված սրբա-

զան մա կույկ կա ռու ցե լու հա մար: Բա ցի այդ, հնա գի տա կան պե-

ղում նե րի հա մա ձայն` Նաբուգո դո նո սո րը ևս Լի բա նան էր այ ցե-

լել. ա հա թե ինչ պես է նա իր տպա վո րու թյուն նե րը նկա րագ րում. 

«Այն տեղ վե հաս քանչ մայ րի ներ կա յին` բարձ րա բերձ ու վիթ խա-

րի, զար մա նա լիո րեն գե ղե ցիկ, մուգ ի րենց ար տա քի նով. այս պի-

սին էին լի բա նան յան լե ռան վիթ խա րի, զմայ լե լի պտուղ նե րը»1:

Այ սօր հնա գի տու թյան շնոր հիվ հայտ նի է, ինչն ըստ հնա գետ 

Թոմպ սո նի` հատ կա պես ուշագրավ է, որ այն ժա մա նակ փոք րիկ 

Յար կո նի գե տա բե րա նում քա ղաք է գո յու թյուն ու նե ցել` հիմն ված 

Ք. ա. մոտ 1200 թ., ո րը, սա կայն, իր ծաղկ ման գա գաթ նա կե տին 

էր հա սել պար սից տի րա պե տու թյան օ րոք: Մեր օ րե րում այդ քա-

ղա քը Թելլ–Կա զի լե (Թել–Ա վի վից ոչ հե ռու) է կոչ վում: Քա ղա քը 

մա սամբ պեղ վել է 1948–1950 թթ.2: 

Տա ճա րի շի նա րա րու թյան նա խա պատ րաս տու թյու նը սկսե-

լուն պես բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը կազ մող սա մա րա ցի-

նե րը վճռա կա նո րեն խո չըն դոտ ներ հա րու ցե ցին հրեա նե րի ա ռաջ: 

Սրանք մի ժո ղո վուրդ էին, ինչ պես աս վում է Սուրբ Գրքում, ո րոնց 

նախ նի նե րին Ա սար հա դոնն ու Ա սե նա փա րը այլ երկր նե րից էին 

վե րաբ նա կեց րել այդ տեղ (Բ Եզր. 4. 2,10): Սա մա րա ցի նե րը նա-

մակ գրե ցին պար սից ար քա յին, ո րում զգու շաց նում էին, որ երբ 

հրեա նե րը Ե րու սա ղե մը կա ռու ցեն, ա պա հարկ չեն տա և թա գա-

վո րու թյու նում այ լևս խա ղա ղու թյուն չի լի նի (Բ Եզր. 4. 11–16): 

Բ Եզ րաս գրքի այս բնա գի րը գրվել է ա րա մե րեն, ին չը ռա ցիո նա-

լիստ նե րին գրքի իս կու թյու նը ժխտե լու տե ղիք տվեց:

Հնա գի տու թյու նը կրկին օգ նու թյան հա սավ՝ պա տաս խա նը 

գտնե լու նպատակով: Բո լոր կնճիռ նե րը հար թե ցին «Է լե փան-

տին յան պա պի րուս նե րի» գտա ծո նե րը. սրանք Ք. ա. 500–400 թթ. 

Ե գիպ տո սի Է լե փան տին կղզում ապ րած հրեա նե րի` ա րա մե րեն 

գրված նա մակ ներն են: Այս պա պի րուս նե րի և Եզ րա սի գրքի ա րա-

1  Free J. P. Op. cit. P. 238-239.
2  Maisler B. The Excavation of Tell Qasile// Biblical Archaeologist. May,1951. P. 43ff.
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մե րեն լեզ վի նմա նու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հին Կտա կա րա նի 

բնագ րի այս հատ վա ծը անբռ նազ բոս կեր պով կա րե լի է Ք. ա. ե թե 

ոչ IV դա րով, ապա V դա րի վեր ջով թվագ րել1:

Հնա գետ Օլբ րայթն ընդգ ծում է, որ Բ Եզ րաս գրքի հրա ման-

ներն ու նա մակ նե րը (4. 7 և շար.) գրե թե ան վի ճե լիո րեն բնօ րի նակ 

են, ինչ պես վկա յում են նմա նօ րի նակ բնագ րե րի` 1930 թ. Էդ վարդ 

Մե յե րի և Հ. Հ. Շե դե րի կող մից անց կաց րած հե տա զո տու թյուն նե-

րը2:

Դրա նից հե տո այ լևս ոչ–ոք չէր պնդում, որ Եզ րա սի, Նեե միի 

և Մնա ցոր դաց գրքե րը թվագր վում են Ք. ա. 250 թ.–ով, քա նի որ 

«Է լե փան տին յան պա պի րուս նե րը» ցույց տվե ցին, որ Եզ րա սի 

գրքում առ կա ա րա մե րեն հատ ված նե րը հիմք չեն տա լիս պնդե լու, 

որ դրանք ուշ շրջա նի ընդ մի ջար կու թյուն ներ են: 

Դառ նանք ընդ հատ ված պա տու մին: Բայց և այն պես սա մա րա-

ցի նե րի զրպար տագ րե րը հա սան ի րենց նպա տա կին. պար սից ար-

քան (հա վա նա բար Կյու րո սի որ դի Կամբ յու սե սը) ար գե լեց հրեա-

նե րի` բո լոր տե սա կի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը (Բ Եզր. 4. 

21): Սա կայն Կամբ յու սե սի հա ջոր դի` Դա րե հի (Ք. ա 520 թ.) գա-

հա կա լու թյան երկ րորդ տա րում Ան գե և Զա քա րիա մար գա րե նե րը 

կոչ ա րե ցին ժո ղովր դին վերսկ սելու տասն վեց տա րի ա ռաջ ձեռ-

նար կած Տա ճա րի վե րա կա ռու ցու մը (Ք. ա. մոտ 536 թ.): Այս պես` 

հան դի մա նե լով ժո ղովր դին այն բա նի հա մար, որ միայն հո գում 

են «գմբե թա վոր տնե րում ապ րե լու» մա սին, Ան գեն ա վե տեց, որ 

ար դեն ե կել է ան տա ռա ծածկ լե ռը բարձ րա նա լու, պի տա նի ծա ռեր 

կտրե լու և Տի րոջ հա մար Տա ճար կա ռու ցե լու ժա մա նա կը (1. 4, 8):

Ըստ Հին Կտա կա րա նի` իս րա յե լա ցի նե րը Տա ճա րի կա ռուց-

մա նը ձեռ նա մուխ ե ղան Զո րո բա բե լի և Հե սու քա հա յա նա պե տի 

գլխա վո րու թյամբ, ին չին, սա կայն, իս կույն ևեթ ընդ դի մա ցավ «Եփ-

րատ գե տի մյուս կող մից» ե կած Թան թա նա իշ խա նը (Բ Եզր. 5. 2, 

3): Նա ե կել էր Տաճարի շինավայր՝ սե փա կան աչ քե րով տես նելու, 

թե ինչ է այդտեղ կա տար վում: Այդ շրջա նի կա ռա վա րի չը հայտ նի 

1  Albright W. F. The Archaeology of Palestine and the Bible. N. Y.:Revell,1935,p. 170.
2  Albright W. F. Recent Discoveries in Bible Lands// Young’s Analytical Concordance 

to the Bible. N. Y.: Funk andWagnalls Co., 20th ed.,1936. P. 36.
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է Բա բե լո նում հայտ նա բեր ված Ք. ա. մոտ 

502 թ.–ով թվագր վող բնագ րից: Ա վե լին, 

այդ նույն ա նու նը հի շա տակ վում է մի այլ 

բնագ րում, որտեղ խոս վում է «Սու զա քա-

ղա քի նա հան գա պետ Թան թա նա յի» մա-

սին: Այս Թան թա նան չի նույ նաց վում Հին 

Կտա կա րա նի վե րո հիշ յալ ան ձի հետ, սա-

կայն կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այս ա նու-

նն այդ ժա մա նակ նե րում տա րած ված էր1:

Թան թա նան հրեա նե րի բա ցատ րու-

թյուն նե րը լսե լուց հե տո Դա րեհ I–ին 

նա մակ է գրում և զե կու ցում, որ հրեա նե-

րն ի րա կա նում Կյու րո սի հրա մա նով են 

«Աստ ծո տուն» կա ռու ցում: Դա րե հը հրա-

մա յում է ար քու նի ար խիվ նե րում ո րո նել 

Կյու րո սի հրո վար տա կը: Եվ ի րոք, այն 

գտնվում է Ահ մե թա քա ղա քի ար խիվ նե-

րում. այս քա ղա քը ոչ այլ ինչ էր, քան հին 

հույ նե րի Եկ բա տա նը (ներ կա յիս ի րա նա-

կան Հա մա դա նը– ծնթ. թրգմ.) (Բ. Եզր. 5. 

7, 13, 6. 1–3 և հա ջորդ հա մար նե րը): Պար-

սից ար քու նի քի հետ այս նա մա կագրու-

թյունն ընդգրկ ված է Բ Եզ րաս գրքի մեջ 

(5. 6, 6. 12):

Այ նու հե տև Դա րեհ I–ը հրա մա յում է հրեա նե րին շա րու նա կել 

Տա ճա րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, միա ժա մա նակ օգ նել 

նրանց՝ ար քու նի գան ձա րա նից մի ջոց ներ հատ կաց նելով (Բ Եզր. 

6. 7, 8): Դա րե հի թա գա վո րու թյան վե ցե րորդ տա րում (Ք. ա. 

516/515 թթ.) Տա ճա րի կա ռու ցումն ա վարտ վեց, այսինքն` սկսե-

լուց (Ք. ա. 536 թ.) քսան տա րի անց: «Տե ղե կու թյուն նե րի պատ-

մա կա նու թյու նը (Հին Կտա կա րա նի) ո րևի ցե կաս կա ծի տե ղիք չի 

տա լիս: Ըստ այդ ժա մա նակ նե րի բազ մա թիվ ու բազ մաբ նույթ 

1  Kraeling E. G. Bible Atlas. Chicago,1956. P. 329.

Պարսիկ զինվոր: Պատկեր 
Սուսայում Դարեհ I-ի 

պալատից: Փարիզ, Լուվր:



314 

բնագ րե րի` Դա րեհ I–ը, ինչ պես և նրա նա խորդ նե րը, սա տա րում 

էր զա նա զան դա վա նանք նե րին, այն էլ ոչ միայն Պա ղես տի նում, 

այ լև Փոքր Ա սիա յում և Ե գիպ տո սում»1:

 Ին քը` Դա րե հը` մե ծա նուն պար սից ար քան, պար սից թա գա-

վո րու թյան թշնա մի նե րի հան դեպ տա րած հաղ թա նակ նե րը հա-

վեր ժաց րեց հռչա կա վոր Բի հիս թուն յան ժայ ռի (ա րևմտ յան Պարս-

կաս տան) վի մա փոր ըն դար ձակ ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

 Այս վի մագ րու թյու նը մեծ դժվա րու թյամբ և կյան քը վտան գի 

են թար կե լով (այն բա վա կան մեծ բարձ րու թյան վրա է գտնվում)` 

պատ ճե նե ցին անգ լիա ցի սըր Հեն րի Ռոուի լ սո նը (1835–1845 թթ.)` 

«ա սու րա գի տու թյան հայ րը» և նշա նա վոր ա սու րա գետ Ջորջ Քա-

մե րո նը2: Հենց այս ար քան է ա ռա ջի նը կա ռու ցել Մի ջերկ րա կան 

ծո վը Կար միր ծո վին միաց նող ջրանց քը3: Սա այն Դա րեհն է, ով 

ար շա վեց Հու նաս տա նի վրա, սա կայն  Ք. ա. 490 թ. Մա րա թո նի 

հռչա կա վոր ճա կա տա մար տում պարտ վեց: Հնա գետ նե րը բա ցե-

ցին նրա հրա մա նով Բա բե լո նում, Սու սա յում և Պեր սե պո լի սում 

կա ռու ցած շի նու թյուն նե րը: Պե ղում նե րից ե րևան հան ված զա նա-

զան վա վե րագ րե րը հաս տա տե ցին, որ Դա րե հը ժո ղովր դին անխ-

նա հարս տա հա րող վաշ խա ռու նե րի ա պօ րի նի վիթ խա րի շա հույթ-

1  Keller W. ‘ H Bίβλος…Σ. 430.
2  Տե՛ս Free J. P. Op. cit. P. 242-243.
3  Olmstead A. T. History of the Persian Empire. P. 145.

Դարեհ I -ը գահի վրա (Պերսեպոլիսի պալատի բարձրաքանդակ, Ք. ա. V դ.): 
Չիկագոյի արևելյան ինստիտուտ:
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նե րից բա ժին ու ներ: Այս մա-

սին Նեե միի գրքում (5. 1–4) 

ևս ակ նար կու թյուն կա:

Սույն գլուխն ա վար տե-

լուց ա ռաջ հարկ է ար ձա նագ-

րել, որ Տա ճա րի կա ռու ցու-

մից հե տո հրեա նե րի պատ-

մու թյու նը թևա կո խում է մեզ 

հա մար մութ ու ա նո րոշ մի շրջան: Զգաց նել է տա լիս Ե րու սա ղե մի 

պա րիսպ նե րի կա ռույ ցը ղե կա վա րած Նեե միի ժա մա նակ նե րին 

վե րա բե րող գի տե լիք նե րի սղու թյու նը: Այ դու հան դերձ, այս դա-

րաշր ջա նի վե րա բեր յալ առ ձեռն ո րո շա կի հնա գի տա կան նյու թեր 

կան, ո րոնք շատ բան են բա ցատ րում, թե պետ տա կա վին հստակ 

պատ կե րա ցում չկա, թե ինչ պես էին պար սիկ նե րը կա ռա վա րում 

Պա ղես տի նը: Եվ քա նի որ հե տա գա յում բազ միցս ենք անդ րա-

դառ նա լու պար սից թա գա վոր նե րին, թվար կենք Ք. ա. 500 թվից 

մին չև 330 թ. գա հա կա լած նե րին, որ պես զի   բնագ րե րում նրանց 

ա նուն նե րի հի շա տա կու թյա նը հան դի պե լիս ի մա նանք, թե խոսքն 

ում մա սին է: Ար դեն խո սել ենք մին չև Ք. ա. 486 թ. թա գա վո րած 

Դա րե հի մա սին: Նրա ժա ռանգ Քսերք սես I–ը (486–465 թթ.) շա-

րու նա կեց իր նա խոր դի աշ խար հա շեն գոր ծու նեու թյու նը: Հին 

Կտա կա րա նում նա հի շա տակ ված է Ար տա շես*1 (եբր. Ա խաշ վե-

րոշ) ան վամբ (Բ Եզր. 4. 6): Քսերք սեսն իր թա գա վո րու թյան սահ-

ման նե րում բա զում հա ջող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա-

կա նաց րեց, սա կայն Ք. ա. 480 թ. նախ Սա լա մի նի ծո վա մար տում, 

ա պա հա ջորդ տա րում Պլա տեա քա ղա քի մոտ տե ղի ու նե ցած 

ճա կա տա մար տում հույ նե րից պար տու թյուն կրեց: Քսերք սե սի 

մա սին խոս վում է նաև Եզ րա սի աստ վա ծա շունչ գրքում, ինչ պես 

կտես նենք գրքի հա ջորդ գլխում: Քսերք սե սին հա ջոր դեց 2Ար-

տաք սերքս** I–ը (465–424 թթ.), ում թա գա վո րու թյան ժա մա նա-

կաշր ջա նում էլ աս պա րեզ ի ջան Եզ րասն ու Նեե մին: Ար տաք սերք-

սի գա հա ժա ռան գը Դա րեհ II–ն էր (423–404 թթ.): Ե գիպ տո սում 

* Հա յե րեն սրբա զան բնագ րե րում հան դի պում է այս ան վան գրու թյան զա նա զան 
ձևեր` Ա սար սո յեր, Ար սա սես, Ար սաաս, Ար տաք սերք ս:

** կամ Ար տա շե սը:

Պարսից արքա Դարեհ I -ի 
կնիքը (դրոշմվածք):
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և Մի ջա գետ քում անց կաց ված ման րազ նին պե ղում նե րը բա ցե ցին 

այս եր կու ար քա նե րի ժա մա նակ նե րով թվագր վող շեր տեր՝ մեր 

տրա մադ րու թյան տակ դնելով այդ շրջա նի հրեա նե րի պատ մու-

թյա նը վե րա բե րող բա վա կան նյու թեր: Նրանց հա ջոր դե ցին Ար-

տաք սերքս II–ը (404–358 թթ.), Ար տաք սերքս III–ը (358–338 թթ.), 

Ար սի սը կամ Նար սի սը (338–336 թթ.) և Դա րեհ III–ը (336–331 

թթ.), ում պար տու թյան մատ նեց Ա լեք սանդր Մե ծը, ո րով էլ Ք. ա. 

331 թ. վերացավ պար սից տերու թյունը:

Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԵ ՄԻ ՊԱՐՍ ՊԱ ՊԱ ՏՈՒ ՄԸ

Եզ րասն իր գրքի ու թե րորդ գլու խը բա ցում է Ք. ա. 458 

թվա կա նով թվագր վող անց քե րի նկա րագ րու թյամբ: Ըստ 

նրա` Ար տա քսերք սեսի գա հա կա լու թյան յո թե րորդ տա րում (այ-

սինքն` Ք. ա. 458 թ.) ին քը Բա բե լո նից մեծ թվով հրեա նե րի հետ 

մեկ նեց Ե րու սա ղեմ (Բ Եզր. 7. 6–8 8. 1–20): Հին Կտա կա րա նում չի 

մատ նանշ վում 458 թվա կա նը, պար զա պես հա ղորդ վում է, որ դա 

Ար թա սաս թա յի, այ սինքն` Ար տաք սերք սեսի յո թե րորդ տա րում 

է ե ղել: Բայց ո՞ր Ար տաք սերք սի` ա ռա ջի նի՞, թե՞ երկ րոր դի: Ե թե 

դա Ար տաք սերքսես I–ն էր, ու րեմն, ի րոք, Ք. ա. 458 թվա կանն 

է, իսկ ե թե Ար տաք սերքսես II–ն է, ա պա ստաց վում է, որ Ք. ա. 

398/397  թթ. է: Ան շուշտ, ե թե հիմն վենք Սուրբ Գրքի տվյալ նե րի 

վրա, ա պա տպա վո րու թյուն կստեղծ վի, որ իբր Եզ րա սը Նեե միից 

շուտ է Պա ղես տին ե կել: Ցա վոք սրտի, հնա գի տու թյու նը չա փա-

զանց ա ղոտ է լու սա բա նում այս հար ցը` ի հա մե մա տու թյուն Նեե-

միի. մեր ձեռ քում բա վա կա նա չափ նյու թեր կան, ո րոնք հաս տա-

տում են Նեե միի` Ք. ա. 445/444 թթ. Պա ղես տին գա լու փաս տը: 

Մե ծա մաս նու թյու նը, սա կայն, հակ վում է այն տե սա կե տին, որ Ար-

թա սաս թա յի գա հա կա լու թյան յո թե րորդ տա րին Ար տաք սերք սես 
I–ի գա հա կա լու թյան յո թե րորդ տա րին է, այ սինքն` Ք. ա. 458 թ.1:

1 Free J. P. Op. cit. P. 247. Թոմպ սո նի ժա մա նա կագ րու թյան հեր թա գա յու թյան և հաշ-
վարկ ման ե ղա նա կի մա սին տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 196-198.
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Ե րու սա ղեմ գա լով` Եզ րա սը Բա բե լո նից իր հետ բե րած գան-

ձե րը Տա ճա րին հանձ նեց և ող ջա կեզ ներ ու այլ զո հա բե րու թյուն-

ներ մա տու ցեց` չհաշ ված Իս րա յե լի ողջ տան մեղ քե րը մաք րե լու 

հա մար տաս ներ կու ար ջառ նե րը (Բ Եզր. 8. 32, 33, 35): Այս փաստն 

ա պա ցու ցում է, որ այն ժամ 12 ցե ղերն էլ կա յին, հե տևա բար, ինչ-

պես պնդում են ո մանք, տա սը ցե ղե րը չէին ան հե տա ցել: Նույնն 

են ա պա ցու ցում նաև պե ղա ծո նե րը: Ըստ դրանց` ժո ղովր դի զգա-

լի մա սը գե րու թյան չէր քշվել: Սար գոն II–ը հա ղոր դում է, որ ին քը 

Սա մա րիա յի բնա կիչ նե րից 27,970 հո գու է գե րե վա րել: Այս թի վը 

հյու սի սա յին թա գա վո րու թյան բնակ չու թյան ըն դա մենն անն շան 

տո կոսն է կազ մում, ըստ այդմ, բո լոր ցե ղե րը եր բեք էլ չեն քշվել, էլ 

ուր մնաց որ ան հե տա նա յին1:

Նեե միի գիրքն ըն թեր ցե լիս` դարձ յալ ժա մա նա կագ րու թյան 

խնդրին ենք բախ վում: Այս մար գա րեի գոր ծու նեու թյու նը, ե թե 

հե տևենք Սուրբ Գրքին, սկսվում է Ար տաք սերք սեսի գա հա կա լու-

թյան քսա նե րորդ տա րում (Նեե մի 1. 1 2. 1), սա կայն չի նշվում, 

թե ո րի օ րոք` ա ռա ջի նի՞, թե՞ երկ րոր դի: Նա խորդ գլխի խնդրո 

ա ռար կա «է լե փան տին յան պա պի րուս նե րի» հայտ նա բեր ման 

շնոր հիվ հարցն իր վերջ նա կան լու ծու մը գտավ: Սույն պա պի-

րուս նե րի ա րա մե րեն բնագ րե րը (գրվել էին Նեե միից հե տո՝ Ք. ա. 

408/407 թթ.) հա վաս տե ցին, որ այս Ար տաք սերք սեսը, ան կաս կած, 

Ար տաք սերքսես I–ն է, ինչ պես հե տևում է նա խորդ գլխից, որտեղ 

ար ծարծ վում էր այս դա րա կազ միկ հնա գի տա կան գտա ծո նե րի 

թե ման: 

Հե տևա բար Ք. ա. (446) 445/444 թթ. վեր ջում Նեե մին իր եղ-

բայր Ա նա նիա յից (եբր. Հա նա նի) և Ե րու սա ղե մից ե կած մի քա նի 

այլ հրեա նե րից ի մա ցավ անմ խի թար վի ճա կի մա սին: Ի շարս այ-

լոց` նրանք խո սում էին նաև այն մա սին, որ թշնա մի հա րևան նե-

րը կա րող են դյու րու թյամբ հար ձակ վել քա ղա քի վրա, ո րով հետև 

Ե րու սա ղե մի պա րիս պը քանդ ված է: Այս չա րա գույժ լու րե րից 

Նեե մին արտասվեց, օ րեր շա րու նակ սուգ ա րեց և ա ղոթ քի կանգ-

նեց (Նեե մի 1. 1–4): Ար տաք սերքսես I–ն ար տո նեց կա ռու ցել պա-

1  Free J. P. Op. cit. P. 247-248.
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րիս պը, հանձ նա րա րա կան նա մակ տվեց պար սից իշ խա նու թյուն-

նե րի հա մար, ում հետ Նեե մին պետք է հան դի պեր Եփ րա տի մյուս 

կող մում: Շուրջ 2,000 կմ եր կա րու թյամբ այս ճամ փոր դու թյան ըն-

թաց քում Նեե միին ու ղեկ ցում էին զո րահ րա մա նա տար ներ ու հեծ-

յալ ներ (2. 7–9) նրա տրա մադ րու թյան տակ դրված՝ հա վա նա բար 

Ար տաք սերք սեսի կար գադ րու թյամբ, քան զի չի նշվում, որ Նեե մին 

ին քն ու ղեկ ցող պա հա կա խումբ խնդրած լի ներ:

Շնոր հիվ հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի` այս հե ռա վոր ճամ-

փոր դու թյունն (Նեե մի 2) ու Ե րու սա ղե մի պա րիսպ նե րի նկա րա-

գրու թյուն ները (Նեե մի 2–3) մեր աչ քե րի ա ռաջ ա սես շունչ են առ-

նում: Հնա գի տու թյու նը մե ծա վ մասամբ բա ցա հայ տում է Նեե միի 

ձե ռամբ1 ե րու սա ղեմ յան պա րիսպ նե րի կա ռուց ման հետ կապ ված 

անց քե րի էու թյու նը: Մի ժա մա նա կա կից հե տա զո տող գրում է. 

«Նեե միի տե ղագ րա կան բնագ րե րը չա փա զանց ար ժե քա վոր են, 

նույ նիսկ Հով սե պոս Փլա բիո սի ցան կա ցած մեջ բե րու մից ան հա-

մե մատ ա ռա վել, և ոչ միայն այն բա նի հա մար, որ բո վան դա կում է 

ա կա նա տե սի` ե րեք ան գամ կրկնվող (Նեե մի 2. 11–15 3. 12,31–39) 

նկա րագ րու թյու նը, որն ան հա մե մատ ա վե լի հան գա մա նա լից է, 

քան Հով սե պո սի նը, այլ ա ռա վե լա պես այն բա նի հա մար, որ ե րեք 

դեպ քե րում էլ խոս քը Հին Կտա կա րա նի միև նույն քա ղա քի մա սին 

է` բա բե լոն յան գե րու թյու նից ա ռաջ և հե տո: Նեե միի Ե րու սա ղեմ 

գա լու ժա մա նա կը ժա մա նա կագ րո րեն չա փա զանց հե ռու է այն 

օ րե րից, երբ Հե րով դե սը սրբա զան տա րած քը (Տա ճա րի հո ղե րը) 

հար թե լուն և ըն դար ձա կե լուն ուղղ ված լայ նա ծա վալ գոր ծու նեու-

թյուն էր ծա վա լել»: 

Հնա գի տու թյան դոկ տոր Ք. Քեն յո նի անց կաց րած պե ղում նե-

րը թույլ տվե ցին ա վե լի լավ հաս կա նալու հնա գի տու թյան ա ռաջ 

ծա ռա ցած խնդիր նե րը, ո րոնց ցայ սօր էլ բախ վում ենք: 

Տա ճա րից հա րավ ըն կած ա րևել յան լան ջի նեղ ցցված քը հե-

տա զո տե լիս պարզ վեց, որ այդ շրջանն ընդ հուպ մին չև գե րու թյուն 

բնա կեց ված է ե ղել: Նաբուգո դո նո սո րի հար ձակ ման հե տևան քով 

ան հե տա ցել են շի նու թյուն նե րի ու տնե րի պա տե րը, բլրի լան ջե րը 

1  Simons J. Jerusalem in the Old Testament. Leiden,1952. P. 437ff.
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ծածկ վել են ան հա մար շուռ տված քա րե րով1: Այս հայտ նա գոր-

ծու թյու նը հաս տա տեց այն, ինչ գրել էր Նեե մին` Ե րու սա ղե մի 

պա րիսպ նե րը տես նե լով. «Ես ան ցա Աղբ յու րի դռնով` Թա գա վո րի 

ջրա վա զա նի մո տով: Այն տեղ տեղ չկար, որ ես իմ գրաս տին հե-

ծած` կա րո ղա նա յի անց նել» (Նեե մի 2. 14): Այս տե սա րա նը` այդ 

վայրն իր մեջ ա ռած ա վե րակ նե րով էր պայ մա նա վոր ված: Գրե-

թե կաս կած չի հա րու ցում, որ Նեե միի տե սած պա րիսպ նե րը բլրի 

հենց այդ մա սում2 էին, իսկ ար քու նի ջրա վա զա նը հարկ է նույ-

նաց նել կամ Սի լո վա մի աղբ յու րի, կամ էլ մո տա կա Բիր կեթ–ալ–

Համ րա յի հետ: 

Քեն յո նին հա ջող վեց բա ցել Նեե միի պարս պի մի մա սը3, որն 

իբ րև Ե րու սա ղե մի պա րիսպ, իր իսկ տե ղում կան գուն էր մնացել 

ընդ հուպ մին չև Տի տո սի ձե ռամբ Ք. հ. 70 թ. Ե րու սա ղե մի ա վե րու-

մը, թե պետ իր գո յու թյան այդ ըն թաց քում նրա ո րոշ հատ ված ներ 

նո րոգ վել ու ամ րաց վել էին: «Այս պե ղում նե րի կա րևոր արդ յունք-

նե րից ել նե լով` Ե րու սա ղե մի հե տա զո տու թյուն նե րին նվիր ված 

ո րոշ հայտ նի աշ խա տա սի րու թյուն ներ պետք է շտկվեն հատ կա-

պես այն տե ղե րում, որտեղ շո շափ վում է Նեե մի պարս պի հար-

ցը»,– գրում է հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը4:

Ե րու սա ղե մի պարս պի կա ռու ցու մը զար մա նա լիո րեն կարճ 

ժա մա նա կում ա վարտ վեց: Սուրբ Գրքում աս վում է. «Պա րիսպն 

ա վարտ վեց Ի լուլ (օ գոս տո սի վերջ սեպ տեմ բե րի սկիզբ) ամ սի 

քսան հին գին` հի սու ներ կու օր վա ըն թաց քում» (Նեե մի 6. 15): Այս 

կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում պա րիս պը կանգ-

նեց վեց (շի նա րա րու թյու նը սկսվեց հու լի սի վեր ջում և ա վարտ վեց 

սեպ տեմ բե րի կե սե րին), ո մանց սրբա զան հե ղի նա կի ճշմար տա-

պա տմու թյու նը կաս կա ծի տակ առ նե լու տե ղիք տվեց: Բայց հար-

ցի լու ծու մը դյու րին է, ե թե նկա տի առ նենք եր կու փաստ. 1) Նեե-

մին պատ մում է, որ ին քը տե սել է, որ Ե րու սա ղե մի «պարս պի մեջ 

կա յին ճեղ քեր, որ նրանք մաք րել էին, և որ նրա դռներն այր ված 

1  Kenyon K. Jerusalem, Excavating 3000 Years of History. L,1967. Tabl. № 9.
2  Kenyon K. Op. cit. Pict. 6. P. 57.
3  Kenyon K. Op. cit. Tabl. № 54, 55.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 200.
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էին կրա կից» (Նեե մի 2. 13): Հե տևա բար պա րիս պը հիմ նա վեր  չէր. 

նրա մի մա սը կան գուն էր: Բա ցի այդ շի նան յութ բե րե լու կա րիք 

չկար, հենց դա է, որ շատ ժա մա նակ է խլում. այն ձեռ քի տակ էր` 

նո րոգ ման հա մար անհ րա ժեշտ քա նա կով: Ավելին, բո լոր աշ խա-

տող նե րը ջանք չէին խնա յում և անձ նու րա ցա բար էին աշ խա տում: 

2) Աշ խա տում էին շատ ա րագ, քան զի, ինչ պես վկա յում է սրբա զան 

բնա գի րը, այս գոր ծը սա մա րա ցի նե րի և հա րևան այլ ժո ղո վուրդ-

նե րի ան բար յաց կա մու թյունն էր հա րու ցում: Այս ժո ղո վուրդ ներն 

այն քան նա խանձ, զայ րույթ ու վախ էին տա ծում, որ հրեա ներն 

ի րենց ա պա հով չէին զգում: «Լի նում էր ժա մա նակ, երբ զեն քը մի 

ձեռ քին, օգ նում էր եղ բո րը, իսկ մյուս ձեռ քով եղ բո րը տա լիս էր 

խի ճը կամ շա ղա խը: Ա մեն մի շի նա րար իր մեջ քին ու ներ սու սեր և 

իր ազդ րի վրա` միա սայ րի սու սեր. և այդ պես շի նում էին Ե րու սա-

ղե մի պա րիս պը: Եղ ջե րա փո ղը փչո ղը կանգ նած էր նրանց մոտ» 

(Նեե մի 4. 17–18)` թշնա մուն ետ մղե լու ազ դան շան տա լու հա մար: 

Բա ցի այդ, ըստ սրբա զան բնագ րի` այլ մի ջոց ներ էլ էին ձեռք առն-

վել, որ պես զի աշ խա տանք նե րն ա րագ ու ան խա փան ըն թա նա յին 

և որ ա պա հով ված լի ներ շի նա րար նե րի անվ տան գու թյու նը:

Հույժ ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, ո րոն ցում աշ խա տում 

էին վար պետ ներն ու բան վոր նե րը, շտա պո ղա կա նու թյունն ու 

հապ ճե պու թյու նը, և առհասարակ այն ա մե նը, ին չը հան գա մանք-

նե րի թե լադ րան քով էր պայ մա նա վոր ված, վա վե րաց վում է նաև 

հնա գի տու թյան կող մից: Գե հո նի աղբ յու րից հա րավ–ա րևելք ըն-

կած փոք րիկ բլրի վրա պե ղում նե րից պարս պի մի մա սը բա ցած 

անգ լիա ցի գիտ նա կան Ջ. Հար րոու Դան կա նը գրում է, որ օգ տա-

գործ վել են ոչ մեծ, չհղկված, տձև և ան հարթ քա րեր, ո րոն ց մի մա-

սն ան սո վոր փոքր է և թվում էր, թե մեծ քա րե րից պոկ ված բե կոր-

ներ են, ա սես (շի նա րար նե րը) հար կադր ված ձեռ քի տակ ըն կած 

ա մեն մի նյութ օգ տա գոր ծած լի նեին: Մեծ ճեղ քերն ու սնա մեջ 

տե ղե րը խցվում էին ցե խից ու խճից հապ ճե պո րեն պատ րաստ-

ված շա ղա խով1: 

1  Keller W. ‘H Bίβλος… Σ. 431.
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Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԵ ՄԻ ՊԱՐՍ ՊԱ ՊԱ ՏՈՒ ՄԸ
ԽԱ ՓԱ ՆԵ ԼՈՒ ՓՈՐ ՁԵՐ

Ար դեն խո սել ենք այն մա սին, որ Նեե միի նա խա ձեռ նած 

Ե րու սա ղե մի պարս պա պա տու մը հրեա նե րի դրա ցի ժո-

ղո վուրդ նե րի դի մադ րու թյա նը հան դի պեց: Այս ա խո յան նե րի մեջ 

ա ռա վել վտան գա վոր էին` Սա նա բա լա տը, Ամ մո նի ծա ռա Տու-

բիան և Գե սամ(Գե շեմ) Ա րա բա ցին (Նեե մի 2. 10,19; 4. 1,3,7; 6. 1,2 

և այլն): Սրանք դա վեր նյու թե ցին Նեե միի դեմ, սա կայն վեր ջինս 

լիո վին խա փա նեց նրանց ծրագ րե րը (Նեե մի 2. 19 և շար. 4. 6): 

Մեր օ րե րում հնա գի տու թյու նն աշ խար հին հրեա նե րի հարևան 

ազ գե րի մա սին ա ռատ նյու թեր տրա մադ րեց, իսկ ինչ վե րա բե րում 

է Սա նա բա լա տին և Գե շե մին առնչ վող դիպ վա ծին, ա պա մին չև 

իսկ հա մա պա տաս խան բնագ րեր գտնվե ցին:

Այ սօր Սա նա բա լա տի ա նու նը հայտ նի է «Է լե փան տին յան պա-

պի րուս նե րի» բնագ րե րից մե կից, ո րը գրի է առն վել Ք. ա. 407 թվից 

ոչ ուշ: Ըստ ե րևույ թին սույն ա նու նը բա բե լա կան է (Սի նու բալ լիտ), 

սա կայն Սա մա րիա յի կու սա կա լի պաշ տո նա տա րը բա բե լա ցի չէր: 

Նրա որ դի նե րի ա նուն նե րը (Դե լա յա հ և Սե լեմ յա հ) բա բե լա կան 

չէին, այլ հրեա կան, քան զի «յահ» վեր ջա վո րու թյուն ու նեն, ո րը 

հին եբ րա յա կան Յահ վե (Աստ ված) բա ռից է: Հա վա նա բար Սա-

նա բա լա տը սինկ րե տիկ կրո նի հե տևորդ էր, ինչ պես Է լե փան տի նի 

հրեա նե րի պա րա գա յում էր: Այս հրեա նե րի` Հրեաս տա նի կու սա-

կա լին հղած նա մա կում հույս է փայ փայ վում, որ ի րենց տա ճա րը 

կվե րա կանգն վի, ա պա աս վում է հե տև յա լը. «Այս ա մե նի մա սին 

գրել ենք Դե լա յա հին և Սե լեմ յա հին` Սա մա րիա յի Սա նա բա լատ 

կու սա կա լի որ դի նե րին հաս ցեագր ված մեր նա մա կում»1:

Գիտ նա կան նե րի ձեռ քին նույն պես Ե գիպ տո սից հայտ նա բեր-

ված հնա գի տա կան նյու թեր կան նաև Սա նա բա լա տի զի նա կից և 

հա մա խոհ Տու բիա յի մա սին: Այս նյու թե րը Գեր զա յում` ե գիպ տա-

կան Ֆայ յում օա զի սում ե րևան հան ված «Զե նո նի պա պի րուս նե-

1 Cowley A. Aramaic Papyri of the Fifth Century B. C. Oxford: Clarendon Press, 1923. 
P. 144. Ա րա մե ա կան պա պի րուս №30; Thompson J. A. Op. cit. P. 200-201.

21 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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րից» են, ո րոնք գրի են առն վել Ք. ա. III դ. Պտղո մեոս II Փի լա դել-

փիո սի գա հա կա լու թյան օ րոք (Ք. ա. 285–246 թթ.) և հա ճա խա կի 

են հի շա տա կում Պա ղես տի նը: Պա պի րուս նե րից մե կի հե ղի նա կն 

Ամ մո նի (շրջան Հոր դա նա նի ա րևել յան մա սում) կու սա կալ Տու-

բիան է: Նա մա կում հա ղորդ վում է, որ Տու բիան Պտղո մեո սին 

զա նա զան կեն դա նի ներ, այդ թվում` նժույգ ներ, շներ և ուղ տեր է 

ու ղար կում1: «Այս Տու բիան,– գրում է հնա գետ Ֆրին,– ան կաս կած 

Նեե միի հա կա ռա կորդ, Նեե միի գրքում հի շա տակ ված Տու բիա 

Ամ մո նա ցու ժա ռանգն է» (2. 10)2:

Ամ մո նի շրջա նում Տու բիա տան գո յու թյան ա նուղ ղա կի ա պա-

ցույց է հե տև յալ փաս տը, ո րի մա սին հնա գետ Թոմպ սո նն ա սում 

է. «Թե կուզ այս փու լում այս ան ձին ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րող 

նյու թեր չու նենք, բայց նրա ըն տա նի քի մա սին բա վա կան տե ղե-

կու թյուն ներ կան: Ին քը` ա նու նը, հու շում է, որ նա պաշ տում էր 

Յահ վեին, քա նի որ նրա ա նունն ու նի «յահ» վեր ջա վո րու թյուն 

(Տու բիահ): Նրա ըն տա նի քը Ք. ա. առն վազն V–ից մին չև II դա-

րը Հոր դա նա նի քա ղա քա կան իշ խա նու թյունն իր ձեռ քում էր 

պա հում: Ա րակ–ալ–Ա մի րում` կենտ րո նա կան Հոր դա նա նի մի 

գողտ րիկ անկ յու նում (գրե թե այ սօր վա Ամ մա նի դի մաց), մի քա-

նի գե ղե ցիկ ժայ ռա փոր դամ բա րան ներ կան, ո րոն ցից մե կի վրա 

ա րա մե րեն (Ք. ա. III դ.) փո րագր ված է «Տու բիա» ա նու նը: Այս 

գե րեզ ման նե րը Ե գիպ տո սում Պտղո մե յան նե րի թա գա վո րու թյան 

շրջա նից են»3: Այդ նույն տե ղում ա վե րակ ներ կան, ո րոնք ո մանց 

կար ծի քով պա լա տի, իսկ մյուս նե րի կար ծի քով` Տու բիա տան վեր-

ջին կու սա կալ նե րի կող մից կա ռուց ված դամ բա րա նի մնա ցորդ-

ներ են4: Այս ա մե նի, ինչ պես նաև «Զե նո նի պա պի րուս նե րի» վրա 

հիմն վե լով` պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը եզ րա կաց նում է. «Այս պես, եթե 

այս պա հին Նեե միի օ րոք ապ րած Տու բիա յին վե րա բե րող ուղ ղա-

կի նյու թեր չկան էլ, ա պա ակ նե րև էլ է, որ մենք բո լոր հիմ քերն 

1  Wright G. E. Biblical Archaeology. P. 204; Vincent L. H. La Palestine dans le papy-
rus ptolemaigue de Gerza// Revue Bibligue. Avril,1920.

2  Free J. P. Op. cit. P. 249.
3  Albright W. F. The Archaeology of Palestine. L., 1956. P. 143 ff.
4  Wright G. E. Op. cit. P. 204. Albright W. F. Op. cit. P. 149. ff. Free J. P. Op. cit. P. 

249-250.
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ու նենք են թադ րե լու, թե Հոր դա նա նում հե տա գա դա րե րում էլ ապ-

րած Տու բիա ներն ա ղերս ներ ու նեն Նեե մի ժա մա նակ նե րի Տու-

բիա յի հետ»1:

Ե րու սա ղե մի պարս պա պա տու մը խա փա նե լու փորձ ձեռ նար-

կած հրեա նե րի եր րորդ հա րևա նը Գե սամ Ա րա բա ցին էր (Նեե մի 

2. 19 6. 1,2): Սուրբ Գրքից զատ այս մար դու մա սին մին չև վեր-

ջերս ո չինչ հայտ նի չէր: Եբ րա յա կան բնագ րում նա հի շա տակ վում 

է Գե շեմ ան վամբ (6. 6): Վեր ջին պե ղում նե րը ար գա սա բեր էին 

Գե սա մի մա սին իրենց տե ղե կու թյուն նե րով: Նրա ա նունն այժմ 

հայտ նի է Հեգ րա յում (Ա րա բիա) հայտ նա բեր ված մի ար ձա նագ-

րու թյու նից: Սրա նից զատ կա րևոր նյութ է հայտ նա բեր վել Ե գիպ-

տո սին սահ մա նա կից մի տա ճա րում, ո րը հա վա նա բար ա րաբ նե-

րին է պատ կա նել (նրանց ազ դե ցու թյունն այս տա րած քի վրա էլ 

էր տա րած վում):

Նեե միի օ րոք Հոր դա նան գե տից դե պի ա րևելք, ինչ պես և հա-

րավ ըն կած ըն դար ձակ շրջա նի տե րե րը Դե դա նի ար քա ներն էին: 

Չնա յած որ նրանք գտնվել են պար սից տի րա պե տու թյան տակ, 

այ նու հան դերձ, մի լայ նա ծա վալ տա րածք են վե րահս կել: Դե դա նի 

ար քա նե րը բազ մա թիվ և բազ մաբ նույթ ար ձա նագ րու թյուն ներ են 

թո ղել, ո րոն ցից մե կում աս վում է. «Խա դի րի որ դի Նի րա նը գրեց 

իր ա նու նը Դե դա նի տի րա կալ Աբ դի և Սահ րա յի որ դու` Գաս մի 

օ րե րում»2: «Աբդ (ծա ռա)` Դե դա նի տի րա կալ» ար տա հայ տու թյու-

նը հի շեց նում է Սուրբ Գրքի «Ամ մո նի ծա ռա Տու բիա»–յին: Տու-

բիան «ծա ռա» է կոչ ված. այս պես էր կոչ վում նաև Դե դա նի տի րա-

կա լը: Վա վե րագ րի մյուս բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը pht (այ-

սինքն` pahat) բա ռի գոր ծա ծու թյունն է, ո րը թարգ մա նա բար «տի-

րա կալ» է նշա նա կում: Այս նույն բա ռը հան դի պում է նաև Բ Եզ-

րա սի գրքում` իբ րև Pahat–Moab, այ սինքն` Փաաթ մո վաբ անձ նան-

վան բաղ կա ցու ցիչ (Բ Եզր. 8. 4 10. 30, Նեե մի 3. 11 7. 11 10. 14): 

Հնա գետ Օլբ րայ թը նկա տում է, որ «Մո վա բի տի րա կալ» ի մաստ 

պա րու նա կող ա նու նը դյու րու թյամբ կա րող էր ա ծանց վել այդ պի-

սի տի րա կալ նե րից մե կի ա նու նից, ով իր ան վամբ էր կնքել ողջ 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 202-203.
2  Olmstead A. T. History of the Persian Empire. Chicago,1980. P. 295
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գեր դաս տա նին: Pahat բա ռի գոր ծա ծու թյու նը պատ շաճ չէր լի նի, 

ե թե բա բե լա ցի նե րի և պար սիկ նե րի տի րա պե տու թյա նը նա խոր-

դող ժա մա նակ նե րի մա սին լի ներ խոս քը, քան զի առն վազն մին չև 

Ք. ա. 645 թ. ին քը` Մո վա բը, դեռ իր հար կա տու թա գա վոր ներն ու-

ներ1: «Սույն փաս տե րը,– ամփոփում է հնա գետ Թոմպ սո նը,– Գե-

սա մի ա նու նից բո լո րո վին ան կախ մեզ եզ րա կաց նել են տա լիս, 

որ Հեգ րա յի ար ձա նագ րու թյու նը թվագր վում է պար սից տի րա պե-

տու թյան ժա մա նա կով»2:

Այս ար ձա նագ րու թյունն ընդ հուպ մին չև վեր ջին ժա մա նակ նե-

րը մեր միակ առ ձեռն պատ մա կան նյութն էր, սա կայն նո րա գույն 

հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը օգ նե ցին վերջ նա կա նա-

պես պար զել Գե սա մի ինք նու թյու նը: Դե դա նի ար քա նե րի (ե գիպ-

տա կան Դել տա յի հյու սիս–ա րևել քում) հսկո ղու թյան տակ գտնվող 

տա րած քի մեր ձա կայ քում գտնվե ցին Խան–Ալ լաթ հյու սիս–ա րա-

բա կան դի ցու հու մեհ յա նի ա վե րակ նե րը: Շատ տա րի ներ ա ռաջ 

այդ դի ցու հուն պաշ տող նե րը կռատանն ար ծա թյա ա նոթ ներ էին 

նվի րա բե րել: Ե րեք փոք րիկ ար ծա թե թա սե րի վրա ա րա մե րեն 

մա կագ րու թյուն ներ կան: Բո լոր հա տուկ ա նուն ներն ա րա բա կան 

են` բա ցա ռու թյամբ մե կի: Մեզ հա մար հատ կա պես ու շագ րավ է 

մի ար ձա նագ րու թյուն, որտեղ աս վում է. «Կե դա րի ար քա Գե սա մի 

(Գու սա մի) որ դի Կա յե նի ըն ծան»3: Կե դա րը գտնվում է Ա րա բիա յի 

հյու սիս–ա րև մուտ քում, որ տե ղից Գե սա մի ան վամբ մի գրու թյուն 

ևս ե րևան հան վեց: Այս վա վե րագ րե րը դյու րու թյամբ Ք. ա. V դա-

րով են թվագր վում: Հիմն վե լով այդ թվում նաև Խան–Ալ լաթ տա-

ճա րի գտա ծո նե րը հե տա զո տած և հրա պա րակ ած Ի. Ռա բի նո վի չի 

հե տա զո տու թյուն նե րի վրա` Թոմպ սո նը համարում է, որ հա վա նա-

բար Կե դա րի ար քա Գե սա մի որ դի Կա յե նն այն Գե սա մի որ դին է, 

ո րը փոր ձել էր խա փա նել Նեե միի գոր ծու նեու թյու նը, քան զի նա-

մա կի տե սա կը Ք. ա. մոտ 400 թ. թվագ րու թյուն է մատ նան շում4:

1  Albright W. F. The Biblical Period. Blackwell, Oxford,1950. P. 64, note 131.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 201.
3 Տե՛ս Ի. Ռա բի նո վի չի հոդ վա ծը (Rabinowitz) «Journal of Near Eastern Studies» հան դե-
սում 15,1956. P. 2,5-9,tabl. 6,7.

4  Thompson J. A. Op. cit. P. 202.
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Մշտա պես հա մալր վող հնա գի տա կան նյու թե րը վկա յում են, 

որ Գե սա մի օ րոք Ա րա բա կան թա գա վո րու թյու նը բա վա կան ըն-

դար ձակ էր. ընդգր կում էր հյու սի սա յին Ա րա բիան, հին Ե դո մը, 

Սի նա յի շրջանն ու Նե ղո սի դել տա յի մի մա սը, ինչ պես նաև, հա-

վա նա բար, Հու դա յի հա րա վա յին մա սը, որ տեղ ոչ մեծ բա գին-

ներ են հայտ նա բեր վել` հար և նման Հա րա վա յին Ա րա բիա յում 

գտնված նե րին1: Այս պես ա րա բա ցի Գե սամ ար քան բա վա կան մեծ 

տա րածք նե րի էր տի րում, իսկ պար սից թա գա վոր նե րը դեռ Կամբ-

յու սե սի ժա մա նակ նե րից բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն ներ 

ու նեին ա րա բա ցի տի րա կալ նե րի հետ: Ուս տի հզոր Գե սա մի յու-

րա քանչ յուր գոր ծո ղու թյուն պար սից ար քու նի քում, ինչ պես որ 

Նեե միին խան գա րե լու պա րա գա յում էր, կա րող էր մե ծա պես ներ-

գոր ծել Նեե միի հան դեպ պար սից ար քա յի վե րա բեր մուն քի վրա2:

Փաս տո րեն Գե սամ Ա րա բա ցին ոչ միայն ի րա կան անձ էր, ինչ-

պես այդ մա սին վկա յում է Սուրբ Գիր քը, այ լև Նեե միի վտան գա-

վոր ա խո յա նը: Սա կայն Աստ ված, ինչ պես ա ռաջ, պաշտ պա նեց իր 

ժո ղովր դին, խա փա նեց նրա թշնա մի նե րի ծրագ րե րը և Նեե միի 

ձեռ նար կա ծը բա րե հա ջող ա վար տին հասց րեց, այն պես որ վեր ջի-

վեր ջո Ե րու սա ղե մի պարս պա պա տու մը հա սավ իր լրու մին:

ԽԵ ՑԵ ՂԵ ՆԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐՆ ՈՒ 
ՄԵ ՏԱ ՂԱԴ ՐԱՄ ՆԵ ՐԸ

Պե ղում նե րը Պա ղես տի նում ար գա սա վոր վե ցին բազ մա-

թիվ կեն ցա ղա յին ի րե րի հայտ նա բեր մամբ, ո րոնք օգ-

նում են ա վե լին ի մա նալու պար սից տի րա պե տու թյան ժա մա նա-

կաշր ջա նի մա սին:

Օ րի նակ` գո յու թյուն ու նի խե ցե ղե նի մի հրա շա լի տա րա տե-

սակ, ո րը պատ կա նում է այս պես կոչ ված պար սից շրջա նին կամ 

եր կա թե դա րի III շրջա նին: Սա կայն հատ կո րոշ է, որ հնա գետ նե-

րին Պա ղես տի նում հու նա կան բրու տա գոր ծա կան ի րե րի յու րա-

1 Albright W. F. The Archaeology of Palestine. L.,1956. P. 143 ff.
2 Thompson J. A. Op. cit. Kitchen K. A. Op. cit. P. 160.
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հա տուկ տե սակ է հան դի պում, ին չը Մի ջերկ րա կա նի ա րևել յան 

ա վա զա նում հու նա կան հա րա ճուն ազ դե ցու թյան խո սուն վկա-

յու թյունն է: Թելլ–ան–Նաս բա յում` Հու դա յի պարս կա կան փոք-

րիկ գա վա ռի մայ րա քա ղա քում (Ե րու սա ղե մից հյու սիս), հայտ նա-

բեր ված կա վե ա նոթ նե րը ցույց են տա լիս, որ Ա թեն քի ծաղկ ման 

շրջա նում Ատ տի կա յի և Պա ղես տի նի մի ջև աշ խույժ ա ռևտ րա կան 

հա րա բե րու թյուն ներ են գո յու թյուն ու նե ցել1: Հա վե լումն սրա` Պա-

ղես տի նի սրտում հու նա կան ազ դե ցու թյան մա սին են խո սում Ք. 

ա. VI դա րին պատ կա նող Սյու քե մի պե ղա ծո նե րը2:

Այս գտա ծո նե րից մեզ հա մար ա ռա վել հե տաքրք րու թյուն են 

ներ կա յաց նում մե տաղ յա դրամ նե րը: Շատ հա վա նա կան է, որ 

ա ռա ջին մե տա ղադ րամ ներն ի հայտ են ե կել լի դիա կան թա գա-

վոր նե րի օ րոք, երբ Կրե սոս ար քան Ք. ա. 530–ա կան նե րին շրջա-

նա ռու թյու նից հա նեց այսպես կոչված սպի տակ ոս կու կտոր նե րը 

և փո խա րի նեց դրանք մա քուր ոս կու մե տա ղադ րամ նե րով: Հե-

տա գա յում պար սիկ ներն ըն դօ րի նա կե ցին այս պրակ տի կան: Մա-

րերն ու պար սիկ նե րն ի րենց մե տա ղադ րամ նե րի վրա «Մեծ ար-

քա յի» դի մա պատ կերն էին դրոշ մում: Նրանց օ րի նա կին հե տևե-

ցին Հո նիա կան կղզի նե րի և Ի տա լիա յի հու նա կան գա ղութ նե րը, 

իսկ քիչ անց հույն վա ճա ռա կան ներն ար դեն ի րենց գոր ծարք նե-

րում Մի ջերկ րա կա նի ա րևել յան կող-

մե րում սկսե ցին հու նա կան պո լիս նե-

րի խորհր դան շան նե րի դրոշմ ված քով 

հնչուն դրամ ներ գոր ծա ծել: 

Զո րօ րի նակ` Է գի նա յի խորհր-

դան շա նը կրիա էր, Ա թեն քի նը` բու: 

Հե տա գա յում ա թե նա կան մե տա-

ղադ րամ նե րի վրա մի կող մից բու, 

մյուս կող մից ձի թե նու ճյուղ սկսե ցին 

պատ կե րել: Բա ցի այդ, հու նա կան 

մե տա ղադ րամ նե րի` դրախմ նե րի այլ 

1  McCown C. C. Tell en Nasbeh. Baltimore,1947. I,62.
2  Տե՛ս Քեմփ բե լի հոդ վա ծը (Campbell E. F.) «Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research», հան դե սում, №161. Feb.,1961. P. 52 ff.

Կարմրապատկեր սկահակ 
անվանի հույն վարպետ Պոլի-
գնո տոսի դրվագազարդ մամբ 
(ստամնոս) Ք. ա.  մոտ 420 թ. :
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տե սակ ներ էլ գո յու թյուն ու նեին: Մեզ հա մար ա ռանձ նա կի հե-

տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում եր կու պա րա գա` մե տա ղադ-

րամ նե րի վրա բուի պատ կերն ու զա նա զան տե սա կի դրախմ նե րի 

գո յու թյու նը: Պա ղես տի նում հնչուն դրա մը Ք. ա. ե րևան ե կավ V 
դա րում: Պե ղում նե րից պարզ դար ձավ, որ Ք. ա. ար դեն III դա րից 

դրանց շրջա նա ռու թյու նն զգա լիո րեն ա ճում է: Ա կա նա վոր հնա-

գետ Օլբ րայ թը գրում է. «Ատ տիկ յան մե տա ղադ րա մի օ րի նա կով 

կտրած, բայց եբ րա յե րեն և ա րա մե րեն Յե հուդ (այ սինքն`Հու դա) 

գրու թյամբ ար ծա թյա  դրամ նե րի մեծ քա նա կու թյուն է հայտ նա-

բեր վել: Ք. ա. V դա րի երկ րորդ կե սում ատ տիկ յան մե տա ղադ-

րամ ներ ըն դօ րի նա կում էին տե ղե րում, իսկ ար դեն հա ջորդ դա-

րում բար բա րոս նե րի մոտ դրախմ նե րի 

պատ կեր նե րի չա փա զանց բազ մա զան 

ձևա փո խու թյուն նե րի ենք հան դի պում. 

ա թե նա կան բուն թեև պահ պան վեց, սա-

կայն գործ նա կա նում ան ճա նա չե լի էր»1:

Այս փաս տե րը պար զա բա նում են 

Ք. ա. V դա րի երկ րորդ կե սին պատ կա-

նող Նեե մի և Բ Եզ րաս գրքե րի ո րոշ հա-

մար ներ: Հրեա նե րի` Տա ճա րի գան ձա-

րա նին հանձ նած ըն ծա նե րը բաղ կա ցած 

էին վաթ սուն մեկ հա զար մա քուր 2երկդ-

րամ յան* ոս կուց (ըստ հուն. բնագ րի, 

իսկ եբր. և սլավ. բնագ րե րում` դրախմ) 

և հինգ հա զար մնաս ար ծա թից. բա ցի 

այդ, խոս վում է հա զար դրախմ ար ժո-

ղու թյամբ քսան ոսկ յա գա վաթ նե րի մա-

սին և հի շա տակ վում նաև «քսան հա զար դա հե կան» ոս կի, «եր կու 

հա զար եր կու հար յուր մնաս ար ծաթ» և ևս` «եր կու հա զար մնաս 

ար ծաթ» (Բ  Եզր. 2. 69; 8. 27, Նեե մի 7. 70–72): Հիմն վե լով այս 

եր կու աստ վա ծա շունչ գրքե րի վե րո բեր յալ տե ղե րի վրա` ո մանք 

1 Albright W. F. Archaeology of Palestine. P. 143.
* Տե՛ս գրաբ. Աստ վա ծա շունչ, 1997 թ. Բ Եզր. 2. 69 հա մա րը`«ոս կի դիդ րաք մայս»: Երկ-
դրամ յանն ու դիդ րաք ման (դրախմ) նույն են:

Հերակլեսը հաշվեհարդար 
է տես նում իրեն զոհաբերել 
փոր ձող եգիպ տացի քրմերի 
հետ: Հունա կան կարմ րա-
պատ կեր սկահակ 

(Ք. ա.  470 թ.):
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ա սում են, թե «մնաս նե րի», «երկդ րամ յան նե րի» և «դա հե կան նե-

րի» գոր ծա ծու թյու նը հու շում է, որ այս գրքե րն ան հա մե մատ ուշ, 

այն է` Ք. ա. 250–ա կան նե րին են գրվել, քան զի, ինչ պես քննա դատ-

ներն են պնդում, հու նա կան մե տա ղադ րամ ներն Ա լեք սանդր Մե ծի 

(Ք. ա. մոտ 330 թ.) նվա ճում նե րից հե տո են տա րած վել: Սա կայն 

1931 թ. Բեթ – Զու րում (Ե րու սա ղե մից մի քա նի կմ հա րավ) անց-

կաց ված պե ղում նե րի արդ յուն քում, երբ պար սից տի րա պե տու-

թյան շրջա նի (Ք. ա. 530–330 թթ.) շեր տում վեց դրախմ գտնվեց, 

պարզ դար ձավ, որ դրախմ նե րը Պա ղես տի նում հայտ նի են ե ղել 

դե ռևս պար սից ժա մա նակ նե րից: Այս պի սով վե ճե րը տե ղի տվե-

ցին, քան զի Եզ րասն ու Նեե մին լիո վին կա րող էին Ք. ա. 450 թ. 

երկդ րամ յան նե րից խո սել:

Սուրբ Գրքի ճշմար տա ցիու թյու նը վա վե րաց նող բո լոր այս 

փաս տե րը թույլ են տա լիս նաև այն եզ րա կա ցու թյա նը գալ, որ 

պար սիկ նե րը հրեա նե րին մեծ ինք նա վա րու թյուն էին շնոր հել, 

մին չև իսկ քա հա նա յա պե տե րը կա րող էին ատ տիկ յան օ րի նա կով 

հրեա կան դրամ հա տել1:

Ք. Ա. V ԴԱ ՐՈՒՄ ՊԱ ՂԵՍ ՏԻ ՆԻ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՑ 
ԴՈՒՐՍ ԱՊ ՐՈՂ ՀՐԵԱ ՆԵ ՐԸ

Մինչ հրեա նե րի` հու նա կան գայիսոնի ներ քո հայտն վե-

լու ժա մա նակ նե րին (այն բա նից հե տո, երբ Ա լեք սանդր 

Մե ծը պար սից պե տու թյան գո յու թյան վեր ջը դրեց) անդ րա դառ-

նա լը, հա րևան ցի ծա նո թա նանք, թե ինչ պես էին նրանք ապ րում 

արտերկրում:

Ք. ա. V դա րում այդ պի սիք շատ էին. ո մանց հար կադ րել էին 

լքել հայ րե նի քը, մյուս նե րը կա մո վին էին հե ռա ցել: Այդ հրեա նե-

րին առնչ վող՝ հնա գի տու թյան ըն ձե ռած տե ղե կու թյուն նե րը մե ծա-

պես լու սա բա նում են սրբա զան բնագ րե րը և հաս տա տում դրանց 

պատ մա կան ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 206. Keller W. ‘H Bίβλος… Σ. 434.
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Թե կուզ վերց նենք աք սոր յալ հրեա նե րին ուղղ ված Ե րե միա 

մար գա րեի հոր դորն այն մա սին, որ նրանք տներ կա ռու ցեն, ապ-

րեն այդ տնե րում, այ գի ներ տնկեն և ու տեն դրանց պտուղ նե րից, 

բազ մա նան ու չնվա զեն և հոգ տա նեն այն երկ րի բար գա վաճ-

ման մա սին, որ տեղ ապ րում են իբ րև աք սոր յալ (Ե րեմ. 29. 5–7): 

1889 թ. հնա մե նի Նիպ պու րում (Բա բե լո նից հա րավ) Փեն սիլ վա-

նիա հա մալ սա րա նի հնա գի տա կան ար շա վախմ բի պե ղում նե րից 

5,4x2,75մ մա կե րե սով մի սեն յա կում մե ծա քա նակ թրծա կա վե 

սա լիկ ներ հայտ նա բեր վե ցին: Այս` թվով յոթ հար յուր սա լիկ նե-

րը, Ար տաք սերքսես I–ի (Ք. ա. 465–424 թթ.) և Դա րեհ II–ի (423–

404  թթ.) գա հա կա լու թյան տա րի նե րին են պատ կա նում, որոնց 

մեջ, սա կայն, Ար տաք սերքսես II–ի (Ք. ա. 423–400 թթ.) տի րա կա-

լու թյան շրջա նից մի սա լիկ էլ կար: Այս սեն յա կը, ո րի մեջ հու սա-

լիու թյան հա մար աս ֆալ տով խցան ված մեծ կա վե ա նոթ նե րում 

վե րը նշված սա լիկ ներն էին զե տեղ ված, Մու րա շու հրեա կան վա-

ճա ռա կան ըն տա նի քի ար խի վը պա րու նա կող գաղտ նա րանն էր: 

Այ սօր վա լեզ վով այն այս պես կկոչ վեր. «Մու րա շուի տուն և որ-

դի ներ: Մի ջազ գա յին բանկ: Ա պա հո վագ րում, վար ձա կա լու թյուն, 

վար կեր, ան շարժ և շար ժա կան գույ քի վա ճառք: Գտնվում է Նիպ-

պու րում, իսկ բա ժան մունք նե րը` բո լոր քա ղաք նե րում»: Այս հրեա 

ըն տա նի քը մեծ փու թա ջա նու թյամբ հե տևում էր Ե րե միա յի հոր դո-

րին, և այս ե ղա նա կով նրան հա ջող վեց 150 տար վա ըն թաց քում 

մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ բա բե լա ցի նե րի և հրեա նե րի կյան քի 

վրա: Վա ճառ քի, վար ձա կա լու թյան, տո կո սով (20%) վար կե րի զա-

նա զան փաս տաթղ թե րը անգ րա գետ մար դիկ ե ղունգ նե րի դրոշ-

մով էին վա վե րաց նում: Նեե միի գրքում խոս վում է վար կե րի ծանր 

տո կոս նե րի (20%), գրա վի և հի փո թե քի մա սին: Գրքում մաս նա-

վո րա պես աս ված է. «Նրանք ա սում էին. «Մեր որ դի նե րի և մեր 

դուստ րե րի կե րա կու րը վեր ջա ցավ, գնանք մի բան գնենք, որ ապ-

րենք»: Իսկ ո մանք ա սում էին. «Մեր դաշ տերն ու այ գի նե րը գրավ 

դնենք, ցո րեն առ նենք և ու տենք»: Կա յին ո մանք, որ ա սում էին. 

«Մեր ու նեց ված քը ծա խե ցինք, ոս կի ու ար ծաթ ա ռանք և տվե-

ցինք թա գա վո րի հար կը» (Նեեմ. 5. 2–4):
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Այս պի սով «Մու րա շու և որ դի ներ» ըն կե րու թյու նը հաս տա տեց 

Նեե միի այս խոս քե րը: Մեր տրա մադ րու թյան տակ այդ նույն ար-

խի վից բազ մա թիվ ա նուն ներ, ստա ցա կան ներ ու պայ մա նա գրեր 

կան, ո րոնք վկա յում են, որ այս հրեա բան կիր նե րն ա ռև տրա կան 

հա րա բե րու թյուն ներ են ու նե ցել պար սիկ նե րի, մա րե րի, քաղ-

դեա ցի նե րի, ա րա մեա ցի նե րի ու նաև, ին չը տվյալ դեպ քում մեծ 

հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում, այն հրեա նե րի հետ, ով քեր 

այդ ժա մա նակ ա զատ քա ղա քա ցի ներ էին: Այդ նույն ար խի վում 

զգա լի քա նա կով հրեա կան ա նուն ներ էլ կան. խո սուն վկա յու թյուն 

է այն բա նի, որ աք սոր յալ նե րից շա տե րը Պա ղես տին չվե րա դար-

ձան և Բա բե լո նում մնա լով` ան շե ղո րեն հե տևում էին Ե րե միա յի 

հոր դո րին: Հա տուկ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում այն փաս տը, 

որ դրանց մեջ շատ տա րած ված էր Եսթերի գրքում հիշատակված 

Մուրթ քե ա նու նը1:

Ե թե Նիպ պու րի հրեա նե րը հո ղա գոր ծու թյամբ և ա ռևտ րով 

էին զբաղ վում, հրեա նե րով բնա կեց ված ե գիպ տա կան Է լե փան-

տին կղզին ռազ մա կան և վար չա կան կետ էր: Է լե փան տի նի ա րա-

մե րեն բնագ րե րում, ո րոնք մեր տրա մադ րու թյան ներ քո դրեց 

հնա գի տու թյու նը, խոս վում է Գեբ և Սու հեն ամ րոց նե րի մա սին: 

Գեբ ամ րո ցը գտնվել է Նե ղո սի նեղ կղզյակ նե րից մե կի վրա` ժա-

մա նա կա կից Ա սուա նի դի մաց, իսկ Սու հե նը` հենց Ա սուա նում: 

Սու հե նը Ե գիպ տո սի հա րա վա յին սահ մանն է համարվում: Սուրբ 

Գրքում հի շա տակ վում է «Մակ դո դից մին չև Սու հեն» ար տա հայ-

տու թյու նը (Ե զեկ. 29. 10 30. 6): Մակ դո դը Սուե զի մոտ` հյու սի սա-

յին Ե գիպ տո սում է գտնվել: Այս պի սով Մակ դո դից մին չև Սու հեն 

ար տա հայ տու թյու նը պետք է հաս կա նալ «Ե գիպ տո սի մի ծայ րից 

մին չև մյու սը»:

1893 թ. Ա սուան այ ցե լե լիս` ա մե րի կա ցի ճա նա պար հորդ 

Չարլզ Ո ւիլ բուռ նին հա ջող վեց Նե ղո սի ա ռա ջին շե մի (Կա հի րեից 

մոտ 1080 կմ դե պի հա րավ) մոտ գտնվող Է լե փան տին կղզում մի 

քա նի ա րա մե րեն պա պի րուս ներ ձեռք բե րել: 1904 թ. եր կու անգ-

լիա ցի ճա նա պար հորդ ներ` լե դի Սե սի լը և սըր Ռո բերտ Մոն դը, 

ուրիշ պա պի րուս նե րի տեր դար ձան. ինչ–որ պա պի րուս ներ էլ ըն-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 213-215; Keller W. ‘H Bίβλος… Σ. 402-404
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կան գեր մա նա ցի գիտ նա կան նե րի ձեռ քը: Մինչ 1914 թ. այս պա-

պի րուս նե րի բնագ րե րը մե ծավ մա սամբ հրա պա րակ վե ցին, ին չի 

շնոր հիվ էլ ոչ քիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա ցանք Ք. ա. 500–400 թթ. 

Է լե փան տի նի հրեա կան գա ղու թի կյան քի մա սին: Սույն պա պի-

րուս նե րը պայ մա նագ րե րի և նա մակ նե րի, ու նեց ված քի փո խանց-

ման, պաշ տո նա կան կամ մաս նա վոր փաս տաթղ թեր են1:

Ըստ Օլբ րայ թի` Է լե փան տին յան պա պի րուս նե րը գրվել են 

Ք. ա. 587 թ.–ից փոքր–ինչ ուշ` Պա ղես տի նից գաղ թած հրեա նե րի 

սե րունդ նե րի ձե ռամբ2: Նրանց Ե գիպ տոս փախ չե լու մա սին վկա-

յում են Ե րե միա յի գրքի եբ րա յա կան բնագ րի 41–45 գլուխ նե րը 

(հուն. բնագ րում` 48–51 գլուխ նե րը):

Այս պա պի րուս նե րից տե ղե կա նում ենք, որ ու նեց ված քի առ-

քու վա ճառ քը կա տար վում էր հենց այն պես, ինչ պես նկա րագ րում է 

Ե րե միա մար գա րեն (Ե րեմ. 32. (հուն. 39) 8–14). այս ըն թա ցա կար-

գը բա բե լա ցի ներն էին սահ մա նել, իսկ պար սիկ նե րը` փո խա ռել: 

Այս պա պի րուս նե րում հի շա տակ ված է նաև Ռեում Բաալ տի մը, 

այ սինքն` Բ Եզ րաս գրքի (4. 8) Ռեում խորհր դա կա նը (ըստ եբր. 

բնագ րի), ո րն այլ բարձ րաս տի ճան ան ձանց հետ միա սին թշնա-

բար էր տրա մադր ված Նեե միի և նրա` Ե րու սա ղե մի պա րիսպ նե րը 

կա ռու ցե լու փոր ձե րի նկատ մամբ: Այս նույն բնագ րե րից տե ղե կու-

թյուն ներ ենք քա ղում նաև այն բարձ րաս տի ճան ան ձանց տիտ-

ղոս նե րի մա սին, ում պարս կե րեն pekid էին ան վա նում, և ով քեր 

հի շա տակ վում են պարս կա կան բնագ րե րում և Սուրբ Գրքում (Ես-

թեր. 2. 3, Նեե մի 11. 9 և այլն): Ինչ պես տիտ ղոս նե րի, այն պես էլ 

ո րևի ցե պարս կա կան գա ղու թի վե րա կա ցու նե րի և դա տա վոր նե րի 

գոր ծու նեու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը ոչ միայն մեզ հա մար 

լու սա բա նում են այդ տա րածք նե րի կա ռա վար ման բնույ թը, այ լև, 

ինչ պես գրում է պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը, հա րուստ նյու թեր ըն ձե-

ռում սրբա զան բնագ րերն ըմբռ նե լու հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով 

մենք մշտա պես հա մոզ վում ենք, որ Սուրբ Գրքում ա մեն ան գամ 

1 Սույն բնագ րե րի թարգ մա նու թյուն նե րը և ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը տե՛ս Pritchard 
J. B. Ancient Near Eastern Texts. Princeton,1955. P. 222 ff; Kraeling E. G. The 
Brooklyn Museum Aramaic Papyri. Yale, 1953; Cowley A. Aramaic Papyri of the 
Fifth Century B. C. Oxford, 1923.

2 Albright W. F. Recent Discoveries in Bible Lands// Young’s Analytical Concordance 
to the Bible. N,Y.: Funk and Wagnalls Co., 20ed.,1936. P. 36.
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գոր ծած ված է հենց այն տիտ ղո սը, ո րը ո րո շա կի նշա նա կու թյուն 

ու ներ պար սիկ նե րի մոտ յու րա քանչ յուր ա ռան ձին վերց րած դեպ-

քում, ըստ ո րի էլ այն հի շա տակ վում էր1:

Ա մե նից գրավիչ բնագ րե րից մե կը Ք. ա. 408/407 թթ. Հու դա-

յի կու սա կա լին հղած նա մակն է, ո րում Գեբ ամ րո ցի հրեա ներն 

Է լե փան տին կղզում տա ճար կա ռու ցե լու թույլտ վու թյուն էին 

խնդրում: Այս նա մա կը թույլ է տա լիս բա վա կա նա չափ ստույգ 

պատ կե րաց նել այն ժա մա նակ վա Պա ղես տի նի կյան քը: Այդ նույն 

պա պի րու սում հի շա տակ ված է նաև Նեե միի թշնա մի Սա նա բա-

լա տի (Նեե մի 2. 10 և հա ջորդ հա մար նե րը) ու նրա եր կու որ դի նե-

րի ա նուն նե րը, ո րոնց մա սին մենք ար դեն խո սել ենք: Հա վե լումն 

սրա` այս պա պի րու սը լու ծեց Նեե միի կյան քի թվագ րու թյան հար-

ցը. նրա գոր ծու նեու թյու նը վե րագր վում է Ար տաք սերքսես I–ի ժա-

մա նակ նե րին: Սույն նա մա կում հի շա տակ վում է քա հա նա յա պետ 

Հով նա նի ա նու նը, ով հա ջոր դեց Ե լիա սիբ քա հա նա յա պե տին, ինչ-

պես հա ղորդ վում է Սուրբ Գրքում (Նեե մի 12. 22,10,11): Բա ցի այդ, 

հրեա պատ միչ Հով սե պո սը հի շա տա կում է ոմն պար սիկ զո րահ-

րա մա նա տա րի, ում ա նու նը Վա ղո սիս էր, և Հով հան ա նու նով ոմն 

քա հա նա յա պե տի2: «Վա ղո սիս» ա նու նը հո լով ված է նաև վե րո հիշ-

յալ նա մա կում: Այս պես ու րեմն` այս բո լոր տվյալ նե րի հի ման վրա 

եզ րա կաց նում ենք, որ Նեե մին ապ րել է Ք. ա. 407 թ.: Եվ քա նի որ 

նա Ե րու սա ղեմ է ե կել Ար տաք սերք սեսի գա հա կա լու թյան քսա նե-

րորդ տա րում, իսկ Ար տաք սերք սեսը թա գա վո րել է Ք. ա. 465–ից 

մին չև 425–ը, ա պա ստաց վում է, որ Նեե մին Ե րու սա ղեմ է ե կել Ք. 

ա. 445/444 թթ.: Այս պես՝ հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը 

գրում է. «Պա ղես տի նից հար յու րա վոր մղոն ներ հե ռու գտնվող 

Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված մի քա նի ա րա մե րեն պա պի րուս ներ 

զար մա նա լիո րեն օգ նում են մեզ ստույգ թվագ րել Սուրբ Գրքում 

հի շա տակ ված ան ձի գոր ծու նեու թյան ժա մա նա կը»3:

Թեև Ք. ա. V դա րի վեր ջը հրեա կան պատ մու թյան չլու սա բան-

ված շրջաններից է, այ դու հան դերձ, հնա գի տու թյան շնոր հիվ ո րո-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 218-219.
2  Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XI,7,1(297).
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 225.
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շա կի տե ղե կու թյուն ներ ու նենք այդ ժա մա նակ նե րի վե րա բեր յալ: 

Այս պես, 1962 թ. գիտ նա կան նե րի ձեռքն ըն կավ Սա մա րիա յի պա-

պի րուս նե րի մի մեծ հա վա քա ծու, ո րը լու սա բա նեց 40–ամ յա մի 

շրջան` Ք. ա. 375–ից մին չև 335 թվականը: Եվ չնա յած որ այդ պա-

պի րուս նե րի բո վան դա կու թյու նը Թոմպ սո նի բնու թագ րու թյամբ 

«սուղ է և տարտամ», այ նուա մե նայ նիվ, «դրանք Պա ղես տի նի 

պատ մու թյան դե ռևս մութ այդ շրջա նի մա սին շատ անհ րա ժեշտ 

տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում: Ի րոք, չկա մեկ այլ այդ քան 

քիչ ու սում նա սիր ված շրջան, ինչ պես Ք. ա. IV դարն է: Այդ պա պի-

րուս նե րն այ սօր վա դրու թյամբ (Սա մա րիա յի) մի շարք կու սա կալ-

նե րի ա նուն ներ են տա լիս, զո րօ րի նակ` Սա նա բա լատ I, Սա նա-

բա լա տի որ դի Դե լա յահ` Սա նա բա լատ II, Սա նա բա լատ II–ի որ դի 

Ա նա նիա և Սա նա բա լատ III»1:

Ինչ վե րա բե րում է Ք. ա. IV դա րին, ա պա այս շրջա նը 

դիտարկե լիս` հա յացք ներն ուղղ վում են ա ռա վե լա պես մա կե դո-

նա ցի զո րահ րա մա նա տար Ա լեք սանդր Մե ծին:

ՏՅՈՒ ՐՈ ՍԻ Ա ՎԵ ՐՈՒ ՄԸ

Չա փա զանց հե տաքր քիր, ինչ–որ չափով սարսափազդու է 

Ք. ա. 332 թ. Տյու րոս քա ղա քի կոր ծան ման մա սին պատ-

մու թյու նը, ին չը հաս տա տում է, որ Տե րը հա վա տա րիմ է Իր խոս քի 

կա տար մա նը: 

Ա վե լի քան 250 տա րի ա ռաջ Ե զե կիել մար գա րեն ցնցող պար-

զու թյամբ և ապ շե ցու ցիչ ճշգրտու թյամբ կան խա սել էր այդ ա մե-

նը: «Ա հա Ես քո դեմ եմ, Տյու րոս, քո դեմ եմ դուրս բե րե լու բա զում 

ազ գե րի, ինչ պես որ ծո վը դուրս է գա լիս իր ա լիք նե րով: Նրանք 

կոր ծա նե լու են Տյու րո սի պա րիսպ նե րը, կոր ծա նե լու են նրա աշ-

տա րակ նե րը: Հողն էլ հո սեց նե լու են նրա վրա յից ու այն դարձ նե-

լու են լերկ ա պա ռաժ: Ծո վի մեջ տե ղում նա լի նե լու է ուռ կան ներ 

գցե լու տեղ, ո րով հե տև Ես խո սե ցի»,– ա սում է Տեր Աստ ված…: 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 225; Kraeling E. G. Op. cit. P. 120.
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«Ա վե րե լու են (թշնա մի նե րը) ամ րոց ներդ, կո ղոպ տե լու` ու նեց-

վածքդ, ինչքդ, կոր ծա նե լու են պա րիսպ ներդ, տա պա լե լու` ցան-

կա լի ա պա րանք ներդ, ծովն են թա փե լու քա րերդ, փայ տերդ ու 

հողդ… Քեզ լերկ ժայ ռաս տա նի եմ վե րա ծե լու, և լի նե լու ես ուռ-

կան ներ գցե լու տեղ…» (Ե զեկ. 26. 3–5,12,14):

Եր րորդ տո ղի մար գա րեու թյու նը կա տար վեց ոչ շատ տա րի ներ 

անց. Նաբուգո դո նո սո րի (Ք. ա. 605–562 թթ.) զոր քը Տյու րո սի վրա 

սլա ցավ, պա շա րեց քա ղա քը և տաս նե րեք տա րի (Ք. ա. 585–573 

թթ.) հնա զան դեց րեց իրեն: Սա կայն քա ղա քը հանձն վե լուց ա ռաջ 

նրա բնա կիչ նե րն ի րենց ու նեց ված քով տե ղա փոխ վե ցին Տյու րո սի 

դի մաց` 900 մ հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող կղզի: Նաբուգո դո նո-

սո րը գրա վեց ցա մա քա յին Տյու րո սը: Այդ քա ղա քը հիմ նա հա տակ 

ա վեր վեց, սա կայն կղզու վրա կա ռուց ված նոր քա ղա քը շա րու նա-

կեց բար գա վա ճել ու ծաղ կել մինչ Ա լեք սանդր Մե ծի` (Ք. ա. 333–

332 թթ.) Մի ջերկ րա կա նի այդ շրջա նում հայտն վե լը: 

Ա լեք սանդ րի` Տյու րո սի վրա հար ձակ մամբ ի րա կա նա ցան 

նաև Ե զե կիե լի գրքի 26–րդ գլխի մար գա րեու թյան մյուս հա մար-

նե րը: Ա լեք սանդ րի օ րով ծո վա յին Տյու րո սի պա շար ման նա խա-

պատ րաս տու թյու նը տևեց յոթ ա միս: Քա ղա քը գրա վե լու հա մար 

մա կե դո նա ցի զո րա պե տը ցա մա քը կղզու հետ միաց նող լիրք (ամ-

բար տակ, ծո վա պատ նեշ) գցեց: Ամ բար տակ կա ռու ցե լու հա մար 

լի բա նան յան փայ տան յութ ու հի նա վուրց քա ղա քի փլա տակ նե րն 

օգ տա գործ վե ցին: Սա կայն քա նի որ շի նա րա րա կան աշ խա տանք-

ներ անց կաց նե լուն սաս տիկ խո չըն դո տում էին Տյու րո սի նա վա-

տոր միղն ու կղզու պա րիսպ նե րի ե տևում պատս պար ված տյու-

րոս ցի նե րի հար ձա կում նե րը, Ա լեք սանդ րը վճռեց հա մա պա տաս-

խան նա վա տոր միղ ստեղ ծել իր հա մար: Ար դա րև, Բիբ լո սի, Ա րա-

դի և Կիպ րո սի (Կիպ րո սից 120 նավ) թա գա վոր նե րն Ա լեք սանդ րի 

տրա մադ րու թյա նը հանձ նե ցին ի րենց նա վա տոր միղ նե րը: Այս-

պի սով թվով 220 նա վից բաղ կա ցած նա վա տոր մի ղի ա ջակ ցու-

թյամբ, ո րը բայց և այն պես տյու րոս յան նա վա տոր մից փոքր էր, 

Ա լեք սանդրն ա վար տեց ամ բար տա կի կա ռու ցումն ու խոր տա կեց 

հա կա ռա կոր դի նա վե րի մի մա սը: Այդ ժամ նա ամ բար տա կի վրա-
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յով մեծ պա շա րո ղա կան սար քեր անց-

կաց րեց, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը 50 մ 

բարձ րու թյուն ու ներ և քսան հար կա նի էր: 

Քա ղա քի  պա րիսպ նե րից ա վե լի բարձր 

այս սար քե րի մի ջո ցով էլ հա ջող վեց գրա-

վել Տյու րո սը: Գեր յալ բնա կիչ նե րին (ըստ 

Ա րիա նո սի`13 000 և 30 000` ըստ Դիո դո-

րո սի) ստրկու թյան վա ճա ռե ցին1:

Այս պի սով Ե զե կիե լի մար գա րեու-

թյունն այն մա սին, որ քա ղա քի քա րե րը, 

ծա ռերն ու հո ղը ծո վը կթափ վեն, ի կա-

տար ած վեց ապ շե ցու ցիչ ճշգրտու թյամբ. 

չէ՞ որ Ա լեք սանդր Մե ծը, ինչ պես ար դեն 

նշել ենք, ամ բար տակ կա ռու ցե լիս իբ րև շի նան յութ հին քա ղա քի 

ա վե րակ ներն օգ տա գոր ծեց, ո րոնք ծովն էին լցվում2: Այս ա մե-

նից հե տո հին քա ղա քից միայն լերկ ա պա ռաժ ներ մնա ցին, ո րոնց 

վրա ձկնորս նե րը ուռ կան ներ էին փռում ու չո րաց նում: Միով բա-

նիվ, սա մար գա րեու թյան «կա տար ման օ րի նակ է` նույ նիսկ ման-

րուք նե րում ան հա վա տա լիո րեն ճշգրիտ»3:

ԵՍ ԹԵ ՐԻ ԳԻՐ ՔԸ

Ես թե րը հինկ տա կա րան յան ոչ մեծ գիրք է Քսերք սես I–ի 
օ րոք (Ք. ա. 486–465 թթ.) տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի մա-

սին, ում Հին Կտա կա րա նը 4Աս սուիր* (Ա խաշ վե րոշ) է ան վա նում: 
Ես թե րը շատ «բարդ» գիրք է այն ա ռու մով, որ մե ծավ մա սամբ 
հնա րա վոր չէ գրքում հի շա տակ ված ան ձանց մա սին ո րևի ցե տե-
ղե կու թյուն գտնել, ե թե նկա տի ու նե նանք ոչ սուրբգ րա յին աղբ-
յուր նե րը: Գրքում հի շա տակ ված ան ձանց` Աս թի նե թա գու հու, 
Հա մա նի և Մուրթ քեի մա սին վկա յող ոչ սուրբգ րա յին բնագ րեր 

1  Rogers R. W. Op. cit. P. 300.
2  Free J. P. Op. cit. P. 263. -264.
3  Jauncey J. Science Returnes to God. P. 93.
*  Հա յե րեն բնագ րում` Ար տա շես:

Ալեքսանդր Մակեդոնացի
(արձանի գլուխ Պերգամոնից, 
Ք. ա. II դարի կես): Կոստանդ-
նուպոլիս, Հնագիտական 

թանգարան:
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չկան, բա ցա ռու թյամբ Հով սե պոս Փլա բիո սի աշ խա տա սի րու թյան: 
Սա կայն պե ղում նե րը, ինչ պես նաև ընդ հա նուր պատ մու թյան այլ 
նյու թե րը ցույց են տա լիս, որ աստ վա ծա շունչ այս գրքի սրբա զան 
հե ղի նա կը քա ջա տեղ յակ է անցուդարձին և այդ ժա մա նակ նե րին 
հատ կո րոշ ման րա մաս նու թյուն նե րին:

Քսերք սես I–ը (Աս սուիր) պատ մա կան անձ է: Գրքում տրված 
նրա բնու թա գի րը` հատ կա պես այն, որ նա հեշ տա սեր էր, լիո վին 
հա մա հունչ է Հե րո դո տո սի կող մից իր «Պատ մու թյան» մեջ տրված 
նրա նկա րագ րին: Քսերք սե սը Պեր սե պո լի սում ընդարձակեց 
և ա վար տին հասց րեց իր կա նա նո ցի համար նախատեսված 
կառույցը, ինչ պես այդ մա սին վկա յում են պե ղա ծո նե րը1: Հայտ նի 
են նաև նրա զազ րե լի ար յու նա պիղծ կա պե րը2:

Բա ցի այդ, նրա ա պա րան քի կա հա վո րան քի նկա րագ րու թյու-

նը` թան կար ժեք վրան նե րը, գույնզ գույն վա րա գույր նե րը, ոսկ յա 

և ար ծա թյա գա հա վո րակ նե րը, միան գա մայն հա մա պա տաս խա-

նում է այն պեր ճա մոլ ցու ցադ րա կան ճո խու թյա նը, ո րով զար դար-

վում էին պար սից պա լատ նե րը: Դա-

րե հի և Քսերք սես I–ի (Աս սուիր) ոս-

տան Սու սա յում կա տար ված պե ղում-

նե րը չա փա զանց հա րուստ նյու թեր 

հայ թայ թե ցին, ո րոնք հաս տա տե ցին 

պա լա տի պա տե րի և այլ նի հար դա-

րան քի ճո խու թյունն ու շքե ղու թյու-

նը3: Պա լա տը 10 117 քառ. մ մա կե րես 

էր զբա ղեց նում, ուր կա յին 72 սյու նե-

րից բաղ կա ցած դահ լիճ, կա նա նոց, 

ար քու նի գան ձա րան և այլն: Հարկ է 

հի շա տա կել նաև հո յա շեն գա հա դահ-

լի ճը, ո րը 36 մատ նե քա վոր4 սյու նե րով 

էր զար դար ված, ո րոն ցից յու րա քաչ-

յու րը մոտ 20 մ բարձ րու թյուն ու ներ. 

1 Olmstead A. T. History of the Persian Empire. Ch. 20.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 194.
3 Olmstead A. T. Op. cit. P. 166-171; Ghirshman R. Iran. L.,1954. P. 165-167.
4 Մատ նեք - Եր կայ նա կի ա կո սիկ սյան վրա - խմբ.:

Սուսայում Դարեհ I -ի պալատի 
սյան խոյակը (Ք. ա.  մոտ 500 թ.): 

Փարիզ, Լուվր:
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սրանք տա նի քը պա հե լու հա մար նա խա տես ված լի բա նան յան 

մայ րու փայ տից պատ րաստ ված հե նա րան ներ էին: Սյու նե րի խո-

յակ նե րը պսակ ված էին ցու լի գլխի, մա սամբ և ի րա նի քան դա-

կե կերտ վածք նե րով: Պա տե րի քի վերն ու դահ լի ճի ներ քին մա-

սի ծո փոր նե րը զար դար ված էին վարդ պատ կե րող գույնզ գույն 

հախճա սա լիկ նե րով և այլն1: Հնա գետ նե րը չա փա զանց գու նեղ են 

նկա րագ րում այս պա լա տը, ո րի շի նա րա րու թյու նն սկիզբ է ա ռել 

Դա րեհ I–ի օ րոք: Նրանք բո լորն էլ ընդգ ծում են, որ պա լա տը կա-

ռուց վել է փայ տան յու թի լա վա գույն տե սակ նե րից, զար դար վել 

ոս կով, ար ծա թով և թան կար ժեք ակ նե րով ու ե բե նոս յան սևա-

փայ տով. շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի մեջ ներգ րավ վել են 

ողջ թա գա վո րու թյան վար պետ նե րը2: Քսերք սե սի ժա մա նակ նե րի 

Սու սա քա ղա քի պա լա տի գտա ծո ներն այն քան շատ ու տպա վո րիչ 

էին, որ փա րիզ յան Լուվրն այդ գան ձե րի ցու ցադ րու թյան հա մար 

եր կու վիթ խա րի դահ լիճ հատ կաց րեց3:

Ես թե րի պատ մու թյու նը դյու րու թյամբ թվագր վում է Քսերք սե-

սի գա հա կա լու թյան տա րի նե րով, քա նի որ նա քսան մեկ տա րի է 

գա հա կա լել. իսկ այդ գրքի անց քե րը դուրս չեն գա լիս նրա գա հա-

կա լու թյան 12–րդ, հնա րա վոր է նաև 13–րդ տար վա ժա մա նա կագ-

րա կան շրջա նա կից (Եսթ. 3. 7,12): Եր րորդ տա րում Քսերք սե սի 

կազ մա կեր պած խնջույ քը հա վա նա բար հա մընկ նում է նախ քան 

Հու նաս տան ներ խու ժե լը հրա վի րած մեծ խորհր դի հետ, իսկ նախ-

քան Ես թե րի թա գու հի դառ նա լը, ան ցած չորս տա րի նե րը լիո վին 

կա րող էին հա մա պա տաս խա նել այն ժա մա նա կա հատ վա ծին, երբ 

Քսերք սե սը Հու նաս տա նում լի նե լով` բա ցա կա յում էր (Ես թ. 1. 3 2. 

16), ինչ պես այդ մա սին հայտ նում է Հե րո դո տո սը: 

Ըստ Ես թեր գրքի բո լոր մեկ նիչ նե րի` գրքում տեղ գտած շատ 

սո վո րույթ ներ ու բար քեր լիո վին հա մա պա տաս խա նում են պար-

սից ի րա կա նու թյա նը: Զո րօ րի նակ` խնջույ քի նա խա պատ րաս-

տու թյունն ու դրա պեր ճու թյու նը (1. 6–8), պա լա տա կան նե րի` թա-

գա վո րի ա ռաջ երկր պա գու թյու նը (3. 2), բա րեն պաստ և ան բա րեն-

1 Price I. M. The Dramatic Story of Old Testament History. N. Y.: Revell, 2 nd ed., 1935. 
P. 387.

2 Ghirshman R. Op. cit. P. 165 ff.
3 Price I. M. The Monuments and the Old Testament. P. 39.

22 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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պաստ օ րե րի մա սին սնո տիա պաշ տա կան պատ կե րա ցում նե րը (3. 

7), սգա վոր նե րի` ար քու նիք մտնե լու ար գել քը (4. 2), կա խա ղա նը` 

իբ րև պատ ժի ա ռա վե լա գույն չափ (5. 14), ար քա յի սի րե լիին ար-

քա յա կան հան դերձ ներ շնոր հե լը (6. 8–9), թա գա վո րա կան հրո-

վար տակ նե րով սուր հան դակ ներ («կնի գո նոշ») ու ղար կե լը (3. 13 

8. 10). այս ա մե նը այն ժա մա նակ նե րի պար սից սո վո րույթ նե րից 

են, ո րոնք մեր օ րե րում քաջ հայտ նի են պե ղում նե րից բաց ված 

գրա վոր հու շար ձան նե րի շնորհիվ: Սրա նից զատ Ես թե րի գրքում 

հան դի պում են հիմ նա կա նում ա ռօր յա վար չա կան և ա ռևտ րա կան 

բնույ թի բազ մա թիվ պարս կա կան բա ռեր: Ըստ հնա գի տու թյան 

պրո ֆե սոր Ջո զեֆ Ֆրիի` բո լոր այս փաս տե րը վկա յում են պարս-

կա կան կյան քին ու բար քե րին Ես թեր գրքի հե ղի նա կի քա ջա ծա-

նո թու թյան մա սին: Ի հար կե, ո րոշ ան ձանց վե րա բե րող տե ղե կու-

թյուն նե րի բա ցատ րու թյան և ճշգրտման ժա մա նակ դեռ կա րող են 

դժվա րու թյուն ներ ա ռա ջա նալ, սա կայն կա րե լի է հու սալ, որ լրա-

ցու ցիչ հնա գի տա կան նյու թեր կհայ թայթ վեն, ո րոնք կլու սա բա-

նեն շատ անց քեր` ի հայտ բե րե լով դրանց պատ մա կա նու թյու նը1:

Ես թե րի գրքի 2–10 գլուխ նե րում բեր ված փաս տե րը հա մընկ-

նում են Ք. ա. 479 թվից հե տո Քսերք սե սի կյան քի շրջա նին, երբ 

նա Պլա տեա յի ճա կա տա մար տում պարտ վե լուց հե տո վե րա դար-

ձել էր2: Այս շրջա նում Ես թե րը Պարս կաս տա նի թա գու հի դար ձավ 

և, հե տևա բար, ի վի ճա կի էր իր ժո ղովր դին` հրեա նե րին փրկել 

Հա մա նի լա րած ո րո գայթ նե րից, ո րը մինչ այդ ար քա յին հոր դո-

րում էր բնաջն ջել հրեա նե րին (3. 8, 9, 13):

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 195-196. 
2  Price I. M. The Dramatic Story of Old Testament History. P. 388. 
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ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՀՈՒ ՆԱ ՐԵ ՆԻ

Ք. ա. V դա րից ծայր է առ նում Պար սից տի րա պե տու թյան 

ան կումն ու մայ րա մու տն Ա րևել քում. հույ ներն էլ ա վե լի ազ դե ցիկ 

են դառ նում, սա կայն նրանց հզո րու թյունն իր գա գաթ նա կե տին 

կհաս նի Ա լեք սանդր Մե ծի օ րոք:

  Ա լեք սանդր Մե ծը ծնվել է Ք. ա. 356 թ.: Քսան տա րե կա նում 

ժա ռան գում է դա վա ճա նա բար սպան ված իր հոր գա հը: 331 թ.–ից 

ի վեր այս ե րի տա սարդ մա կե դո նա ցին ար դեն Ա րևել քի տերն էր: 

Սա կայն 323 թ. Բա բե լո նում վա ղա ժամ մա հը ընդ հա տեց 33–ամ-

յա զո րա վա րի գոր ծու նեու թյու նը: Մին չև Հի մա լայ նե րի ստո րոտ 

ըն դար ձակ ված նրա ան ծայ րա ծիր կայս րու թյու նը գրե թե մի ակն-

թար թում փլուզ վեց: 

Նրա դիա դո քոս նե րը (հա ջորդ նե րը – խմբ.) և հե տևորդ նե րը 

այդ լայ նա ծա վալ կայս րու թյու նը տրո հե ցին Մա կե դոն յան (հյու-

սի սա յին Հու նաս տա նը նե րառ յալ), Սե լևկ յան նե րի (Թրա կիա յից 

Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Դարեհ III -ի մի ջև Իսոսում տեղի ունեցած ճակա-
տամարտը պատկերող խճանկար (Ք. ա. II դար): Նեապոլ, Ազգային թանգարան:
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մին չև Հնդկաս տա նի սահ-

ման նե րը) և Պտղո մե յան նե րի 

(Նե ղո սի ա փին) թա գա վո րու-

թյուն նե րի: Պտղո մե յան նե րից 

Հրեաս տա նի կախ յալ վի ճա-

կն ա վե լի քան հար յուր տա րի 

տևեց, սա կայն հե տա գա յում 

Սե լևկ յան նե րին հա ջող վեց ըն-

դար ձակ վել հա րա վում, իսկ 

Ան տիո քոս III Մե ծը (Ք. ա. 

223–187 թթ.) Ք. ա. 198 թ. նվա-

ճեց Պա ղես տի նը: Դա նիել մար գա րեի գրքի 11–րդ գլու խը ծա ծուկ 

կան խա սա ցու թյուն ներ է բո վան դա կում այս դեպ քե րի մա սին: 

Մեր տրա մադ րու թյան ներ քո Պտղո մե յան շրջա նին վե րա բե-

րող մե ծա ծա վալ հնա գի տա կան նյու թեր կան, ո րոնք զգա լիո րեն 

պար զա բա նում են Աստ վա ծաշն չի հա մա պա տաս խան տե ղի նե-

րը: Հրեա նե րի դրա ցի նե րի վե րա բեր յալ էլ նյու թեր կան, ո րոնք   

քա ղում ենք Պտղո մեոս II–ի գա հա կա լու թյան շրջա նում ապ րած 

ոմն բարձ րաս տի ճան այ րի` Զե նո նի ար խի վից («Զե նո նի պա պի-

րուս ներ»): Այդ նույն աղբյուրն ընդարձակ տեղեկություններ է 

հաղորդում նաև այժմ յան Հոր դա նա նի տարածքում տեղի ունեցած 

անցուդարձի մասին1:

 Ավելին, Ք. ա. III դա րով թվագր վող եր կու եբ րա յա–ա րա մեա-

կան պա պի րուս ներն ու Վե րին Ե գիպ տո սի Էդ ֆուից և Զա վիաթ–

ալ–Մայ թին տե ղան քից ե րևան հան ված ութ խե ցե բե կոր նեը նույն-

պես վկա յում են Ե գի պո սում հրեա նե րի ներ կա յու թյան մա սին: 

Գո յու թյուն ու նեն նաև հնա մե նի ա լեք սանդր յան գե րեզ ման նե րի 

տա պա նագ րեր ու Ա լեք սանդ րիա յի շրջա կայ քից գտնված մե տա-

ղադ րամ նե րի մա կագ րու թյուն ներ: Գրու թյուն նե րում հան դի պող 

ա նուն նե րը հիմ նա կա նում սուրբգ րա յին, ա րա մեա կան և հու նա-

կան ծագման են2:

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 233.
2  Albright W. F. From the Stone Age to Christianity…P. 349.

Ա.  Մակեդոնացու մարմարե քարադագաղը 
(Ք. ա.  մոտ 320 թ.): Կոստանդնուպոլիս, 

Օսմանյան թանգարան:
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Պտղո մեոս II Փի լա դել փո սը (Ք. ա. 285–246 թթ.) իր գա հա կա-

լու թյան տա րի նե րին թիկ նա զո րի պե տին` Ա րիս տեոս Ա լեք սանդ-

րա ցուն ու ղար կում է Ե րու սա ղեմ` Ե ղիա զար քա հա նա յա պե տի 

մոտ` նրա նից Հին Կտա կա րա նի Հնգա մատ յա նի բնա գի րն ստա-

նա լու խնդրան քով, որ պես զի այն հու նա րե նի թարգ ման վի: Այս 

մա սին հա ղոր դում է ին քը` Ա րիս տեո սը, ըստ ո րի` հրեա քա հա-

նա յա պե տը թարգ մա նու թյան հա մար բնագ րի հետ նաև 72 ի մաս-

տուն դպիր ու ղար կեց, ով քեր նաև բա նա սեր ներ էին: Հարկ է նշել, 

որ հրեա պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիոսն ըն դու նում է Ա րիս տեոս-

յան բնագ րի («Ա րիս տեոս յան նա մա կի») պատ մա կա նու թյու նը1:

Հին Կտա կա րա նի թարգ մա նու թյու նը միան գա մայն ան խու-

սա փե լի էր, քան զի հու նա րեն լե զուն ու դպրու թյու նն Ա լեք սանդր 

Մե ծի նվա ճում նե րի արդ յուն քում տա րած վել էին ողջ օյ կու մե նա-

յով` աշ խար հի բնա կե լի տա րած քով: Այն օ րե րին Ե գիպ տո սում 

շուրջ մեկ մի լիոն հրեա էր ապ րում, որոնց մայ րե նի լե զուն հու-

նա րենն էր: Պտղո մեոս I Սո տե րիոսի (Ք. ա. 323–285 թթ.) կող մից 

կա ռուց ված 180 մ բարձ րու թյուն ու նե-

ցող Ա լեք սանդր յան փա րո սի` աշ խար-

հի յոթ հրա շա լիք նե րից մե կի հո վա նու 

ներ քո` Ա լեք սանդ րիա յի մոտ գտնվող 

Փա րոս կղզում, թարգ մա նիչ նե րը ձեռ-

նա մուխ ե ղան օ րենսդ րա կան գրքե րի 

(Հնգա մատ յա նի) թարգ մա նու թյա նը: 

Ըստ Ա րիս տեո սի` 72 թարգ մա նիչ ներն 

ա ռանձ նա բար էին աշ խա տում: Իսկ երբ 

ա վար տե ցին աշ խա տան քը և հա մե մա-

տե ցին թարգ մա նու թյուն նե րը, տե սան, 

որ բնագ րե րը բա ցար ձա կա պես նույ-

նա կան են: Հա ջորդ հար յուր տար վա 

ըն թաց քում հու նա րե նի թարգ ման վե-

ցին Հին Կտա կա րա նի նաև մյուս բո-

լոր գրքե րը: Ք. ա. մոտ 132 թ. ոչ միայն Հնգա մատ յա նը (Օ րեն քի 

գրքե րը), այ լև Մար գա րե ներն ու այս պես կոչ ված Գրվածք նե րը, 

1 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XII,2, 5, 6,11,12(50,53,86,100).

Պտղոմե ոս II Փիլադելփոս` 
Եգիպ տոսի արքա Ք. ա.  285-

246  թթ.: Արձանի գլուխ, 
Նեապոլ:
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այ սինքն` Հին Կտա կա րա նի բո լոր գրքերն ար դեն թարգ ման ված 

էին և օգ տա գործ վում էին հել լե նա ցած հրեա նե րի կող մից: Հրեա 

պատ մա գիր Էվ պո լի մը Ք. ա. II դ. կե սե րին օգտ վում էր Մնա ցոր-

դաց գրքե րի հու նա րեն թարգ մա նու թյու նից, իսկ պատ միչ Ա րիս-

տեո սը Ք. ա. I դա րի սկզբում` Հո բի գրքի թարգ մա նու թյու նից: 

Այս թարգ մա նու թյու նը կոչ վեց Յո թա նաս նից` ըստ աշ խա տան քին 

լծված թարգ մա նիչ նե րի թվի և ցայ սօր էլ այդ պես է կոչ վում1: Իսկ 

ե թե ա վե լի ստույգ լի նենք, ա պա թարգ մա նիչ նե րը 72–ն էին, սա-

կայն հար մա րու թյան հա մար այդ թի վը կրճատ վեց ու կլո րաց վեց` 

դառ նա լով «Յո թա նաս նից թարգ մա նու թյուն»:

Հու նա րեն Յո թա նաս նի ցը վա ղա գույնն է Հին Կտա կա րա-

նի եբ րա յե րեն բնագ րից այլ լեզ ուների թարգ մա նու թյան պատ-

մու թյան մեջ: Ք. ա. II դա րի կե սե րին այն ի րե նից ամ բող ջա կան 

Սուրբ Գիրք էր ներ կա յաց նում, ո րը աշ խար հով մեկ սփռված հել-

լե նա ցած հրեու թյունն ըստ ա մե նայ նի ըն դու նում էր սրբա զան 

սկզբնա գիր–աղբ յու րին հա վա սար, ինչ պես վկա յում է հրեա պատ-

միչ Փի լո նը: Նա ան ձամբ օգտ վել է բա ցա ռա պես այդ թարգ մա-

նու թյու նից և այն աստ վա ծա շունչ հա մա րել` յո թա նա սուն թարգ-

մա նիչ նե րին «մար գա րե ներ և մեծ գի տակ ներ» ան վա նե լով: Հրեա 

պատ միչ Հով սե պո սից տե ղե կա նում ենք, որ այս թարգ մա նու-

թյու նը կեն ցա ղա վա րել է նաև Պա ղես տի նում: Բա ցի այդ, հայտ-

նի է, որ հրեա–քրիս տոն յա նե րը Հին Կտա կա րա նի Յո թա նաս նից 

թարգ մա նու թյու նը Ե կե ղե ցու ըն կալ յալ բնա գի րը դարձ րին: «Թե-

պետ մեր տրա մադ րու թյան տակ այն ժա մա նակ վա Յո թա նաս նից 

թարգ մա նու թյան ո րևէ հա րա զատ ձե ռա գիր չկա,– գրում է հնա-

գետ Թոմպ սո նը,– սա կայն բա ցար ձա կա պես պարզ է, որ Օ րեն քը 

թարգ ման վել է Ք. ա. 300–250 թվականնե րի մի ջև»2: Յո թա նաս նից 

թարգ մա նու թյան ման րազ նի նու թյան մա սին ե րախ տա վոր պրո-

ֆե սոր Պ. Ի. Բրա ցիո տի սը գրել է. «Քրիս տո նեա կան Ե կե ղե ցին 

այս թարգ մա նու թյու նը ժա ռան գեց սի նա գո գից և ա ռաք յալ նե րի 

օ րի նա կով դա րե րի ըն թաց քում օգտ վում էր նրա նից, իսկ նրա 

ո րոշ մա սե րից օգտ վում են նաև առ այ սօր` իբ րև պաշ տո նա կան 

1 Յո թա նաս նի ցի թարգ մա նու թյան մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե՛ս Мπρατ-
σιώτης Π. I. Еἰσαγωγὴ εἰς тὴν Παλαιὰν Διαθήκην. ‘Αθῆναι,1975. Σ. 548-556.

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 234.
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Աստ վա ծա շունչ (…): Վա ղուց ի վեր Մի, Սուրբ, Ընդ հան րա կան և 

Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին այս թարգ մա նու թյա ն մեջ Աստ վա ծա յին 

նա խախ նա մու թյան ձեռքն է տեսնում՝ ըստ Եվսեբիոսի՝  այն աստ-

վա ծա յին տնօրինության գործ նկա տե լով: Այս թարգ մա նու թյու նը 

մեծ հար գանք է վա յե լում նաև Հռո մեա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցում»1:

Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված այդ ժա մա նակ նե րին վե րագր-

վող մեկ այլ գտա ծո էլ կա` այս պես կոչ ված «Նաշ (Nash) պա պի-

րու սը», ո րը եբ րա յե րեն լեզ վով գրված տաս պատ վի րան ներ բո-

վան դա կող մի փոք րիկ պա տա ռիկ է2: Սա վկա յում է այն մա սին, 

որ Ք. ա. III դա րում Ե գիպ տո սում դե ռևս ապ րում էին եբ րա յե րեն 

կար դալ ի մա ցող ո րոշ հրեա ներ: 

Բա ցի այդ, պե ղում նե րի շնոր հիվ լույս աշ խարհ ե կած այդ 

ժա մա նա կաշր ջա նի մե տա ղադ րամ ներն ու ա նոթ նե րը հու նա-

կան ներ կա յու թյան մա սին են վկա յում: Հու դա յի հա րավ–ա րև-

մուտ քում (Հին Կտա կա րա նի Մա րե սա քա ղա քում, ժա մա նա կա-

կից Թելլ–Սան դա–Հան նան) որմ նան կար նե րով դամ բա րան ներ 

գտնվե ցին: Մա կագ րու թյուն նե րը հու նա կան, փյու նիկ յան և ե դո-

մա կան ա նուն ներ են պա րու նա կում: Սա շատ կա րևոր վայր է, քա-

նի որ Պտղո մեոս II–ն այս տեղ սի դո նա ցի նե րի գա ղութ էր հիմ նել` 

Ա պոլ լո ֆա նո սի գլխա վո րու թյամբ, ո րի դամ բա րա նի տա պա նա գի-

րը պահ պան վել է: Դամ բա րան նե րը զար դար ված են վայ րի բնու-

թյան հրա շա գեղ գու նա վոր տե սա րան նե րով: Դրան ցից մե կի վրա 

կան թեղ նե րի շար քեր են պատ կեր ված, ո րոնք, ըստ հնա գետ Օլբ-

րայ թի` Սո ղո մո նի Տա ճա րի եր կու մեծ ար տա քին սյու նե րի մա սին 

տե ղե կու թյուն նե րի հու սա լի աղբ յուր են3: Մա րե սա յի ա վե րակ նե-

1 Мπρατ σιώτης Π. I. Еἰσαγωγὴ…Σ. 561-562 Հարկ է նշել, որ Յո թա նաս նի ցի բնա-
գի րը 1200 տա րով հին է այս պես կոչ ված մա սո րե թյան բնագ րից, ո րը Հին Կտա կա-
րա նի միակ հայտ նի եբ րա յա կան բնա գիրն է: Մա սո րե թյան բնա գի րը մա սո րեթ նե րի` 
հրեա բա նա սեր նե րի աշ խա տան քի ար գա սիքն է, ով քեր փոր ձում էին, ինչ պես ի րենք 
էին ա սում, «պահ պա նել» և «ա վան դել» «ա ղա վա ղումնե րից» սրբագր ված Սուրբ 
Գր քի սրբա զան բնա գի րը:

    Սա կայն, ցա վոք սրտի, պարզ վեց, որ ժա մա նա կի հո լո վույ թը չէ, որ ա ղա վա ղում է 
բնա գի րը: Նշենք, որ Սուրբ Գրքի մա սո րե թյան բնագ րի գո յու թյուն ու նե ցող հնա գույն 
ձե ռա գիր մատ յա նը Կա հի րեի սի նա գո գի ձե ռա գիրն է, ո րը թվագր վում է Ք. հ. 895 
թվա կա նով և բո վան դա կում է միայն Մար գա րե նե րի գիր քը: Մյուս բո լոր մա սո րե-
թյան հրեա կան ձե ռագ րե րը ուշ շրջա նի են և թվագր վում են X-XIV դա րե րով:

2  Albright W. F. Op. cit. P. 345,350. 
3  Albright W. F. Archaeology and the Religion of Israel…P. 144-146. Մջբ. ըստ 

Thompson J. A. Op. cit. P. 235.
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րը, հա վա սա րա պես նաև տա պա նա քա րե րի մա սին նյու թե րը, Ք. 

ա. III դ. այդ շրջա նի կատարյալ հել լե նա կա նաց ման խո սուն վկա-

յու թյուն ներն են, հան գա մանք, ո րը հա ջորդ դա րում Մա կա բա յե-

ցի նե րի ապս տամ բու թյան պատ ճա ռ կդառ նա:

Վեր ջա պես, Ե րու սա ղե մից հյու սիս ըն կած Բե թել քա ղա քում 

(ժա մա նա կա կից Թելլ–ան–Նասբ) և Սյու քե մում հել լե նիս տա կան 

շրջա նի մե ծա քա նակ մե տաղ յա դրամ ներ հայտ նա բեր վե ցին, ին չը 

Պտղո մե յան նե րի իշ խա նու թյան և ազ դե ցու թյան մա սին է վկա յում:

Թեև Պտղո մե յան նե րի օ րոք հրեա նե րը մե ծավ մա սամբ խա-

ղա ղու թյուն ու բա րօ րու թյուն էին վա յե լում (նրանք Ե գիպ տո սում 

գրե թե բո լոր իրենց հա մայնք նե րում սի նա գո գեր կառուցեցին, 

իսկ Ա լեք սանդ րիան ժա մա նա կի ըն թաց քում հրեու թյան կա րևոր 

կենտ րոն դար ձավ), սա կայն ի րա վի ճա կը փոխ վեց, երբ Սե լևկ յան-

նե րը նվա ճե ցին Պա ղես տի նը:

ՍԵ ԼԵՎԿ ՅԱՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱ ԿԱ ԲԱ ՅԵ ՑԻ ՆԵ ՐԸ

Սե լևկ յան նե րի ար քա Ան տիո քոս IV Ե պի փա նը (Ք. ա. 

175–163 թթ.) հա լա ծում էր հրեա նե րին: Եվ քա նի որ բռնի 

ու ժով կա մե նում էր իր երկ րում կրո նա կան միաս նու թյուն հաս-

տա տել, որ պես զի այդ ե ղա նա կով հաս նի նաև իր բո լոր հպա տակ-

նե րի քա ղա քա կան միաս նու թյա նը, ուստի վճռեց հրեա կան կրո նը 

ար մա տա խիլ ա նել, իսկ ի րենց` հրեա նե րին, հել լե նա կա նաց նել: 

Հին Կտա կա րա նի Մա կա բա յե ցի նե րի ա ռա ջին և երկ րորդ գրքում 

պատմ վում է նրա ձեռ նար կած գոր ծո ղու թյուն նե րի (հրեա նե րի 

հա լա ծանք, Տա ճա րի պղծում, հրեա նե րին կուռ քեր պաշ տե լու 

հար կադ րում, սրբա զան բնագ րե րի ոչն չա ցում) և հրեա նե րի կող-

մից դրանց դի մա կա յե լու մա սին: Ա մեն ինչ սկսվեց Մո դիում նա-

խան ձախն դիր քա հա նա Մա տա թիա յի քա ջա րի ընդվ զու մից (Ա 

Մակ. 2. 1–70), ո րը շա րու նա կե ցին նրա որ դի ներ Հու դան, Հով-

նա թանն ու Շմա վո նը, քան զի բա րե պաշտ Մա տա թիան կտա կեց 

նրանց շա րու նա կել պայ քա րը: Մա կա բա յե ցի նե րի (ըստ գե րիշ խող 

մի տե սա կե տի` «մա կա բա յե ցի» բա ռը եբ րա յա կան «մակ կաբ» բա-
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ռից է ա ծանց վել, ո րը թարգ մա նա բար «մուրճ» է նշա նա կում) կամ 

Հաս մոն յան նե րի, ինչ պես նրանց ան վա նում է ի րենց նախ նու` Մա-

տա թիա յի հոր ա նու նով հրեա պատ միչ Հով սե պո սը, ապս տամ բու-

թյու նը պատ մու թյան ա մե նից հե րո սա կան է ջե րից է: Մա տա թիա յի 

ա վագ որ դին` Հու դան` զո րա վա րա կան տա ղան դով օժտ ված այս 

այ րը, վեր ջի վեր ջո հո գևոր և աշ խար հիկ իշ խա նու թյու նն իր ձեռքն 

ա ռավ: Այս պի սով նրա նից է սե րում Հաս մոն յան քա հա նա յա պետ–

իշ խան նե րի շար քը, ո րը շուրջ հար յուր տա րի կա ռա վա րում էր ան-

կախ Հրեաս տա նը (Ք. ա. 165–63 թթ.), այ սինքն` ընդ հուպ մին չև 

հռո մեա ցի Պոմ պեո սի կող մից Պա ղես տի նի նվա ճու մը:

Հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը բա վա կան լավ են լու-

սա բա նել այս ժա մա նա կաշր ջա նի անցուդարձը: Հնա գի տու թյունն 

իր տե ղե կու թյուն նե րը քա ղում է ի րենց պատ մա կան հու շար ձան-

նե րով հայտ նի զա նա զան շրջան նե րից, ո րոնց մեջ հատ կա պես 

աչ քի են ընկ նում Բեթ սու րան, Սա մա րիան, Մա րե սան և Գա զե-

րը: Նվաճ ված ժո ղո վուրդ նե րին հել լե նա կա նաց նե լու նպա տա-

կով հույ ներն ի րենց են թա կա տա րածք նե րում քա ղաք ներ էին 

հիմ նում: Պա ղես տի նի բա զում քա ղաք ներ վե րաբ նա կեց վե ցին. 

դրան ցում հույն գա ղու թաբ նակ ներ հաս տատ վե ցին: Այս պես օ րի-

նակ` Սա մա րիա յի բնակ չու թյու նը մա կե դո նա ցի նե րից էր կազմ-

ված, ծո վափն յա քա ղաք ներ Գա զան, Աս կա ղո նը, Կե սա րիան և 

Պտղո մա յի դան հու նա կան դար ձան: Եվ ինչ պես Հոր դա նան գե տի 

ա րևել քում հել լե նա կա նաց ված քա ղաք նե րը, այն պես էլ լեռ նա յին 

շրջան նե րում ո րոշ տա րածք ներ (Բեթ–Սանը` նույն ին քը Սկյու-

Սելևկոս I` Ասորիքի արքա Ք. ա.  312-
281  թթ.` Սելևկյան հարստու թյան 

հիմն ադիր:

Անտիոքոս I Սոտեր, Ասորիքի արքա Ք. ա.  
281-261  թթ., հարստու թյան հիմն ադիր 

Սելևկոս I-ի  որդին:
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թո պո լի սը, Գա զերն ու ար դեն հի շա-

տակ ված Սա մա րիան) հու նա կան 

դար ձան: Պտղո մե յան ներն այդ պի-

սի բուռն գոր ծու նեու թյուն ար դեն 

ծա վա լել էին Հոր դա նա նում. Ամ մա-

նը նրանք վե րան վա նել էին Փի լա-

դել փիա յի:

Ք. ա. III դա րի մի ար ձա նագ րու-

թյուն (Հոր դա նա նի կենտ րո նա կան 

մա սում գտնվող Ա րակ–ալ–Է մի-

րա յի մի հիմնա վե ր դամբարանից 

հայտ նա բեր ված) ո րոշ տե ղե կու-

թյուն ներ է պա րու նա կում Տու բիա յի 

մա սին, ով մի խումբ այլ մարդ կանց 

հետ խո չըն դո տում էր Ե րու սա ղե մի 

պարս պա պատ մա նը1:

Այս գե րեզ մա նի հա րևա նու թյամբ մի շի նու թյուն կա, ո րը 

ո մանք դամ բա րան, իսկ ո մանք էլ պա լատ են հա մա րում` հու նա-

կան ո ճով առ յուծ նե րի քան դա կա պատ կեր նե րով և կորն թո սյան 

սյու նե րով կա ռուց ված լինելու պատճառով: Ո մանք էլ կար ծում 

են, որ դրանք ամ րո ցի մնա ցորդ ներ են: Այն ոչ մեծ բար ձուն քի 

վրա հսկա յա կան աղ յու սա ձև քա րե րից է կա ռուց ված` ոչ մեծ ար-

հես տա կան լճով ու պա րիսպ նե րով օ ղակ ված2: Են թադ րում են, որ 

շի նու թյու նը կա ռուց վել է Ք. ա. 175 թ.3:

Բեթ սու րի (այժմ յան Կիր բեթ–ատ–Տու բա կա) պե ղում նե րը 

գիտ նա կան նե րի տրա մադ րու թյան տակ նյու թեր դրե ցին, ո րոնք 

լու սա բա նում են ճա կա տա մար տե րը և առ հա սա րակ այս տեղ տե-

ղի ու նե ցած  Մա կա բա յե ցի նե րի ա ռա ջին գրքում նկա րագր ված 

պատ մա կան անց քե րը: Ըստ ե րևույ թին ա ռա ջին քա ղաքն այս տեղ 

կա ռուց վել է պար սից տի րա պե տու թյան շրջա նում հրեա նե րին 

1 Տե՛ս «Ե րու սա ղե մի  պարս պա պա տու մը խա փա նե լու փոր ձե ր» գլու խը:
2 McCown C. C. The Araq el-Emir and the Tobiads// Biblical  Archaeologist. Sept.,1957. 

P. 66,68.
3  Albright W. F. The Archaeology of Palestine. L.,1956. P. 149 ff; Thompson J. A. 

Op. cit. P. 239. 

Անտիոքոս IV: Նեապոլ, Ազգային 
թանգարան:
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ե դո մա ցի նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով. չէ՞ որ այս քա ղա քն 

իշ խող դիրք ու ներ Ե րու սա ղե մից Քեբ րոն տա նող հնա մե նի ճա-

նա պար հի վրա` Հրեաս տա նի և Ե դո մի սահ մա նագլ խում: Պտղո-

մե յան նե րի օ րոք սա ար դեն հա րուստ քա ղաք էր, որ քան հնա րա-

վոր է դա տել պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված մե տա ղադ րամ նե րից: 

300–ից ա վե լի մե տաղ յա դրամ ներ են գտնվել, ո րոնք պատ կա նում 

են Սե լևկ յան նե րի և Մա կա բա յե ցի նե րի դա րաշր ջա նին, այ սինքն` 

Ք. ա. 175 թ.–ից մին չև 104 թ.: Դրան ցից 162 –ի վրա դրոշմ ված են 

Ան տիո քոս IV Ե պի փա նի և Ան տիո քոս V Եվ պա տո րի ա նուն նե-

րը: Այս պի սով, մե տա ղադ րամ նե րն ինչ–որ չափով  լու սա բա նում 

են քա ղա քի պատ մու թյու նն Ան տիո քոս IV Ե պի փա նի նվա ճու մից 

մին չև մա կա բա յե ցի Հով հան նես I Հյուր կա նո սը: Քա ղա քի պատ-

մու թյու նը, ո րի մա սին պատ մում են մե տա ղադ րամ նե րը, ընդ հատ-

վում է Ք. ա. մոտ100 թ.: 

ՊԵ ՂԱ ԾՈ ՆԵՐ ԲԵԹ ՍՈՒ ՐԻՑ, ԳԱ ԶԵ ՐԻՑ, 
ՄԱ ՐԵ ՍԱ ՅԻՑ ԵՎ ՍԱ ՄԱ ՐԻԱ ՅԻՑ

Հնա գետ նե րը Բեթ սու րի բլրի գա գա թին մեծ ամ րո ցի հիմ-

քեր բա ցե ցին, ըստ ո րի էլ կա րե լի ե ղավ եզ րա կաց նել, որ 

քա ղա քը ե րեք ան գամ է գրավ վել: Հնա գետ ներն ա պա ցու ցե ցին, 

որ Պտղո մե յան նե րի կա ռու ցած ա ռա ջին ամ րո ցը գրե թե հիմ նա-

հա տակ ա վեր վել է, իսկ նրա տե ղում կառուցվել է նա խոր դի չա փե-

րը գե րա զան ցող մեկ ու րի շը: Ամենայն հավանականությամբ, այն 

Հու դա Մա կա բա յե ցին է հիմ նել Ք. ա. մոտ 165–163 թթ. (հմմտ. 

Ա Մակ. 4. 61): Սա կայն ո րոշ ժա մա նակ անց այս ամ րոցն էլ գրավ-

վեց, ա վե րակ վեց, ա պա Ք. ա. շուրջ 161 թ. Սե լևկ յան նե րի Վակ-

հիդ զո րա վա րի կող մից զուտ հու նա կան ո ճով վե րա կա ռուց վեց1: 

Այս պի սով հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի հի ման վրա 

վե րար տադր ված պատ կե րը լիո վին հա մա հունչ է այն ա մե նին, 

1  Albright W. F. The First Campaign of Excavation at Beth-Zur // Bulletin of the Ameri-
can Schools of Oriental Research, № 43. P. 10
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ինչն այս առն չու թյամբ ավանդվում է Հին Կտա կա րա նի Մա կա-

բա յե ցի նե րի Ա և Բ գրքե րում:

Բեթսուրում հայտնաբերված մետաղյա դրամները մեզ 

օգնում են ավելի լավ հասկանալու պատ մու թյունը: Ըստ որում 

պատմության մեջ  բա ցեր կան ընդ հուպ մին չև Ք. ա. 145 թ., ին չը 

մեզ հասց նում է Հով նա թա նի և Շմա վո նի ժա մա նակ նե րին, երբ 

ամ րո ցը կրկին հրեա նե րի ձեռքն ըն կավ:

Բեթ սու րի գտա ծո նե րի մեջ մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա-

յաց նում Հռո դոս կղզուց բեր ված գի նու խոշոր ա նոթ նե րի կան-

թե րի մեծ հա վա քա ծուն, ո րոնք հայտ նի են «Հռո դո սի ա նոթ նե րի 

կան թեր» ան վամբ: Յու րա քանչ յու րի վրա առկա է բրու տի ա նու նը: 

Կա վե ա նոթ նե րի այս պի սի քա նա կու թյան առ կա յու թյու նը վկա-

յում է այս քա ղա քում հու նա կան զոր քի ներ կա յու թյան մա սին: 

Ինչ պես ա սում է Ռայ տը՝ «նրանք բո լորն էլ (հույ նե րը) հայ րե նա-

կան ար տադ րու թյան ներ մուծ ված գի նին գե րա դա սում էին խա ղո-

ղից պատ րաստ ված տե ղա կան ար տադ րան քից»1:

Գա զեր (Գա զա րա) քա ղա քը, որն ի վեր ջո նվաճվեց Շմա վոն 

Մա կա բա յե ցու կողմից, ռազ մա վա րա կան կա րևոր տե ղում էր 

գտնվում: Նա պաշտ պա նում էր Հու դա յի մա տույց նե րն ա րև մուտ-

քից և վե րահս կում մեծ ա ռափն յա ճա նա պար հը: Ըստ Սուրբ Գրքի` 

այս քա ղա քը կա տա ղի մար տե րից հե տո գրավ վեց: Նրա բնա կիչ-

նե րը տե ղա հան վե ցին և փո խա րին վե ցին հրեա գա ղու թաբ նակ-

նե րով: Հե տա գա յում Շմա վոնն ամ րաց րեց քա ղաքն ու բնակ վեց 

այդ տեղ (Ա Մակ. 13. 43–48): Փլա տակ նե րում հայտ նա բեր ված մի 

ու շագ րավ ար ձա նագ րու թյան մեջ գրված է. «Պաբ րասն ա սում 

է` թող Շմա վո նի պա լա տը հրո ճա րակ դառ նա»: Հնա գետ ներն 

այդ քա ղա քում հու նա կան ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ների և 

ճար տա րա պե տու թյան բազ մա թիվ նմուշ ներ գտան, զո րօ րի նակ` 

վե րո հիշ յալ հել լե նա կան կա վե ա նոթ նե րը, ո րոնք թվագր վում են 

Ք. ա. 175–150 թվա կան նե րով և օգ նում այդ շրջա նի ժա մա նա կագ-

րու թյու նը ո րո շելու: Պաբ րա սը, որի ա նունն ար դեն հի շա տա կել 

ենք, հա վա նա բար Շմա վոն Մա կա բա յե ցու հե տապն դած տե ղա-

1  Wright G. E. Biblical Archaeology. L.,1957P. 209,col. 1; Keller W. ‘H Βίβλος…Σ. 453.
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ցի նե րից մեկն է, ով կա տա ղու թյու նից ի րեն կորց րած` պա տի վրա 

խազմ զել էր վե րո բեր յալ ա նեծ քը1:

Հնա գետ նե րը Մա րե սա քա ղա քում (եբր. բնագ րում հի շա տակ-

վում է Հե սու 15. 44, Միք. 1. 15 և Ե րեմ 26. 18 հատվածներում) 

պտղո մե յա կան մե տա ղադ րամ ներ գտան. փաստ, ո րը հաս տա-

տում է, թե քա ղաքն այն ժամ նրանց տի րա պե տու թյան տակ է 

ե ղել: Սե լևկ յան նե րի օ րոք այն հույ նե րի ձեռ քում էր, ինչ պես այդ 

մա սին հայտ նում է Սուրբ Գիր քը (Բ Մակ. 12. 33–35), մին չև որ Ք. 

ա. 110 թ. Հով հա նես I Հյուր կա նո սի գա հա կա լու թյան օ րոք այն 

վերջ նա կա նա պես հրեա նե րի նը դար ձավ:

Հել լե նիս տա կան շրջա նի Սա մա րիան ո րո շա կի հե տաքրք րու-

թյուն է ներ կա յաց նում. բազ մա թիվ վկա յու թյուն նե րի հա մա ձայն` 

այն հու նա կան տի րա պե տու թյան տակ է գտնվել: Ինչ պես ար դեն 

ա սել ենք, այն տեղ հայտ նա բեր ված կա վե ա նոթ նե րի մոտ տաս 

հա զար կան թե րը քա ղա քում հու նա կան զին վոր նե րի ներ կա յու-

թյան ա պա ցույց են2: Ի լրումն սրա` հել լե նա կան դա րաշր ջա նի հո-

յա կերտ պա րիսպ նե րի փլատակ ներ գտնվե ցին, իսկ գլխա վո րը` 

կլոր աշ տա րակ նե րի վե հաս քանչ բե կոր ներ, ո րոնք թվագր վում են 

Ա լեք սանդր Մե ծի դա րաշր ջա նով, ով այս քա ղա քը հույ նե րով էր 

բնա կեց րել: Տեղեկությունների համաձայն՝ Սա մա րիան վերակա-

ռու ցել է Պեր դիկ կո սի կողմից, որը նրա ներ կա յա ցու ցի չն էր: Պա-

րիսպ նե րի ա վե րակ ներ էլ հայտ նա բեր վե ցին, ո րոնք կա ռուց վել 

էին Մա կա բա յե ցի նե րի ժա մա նակ նե րում: Վեր ջա պես Ք. ա. 107 թ. 

քա ղա քը գրավ վեց Հով հան նես I Հյուր կա նո սի կող մից3:

1 Thompson J. A. Op. citP. 242.
2 Wright G. E. Op. cit.
3 Thompson J. A. Op. cit. P. 243.
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ԳՏԱ ԾՈ ՆԵՐ ՍՅՈՒ ՔԵ ՄԻՑ, ԲԵ ԹԵ ԼԻՑ ԵՎ 
ՀՈՊ ՊԵԻՑ: ՀԱՍ ՄՈՆ ՅԱՆ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ 

ՄԵ ՏԱ ՂԱԴ ՐԱՄ ՆԵ ՐԸ

Սյու քե մը հել լե նիս տա կան շրջա նում հիմ նա հա տակ ա վեր-

վեց: Հիմն վե լով այս փաս տի վրա` եզ րա կաց նում ենք, որ 

այն կոր ծան վել է Ք. ա. 107 թվին Հյուր կա նո սի կող մից: Ան տիո քոս 
VIII–ի Ք. ա. 121–120 և մեկ ու րիշ 112–111 թվա կիր ար ձա նագ րու-

թյամբ մե տա ղադ րամ նե րը վկա յում են Սյու քե մի գրավ ման մա սին, 

ո րը հրեա ներն ա զա տագ րե ցին միայն հռո մեա կան տի րա պե տու-

թյան շրջա նից ա ռաջ1: Որ Սյու քե մը հել լե նիս տա կան շրջա նում է 

ըն կել, ե րևում է այդ տեղ հայտ նա բեր ված մե տաղ յա դրամ նե րից, 

ո րոն ցից շա տե րը պատ կա նում են այդ ժա մա նա կաշր ջա նին. մե-

կը` Ա լեք սանդր Մե ծի գա հա կա լու թյան (Ք. ա. մոտ 333–323 թթ.), 

իսկ մնաց յա լը` զգա լի թվով մե տա ղադ րամ նե րը` Պտղո մե յան նե-

րի (Պտղո մեոս I–ից մին չև Պտղո մեոս V–ը, ում օ րոք Պա ղես տի նը 

Սե լևկ յան նե րի ձեռքն ան ցավ) ժա մա նակ նե րին: Ու րիշ բազ մա-

թիվ մե տա ղադ րամ ներ էլ գտնվե ցին, ո րոնք Սե լևկ յան նե րի տի-

րա պե տու թյան ա պա ցույց են ծա ռա յում և թվագր վում են Ան տիո-

քոս III–ի (Ք. ա. 223–187 թթ.) և նրան հա ջորդած տա րի նե րով: 

Ա մե նաուշ շրջա նի մե տաղ յա դրամ նե րը վե րագր վում են Ք. ա. 110 

թվին: « Ել նե լով այս ա մե նից` ակ նե րև է դառ նում, – եզ րա կաց նում 

է Թոմպ սո նը, – որ Սյու քե մը հու նա կան տի րա պե տու թյան ժա մա-

նակ ծանր օ րեր է ապ րել, իսկ երբ աղ մուկն ու ա ղա ղակն ան ցան, 

քա ղա քը վերս տին կա ռուց վեց ու ամ րաց վեց: Հնա գետ նե րը չորս 

շեր տեր բա ցե ցին, ո րոնք վկա յում են ա ռա ջին գրավ ման և վերջ-

նա կան ա մա յաց ման շեր տե րի մի ջև քա ղա քի` զա նա զան ժա մա-

նա կաշր ջան նե րում գրավ ված լի նե լու մա սին: Ինչ վե րա բե րում է 

վեր ջին եր կու շրջան նե րին, ա պա քա ղաքն այ լևս պա րիսպ նե րով 

չի օ ղակ վել»2:

1 Wright G. E., Toombs L. E. The Third Campaign at Balatah (Schechem) // Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research, №161. Feb.,1961. P. 45 ff.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 243.
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Ք. ա. 135 թվից մին չև 63 թիվն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծին 

վե րա բե րող հնա գի տա կան այլ նյու թեր էլ ու նենք: Սա կայն ա ռա-

վել ծա վա լուն են Հով հան նես I Հյուր կա նո սից մին չև հռո մեա ցի-

նե րի` այս տեղ իշ խա նու թյան գալն ըն կած ժա մա նա կա հատ վածն 

ընդգր կող նյու թե րը: Այս օ րե րին գրավ վեց Բե թել քա ղա քը, ո րի 

պե ղում նե րից ե րևան հան վե ցին Հով հան նես Հյուր կա նո սի (Ք. ա. 

134–104 թթ.), Ա լեք սանդր Յան նեո սի (Ք. ա. 103–76 թթ.) և հա ջորդ 

կա ռա վա րիչ նե րի մե տաղ յա դրամ ներ: Այդ նույն վայ րում Հե րով-

դե սի մե տա ղադ րամ նե րի բա ցա կա յու թյու նը խո սում է այն մա սին, 

որ այդ ժամ այդ տա րած քը նրա իշ խա նու թյան տակ չի ե ղել: 

1946 թ. Հոպ պեում մեծ քա նա կու թյամբ բա ցար ձակ միան-

ման մե տա ղադ րամ ներ գտնվե ցին` Ա լեք սանդր Յան նեո սի 851 

հնչուն դրամ ներ` «Ա լեք սանդր թա գա վոր» գրու թյամբ: Հա վա նա-

բար Հոպ պեում Ա լեք սանդ րի հա մար դրամ հա տող փո ղե րա նոց է 

ե ղել1:

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում Հաս մոն-

յան նե րի օ րոք դրա մա հա տու թյա նը վե րա բե րող ո րոշ պատ մա-

կան նյու թեր: Ա Մա կա բա յե ցի ներ գրքում (15. 2–9) հի շա տակ ված 

Դե մետ րիոս I Սո տե րի որ դի Ան տիո քոս VII Սի դե թի` Շմա վո նին` 

հրեա նե րի քա հա նա յա պե տին ու կա ռա վար չին հղած նա մա կում 

աս վում է, որ Սե լևկ յան Ան տիո քո սն ար տո նում է Շմա վո նին իր 

իսկ դի մա պատ կե րով իր երկ րի հա մար դրամ հա տել: Սա կայն 

ո րոշ կաս կած ներ կան գտնված այս դրամ նե րը Շմա վո նին պատ-

կա նե լու շուրջ: Ո մանց կար ծի քով Մա կա բա յե ցի նե րի մե տաղ յա 

դրամ նե րը շրջա նա ռու թյան մեջ մտան Ան տիո քոս VII–ի մա հից 

հե տո (Ք. ա. 129 թ.): Սա կայն կաս կած չի հա րու ցում այն փաս-

տը, որ Հով հան նես I Հյուր կա նո սը (Ք. ա. 134–104 թթ.) դրամ է 

հա տել, ո րի մի ե րե սին դրոշմ վել են ծա ղիկ ներ, մրգեր, աստ ղեր, 

խա րիսխ ներ և առ հա սա րակ Սի նա յա կան օ րենսդ րու թյան երկ-

րորդ պատ վի րա նին չհա կա սող պատ կեր ներ: Հա կա ռակ ե րե սին 

1 Kindler A. The Jaffa Hoard of Alexander Janneus//Israel Exploration Journal. T. 
4.,1954. P. 170 ff.
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պատ կեր վում էին վար դեր, ծաղ կեպ սակ ներ և հին եբ րա յե րեն մի 

գրու թյուն` «Հով հան նես քա հա նա յա պետ և հրեա նե րի հա մայնք»:

Ա լեք սանդր Յան նեոսն իր դրամ նե րի վրա դրվա գում էր «ար-

քա» տիտ ղո սը` մի մա սի վրա հու նա րեն, մյու սի վրա հին եբ րա-

յե րեն գրե րով: Նրա խորհր դան շանն էր` ար մա վե նին, շու շանն ու 

ա նի վը: Հյուր կա նոս II–ի (Ք. ա. 63–40 թթ.) օ րոք մե տաղ յա դրամ-

նե րի վրա միայն «հով վա պետ» տիտ ղոս էր գր ված, բայց այդ ժա-

մա նակ նե րում ի րա վի ճա կն ար դեն փաս տա ցի վե րահս կում էին 

հռո մեա ցի նե րը:

  Թեև հել լե նիս տա կան ժա մա նակշր ջա նին առնչ վող հնա-

գի տա կան նյու թերն ի րոք տպա վո րիչ են, այ դու հան դերձ, այդ 

ժա մանակ նե րին վե րա բե րող մեր գի տե լիք նե րը ա ռա վե լա պես 

հարս տաց նում են գրա վոր աղբ յուր նե րը` ի մաս նա վո րի Հով սե-

պոս Փլա բիո սի եր կա սի րու թյուն նե րը: Հու նա կան ա վե րակ նե րի 

վիթ խա րի մա սը գտնվում է գետ նի մա կար դա կից ա վե լի բարձր, 

ուս տի և ա վեր վել է, ո ղող վել անձ րևաջ րե րով, իբ րև շի նան յութ 

օգ տա գործ վել հռո մեա ցի նե րի, ա րաբ նե րի և այլ ժո ղո վուրդ նե րի 

կող մից: Չնա յած դրան` ար դեն հայտ նի նյու թե րը (ինչ պես նաև 

գտնվե լի քը) ան գին են և լրաց նում են այն, ին չը գի տենք գրա վոր 

աղբ յուր նե րից:

ՔՈՒՄ ՐԱ ՆԻ ԿԱՄ ՄԵՌ ՅԱԼ ԾՈ ՎԻ ՁԵ ՌԱԳ ՐԵ ՐԸ

1947–ից մին չև 1964 թվականները Հրեա կան ա նա պա տի (Մեռ-

յալ ծո վից հյու սիս–ա րև մուտք)` հատ կա պես Քում րա նի շրջա նի զա-

նա զան քա րայր նե րում բազ մա թիվ ձե ռագ րեր գտնվե ցին: 1947 թ. 

ե րի տա սարդ բե դվին Մու հա մադ–ադ–Դի բը Քում րա նի դժվա րա-

մատ չե լի քա րայր նե րից մե կում պա տա հա բար հայտ նա բե րեց ա ռա-

ջին յոթ պա պի րուս նե րը: Այս ձե ռագ րե րի բո վան դա կու թյու նը մեծ 

հե տաքրք րու թյուն ա ռաջ րեց մաս նա գետ նե րի` աստ վա ծա բան նե-

րի, կրո նա գետ նե րի, հնա գետ նե րի, բա նա սեր նե րի, պատ մա բան-

նե րի, սո ցիո լոգ նե րի, հնագ րա գետ նե րի և այ լոց աշ խար հում: Արդ-

յուն քում այս վայ րե րը ման րակրկիտ կերպով հե տա զոտ վե ցին. 
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գիտ նա կան նե րը բազ մա թիվ 

քա րայր ներ հայտ նա գոր ծե ցին, 

ինչ պես նաև` շի նու թյուն նե րի 

ա վե րակ ներ (Ե րու սա ղե մից 10 

կմ հա րավ), ո րոն ցում ապ րել է 

Քում րա նի հրեա կան վա նա կան 

երբեմնի մեծ հա մայն քը: 

Ք. հ. 66–70 թթ. ըն կած ժա-

մա նա կա հատ վա ծում` հենց այն 

պա հին, երբ հռո մեա կան տաս-

նե րորդ լե գեո նը Հոր դա նա նի հով տով դե պի Ե րու սա ղեմ էր շարժ-

վում, այս վա նա կան հա մայն քը մեծ խնամ քով թաքց նում էր վե-

րո հիշ յալ ձե ռագ րե րը: Օր հա սա կան պա հին հրեա ճգնա վոր նե րը 

հոգ էին տա նում, որ այս բնագ րե րը հնա րա վո րին չափ ան խա թար 

պահ պան վեն: Շոգ ու չոր կլի մա յի շնոր հիվ այս ձե ռագ րե րը, մոտ 

եր կու հա զար տա րի լավ պահ պան վե լով, հա սան մեզ:

Ար ժե մի քա նի ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նել Քում րա-

նի հրեա կան հա մայն քը: Տար բեր կար ծիք ներ կան այս հա մայն-

քի նպա տակ նե րի շուրջ` հատ կա պես Ես սե նա ցի նե րի` «Ցա դո կի 

որ դի նե րի» կամ «Ցա դո կի որ դի նե րի հերձ վա ծի» (կամ Դա մաս-

կո սի) և քրիս տոն յա նե րի մի ջև առ կա ա ղերս նե րի առն չու թյամբ: 

Այս հար ցե րի շուրջ չենք ծա վալ վե լու, քան զի դրանք տվյալ գրքի 

խնդիր նե րի մեջ չեն մտնում: Պար զա պես կփոր ձենք ներ կա յաց նել 

հա մայն քի կյան քի և կազ մա կերպ ման ընդ հա նուր պատ կե րը:

Ք. ա. II դա րա վեր ջի բե կում նա յին ժա մա նակ նե րում բա րե-

պաշտ հրեա նե րը հա վա տում էին, որ մեղ սա վոր աշ խար հի վեր ջը 

գա լիս է, մո տե նում են դա տաս տանն ու պա տի ժը, ո րոնց մա սին 

բարձ րա գոչ հայ տա րա րում էին Հին Կտա կա րա նի մար գա րե նե րը: 

Ուս տի շատ հրեա ներ, ով քեր հա վա տում էին, որ ի րենք Աստ ծո 

ընտր յալ ներ են, լքե ցին քա ղաք նե րը, հե ռա ցան ի րենց հա մերկ-

րա ցի նե րից և ա պաս տա նե ցին Քում րա նի շրջա նում: Քում րա նի 

հրեա նե րը հա վա տում էին, որ ի րենք մնա ցած հա վա տաց յալ նե-

րից վեր ջին ներն են: Հա մայն քի ան դամ նե րի գոր ծա ծած ա նուն-

Քումրանի հնօրյա բնակավայրի 
փլատակները:

23 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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նե րը մատ նան շում էին Իր ժո ղովր դի 

հետ կնքած Աստ ծո ուխ տը: Այս պես` 

նրանք «ընտր յալ ներ», «Բարձր յա լի 

սրբեր», «լու սո որ դի ներ», «սուրբ ժո-

ղո վուրդ», «հա մայն քի չքա վոր ներ» և 

«Իս րա յե լի ու Ա հա րո նի հա մայնք» էին 

կոչ վում: Նրանք հա վա տում էին, որ 

ի րենք են Աստ ծո օ րեն քը պա հող ները 

և կա մե նում էին ապ րել դրա հա մե մատ: 

Ու սում նա սի րում էին օ րեն քը (Թո րան) 

և փոր ձում այն մեկ նա բա նել ըստ այն 

ե ղա նա կի, ո րը նրանց սո վո րեց րել էր 

«բա րե պաշ տու թյան ու սու ցի չը» (կամ 

«բա րե պաշտ ու սու ցի չը»). ու սու ցիչն 

ի րենց սո վո րեց րեց քայ լել սրբու թյան 

շա վիղ նե րով և թե ինչ պես է պետք ապ-

րել` այս բե կում նա յին պա հին Տի րո ջը 

ծա ռա յե լու հա մար: Նրանք հա վա տում 

էին, որ Աստ ված ի րենց Սուրբ Գիր քը 

մեկ նե լու հա տուկ շնորհ է պար գևել: Հա մայն քի ան դամ նե րն սպա-

սում էին Մե սիա յի գալստ յան դա րաշր ջա նին: Իսկ մինչ այդ պետք է 

հա մայն քի խիստ օ րենք նե րին են թարկ վել` Աստ ծուց հե ռա ցած Իս-

րա յե լի և բո վան դակ աշ խար հի մեղ քերի քա վու թյան հա մար:

Հա մայն քը հա մայ նա կան վան քի օ րի նա կով էր կազ մա կերպ-

ված: Նրա ան դամ նե րը քա հա նա ներ (այ սինքն` Ցա դո կի որ դի-

նե րը) ու աշ խար հա կան ներ էին: Նվի րա պե տու թյան մեջ ա ռա-

ջին տե ղում քա հա նա ներն էին, ա պա ղև տա ցի նե րը, ե րեց ներն ու 

մնաց յալ հա վա տաց յալ նե րը: Հա վա տաց յալ նե րը հա զար յակ նե րի, 

հար յուր յակ նե րի, հիսն յակ նե րի և տասն յակ նե րի էին բա ժան ված: 

Ե րեք քա ռոր դով քա հա նա նե րից բաղ կա ցած տաս ներ կու հո գա-

նոց խորհր դի (բարձ րա գույն ատ յա նի տե սակ) վրա էր դրված հա-

մայն քի կարգ ու կա նո նի պահ պա նու թյան պար տա կա նու թյու նը: 

Ե թե ո րևէ մե կը կա մե նում էր հա մայն քին ան դա մագր վել, ա պա 

Եբրայերեն բնագրով 
Աստվածաշնչի ժամանակակից 

մագաղաթագալար:
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պետք է փոր ձու թյան բազ մա թիվ աս տի ճան նե րով անց ներ: Իսկ 

հա մայն քի լիի րավ ան դամ դառ նա լիս` պետք է Մով սե սի օ րեն քին 

հա վա տա րիմ լի նե լու, դրա հա մա ձայն ապ րե լու և չար մարդ կան-

ցից ու նրանց գոր ծե րից խու սա փե լու եր դում տար: Այր ու կին 

կա րող էին ան դա մագր վել հա մայն քին, ա մուս նու թյունն ու ըն տա-

նե կան կյանքն ար գել ված չէր:

Հա մայն քա յին կյան քը զա նա զան տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե-

րում էր ար տա հայտ վում, ո րոնց մեջ գլխա վո րը մկրտու թյունն ու 

ա ղոթ քով հա մա տեղ ճաշն էր: Դրանց մաս նակ ցում էին հա մայն-

քի բո լոր ան դամ նե րը, ով քեր զա նա զան զբաղ մունք ներ ու նեին` 

բրուտ ներ, գրա գիր ներ, գրիչ ներ, հո ղա գործ ներ: Հա տուկ ժա մեր 

էին սահ ման ված ա ղոթ քի, խոկ ման և աշ խա տան քի հա մար: Հա-

մայն քի ան դամ նե րը ողջ գի շեր օ րենքն էին ու սում նա սի րում` ե րեք 

հսկում նե րի (հեր թա փո խի) բա ժան ված հերթականությամբ: Սահ-

ման ված կար գը խախ տե լու դեպ քում պատժ վում էին: Փաս տո րեն 

Քում րա նի վա նա կան հա մայն քը քա հա նա ներն էին ղե կա վա րում: 

Նրանք միմ յանց շաղ կապ ված էին Հին Կտա կա րա նով, ո րը զօ-

րու գի շեր ու սում նա սի րում և ըն դօ րի նա կում էին: Դա «վախ ճա նա-

բա նա կան» հա մայնք էր, ո րի ան դամ նե րը լար ված սպա սում էին 

չա րի շու տա փույթ գա հա վիժ մանն ու երկ րի վրա Աստ ծո ար քա յու-

թյան հաս տատ մա նը1:

Քում րա նի ա ռա ջին նո րաբ նակ նե րը հա վա տում էին, որ աշ-

խար հի վախ ճա նը շատ մոտ է. նրանք կար ծում էին, որ այդ պա հը 

նշանավորվել է Ք. ա. 63 թ. հռո մեա ցի նե րի Պա ղես տին ներ խուժ-

մամբ: Սա կայն ան հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով առ ժա մա նակ հե-

ռա նում են Քում րա նից և բնակ վում Դա մաս կո սում, որ տե ղից էլ, 

Հե րով դե սի մա հից հե տո, կրկին դառ նում  ի րենց տե ղե րը: Նրանք 

Քում րա նում մնա ցին մին չև Ք. ա. 68 թ., երբ հռո մեա ցի ներն սկսե-

ցին ճնշել հրեա նե րի ապս տամ բու թյու նը: Ինչ–որ ա ռու մով վախ-

ճա նն իս կա պես հա սավ, բայց ոչ այն պես, ինչ պես ակն կա լում էին 

Քում րա նի հա մայն քի ան դամ նե րը:

1  Fritsch C. T. The Qumran Community. N. Y.,1956. P. 75.



356 

Հիմ նա կա նում տասն մեկ փոք րիկ քա րայր նե րում և հա մայն-

քա յին շի նու թյան ա վե րակ նե րում հայտ նա բեր ված Կում րա նի 

ձե ռագ րե րը թվագր վում են Ք. ա. 100 թվա կա նով կամ նույ նիսկ 

ա վե լի վաղ շրջա նով: Այս պի սով դրանք Հին Կտա կա րա նի պահ-

պան ված գրչագ րե րից հնա գույն ներն են: Մինչ դրանց հայտ-

նա գոր ծու մը, մեր տրա մադ րու թյան ներ քո միայն Ե գիպ տո սում 

հայտ նա բեր ված «Նաշ պա պի րուսն» էր, ո րը թվագր վում է Ք. ա. 

III դա րով: Սա կայն այն ըն դա մե նը եբ րա յե րե նով տաս պատ վի-

րան նե րը բո վան դա կող փոք րիկ պա տա ռիկ էր1, այ նինչ Քում րա նի 

ձե ռագ րե րը բա վա կան ամբողջական են և գործ նա կա նում պա րու-

նա կում են բո լոր հինկ տա կա րան յան գրքե րը: 

Քում րա նի ձե ռագ րե րի մեծ մա սը գրի է առն ված կաշ վի վրա` 

փայ տի կամ եր կա թի այ րու մով ստաց ված ած խան ման նյու թից 

պատ րաստ ված թա նա քով: Սրանք Ք. ա. մոտ IX դա րում մա գա-

ղա թի վրա գրված «Հա լեպ յան կո դեք սից` ձե ռա գիր մատ յա նից» 

1000 տա րի ա ռաջ են կազմ վել2: Սա կայն պա պի րու սի վրա գրված 

ձե ռագ րեր էլ կան: Ձեռագրերից մե կն ի րար կցված պղնձե թեր-

թեր են` վրան խա զած տա ռե րով: Բո լոր այս բնագ րե րը գրված են 

եբ րա յե րեն, ա րա մե րեն, իսկ մի քա նիսն էլ հու նա րեն լեզուներով:

Նախ քան Քում րան յան գտա ծո նե րը՝ մեր ու նե ցած Հին Կտա-

կա րա նի եբ րա յե րեն վա ղա գույն ձե ռա գի րը IX դա րից է (չհաշ-

ված «Նաշ պա պի րու սը»), ուս տի բնա կան է, որ Հին Կտա կա րա-

նով զբաղ վող նե րը միշտ էլ փա փա գել են ա ռա վել հին ձե ռագ րեր 

հայ թայ թել: Այդ ժամ կա րե լի կլի ներ վա ղե մա գույն ձե ռագ րե րի 

բնագ րե րը ժա մա նա կա կից հրեա կան բնագ րի հետ հա մե մա տել: 

Բաղ դա տումն ի հայտ կբե րեր ար դի բնագ րի հա րա զա տու թյու նը: 

Այժմ Քում րա նի ձե ռագ րե րը Հին Կտա կա րա նի բնագ րե րի պատ-

մու թյու նը գրե թե հա զար տա րով ետ են տա նում, ո րով հե տև այս 

բնագ րե րը թվագր վում են Ք. ա. առն վազն 100 թվա կա նով, գու ցե 

և ա վե լի վաղ շրջա նով3: Այս հան գա ման քը ձե ռագ րե րի հայտ նա-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 234.
2  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 259.
3 Bruce F. F. Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids,1956. P. 

34,44. Burrows M. The Dead Sea Scrolls. L.,1956. P. 73-122. Եր կու հղումն  երն էլ 
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բե րու մը դա սում է «մեր օ րե րի հնա գի տա կան ա մե նատ պա վո րիչ 

հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի շար քին»1:

Քում րա նի ձե ռագ րե րում ամ փոփ ված են Հին Կտա կա րա նի 

բո լոր գրքե րի բնագ րե րը, բա ցա ռու թյամբ Ես թե րի գրքի2` թերևս 

հե թա նոս աշ խար հի նկատ մամբ չե զոք դիր քո րո շում ու նե նա-

լու պատ ճա ռով: Ձե ռագ րե րը բո վան դա կում են նաև բնագ րեր 

անվավեր, երկրորդական ու պա րա կա նոն գրքե րից: Մեկ նու-

թյուն ներ էլ կան, օ րի նակ` Ամ բա կում մար գա րեի գրքի, ու նաև 

հա րա սու թյուն ներ, ինչ պես «Ծա ծուկք Ծննդոց գրքի»3: Բա ցի այդ, 

ձե ռագ րե րը պա րու նա կում են դա սագր քեր, ա ղոթք նե րի և օրհ ներ-

գե րի ժո ղո վա ծու ներ, Քում րա նի հրեա կան հա մայն քի կյան քին, 

պաշ տա մուն քին ու կազ մա կերպ մանն առնչ վող բա րո յախ րա տա-

կան և ուսուցողական բնույթի բնագ րեր: 

Այս պես ու րեմն` բո լոր այս ձե ռագ րե րը` Մեռ յալ ծո վի տաս 

ամ բող ջա կան պա պի րու սե մա գա ղա թա գա լար ներն ու հա զա րա-

վոր պա տա ռիկ նե րը, ո րոնք նա խա պես շուրջ 600 ձե ռագ րի մաս 

են կազ մել, գրա կան աղբ յուր նե րի մի պատ կա ռե լի ժո ղո վա ծու են 

կազ մում, որն ընդգր կում է բո վան դակ Հին Կտա կա րանն ու նաև 

Քում րա նի ա նա պա տի հա մայ նա կան վա նա կան հա մայն քի կյան-

քին վե րա բե րող այլ կրո նա կան տրակ տատ ներ, ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն ներ ու աշ խա տա սի րու թյուն ներ4:

Քում րա նի (կամ Մեռ յալ ծո վի) ձե ռագ րե րի աստվածաշնչա-

կան բնագ րե րի խո րազ նին հա մե մա տու թյու նը Հին Կտա կա րա նի 

ըստ Thompson J. A. Op. cit. P. 264.
1 Thompson J. A. Op. cit. P. 249.
2 Vermes G. The Dead Sea Scrolls in English. Pelican Books, 2 nd ed., L.,1975. P. 

12 (Այս աշ խա տան քը լրաց ված և ուղղ ված վե րահ րա տա րակ վել է 1990թ.: Vermes 
G. The Dead Sea Scrolls (in English). 3 rd ed., Penguin Books,1990). Հարկ է նշել 
նաև Քում րա նի հա մայն քի և ձե ռագ րե րի մա սին հե տև յալ աշ խա տանք նե րը, Βέλλας 
В. М. ’Εκ τῶν χειρο γράφων τῆς Νεκрᾶς Θαλάσσης̇ Τὸ Вιβλίον тοῦ Πολέμου тῶν 
Υἱῶυ тοῦ Фωтὸς καтὰ тῶν Υἱῶυ тοῦ Σκόтους (Ἀνάтυπον). Ἀθῆναι, 1965. Γрάтσεας 
Γ. Σ. Σтοιχεῖα Εἰσαγωγῆς εἰς тὰ χειρό γραφα тῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης (Вίβλος καὶ 
Κουμράν). Ἀθῆναι. 1974. Σιώтης Μ. Α. Τὰ χειρόγραφα тῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. Α՛. 
Ἱσтορία ἀνευρέσεως καὶ περιγραφὴ αὺтῶν. Ἀθῆναι,1961. Σιώтης Μ. Α. Αἱ тελευтαῖαι 
ἀνακαλύψεις’ Αρχαίων χειρο γράφων. Ἀθῆναι. 1986. 

3  Вέλλας В. Μ. Ἑβραίκὴ Ἀρχαιολογία…Σ. 246. Οἰκονόμος Η. Тὸ βιβλίον тῆς Ἐσθήρ. 
Ἀθῆναι,1967.

4  Տե՛ս Vermes G. Op. cit. P. 12..
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բնագ րե րի հետ թույլ է տա լիս հան գելու հե տև յալ կա րևոր եզ րա-

կա ցու թյուն նե րի. 

1. սույն հնա մե նի ձե ռագ րերն ընդ հա նուր առ մամբ հա մընկ-

նում են ար դի մա սո րե թյան բնագ րե րին: Հնա գի տու թյան պրո ֆե-

սոր Թոմպ սո նը նկա տում է. «Այն տե ղե րում, որտեղ Քում րա նի 

սուրբգ րա յին բնագ րե րի և մա սո րե թյան բնագ րի մի ջև տա րըն-

թերց վածք ներ են նկատ վում, պատճառն այն է, որ դրանք (Քում-

րա նի բնագ րե րը) հա ճախ հե տևում են հու նա կան Յո թա նաս նի-

ցին, ո րը մի շարք տե ղե րում տար բեր վում է հրեա կա նից: Բա ցի 

այդ, պարզ է, որ այդ ժա մա նակ նե րում հրեա կան Աստ վա ծաշն չի 

գրչագ րեր գո յու թյուն ու նեին, ո րոնք տար բեր վում էին թե՛ ժա մա-

նա կա կից մա սո րե թյան և թե՛ Յո թա նաս նի ցի հու նա կան բնա գրե-

րից»1: Ի շարս այ լոց` Քում րա նի բնագ րե րի քննու թյու նը ցույց 

տվեց, որ շատ դեպ քե րում Յո թա նաս նի ցի բնա գիրն ան հա մե մատ 

ա վե լի ստույգ է, քան առ այ սօր հա մար վել է2:

Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի հուն գա րա ցի պրո ֆե սոր Գե զա 

Վեր մե սը` Հրեա կան հե տա զո տու թյուն նե րի բրի տա նա կան ըն-

կե րու թյան ա ռա ջին նա խա գա հը, նշում է, որ Քում րա նի այս նո-

րագ յուտ նյու թե րը ձեռք բե րած Սուրբ Գրքի բնագ րե րի և դա րե րի 

ըն թաց քում նրա ձե ռագ րա կան ա վան դույ թի հե տա զո տող ներն ու 

մաս նա գետ նե րը «այժմ ի զո րու են ի րենց եզ րա կա ցու թյուն նե րում 

ա ռա վել մեծ ճշտու թյան հաս նելու, ի զո րու են հե տևել այն ու ղուն, 

ո րով ան ցել է սուրբգ րա յին բնա գի րը մինչ ներ կա յիս իր իս կա կան 

տես քն ստա նա լը: Ընդս մին, նրանք ի զո րու են ցույց տա լ, որ բնա-

գի րը վեր ջին եր կու հա զա րամ յա կի ըն թաց քում ընդ հա նուր առ-

մամբ ան փո փոխ է մնա ցել»3:

2. Հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ Քում րա նի սուրբգ րա-

յին ձե ռագ րե րի մեջ ա մե նա մեծն ու ա մե նա ամբողջականը` Ե սա յու 

գրքի եր կու, Սաղ մո սա րա նի ու Ղև տա կան  գրքի մեկական պա-

պի րուս ներն են: Հատ կան շա կան է, որ «Ե սա յու գրքի ձե ռա գի րը 

գրե թե բա ցար ձա կա պես հա մընկ նում է այ սօր մեր ու նե ցած մա-

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 264.
2 Տե՛ս  Vos H. F. Op. cit. P. 56.
3 Vermes G. Ibid.
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սո րե թյան բնագ րին»1: Այս պա պի րու սը «են թադ րա բար գրվել է 

Ք. ա. I դա րի սկզբում»2:

3. Քում րա նի բնագ րե րը պարզորոշ ցույց են տա լիս, որ մա սո-

րե թյան բնա գի րը շատ հին է: Թե պետ այն իր վերջ նա կան տես քը 

միայն հա ջորդ դա րե րում է ստա ցել, նրա կազ մու թյան սկզբնա վո-

րու մը թվագր վում է առն վազն Ք. ա. I դա րով: Հա վա նա բար յո թա-

նա սուն թարգ մա նիչ նե րը Ե գիպ տո սում դույզն–ինչ այլ բնագ րից 

են օգտ վել, ո րը, սա կայն, Պա ղես տի նում հայտ նի էր, ին չը հաս-

տատ վում է Քում րան յան նյու թե րով:

Բա ցի այդ, այն փաս տը, որ «Դա նիե լի գրքի ոչ թե մեկ, այլ 

բազ մա թիվ օ րի նակ նե րի բա զում պա տա ռիկ ներ են հայտ նա բեր-

վել, այս գրքի` Ք. ա. 100 թվից շատ ա ռաջ գրված լի նե լու խո սուն 

վկա յու թյունն է, քան զի գրքե րը ձեռ քով էին ար տագր վում, և շատ 

ժա մա նակ էր անց նում նախ քան բնագ րի բազ մա ցումն ու լայն 

տա րա ծու մը»3:

4. Մեռ յալ ծո վի պա պի րուս նե րը ցույց տվե ցին, որ այդ տա-

րի նե րին հայտ նի և Պա ղես տի նում կեն ցա ղա վա րող հրեա կան 

Սուրբ Գրքի` ի րա րից տար բեր վող զա նա զան խմբագ րու թյուն ներ 

գո յու թյուն ու նեին: Ուս տի հրեա նե րը սուր անհ րա ժեշ տու թյուն 

ու նեին ո րո շե լու, թե որն է պետք ճա նա չել իբ րև միակ ըն կալ յալ 

բնա գիր: Ի վեր ջո րաբ բի նե րը քրիս տո նեա կան դա րաշր ջա նում 

կա տա րե ցին ի րենց ընտ րու թյու նը: Նրանք գոր ծում էին ա վան դու-

թյան (մա սո րա յի) հա մա ձայն, ո րը գե րիշ խում էր քրիս տո նեա կան 

դա րաշր ջա նի ա ռա ջին դա րե րում: Չի բա ցառ վում, որ հինկ տա կա-

րան յան մեջ բե րում նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնց հան դի պում ենք 

Նոր Կտա կա րա նում և ո րոնց տե ղը Հին Կտա կա րա նում դժվա րու-

թյամբ ենք գտնում, բա ցատր վի այն հան գա ման քով, որ Հին Ե կե-

ղե ցու ժա մա նակ նե րում տար բեր բնագ րեր են կեն ցա ղա վա րել4:

5. Քում րա նի ձե ռագ րե րի ե րևան գալու ա ռա ջին ա միս նե րին 

և նախ քան բնագ րե րի ման րազ նին հե տա զո տու թյու նը ո րոշ գիտ-

1  Vos H. E. Op. cit. P. 55-56.
2  Short A. R. Op. cit. P. 45.
3  Short A. R. Op. cit. P. 46.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 264-265.
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նա կան ներ հա վա սա րու թյան նշան էին դնում Քում րա նի հա մայն-

քի ան դամ նե րի կյան քի ու ուս մուն քի և վաղք րիս տո նեա կան Ե կե-

ղե ցու մի ջև: Նույ նիսկ կար ծիք հայտն վեց, որ քրիս տո նեու թյան 

ա կունք նե րը հարկ է փնտրել Քում րան յան հա մայն քում: Սա կայն 

ըստ Թոմպ սո նի՝ «ա ռա վել հան գա մա նա լից վեր լու ծու թյու նը ցույց 

է տա լիս, որ այս պատ կե րն ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա-

նում: Այս եր կու հա մա կար գե րի մի ջև վիթ խա րի անջր պետ գո յու-

թյուն ու նի: Եվ բա ցար ձա կա պես ո րևի ցե հիմք չկա հա մա րե լու, որ 

քրիս տո նեու թյու նը կապ ված է Քում րա նի ա ղան դի հետ»1: Այս պի-

սով, Կում րա նի հա մայն քը «Քրիս տո սի Ե կե ղե ցու նա խա տի պը չէ: 

Այս հա մայն քը միան գա մայն այլ նպա տակ ներ էր հե տապն դում»2:

6. Բա ցար ձա կա պես չկան նաև ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի կա պեր 

Տեր Հի սուս Քրիս տո սի ան ձի ու ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րի և Քում-

րա նի հա մայն քի մի ջև: Քում րա նի «Բա րե պաշ տու թյան ու սու ցի չը» 

եր բեք ի րեն Մե սիա չի հա մա րել, հա մայն քի ան դամ նե րը` նույն-

պես, բա ցի այդ ո րևի ցե տե ղե կու թյուն չկա այն մա սին, թե ինչ պես 

է նա մա հա ցել: Մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո ս ապ րել է Քում րա նի 

մարդ կան ցից միան գա մայն տար բեր կյան քով: Տի րոջ և այս հա-

մայն քի վար դա պե տու թյուն նե րում կա րող էին նման գա ղա փար-

ներ շրջանառվել, սա կայն դա պայ մա նա վոր ված է նախ նրա նով, 

որ Տերն ըն դու նում էր այն նույն սրբա զան բնա գի րը, ո րից հա-

մայնքն էր օգտ վում, և երկ րորդ` Նա մար դե ղա ցել և երկ րի վրա 

ապ րել է այն ժա մա նակ, երբ շա տերն էին խո սում միև նույն մեծ 

ճշմար տու թյուն նե րից: Աստ վա ծա մարդ Տեր Հի սուս Քրիս տո ս 

բազ մա թիվ կա րևո րա գույն կող մե րով է Քում րա նի մարդ կան ցից 

տար բեր վում, ինչ պես Իր կյան քով և շփում նե րի բնույ թով, այն-

պես և Իր վար դա պե տու թյուն նե րում պար փակ ված ա ռանձ նա հա-

տուկ զո րու թյամբ3:

1 Tompson J. A. Op. cit. P. 267; Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 266
2 Short A. R. Op. cit.
3 Tompson J. A. Op. cit. P. 268; Fritsch C. T. Op. cit. P. 116-124; Bruce F. F. Op. cit. 

P. 131-137; Greystone G. The Dead Sea Scrolls and the Originality of Christ. L., 
1955.
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7. Քում րա նի և Նոր Կտա կա րա նի բնագ րե րում հան դի պող 

լեզ վի ու մտքի շա րադր ման նմա նու թյուն նե րը միան գա մայն բնա-

կան են: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ ա ռա ջին քրիս տոն յա նե-

րը` հան ձին Աստ վա ծա մարդ Տի րոջ, տես նում էին սպա ռիչ և կաս-

կա ծի տե ղիք չտվող պա տաս խանն այն բա րե պաշտ հրեա նե րի 

ակն կա լիք նե րի, ով քեր, Քում րա նի հա մայն քին ան դա մագրված 

մարդ կանց նման, հոգ նել էին այդ  ժամանակներում իշ խող չա-

րու թյու նից ու հա վա տու րա ցու թյու նից: Քում րա նա ցի ներն այդ 

ժա մա նակ նե րին բնո րոշ մարդ կանց` Մե սիա յի լար ված ու բուռն 

սպաս ման վառ օ րի նակն էին: Բա ցի այդ, Հին Կտա կա րա նի 

ո րոշ գրքե րի մեկ նու թյուն ներ բո վան դա կող Քում րա նի ձե ռագ րե-

րը ցույց են տա լիս, որ այս հա մայն քը մեկ նում էր Սուրբ Գիր քը 

տվյալ ժամանակաշրջանում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի 

լույ սի ներ քո, և որ մեկ նիչ ներն «ի րենց` Մե սիա յին սպա սող հա-

տուկ միու թյուն էին հա մա րում»1:

Մե սիա յի սպա սու մը պսակ վեց Աստ վա ծա մար դու` մեր Տեր 

Հի սուս Քրիս տո սի հայտ նու թյամբ: Տի րոջ Ան ձի այս մե սիա կան 

կող մը Կում րա նի մարդ կանց կա տար յալ հիաս թա փու թյուն նե րով 

լի սպա սե լիք նե րի սրտա ռուչ և զգա յա ցունց հա կադ րու թյան վկա-

յու թյունն է:

1  Short A. R. Op. cit. P. 46.
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ՆՈՐ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎԻԹ ԽԱ ՐԻ 
ԵՎ ՀԱ ՐԱ ՃՈՒՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Պետք չէ զար մա նալ որ հնա գի տու թյունը, ի տարբերություն 

Հին Կտակարանի` ա վե լի քիչ նյու թեր է ըն ձե ռում Նոր Կտա կա-

րա նի վե րա բեր յալ: Դրա բա ցատ րու թյու նը դյու րին է. բանն այն 

է, որ Հին Կտա կա րա նում տեղ 

գտած անց քերն ընդգր կում են 

մոտ եր կու  հա զար տար վա ժա-

մա նա կա հատ ված` նա հա պետ-

նե րի ժա մա նակ նե րից սկսյալ և 

հա ջորդ ժա մա նա կաշր ջա նը նե-

րառ յալ: 

Մով սե սից մին չև Եզ րաս մոտ 

1000 տա րի է: Իսկ մեր Տեր Հի-

սուս Քրիս տո սի հա սա րա կա կան 

ա ռա քե լու թյու նից (ըստ Մատ-

թեոս ա ռաք յա լի ա ռա ջին Ա վե-

տա րա նի ժա մա նա կագ րա կան 

շղթա յի) մին չև Գործք Ա ռա քե լո-

ցի ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը 

հա զիվ դա րի մեկ եր րոր դը կազ-

մի: Ե թե այս ժա մա նա կա հատ վա-

ծին նաև հա վե լենք Հով հան նես 

ա վե տա րան չի ե րեք թղթե րին ու 

Հայտ նու թյան գրքին նա խոր-

դող պատ մա կան անց քե րը, հան-

րա գու մա րում վաթ սուն տա րի 

կստա նանք:
Բարի հովիվը: Անտիկ արձան: 
Լատերանյան թանգարան:
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Ավելին, Հին Կտա կա րա նում նկա րագր վող անց քե րը բազ-

մա թիվ երկր նե րում են ծա վալ վում` ընդգր կե լով աշ խար հագ րա-

կան լայ նա ծա վալ տա րածք` Ե գիպ տոս, Հոր դա նան, Պա ղես տին, 

Ա սո րիք, Ի րաք, Ի րան (Պարս կաս տան): Հին Կտա կա րա նը ներ-

կա յաց նում է Իս րա յե լից ժո ղովր դի տա ռա պա լից և խռո վա հույզ 

պատ մու թյու նը, այ նինչ Նո րը` հիմ նա կա նում Աստ վա ծա մարդ Տի-

րոջ պատ կերն ու վար դա պե տու թյու նը, ինչ պես նաև` ա ռաք յալ նե-

րի կյանքն ու քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյու նը (միայն ընդ հա նուր 

գծե րով) և սա կա վա թիվ այլ ան ձանց խոս քե րը: Այս ա մե նը գե-

րա զան ցա պես տե ղի է ու նե ցել Պա ղես տի նում, Կիպ րո սի մի քա-

նի քա ղաք նե րում, Ա սո րի քում, Փոքր Ա սիա յում, Հու նաս տա նում, 

Մալ թա յում և Հռո մում:

 Հնա գետ նե րի և Նոր Կտա կա րա նի բնագ րագետ նե րի մի ջև 

վի ճա հա րույց հար ցեր գրե թե չկան: Սա պայ մա նա վոր ված է այն 

հան գա ման քով, որ Մի ջերկ րա կա նի  պատ մու թյան հու նա–հռո-

մեա կան շրջա նը, նախ քան նո րա գույն պե ղում ներ սկսե լը, ան հա-

մե մատ ա վե լի լավ էր ու սու մնա սիր ված, քան ա րևել յան երկր նե րի 

պատ մու թյու նը: 

Նորկ տա կա րան յան շրջա նի վե րա բեր յալ հնա գի տա կան նյու-

թերն ա վե լի աղ քա տիկ են հինկ տա կա րան յա նից նաև այն պատ-

ճա ռով, որ Նոր Կտա կա րա նի հետ կապ ված վայ րե րը դա րե րի ըն-

թաց քում մշտա պես խիտ բնա կեց ված են ե ղել: Սա դժվա րաց նում 

է հնա գետ նե րի աշ խա տանք նե րը. դյու րին չէ խիտ բնա կեց ված 

շրջան նե րում պե ղում ներ անց կաց նել:

Հազ վագ յուտ չեն նաև այն դեպ քե րը, երբ հնա գի տա կան աշ-

խա տանք նե րը խաթար վում են կամ եր կար ժա մա նա կով կա սեց-

վում ռազ մաքա ղա քա կան պատ ճառ նե րով: Պա ղես տի նում, ինչ-

պես և այլ երկր նե րում, որտեղ քայ լել են ա ռաք յալ նե րը և հատ-

կա պես Պո ղոս ա ռաք յա լը, կան վայ րեր, ո րոնք գործ նա կա նում 

անհ նար է պե ղել:

Չնա յած դրան, ինչ պես նկա տում է հնա գետ Օլբ րայ թը՝ 

«սուրբգ րա յին պատ մու թյան այս շրջա նի (այ սինքն` Նոր Կտա-

կա րա նի շրջա նի) հնա գի տու թյու նը հի մա էլ վիթ խա րի և տա րեց-
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տա րի ա ճող կա րևո րու թյուն ու նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում»1: 

Բա ցի այդ մեր թվար կու թյան I դա րում, երբ ծա վալ վում էին Նոր 

Կտա կա րա նի բո լոր անց քե րը, ար դեն հա րուստ գրա կա նու թյուն 

կար: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ հնա գետ նե րի ձե ռամբ ձե ռագ րե-

րից, մե տաղ յա դրամ նե րի գրու թյուն նե րից և հի նա վուրց փլա-

տակ նե րից ե րևան հան ված հա րուստ գրա վոր նյու թե րը միշտ էլ 

շատ օգ տա կար են ե ղել և դեռ կլի նեն:

Նախ քան հնա գի տա կան այլ պե ղա ծո նե րի քննու թյու նն սկսե-

լը, հարկ է, թե կու զև մի քա նի խոս քով, անդ րա դառ նալ Նոր Կտա-

կա րա նի բնագ րե րի առկա ձե ռագ րե րին2: Ի հար կե, որ քան հայտ նի 

է, տվյալ պա հին Նոր Կտա կա րա նի բո լոր գրքե րի բնօ րի նակ նե րը 

կորս ված են: Չնա յած դրան, ինչ պես ի րա վացիորեն նշվում է՝ «հե-

տա զո տող ներն ի րենց խնդի րը տես նում են Հի սու սի մի ջա վայ րը 

և շրջա պա տը վե րար տադ րե լու և այն վայ րե րի ո րոն ման մեջ, ուր 

Նա ապ րել, ու սու ցա նել և մա հա ցել է»: Սա կայն «Հի սու սի կյան-

քը կապ ված չէ մի այն պի սի բա նի հետ, ո րն աշ խար հում նյու թա-

կան հետ քեր է թող նում, զո րօ րի նակ` ար քա յա կան պա լատ ներ, 

տա ճար ներ, ռազ մա կան ար շա վանք ներ, հրո ճա րակ դար ձած 

քա ղաք ներ ու երկր ներ»: «Այս տեղ (հե տա զո տող նե րի հա մար) 

մի միայն մի ու ղե կից կա», այն է` Նոր Կտա կա րա նը: Ա սենք, որ 

«հու նահռո մեա կան պատ մու թյան ոչ մի անցք, դա սա կան մա տե-

նագ րի ոչ մի ձե ռա գիր իր` ա վե լի ուշ շրջա նում աշ խար հը ո ղո ղած 

հնա մե նի պատ ճեն նե րի քա նա կով, նույ նիսկ հե ռա վոր կեր պով չի 

հաս նում Նոր Կտա կա րա նի ձե ռագ րե րի թվին: Դրանք հա զար ներ 

են, ընդ ո րում վա ղե մա գույն ձե ռագ րե րի (Նոր Կտա կա րա նի մա-

տենագիր նե րի) և Քրիս տո սի ժա մա նակ նե րի մի ջև ըն դա մե նը մի 

քա նի տաս նամ յակ է ըն կած»2:3

1 Albright W. F. The Archaeology of Palestine. Fully revised. Penguin Books, 1960. P. 
238. 

2 Այս հար ցի շուրջ ամ փոփ, բայց կա րևոր ու լավ փաս տարկ ված աշ խա տու թյուն կա` 
Σιαμάκης Κ. Ἡ παрάδοσι тοῦ κειμένου τῆς Ἁγίας Γрαϕῆς. Ἒκδ. Ἱ. Мητрοπόλεως 
Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, Θεσσαλονίκη,1995.

2 Keller W. ‘H. Bίβλος…Σ. 462.
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ՆՈՐ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ ԳՐՔԵ ՐԻ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հու նահռո մեա կան հնա դա րի դա սա կան մա տե նագ րի ոչ մի 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն օժտ ված չէ հարազատու թյան այն 

աս տի ճա նով, ինչ պի սին Նոր Կտա կա րա նի բնագ րեր բո վան դա-

կող ձե ռագ րե րի պա րա գա յում է: Նոր Կտա կա րա նի գրչագ րե րի 

քա նակն ան հա մե մատ ա վե լի մեծ է, քան ո րևէ ան տիկ հե ղի նա կի 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճեն նե րը: Մեր գրա դա րան նե րը 

բա ռա ցիո րեն առ լե ցուն են Նոր Կտա կա րա նի գրչագ րե րով: Մեր 

տրա մադ րու թյան տակ ե ղած նրա ձե ռագ րե րի քա նակն անց նում է 

4000–ի սահ մա նա գի ծը, ո րոն ցից մի քա նի սը IV դա րով են թվագր-

վում: Ա ռանձ նա կի ու շագ րավ է հե տև յալ հան գա ման քը. դա սա կան 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի բնագ րեր պա րու նա կող վա ղե մա գույն 

ձե ռա գիր օ րի նա կը վե րագր վում է IX դա րին, այ նինչ Նոր Կտա կա-

րա նի հնա գույն ձե ռագ րե րը (մեծ կամ փոքր աս տի ճա նի կցկտուր 

պա պի րուս ներ) թվագր վում են Քրիս տո սի ապ րած ժա մա նա կից 

ըն դա մե նը մի քա նի տաս նամ յակ ուշ շրջա նով1:

Հար յուր տա րի ա ռաջ Նոր Կտա կա րա նի հնա գույն ձե ռա գի-

րը IV դա րում կազմ ված Վա տի կա նի B 2կո դեքսն* էր: Սա կայն 

այդ ձե ռա գիր մատ յանն այն քան էլ ամ բող ջա կան չէ: Բա ցի այդ, 

այն պահ վում է Վա տի կա նի գրա դա րա նում և 1481 թվից ի վեր 

ան մատ չե լի է ձե ռագ րա գետ նե րի հա մար: Այս պես, երբ 1845 թ. 

անգ լիա ցի ա կա նա վոր գիտ նա կան և ձե ռագ րա գետ Թրե ջել զը ձե-

ռա գիրն ըն դօ րի նա կե լու նպա տա կով Հռոմ այ ցե լեց, գրա դա րա-

նա վար նե րը նրան ար գե լե ցին իր հետ գրչա ծայր ու թուղթ տա-

նել սրահ: Իսկ երբ գեր մա նա ցի աստ վա ծա բան և ձե ռագ րա գետ 

Կոս տան դին ֆոն Թի շեն դոր ֆը 1846 թ. փոր ձեց նույն բանն ա նել, 

նրան թույ լատ րե ցին օ րա կան ըն դա մե նը ե րեք ժամ աշ խա տել 

բնագ րի հետ: Իսկ երբ հա մար ձակ վեց մի քա նի էջ պատ ճե նել, 

1 Σιαμάκης Κ. Ἡ παрάδοσι…
* Կո դեքս – Ձե ռա գիր մատ յան:
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Հռո մի պա պի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը իս կույն ևեթ խլե ցին գրա դա-

րան այ ցե լե լու թույլտ վու թյու նը1:

1844, 1853 և 1859 թվե րին ֆոն Թի շեն դոր ֆը Սի նա յի սուրբ 

Ե կա տե րի նա վան քում ի մի հա վա քեց մոտ 350 թ. թվագր վող մի 

ձե ռագ րի ամ բող ջա կան բնա գի րը, որն այդ օր վա նից ի վեր «Սի-

նա յա կան ձե ռա գիր մատ յան» (א – Ա լեֆ կո դեքս) ան վամբ կնքվեց: 

Ժա մա նա կագ րո րեն Վա տի կան յան ձե ռա գիր մատ յանն ա վե լի 

հին է, սա կայն ամ բող ջա կան չէ: Իր հեր թին Սի նա յա կան կո դեք սը 

բո վան դա կում է ողջ Նոր Կտա կա րա նը և Հնի զգա լի մա սը: Ներ-

կա յումս պահ վում է Բրի տա նա կան թան գա րա նում:

1627 թ. Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիարք Կյու րեղ Լուկա րի սը 

անգ լիա կան թա գա վոր Կառլ II–ին Հին և Նոր Կտա կա րան նե րի 

մեկ այլ ձե ռա գիր նվի րեց, ո րը կազմ վել է V դա րի ա ռա ջին կե սին 

Ա լեք սանդ րիա յում: Նույն Բրի տա նա կան թան գա րա նում պահ վող 

այս ձե ռա գիր մատ յանն «Ա լեք սանդր յան» (կո դեքս A) է կոչ վում 

և ընդգր կում է Աստ վա ծաշն չի բո վան դակ բնա գի րը` բա ցա ռու-

թյամբ մի քա նի ա ռան ձին հատ ված նե րի:

1931 թ. Նոր Կտա կա րա նի 126 ձե ռագ րեր (պա պի րուսե) հայտ-

նա բեր վե ցին: Մոտ 240 թվա կա նին պատ կա նող այս ձե ռագ րե րը 

Ե գիպ տո սից են: Ե գիպ տո սից պա պի րուս նե րի ևս մեկ հա վա քա-

ծու ընդգր կում է Հով հան նու Ա վե տա րա նի գրչա գի րը, ինչ պես նաև 

Պետ րո սի և Հու դա յի թղթե րը: Սույն գրչա գի րը վե րագր վում է երկ-

րորդ դա րի վեր ջին:

1935 թ. Կ. Գ. Ռո բերտ սը մի բնա գիր հրա պա րա կեց, ո րը պա-

պի րու սե մի փոք րիկ պա տա ռիկ էր: Այն գտնվել է 1920 թ.. մի ե րե-

սին պահ պան վել էր Հով հան նու Ա վե տա րա նի բնագ րի մի հատ-

ված (18. 31–33), իսկ մյու սին` նույն գլխի 37–38 հա մար նե րը: Խոս-

քը ձե ռագ րի թեր թի մի հատ վա ծի մա սին է, ո րը են թադ րա բար 130 

էջ է պա րու նա կել: Այս պա պի րու սի պա տա ռի կը տրա մադ րել էր 

Ջոն Ռայ լենդ սը, ով այն պա հում էր Ման չեսթ րում` իր անձ նա կան 

գրա դա րա նում: Ին քը` պա պի րու սը, այն քան էլ մեծ չէ, սա կայն չա-

փա զանց ար ժե քա վոր է: Հնա գետ նե րը պնդում են, որ սույն բնա-

1 Short A. R. Op. cit. P. 49.

24 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն



370 

գիրն իր գրու թյան ժա մա նա կով վե րագր վում է Տրո յա նոս կայ սեր 

դա րաշր ջա նին (գա հա կա լել է 98 թ. մին չև 117 թ.) կամ էլ, ինչն 

ա ռա վել հա վա նա կան է, բնա գիրն ի հայտ է ե կել 135 թ. մա հա ցած 

Ադ րիա նո սի օ րոք1:

Այս պես այս ձե ռա գիրն այ սօր Աստ վա ծաշն չի բո լոր հայտ նի 

ձե ռագ րե րից ա մե նա հինն  է: Նրա վիթ խա րի ար ժե քը պայ մա նա-

վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ ձե ռագ րի շնոր հիվ հաս-

տատ վում է հե տև յալ փաս տը. այն է` Հով հան նու Ա վե տա րա նը 

գո յու թյուն ու ներ և կեն ցա ղա վա րում էր Ե գիպ տո սում` ա վե տա-

րան չի մա հից շատ չան ցած: 

Սըր Ֆրե դե րիկ Քեն յո նը, այս դա րա կազ միկ վա վե րագ րի ար-

ժեքն ընդգ ծե լով, գրում է. «Ինչ էլ որ լի նի` սա ի րե ղեն ա պա ցույց է, 

ո րն աստ վա ծա բա նա կան ա չա ռու թյուն նե րի վրա չի խարսխ վում, 

և քա նի որ այս փաստն ըն դուն վում է պա պի րուս նե րի թվագր ման 

ո լոր տի բո լոր մաս նա գետ նե րի կող մից, տվյալ բնա գի րը կա րե լի է 

հատ կո րո շել իբ րև հա վաս տի վկա յու թյուն: Այս պի սով, ըստ առ կա 

փաս տե րի` Հով հան նու Ա վե տա րա նի մա տե նագր ման ժա մա նա կը 

կա րե լի է վե րագ րել I դա րին, քան զի մինչ լայն տա րա ծում գտնե լը 

ինչ–որ ժա մա նակ պետք է անց ներ: Ըստ քրիս տո նեա կան ա վան-

դու թյան` սկզբից ևեթ սույն բնագ րի գրու թյան ժա մա նա կը I դա րի 

վերջն է հա մար վել: Նոր Կտա կա րա նի մյուս գրքե րի վե րա բեր յալ 

շատ բան չգի տենք: Ան կաս կած հա մա տե սա կան Ա վե տա րան նե րը 

(Մատ թեո սի, Մար կո սի և Ղու կա սի) զգա լիո րեն ա վե լի վաղ շրջա-

նից են, քան չոր րորդ Ա վե տա րա նը (…): Բաուե րի դպրո ցի գերքն-

նա դա տա կան տե սու թյուն նե րը դա դա րե ցին գո յու թյուն ու նե նա-

լուց ի րենց իսկ անճշ մար տա ցիու թյան պատ ճա ռով»: Այ նու հե տև 

Քեն յո նը եզ րա կաց նում է. «Նոր Կտա կա րա նի գրքե րի իս կու թյու-

նը, ինչ պես և ընդ հա նուր ամ բող ջա կա նու թյունն ու ճշտու թյու նը, 

կա րող են վերջ նա կա նա պես հաս տատ ված համարվել»2:

1 Albright W. F. The Archaeology of Palestine…P. 239 Տե՛ս նաև «Ἐκκλησία» հան դե-
սը Ἔтος 14, № 19,9 Μαΐου 1936, Σ. 146

2 Vos H. F. Op. cit. P. 51-52; Kenyon F. G. The Bible and Modern Scholarship. L., 
Murray,1948. P. 21,52.
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1935 թ. Հ. Ի. Բելլն ու Տ. Կ. Սկի տը ևս մեկ պա պի րու սե պա-

տա ռի կի բնա գիր հրա պա րա կե ցին, որն իր չա փե րով գե րա զան-

ցում էր Ջոն Ռայ լենդ սի գրա դա րա նի օ րի նա կին: Այս պա տա ռի կը 

Բրի տա նա կան թան գա րա նում է պահ վում: Բել լի և Սկի տի պա-

պի րու սը (չորս էջ) հիմ նա կա նում չորս Ա վե տա րան նե րի և հատ կա-

պես Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի վրա հիմն ված Քրիս տո սի կյան քի 

մա սին մաս նա կի պա տում ներ է բո վան դա կում: Այս պա պի րու սի 

է ջե րին «Բառ առ բառ Հով հան նու Ա վե տա րա նից ար տա հայ տու-

թյուն ներ1» հայտ նա բեր վե ցին: Այն թվագր վում է Ջ. Ռայ լենդ սի 

գրա դա րա նի օ րի նա կի ժա մա նա կով` II դա րի կե սով2:

Հնա գետ սըր Ֆ. Քեն յո նի եզ րա հան գու մից հե տևում է, որ 

հայտ նա բեր ված Նոր Կտա կա րա նի ձե ռագ րե րը պա տե հու թյուն 

ըն ձե ռե ցին այն քան մո տե նա լու Ա վե տա րան նե րի գրու թյան ժա-

մա նա կին, որ կա րո ղա ցանք զգալ, ինչ պես նկա տում է Վո սը. 

«սուրբ ա ռաք յալ նե րի շնչա ռու թյու նը»3: Այս պես ու րեմն` Հի սու սի 

կյան քի և Ա վե տա րան նե րի կազ մու թյան մի ջև ըն կած ժա մա նա-

կա հատ վածն այն քան կարճ է, որ անհ նա րին է դարձ նում Աստ-

վա ծա մար դու պատ մա կան անձ նա վո րու թյան շուրջ լե գենդ ներ և 

ա ռաս պել ներ հյու սե լը: Հե տևա բար Ա վե տա րան նե րի հե ղի նակ նե-

րը Քրիս տո սին նկա րագ րե ցին այն պի սին, ինչ պի սին որ էր ի րա-

կա նում, այ սինքն` Աստ ծո Որ դի և Բան, Ով շատ տե ղե րով շրջեց` 

«բա րիք ա նե լով և սա տա նա յից բո լոր բռնված նե րին բժշկե լով» 

(Գործք. 10. 38), և ի վեր ջո խաչ վեց, հա րու թյուն ա ռավ ու եր կինք 

համ բարձ վեց:

Այ սօր Նոր Կտա կա րա նի վա ղե մի ձե ռագ րե րը դա սա կան մա-

տե նա գիր նե րի ձե ռագ րե րի հետ բաղ դա տե լիս` այս պի սի պատ կեր 

է հառ նում մեր ա ռաջ:

1. Ար դեն հի շա տա կել ենք, որ Նոր Կտա կա րա նի ձե ռագ րե-

րի թի վն անց նում է 4000–ի սահ մա նա գի ծը, ո րոն ցից մի քա նի-

սը IV դա րից են, իսկ քիչ թե շատ կցկտուր պա պի րու սե պա տա-

ռիկ նե րը մին չև իսկ վե րագր վում են II դա րին: Նշենք, որ այլ հին 

1 Տե՛ս «Ἐκκλησία» հան դե սը, նույն տե ղում:
2 Albright W. F. Op. cit. P. 239; Kenyon F. G. Op. cit. P. 22,23.
3 Vos H. F. Op. citP. 52.
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մա տե նա գիր նե րի ձե ռագ րեր շատ քիչ են պահ պան վել: Ճիշտ է, 

79 թ. Վե զուվ հրաբ խի ժայթք մամբ լա վա յի տակ առն ված Հեր-

կու լա նիում (Կամ պա նիա յում` Ի տա լիա յի հա րա վի հնա գույն 

շրջա նում) քա ղա քում Ռայ լենդ սի և Բրի տա նա կան թան գա րա նի 

պա պի րուս նե րից ա վե լի հին հու նա րեն ձե ռագ րեր հայտնաբեր-

վե ցին, ո րոնք, այ նուա մե նայ նիվ, սա կա վա թիվ մաս նա գետ նե րի 

հե տաքրք րու թյունն են շար ժում: Հու լիոս Կե սա րի «Նո թեր Գաղ-

ղիա կան պա տե րազ մի մա սին» եր կի բնագ րի ըն դա մե նը ի նը կամ 

տաս պատ շաճ գրչագ րեր կան, ընդ ո րում դրան ցից հնա գույ նն 

ըն դօ րի նակ վել է Կե սա րի մա հից 900 տա րի անց (այ սինքն` մոտ 

850 թ.): Նույնն է նաև Թու կի դի դե սի «Պատ մու թյան» պա րա գա-

յում. մեզ հայտ նի են այդ ստեղ ծա գոր ծու թյան ութ ձե ռագ րեր, 

ո րոն ցից վա ղե մա գույ նը թվագր վում է 900 թվա կա նով: Նույնն է 

նաև բազ մա թիվ դա սա կան հե ղի նակ նե րի պա րա գա յում: Սա կայն 

Նոր Կտա կա րա նի դեպ քում մենք առն վազն 40 ձե ռա գիր ու նենք, 

ո րոնց տա րի քն անցնում է 1000 տա րուց1:

2. Վեր ջին նկա տա ռու մը հար կադ րում է ու շադ րու թյուն դարձ-

նել հե տև յալ հան գա ման քի վրա. հռչա կա վոր հույն և հռո մեա ցի 

մա տե նա գիր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը և առ հա սա րակ դա-

սա կան հնա դա րից մեզ հա սած ձե ռագ րե րը ոչ միայն Նոր Կտա-

կա րա նի ձե ռագ րե րից քիչ են, այ լև նաև ա վե լի ուշ շրջա նից են: 

Այս պես` Հո մե րո սի` մեզ հա սած հնա գույն բնա գի րը պատ կա նում 

է XIII դա րին: Տա կի տե սի միակ հնագույն բնա գի րը թվագր վում է 

վե րածնն դի դա րաշր ջա նին ան մի ջա պես նա խոր դող ժա մա նա կով: 

Բա ցա ռու թյամբ, թե րևս, մի քա նի պա տա ռիկ նե րի` առ հա սա րակ 

հույն դա սա կան նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի` IX դա րից վաղ 

ըն դօ րի նակ ված ձե ռագ րեր գո յու թյուն չու նեն2: Պլա տո նի եր կա սի-

րու թյուն նե րի ձե ռագ րե րից ա մե նա վա ղը IX դա րով է թվագր վում, 

այ սինքն` Պլա տո նի գոր ծե րի ստեղ ծու մից տաս ներ կու դար անց3:

1 Short A. R. Op. cit. P. 50.
2 Тρεμπέλας Π. Ν. Ἀπολογητικαὶ Μελέται, T. E´, Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ. Ἒκδ. «Ὁ 
Σωτήρ», Ἀθῆναι. Σ. 39.

3  Տե՛ս «Ἐκκλησία» հան դե սը, էջ 146.
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3. Նոր Կտա կա րա նի հու նա րեն բնագ րի ձե ռագ րե րի այս 

զանգ վա ծին հարկ է դա սել նաև ա վե տա րա նա կան բնագ րե րով 

ծի սա մատ յան նե րի ա վե լի քան մե կու կես հա զար օ րի նակ նե րը, 

ո րոնք մե ծավ մա սամբ կազմ ված են ծի սա կան տա րե կան շրջա-

նում կար դաց վող ա վե տա րա նա կան ըն թերց վածք նե րից: Կան 

15 հին լե զու նե րով թարգ մա նու թյուն ներ նույն պես, զո րօ րի նակ` 

հին ա սո րա կա նը («Պեշ իթան», ո րը թարգ մա նա բար նշա նա-

կում է հա սա րակ), ղպտիա կա նը և մյուս նե րը, ո րոնք վկա յում են 

տվյալ թարգ մա նու թյուն նե րի հա մար հիմք ծա ռա յած հու նա կան 

սկզբնաղբ յու րի գո յու թյան մա սին: Ի լրումն սրա` Հին Ե կե ղե ցու 

հայ րե րի եր կա սի րու թյուն նե րում բազ մա թիվ նորկ տա կա րան յան 

մեջ բե րում ներ կան այլ` ա վե լի վաղ, բայց ներ կա յումս կորս ված 

ձե ռագ րե րից: 

4. Նոր Կտա կա րա նի ձե ռագ րե րի ա ռատ նյու թը ոչ միայն 

աստ վա ծա շունչ բնագ րե րի ստույգ թվագ րու թյան հնա րա վո րու-

թյուն է ըն ձե ռում, այ լև օգ նում է վա վե րաց նել այդ բնագ րե րի ար-

ժա նա հա վա տու թյու նը: Ան շուշտ, բո լոր այս ձե ռագ րե րում ո րոշ 

տա րըն թերց վածք ներ են նկատ վում: Այ սօ րի նակ տար բե րու թյուն-

նե րը բա ցատր վում են ըն դօ րի նակ ման ժա մա նակ թույլ տրված 

հնա րա վոր սխալ նե րի կամ էլ այս կամ այն շրջա նում հու նա րեն 

բա ռամ թեր քի գոր ծա ծու թյան տար բե րու թյուն նե րի հան գա ման-

քով, ինչ պես նաև գրչի` բնա գի րը շտկե լու կա մա յա կան փոր ձե-

րով՝ են թադ րելով, թե իր նա խոր դը սխալ է թույլ տվել: Հա մե նայն 

դեպս այս տար բե րու թյուն նե րն անն շան են և ա մե նևին չեն ա ղա-

վա ղում բնագ րի ի մաս տը: Այս կա պակ ցու թյամբ եր ջան կա հի շա-

տակ պրո ֆե սոր Պ. Ն. Տրեմ բե լա սը նկա տել է, որ Նոր Կտա կա-

րա նի ան վա նի քննա դատ ներ Ֆ. Ուեստ կո տի և Ֆ. Ի. Ա. Հոր տի 

կար ծի քով՝ «Ա վե տա րա նի բնագ րի 7/8–ը կաս կա ծի տե ղիք չի տա-

լիս, իսկ մնաց յա լը` 1/8–ը, մա սամբ բաղ կա ցած է մի շարք բա ռե րի 

շտկում նե րից և տա րըն թերց վածք նե րից, ո րոնք չնչին են: Բնագ րի 

բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող տա րըն թերց վածք նե րը սա կա վա-
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թիվ են և ծա վա լա յին հա րա բե րակ ցու թյան ա ռու մով կա րող են 

գնա հատ վել իբ րև ողջ բնագ րի մեկ հա զա րե րոր դից էլ պա կաս»1:

5. Սրբա զան բնագ րե րի գրիչ նե րի բա րե պաշ տու թյամբ, ու-

շադ րու թյամբ և բա րեխղ ճու թյամբ բա ցատր վող այս զար մա նահ-

րաշ ֆե նո մե նն ա ռա վել ցնցող է, ե թե հաշ վի առ նենք հին մա տե-

նա գիր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գրչագ րե րում հան դի պող 

սխալ նե րը: Տե ղին է հի շա տա կել այն փաս տը, որ միայն հռո մեա-

ցի բա նաս տեղծ Հո րա ցիո սի զա նա զան ձե ռագ րե րում հան դի պող 

տա րըն թերց վածք նե րից կա րե լի է ե րեք հա տոր կազ մել: Իսկ հռո-

մեա ցի կա տա կեր գու Տե րեն տիո սի վեց կա տա կեր գու թյուն նե րի` 

Ա վե տա րա նի ձե ռագ րե րից հա զար ան գամ պա կաս պահ պան ված 

գրչագ րե րը` 30 000 տա րըն թերց վածք ներ են պա րու նա կում, ինչ-

պես հայտ նում է Ե. Դյուպ լես սին2: Շոր տն ար դա րա ցիո րեն նկա-

տում է. «Ու շագ րավ է ոչ թե այն, թե որ քան մեծ են տար բե րու-

թյուն նե րը», ո րոնք նկատ վում են Նոր Կտա կա րա նի հին ձե ռագ-

րե րի մեծ մա սի մեջ, «այլ տար բեր ձե ռագ րե րում սրբա զան բնագ-

րե րի ար տա սո վոր և ցնցող միօ րի նա կու թյու նը»: 

6. Վեր ջում կա րե լի է նշել հե տև յա լը. քա նի որ հնա գի տու թյան 

շնոր հիվ լույս աշ խարհ հան ված հնա մե նի ձե ռագ րե րը մաս նա-

գետ նե րի կար ծի քով մե ծա թիվ նոր տվյալ ներ չեն պա րու նա կում 

ար դեն հայտ նի նե րի հա մե մատ, ա պա դա մի միայն վկա յում է այն 

մա սին, որ Նոր Կտա կա րա նի բնագ րի ա վանդ ման հարազատու-

թյունն ան բա սիր է:

«ՀԵ ՐՈՎ ԴԵՍ ԱՐ ՔԱ ՅԻ Օ ՐՈՎ»

Ըստ աստ վա ծաշ նորհ ա վե տա րա նիչ Մատ թեո սի` Քրիս-

տոս ծնվեց «Հրեաս տա նի Բեթ ղե հեմ քա ղա քում, Հե րով-

դես ար քա յի օ րով» (Մատթ. 2. 1): Նա նաև ա սում է, որ Հե րով դե սը 

«մարդ ու ղար կեց և կո տո րեց այն բո լոր մա նուկ նե րին, որ Բեթ ղե-

հե մում և նրա սահ ման նե րում էին գտնվում և եր կու տա րե կան ու 

1 Тρεμπέλας Π. Ν. Ἀπολογητικαὶ Μελέται, … Σ. 40
2 Անդ:
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դրա նից ցած էին» (Մատթ. 2. 16), որ պես զի այս ե ղա նա կով, ինչ-

պես ինքն էր խոր հում, սպա նի նաև մա նուկ Հի սու սին:

Ո՞վ էր այս Հե րով դե սը, երբ է ապ րել, իշ խել և մա հա ցել, ի՞նչ 

բար քե րի տեր մարդ էր. այս ա մե նը քաջ հայտ նի է մեծաթիվ աղբ-

յուր նե րից, ինչ պես նաև հնա գի տու թյան շնոր հիվ, ո րի օգ նու թյամբ 

հայտ նա բեր վե ցին այդ դա րաշր ջա նի ճար տա րա պե տա կան կա-

ռույց նե րի ա վե րակ նե րը: Հե րով դե սը ե դո մա ցի էր, Հա կո բի եղ-

բայր Ե սա վի հե ռա վոր զար մից: Ե դո մա ցի նե րն ապ րում էին Ե դո-

մի շրջա նում, ո րի գլխա վոր քա ղա քը Քեբ րոնն էր: Հով հան նես II 
Հյուր կա նո սն ի րեն են թար կեց ե դո մա ցի նե րին` ստի պե լով նրանց 

հու դա յա կա նու թյուն ըն դու նել և թլպատ վել: Հե րով դե սի պապ Ան-

տի պա սը Ա լեք սանդր Յան նեո սի կող մից Հրեաս տա նի կու սա կալ 

էր նշա նակ վել: Ան տի պա սին (մա հա ցել է 78 թ.) փո խա րի նեց իր 

որ դի Ան տի պատ րո սը: Նեն գա բա րո և սնա պարծ Ան տի պատ րո սը 

հա մա գոր ծակ ցում էր Հով հան նես II Հյուր կա նո սի և հռո մեա ցի-

նե րի հետ, ին չի արդ յուն քում հռո մեա ցի կայսր Հու լիոս Կե սա րը 

հաս տա տեց Հրեաս տա նի «կու սա կա լի» նրա տիտ ղո սը (47 թվին), 

իսկ Հաս մոն յան Հյուր կա նոս II–ին նշա նա կեց Ե րու սա ղե մի «քա-

Oգոստոս կայսրը: Արձանի գլուխ: 
Հռոմ, Ազգային թանգարան 

(Թերմե րի թանգարան):

Հուլիոս Կեսար: Մարմար, Հռոմ: 
Վատիկանի թանգարան:
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հա նա յա պետ և 1էթ նար քոս*»: Հե տա գա յում Ան տի պատ րոսը (մա-

հա ցել է 43 թ.) իր երկ րորդ որ դի Հե րով դե սին Գա լի լիա յի (հյու սի-

սա յին Պա ղես տին) կու սա կա լի պաշ տո նը շնոր հեց:

Հե րով դե սը ե րի տա սարդ հա սա կից սկսեց իր քա ղա քա կան 

կա րիե րան: Շնոր հիվ իր ե ռան դի` ա րագ մեծ հա ջո ղու թյուն նե-

րի հա սավ և դար ձավ Հրեաս տա նի չոր րոր դա պետ: Ա պա Օ գոս-

տո սի օ ժան դա կու թյամբ (հե տա գա յում՝ Ք. ա. 31 թ. – 14 թ. հռո-

մեա կան կայսր) Հրեաս տա նի թա գին տի րա ցավ: Այդ ժա մա նակ 

հռո մեա ցի նե րի օգ նու թյամբ, իսկ հե տա գա յում նաև Ան տի գո նո սի 

դեմ կայ ծակ նա յին ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և Ե րու սա ղե-

մի ե րե քամ սա յա պա շար ման շնոր հիվ, Դավ թի քա ղա քում նստեց 

գա հին (Ք. ա. 37 թ.):

Նրա խիստ, ե սա սեր, սնա պարծ ու դա ժան բար քե րն ա մե նա-

սար սա փե լի կեր պով դրսևոր վե ցին: Իր գա հա կա լու թյու նն սկսեց 

Հաս մոն յան նե րի ողջ ցե ղը սրի քա շե լով, մա հա պատ ժի են թար կեց 

Ան տի գո նո սին (Ա րիս տո բու լոս II–ի որ դուն, Հով հան նես II Հյուր-

կա նո սի եղ բո րը)` իր քա ռա սուն հինգ կողմ նա կից նե րի հետ միա-

սին: Իր ա նե րոր դի Ա րիս տո բու լո սին (իր Մա րիամ նա կնոջ եղ բո-

րը) նշա նա կեց Ե րու սա ղե մի Տա ճա րի քա հա նա յա պետ: Սա կայն 

վեր ջի նիս քա հա նա յա պե տու թյու նը եր կար չտևեց. Հե րով դե սի 

հրա մա նով նրան խեղ դե ցին, ո րոշ տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն` 

Հոր դա նան գե տում կամ լո ղա վա զա նում լո ղա նա լիս: Հե րով դե սը 

կորստ յան մատ նեց նաև Հյուր կա նոս II–ին, ո րոշ ժա մա նակ անց` 

իր կնո ջը` Մա րիամ նա յին և նրա մայր Ա լեք սանդ րա յին: Բա ցի 

այդ, հրա մա յեց ողջ–ողջ այ րել եր կու դպիր նե րի, ով քեր Տա ճա րի 

դար պա սից հա նել էին հռո մեա կան ոսկ յա ար ծի վը: Ի շարս այ-

լոց` սպա նեց իր իսկ քրոջ եր կու ա մու սին նե րին և իր եր կու որ-

դի նե րին` Ա լեք սանդ րին և Ա րիս տո բու լո սին: Իսկ իր մա հից հինգ 

օր ա ռաջ իր մանկ լա վիկ նե րին ու ղար կեց իր որ դուն` Ան տի պատ-

րո սին սպա նե լու2: Հրեա նե րը, ով քեր այդ պես էլ նրան յու րա յին 

չհա մա րե ցին, քան զի ե դո մա ցի էր, նրան «հրեա նե րի թա գա վոր» 

* Ազ գի ա ռաջ նորդ, կա ռա վա րիչ:
2 Free J. P. Op. cit. P. 276; Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 482.
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էին ան վա նում` հա կադ րե լով այդ տիտ ղո սը մեկ ու րի շին` «հրեա-

կան թա գա վո րին»1: Ես սե նա ցի նե րը նույն պես նրան եր բեք չէին 

վստա հում: Նա կա րող էր հույ սը միայն վերազգային ոգով տրա-

մադրված հրեա նե րի ա ջակ ցու թյան վրա դնել:

Կյան քի վեր ջին տա րի նե րին ծայ րա հեղ խռով քի մեջ էր. դյու-

րագր գիռ էր, բար կաց կոտ` բազ մա թիվ սպա նու թյուն նե րի պատ-

ճա ռով (բա ցի վե րո հիշ յալ նե րից, սպա նում էր ան ձամբ կամ հրա-

մա յում էր սպա նել նաև ու րիշ շա տե րի, հա մայնք նե րով էր ոչնչաց-

նում մարդ կանց), բայց ա ռա վե լա պես տվայ տում էր իր կնոջ 

սպա նու թյան պատ ճա ռով, որին` մա հից հե տո էլ շա րու նա կում էր 

սի րել: Ուս տի միշտ մի լեռ նա յին ամ րո ցից մյուսն էր տե ղա փոխ-

վում` հան գիստ ու խա ղա ղու թյուն գտնե լու հա մար, այ նինչ ա ռաջ 

Մեռ յալ ծո վի ա րևել քում գտնվող Քաղ ղի րո յի աղբ յուր նե րի ջրե-

րում էր ա պա քի նու թյուն փնտրում:

Մա հը վրա հա սավ յո թա նա սուն տա րե կա նում: Հրեա պատ միչ 

Հով սե պոս Փլա բիո սը նրան ան վա նում է «եր բևէ իշ խած ա մե նաա-

նա գո րույն բռնա կալ»: Եվ հա վե լում. «Նրա կարճ կա ռա վար ման 

ըն թաց քում հրեա ներն այն քան ահ ու սար սափ վե րապ րե ցին, ինչ-

քան որ նրանց նախ նի նե րը` մի վիթ խա րի ժա մա նա կաշր ջա նում` 

Բա բե լո նից ել նե լուց սկսած և Քսերք սե սի գա հա կա լու թյամբ վեր-

ջաց րած, երբ նրանք ետ վե րա դար ձան»2:

  Այս պի սին էր Հե րով դե սը, որի թա գա վո րու թյան օ րով ծնվեց 

Քրիս տոս Փրկի չը: Այս թա գա վո րի սար սա փե լի նկա րա գիրն իր 

լրու մին է հաս նում մա նուկ նե րի կո տո րա ծով, ինչ պես այդ մա սին 

պատ մում է աստ վա ծաշ նորհ ա վե տա րա նիչ Մատ թեո սը: Չա փա-

զանց դի պուկ է այս ան մարդ կա յին ե դո մա ցու անձ նա վո րու թյան 

մա սին խոս քը. «Նա իշ խա նու թյան ե կավ, ա սես աղ վես, կա ռա-

վա րեց, ինչ պես վագր և մա հա ցավ շան պես»: Հնա գի տու թյունն 

օգ նեց լույս սփռելու Հե րով դե սի կյան քի բո լոր կող մե րի վրա: Այս 

ա մե նը հնա րա վոր դար ձավ շնոր հիվ նրա տի րա պե տու թյան ժա-

մա նակ նե րից մեզ հա սած գտա ծո նե րի, քան զի Հե րով դես Մե ծի 

1 Cornfeld G.,Freedman D. N. Op. cit. P. 253.
2 Keller W. ‘H Bίβλος…
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(այս պես էին նրան ան վա նում) դա րաշր ջա նի բա զում ճար տա րա-

պե տա կան կա ռույց ներ պեղ վե ցին, ինչ պի սիք են` Ե րու սա ղե մի 

Տա ճա րը, ար քու նի քը, հնա մե նի Սա մա րիան, ո րը վե րա կա ռուց վել 

էր նրա կող մից և Սե բաս տիա վե րան վան վել, Պա ղես տի նի զա նա-

զան ամ րա շի նա կան կա ռույց նե րը, ինչ պես նաև Պտո ղե մա յի դա յի 

(Ակ րա), Դա մաս կո սի, Սի դո նի, Բիբ լո սի, Բեյ րու թի, Լա տա կիա յի 

(Լաո դի կեի) և Ան տիո քի հան րա յին շի նու թյուն նե րը1:

ՀԵ ՐՈՎ ԴԵՍ ԱՐ ՔԵ ՂԱ ՅՈ ՍԸ:
ՀԵ ՐՈՎ ԴԵՍ ԱՆ ՏԻ ՊԱ ՍԸ

Ըստ Մատ թեոս ա վե տա րա նի չի` կույս Մա րիա մի և Հի սուս 

ման կան հետ միա սին թաքն ված Հով սե փը, լսե լով, որ 

Հրեաս տա նի թա գա վորն ար դեն Հե րով դե սի որ դի Ար քե ղա յոսն է, 

վա խե ցավ ետ վե րա դառ նալ: Ուս տի ե րա զում Աստ ծուց հրա ման 

առ նե լով` գնաց Գա լի լիա յի կող մե րը և բնակ վեց Նա զա րե թում 

(Մատթ. 2. 21–22), քան զի Գա լի լիա յում այդ օ րե րին իշ խում էր Հե-

րով դե սի մյուս որ դին` Ան տի պա սը:

Ար քե ղա յո սին և Ան տի պա սին առնչ վող պատ մա կան անց-

քերն ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ ու սում նա սիր վե ցին նաև 

հնա գի տու թյան շնոր հիվ: Պե ղում նե րն ար գա սա վոր վե ցին այ դ 

ժամանակաշրջանի շի նու թյուն նե րի, մե տա ղադ րամ նե րի և ար ձա-

նագ րու թյուն նե րի հայտ նա բեր մամբ, ո րոնք լու սա բա նե ցին սրբա-

զան բնագ րե րում նկարագրված անց քե րը:

Իր մա հից ոչ շատ ա ռաջ Հե րով դեսն իր ե րեք որ դի նե րի մի ջև 

բա ժա նեց թա գա վո րու թյու նը: Ա վագ որ դին ժա ռան գեց հայ րա-

կան գահն ու թա գա վո րի տիտ ղո սը, հե տևա բար` իշ խա նու թյու-

նը Հրեաս տա նի, Սա մա րիա յի և Ե դո մի հյու սի սա յին մա սի վրա: 

Մյուս որ դին` Ան տի պա սը, ժա ռան գեց չոր րոր դա պե տի տիտ ղոսն 

ու Գա լի լիա յի և Բե րեա յի իշ խա նու թյու նը: Չոր րո դա պե տի պաշ-

տոն ստա ցավ նաև Հե րով դո սի եր րորդ որ դին` Փիլ լիպ պոս II–ը` 

Ի տու րիա յի, Տրա քո նիա յի, Վա թա նիա յի և Ավ նա նիա յի վրա իշ-

1 Tompson J. A. Op. cit. P. 286; Free J. P. Op. cit. P. 279,280.
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խե լու ի րա վուն քով: Դա ժա նա բա րո և 

գա զա նա բա րո Հե րով դե սի մա հից հե-

տո հրեա նե րը շունչ ա ռան, սա կայն, երբ 

պարզ վեց, որ իշ խա նու թյունն ան ցել է 

նրա որ դի նե րին, զայ րու թով լցվե ցին: 

Այս պես օ րի նակ` միայն Հե րով դե սի ըն-

տա նիքն ու վարձ կան ներն Ար քե ղա յո սին 

թա գա վոր ճա նա չե ցին, իսկ ժո ղո վուր դը 

վճռա կա նորեն դեմ էր տրա մադր ված: 

Այդ ժա մա նակ Ար քե ղա յո սը Հռոմ փա-

խավ, որ տեղ հույ սեր էր փայ փա յում իր 

հա մար «թա գա վո րի» տիտ ղո սի պաշ տո նա կան ճա նա չում գտնել, 

բայց Հրեաս տա նի ժո ղովր դի ծայ րա հեղ դժգո հու թյանն ի րա զեկ 

հռո մեա ցի կայս րը շատ զգույշ ու ող ջա միտ վար վեց` Ար քե ղա յո-

սին «էթ նար քո սի» կո չում շնոր հե լով: Այս պես Ք. ա. 4 թվա կա նին 

այդ ժամ ար դեն մահ գտած Հե րով դե սի փո խա րեն Պա ղես տի նում 

ե րեք Հե րով դես ներ կա յին` Հե րով դես Ար քե ղա յո սը, Հե րով դես 

Ան տի պա սը և Հե րով դես Փի լիպ պոս II–ը1:

Հե տևա բար ա վե տա րա նիչ Մատ թեո սի` Ար քե ղա յո սին իբ րև 

թա գա վոր հոր ջոր ջու մը ստույգ է, քան զի Ե գիպ տո սից Սուրբ Ըն-

տա նի քի վե րա դար ձին Ար քե ղա յո սը դեռ «թա գա վո րի» տիտ ղոս 

ու ներ: 

 Հե րով դես Ան տի պասն ու Հե րով դես Փի լիպ պո սը շա րու նա-

կում էին իշ խել ի րենց տի րույթ նե րին` մե կը մին չև 39 թ., մյու սը 

մին չև 34 թ.: Այլ էր Ար քե ղա յո սի` Հե րով դե սի որ դի նե րից վատ-

թա րա գույ նի պա րա գան, ով ա մեն ին չում ի րեն դրսևո րեց իբ րև 

իր հոր «ար ժա նի» զա վակ: Ա ռա ջին ժո ղովր դա կան խռո վու թյան 

ժա մա նակ նա իր զոր քը Ե րու սա ղե մի վրա տա րավ, ին չի արդ յուն-

քում ե րեք հա զար մարդ սպան վեց, այն պես որ Տա ճա րի ամ բողջ 

գա վի թը դիակ նե րով էր լցված: Մինչ Հռո մում Ար քե ղա յոսն ու Ան-

տի պա սը փոր ձում էին Օ գոս տոս կայ սեր` Ար քե ղա յո սին թա գա-

վո րա կան իշ խա նու թյուն շնոր հե լու հա մա ձայ նու թյու նն ստա նալ, 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 292.

Կալիգուլա կայսրը
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ա լե կո ծու թյուն նե րի նոր ա լի քը հրեա կան և հռո մեա կան զոր քե-

րի մի ջև լուրջ բա խում նե րի հան գեց րեց: Զին ված ընդ հա րում ներն 

ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան Տա ճա րի պա րիսպ նե րի ա ռաջ. 

մինչ հռո մեա ցի նե րի վրա քա րեր էին նե տում, սրանք հրկի զե ցին 

Տա ճա րի ծած կով գա վի թը, ներ խու ժե ցին Տա ճար ու կո ղոպ տե ցին 

այն, ին չի արդ յուն քում ժո ղովր դա կան ա լե կո ծու թյուն ներն ընդ-

գրկե ցին բո վան դակ Հրեաս տա նը: Ի վեր ջո հռո մեա ցի նե րին հա-

ջող վեց հաղ թել. մոտ եր կու հա զար մարդ խա չը հան վեց` չհաշ ված 

ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի  ըն թաց քում սպան ված նե րին:

Ա հա թե ինչ էր տե ղի ու նե նում Հու դա յում, երբ Հով սե փը ո րո-

շեց սուրբ Մա րիա մի և մա նուկ Հի սու սի հետ վե րա դառ նալ Պա-

ղես տին: Այդ իսկ պատ ճա ռով  նա խընտ րեց Գա լի լիան, ուր չոր-

րոր դա պետ էր ա վե լի մեղ մա բա րո Ան տի պա սը:

Բռնա կալ Ար քե ղա յո սը կրկին հրեա նե րի վրդով մունքն ա ռա-

ջաց րեց, երբ քշեց իր կնոջն ու կնու թյան ա ռավ մինչ այդ ար դեն 

եր կու ան գամ ա մուս նա ցած մի կնոջ: Սա կայն նրա գոր ծո ղու-

թյուն նե րը նաև հռո մեա ցի նե րի դժգո հու թյունն ա ռա ջաց րին, քան-

զի նա մեծ վատ նո ղու թյամբ և ե ռան դով շի նա րա րու թյան էր լծվել: 

Այս պատ ճա ռով էլ հռո մեա ցի նե րը պաշ տո նանկ ա րե ցին նրան և 

աք սո րե ցին գաղ ղիա կան Վիեն նա քա ղա քը, որ տեղ էլ նա մա հա-

ցավ1:

Հե րով դես Ան տի պա սի` Գա լի լիա յի չոր րոր դա պե տի ա նու նը 

բազ միցս է հան դի պում Նոր Կտա կա րա նի է ջե րում: Քրիս տո սը 

նրան «աղ վես» (Ղուկ. 13. 32) ան վա նեց, այ սինքն` նեն գա բա րո, 

քա նի որ Դավ թի գա հը հափշ տա կած Կե սա րի դրա ծոն էր: Սա այն 

նույն Ան տի պասն է, ում մոտ Պի ղա տոսն ու ղար կեց Քրիս տո սին: 

Այդ ժա մա նակ Ե րու սա ղե մում գտնվող Ան տի պասը, իր զո րա-

կան նե րով նրան նվաս տաց նելուց և ծաղրելուց հետո, նո րից ետ` 

Պի ղա տո սի մոտ ու ղար կեց: Ան տի պա սի` Պի ղա տո սին մա տու-

ցած շին ծու սի րա լի րու թյան շնոր հիվ նրանք կրկին բա րե կամ ներ 

դարձան (Ղուկ. 23. 1–2):

1 Հով սե փոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XVII,13,1-2:



    381

Սա այն նույն Հե րով դես Ան տի պասն է, ում հան դի մա նում էր 

Հով հան նես Կա րա պե տը. բանն այն է, որ նա բա թա ցի նե րի ար քա 

Ա րե տա սի դստե րը կնու թյան ա ռած Ան տի պա սը բա ժան վեց նրա-

նից, ետ ու ղար կեց և ա պօ րի նի կեր պով եղ բոր (Հե րով դես Մե ծի և 

Մա րիամ նա յի որ դի Հե րով դես Փի լիպ պո սի) կնոջ հետ էր ապ րում: 

Հե րով դիան Ա րիս տո բու լո սի` Ան տի պա սի եղ բոր դուստրն էր: Հե-

տևա բար Ան տի պա սը միա ժա մա նակ նրա հո րեղ բայրն ու տեգրն 

էր: Այս կինն ու նրա դուստ րը` Սա ղո մեն, ապ րում էին Ան տի պա-

սի տի րույթ նե րի Տի բե րիա մայ րա քա ղա քում: Իսկ երբ Հով հան նես 

Կա րա պե տը հան դի մա նեց Հե րով դես Ան տի պա սին, վեր ջինս բան-

տար կեց նրան Մա հե րունթ ամ րո ցում, ա պա ի հա ճույս Հե րով-

դիա յի հրա մա յեց գլխա տել նրան (հմմտ. Մատթ. 14. 1–12, Մարկ. 

6. 14–25, Ղուկ. 9. 7–9): Ան տի պա սի ա մո թա լի կյան քն Ա րե տաս 

թա գա վո րի հետ պա տե րազ մի հանգեցրեց: Իսկ երբ Հռո մի կայսր 

դար ձավ Կա լի գու լան, գա հըն կեց ա րեց Ան տի պա սին և Գաղ ղիա 

աք սո րեց` եր բեմ նի Հե րով դես Մե ծի տի րած բո լոր տի րույթ նե րի 

վրա թա գա վոր կար գե լով Հե րով դիա յի եղ բայր Հե րով դես Ագ րիպ-

պաս I–ին:

ՀԵ ՐՈՎ ԴԵՍ ՓԻ ԼԻՊ ՊՈՍ II-Ը ԵՎ 
ՀԵ ՐՈՎ ԴԵՍ ԱԳ ՐԻՊ ՊԱՍ I-Ը

Հե րով դես Փի լիպ պո սի ա նունն ըն դա մե նը մեկ ան գամ է հո-

լով վում Նոր Կտա կա րա նում: Նրա մա սին խո սում է Ղու-

կաս ա վե տա րա նիչն այն հա մա րում, որտեղ հա ղորդ վում է Հով-

հան նես Կա րա պե տի գոր ծու նեու թյան մա սին և ուրվագծվում 

են պատ մա կան շրջա նակ նե րը, ո րի սահ ման նե րում գոր ծում էր 

Մկրտի չը: Ղու կասն ա սում է. «Տի բե րիոս կայ սեր իշ խա նու թյան 

տասն հին գե րորդ տա րում, երբ Պոն տա ցի Պի ղա տո սը կու սա կալ 

էր Հրեաս տա նի և Հե րով դե սը` չոր րոր դա պետ Գա լի լիա յի, և նրա 

եղ բայր Փի լի պպո սը` չոր րոր դա պետ Ի տու րա ցի նե րի ու Տրա քո նա-

ցի նե րի երկ րի, Լյու սա նիա սը` չոր րոր դա պետ Ա բի լե նեի…» (Ղուկ. 

3. 1):
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Այս պի սով, Փի լիպ պոս II–ը Պի ղա տո-

սի ժա մա նա կա կիցն էր ու Ք. ա. 4 թվից 

մին չև Ք. հ. 34 թ. Պա ղես տի նի հյու սիս–

ա րևել յան կող մե րի չոր րոր դա պե տը: 

Նրա կի նն իր խորթ եղ բոր` Փի լիպ-

պոս I–ի և Հե րով դիա յի դուստր Սա ղո մեն 

էր: Այս ա մուսնությու նը կա յա ցավ այն 

բա նից հե տո, երբ Սա ղո մեն պա րեց և 

փո խա րե նը Հով հան նե սի մա հա պատ ժին 

հա սավ1: Փի լիպ պո սը լավ կա ռա վա րիչ 

էր, բո լոր Հե րով դես նե րից լա վա գույ նը2: 

Իր եղ բայր նե րի նման գե ղե ցիկ շի նու-

թյուն ներ կա ռու ցո ղի հռչակ էր վա յե լում: 

Նրա ա նու նը կապ ված է եր կու քա ղաք նե րի կա ռուց ման հետ` փի-

լիպ պոս յան Կե սա րիա յի, ո րի մա սին հի շա տա կում են Մատ թեոսն 

ու Մար կո սը (Մատթ. 16. 13, Մարկ. 8. 27) և Հու լիա սի` կա ռուց-

ված ի պա տիվ  Օ գոս տոս կայ սեր դուստր Հու լիա յի: Հու լիա սն 

Ա վե տա րա նից (Մատթ. 11. 21) քաջ հայտ նի Բեթ սա յի դա հնա մե-

նի քա ղաքն է: 

Կե սա րիան նախ կի նում Պա նեաս էր կոչ վում: Իսկ Կե սա րիա 

կոչ վեց ի պա տիվ կայսր Տի բե րիո սի: Հե րով դես Փի լիպ պոս II–ը 

մա հա ցավ Հու լիա սում 34 թվին, իսկ նրա չոր րոր դա պե տու թյու նը 

Ա սո րի քի կա ռա վար չի իշ խա նու թյան տակ էր գտնվում ընդ հուպ 

մին չև 37 թ., երբ Կա լի գու լա կայս րն այն հանձ նեց Հե րով դես Ագ-

րիպ պա սին: 

Գործք ա ռա քե լոց գրքում Հե րով դես Ագ րիպ պա սի ա նու նը 

(37–44 թթ.) եր կու ան գամ է հո լով վում. երբ նրա հրա մա նով Հով-

հան նես ա վե տա րա նիչ ա ռաք յա լի եղ բայր Հա կո բո սը մա հա պատ-

ժի են թարկ վեց, իսկ Պետ րոս ա ռաք յա լը բանտ նետ վեց (Գործք 12. 

1–4,11,19), և երբ Աստ ծո հրեշ տա կը նրան սար սա փե լի հի վան դու-

թյամբ պա տու հա սեց այն բա նից հե տո, երբ նրա հրա պա րա կա յին 

1 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XVIII, 5,4:
2  Նույն տե ղը XVIII,4,6.

Տիբերիոս: Մարմար: Սանկտ-
Պե տերբուրգ: Պետական 

Էրմի տաժ:
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խոս քը թատ րո նում ունկնդ րե լիս` աստ վա ծաց րին նրան: Աստ ծո 

հրեշ տա կի հար վա ծից որ դե րը սկսե ցին ու տել նրա մար մի նը, իսկ 

քիչ օ րեր անց նա վախ ճան վեց (44 թ., հմմտ. Գործք 12. 21–23):

Հնա գի տու թյան շնոր հիվ մեր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած 

փաս տե րը հաս տա տում են այս անց քե րի իս կու թյու նը: Այս պես` 

մենք ի մա ցանք, որ Ագ րիպ պաս I–ն Ա րիս տո բու լո սի որ դին էր, ով 

իր հեր թին Հե րով դես Մե ծի և Մա րիամ նա յի որ դին էր: Ա րիս տո-

բու լո սը կնու թյան ա ռավ իր զար մու հի Բե րե նի կեին` Հե րով դե սի 

քրոջ` Սա ղո մեի դստե րը: Այս պի սով Ագ րիպ պաս I–ը Հե րով դես նե-

րի հարս տու թյան հետ մո տիկ ար յու նակ ցա կան կա պեր ու ներ: Նա 

կրթու թյուն էր ստա ցել Հռո մում, որ տեղ դար ձել էր Տի բե րիոս կայ-

սեր թո ռան դաս տիա րա կը և Կա լի գու լա յի մտե րիմ ըն կե րը: Սա-

կայն այն բա նից հե տո, երբ Տի բե րիո սի դեմ ար տա հայտ վեց, վեր-

ջինս նրան բանտ նե տեց: Կայսր դառ նա լով` Կա լի գու լան ա զատ 

ար ձա կեց Ագ րիպ պա սին` ընդ ո րում նրան Հե րով դես Փի լիպ պո սի 

չոր րոր դա պե տու թյու նը շնոր հե լով: Հե տա գա յում Ագ րիպ պա սին 

ան ցան Ա բի լի նեի (Հեր մոն լե ռից դե պի հյու սիս) և Ան տի պա սի ու 

Ար քե ղա յո սի կա ռա վա րած շրջան նե րը: Այս պի սով Հե րով դես Ագ-

Ծովափնյա Կեսարիան: Այն թատրոնը, որտեղ հրեշտակը հարվածեց Հերովդեսին 
(Գործք. 12. 19-23):
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րիպ պաս I–ը դար ձավ իր պապ Հե րով դես Մե ծի բո լոր տա րածք-

նե րի կա ռա վա րի չը, իսկ Հռո մի կայս րը նրան թա գա վո րի տիտ ղոս 

շնոր հեց1:

Իբ րև Մով սե սի օ րեն քի նա խան ձախն դիր պա հա պան` նա 

հա լա ծում էր քրիս տոն յա նե րին, ուս տի և մա հա պատ ժի են թար-

կեց Հով հան նե սի եղ բո րը` Հա կո բո սին, ինչ պես ար դեն խո սել ենք 

այդ մա սին, և բան տար կեց Պետ րո սին` ա վե լի ուշ նրան սպա-

նե լու մտադ րու թյամբ, սա կայն ա ռաք յա լը հրաշ քով փրկվեց: 

Ագ րիպ պա սը հրա մա յեց սպա նել ա ռաք յա լին հսկող զին վոր նե-

րին(Գործք 12. 19): Ագ րիպ պա սի մահ վան նկա րագ րու թյու նը, ինչ-

պես այդ մա սին պատ մում է Ղու կաս ա վե տա րա նի չը (Գործք 12. 

21–23), հա մընկ նում է հրեա պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիո սի` այդ 

դեպ քի նկա րագ րու թյա նը2: Այս եր կու բնագ րե րի հա մադ րու թյամբ 

ի հայտ ե կած ոչ մեծ ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը հաս տա տում են, 

որ Ղու կասն «իր ձեռքի տակ Հով սե պո սի բնա գի րը չի ու նե ցել և 

պատ մում է ան կախ դրա նից»3:

Ղու կաս ա վե տա րա նի չը Հե րով դես Ագ րիպ պաս II–ին` Ագ րիպ-

պաս I–ի որ դուն և Հե րով դես Մե ծի ծո ռա նը, հի շա տա կում է Պո ղոս 

ա ռաք յա լի դա տին մաս նակ ցե լու առն չու թյամբ: Հրեաս տա նի կու-

սա կալ Փես տո սը խորհր դակ ցում էր Ագ րիպ պաս II–ի հետ, թե ինչ-

պես վար վի Պո ղո սի հետ (Գործք 25. 13–26,32): Ագ րիպ պաս II–ը 

«Տա ճա րի և նրա գան ձե րի պա հա պանն էր ու բա ցի այդ, քա հա-

նա յա պե տի պաշ տո նատ վու թյան ի րա վուն քը նրան էր վե րա պահ-

ված»4: Նե րոնն ամ րապն դեց Հռո մի բա րե կամ հա մար վող Ագ րիպ-

պաս II–ի իշ խա նու թյու նը: Ուս տի և երբ հրեա նե րը հռո մեա ցի նե րի 

դեմ ապս տամ բե ցին, Ագ րիպ պա սը վեր ջին նե րիս կողմն ան ցավ: 

Իսկ երբ հռո մեա ցի նե րը 70 թ. գրա վե ցին Ե րու սա ղե մը, թույլ տվե-

ցին նրան բնակ վել Հռո մում, որ տեղ նա «պրե տոր» դար ձավ և 100 

թ. յո թա նա սուն հինգ տա րե կան հա սա կում մա հա ցավ5:

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 295-296.
2 Հով սե պոս Փլա բիոս, նշված աշ խա տու թյու նը, XIX,8,2:
3 Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὰς Πрάξεις тῶν Ἀποσтόλων. Ἒκδ. «Ὁ Σωτήρ», 
Ἀθῆναι. Σ. 370.
4 Тρεμπέλας Π. Ν. Ἔνθ ’ ἀνωт. Σ. 628. Thompson J. A. Op. cit. P. 296.
5  Free J. P. Op. cit. P. 281,282.
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ՆՈՐ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԻ 
ՄԵ ՏԱ ՂԱԴ ՐԱՄ ՆԵ ՐԸ

Պե ղում նե րից ե րևան հան ված մե տա ղադ րամ նե րը լույս են 

սփռում Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված անց քե րի և 

ան ձանց վրա: Ա ռա ջին ան գամ մե տա ղադ րամ նե րը շրջա նա ռու-

թյան մեջ մտան Ք. ա. մոտ VII դա րում: Իսկ հռո մեա կան տի րա-

պե տու թյան օ րոք դրանց գոր ծա ծու թյունն ար դեն հա մա տա րած 

էր: Այ սօր Նոր Կտա կա րա նի հե տա զո տող նե րի տրա մադ րու թյան 

տակ այդ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից հա սած զար մա նա լիո-

րեն բազ մա զան մե տա ղադ րամ ներ կան: Խնդրո ա ռար կա դա րա-

շրջա նում Պա ղես տի նի տա րած քում շրջա նառ վում էին հռո մեա-

կան, հու նա կան, հել լե նիս տա կան պե տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 

ի րենց` հրեա նե րի հա տած մե տաղ յա դրամ նե րը:

  Ա վե տա րա նում հու նա կան մե տա ղադ րամ նե րի հինգ տե սակ 

է հի շա տակ վում: Դրան ցից եր կու սը` 1«տա ղանդն»* ու «մնա սը», 

ըստ էու թյան, ար ծա թի կշռի չափ էին: Հրեա նե րի, հույ նե րի և հռո-

մեա ցի նե րի մոտ այս քա շը տար բեր դարաշր ջան նե րում տար բեր 

էր: Այս պես` ար ծա թե տա ղան դը կա րող էր 22 կամ 45 կգ քաշ ու նե-

նալ: Նմա նա պես հայտ նի էին «ոս կե տա ղան դը», ո րը կա րող էր 27 

կամ 45 կգ կշռել և «ոս կե մնա սը»: Ոս կե քան քա րը (Մատթ. 18. 24 

25. 15) մո տա վո րա պես հա վա-

սար էր 240 ոս կե լի րա յի2:2 Հնա-

գետ Թոմպ սո նի կար ծի քով ար-

ծա թե քան քա րը հա վա սար էր 

960 ա մե րիկ յան դոլ լա րի3: Հա-

մա պա տաս խա նա բար ար ծա-

թյա մնա սը հա վա սար էր մոտ 

16 ա մե րիկ յան դոլ լա րի4: Այ լոց 

* Կամ քան քար:
2 Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Μαтθαῖον. Ἒκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι. Σ. 339
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 306.
4  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Λουκᾶν. Σ. 537.

Հռոմ: Սատուրնի մե հյանի սյունաշար:

25 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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կար ծի քով մնա սը չորս ոսկ յա լի րա յի ար ժո ղու թյուն ու ներ: Մնաց-

յալ ե րեք տե սակ նե րը ԱՄՆ 16 ցեն տին հա վա սար ար ծա թյա 

«դրախմ» էին կոչ վում (Ղուկ. 15. 8,9): Շրջա նա ռու թյան մեջ էր նաև 

երկդ րամ յա նը (դիդ րաք ման)` ԱՄՆ 32 ցեն տի ար ժո ղու թյամբ ար-

ծա թե մե տա ղադ րա մը1:

Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված են հե տև յալ հռո մեա կան 

մե տա ղադ րամ նե րը` ա) «դա հե կա նը»` մոտ 20 ԱՄՆ ցեն տին հա-

վա սա րար ար ծա թե մե տա ղադ րա մը (Մատթ. 18 28, 20. 2,9,10,13 

և այլն), բ) 2«նա քա րա կի տը»`* ԱՄՆ 1 ցեն տի մեկ տաս նե րորդ 

մա սին հա վա սար պղնձե մե տա ղադ րա մը, գ) 3«դան գին»`** (Ղուկ. 

12. 6) մեկ և մեկ քա ռորդ ցեն տի ար ժո ղու թյամբ, դ) պղնձե «լու-

ման»` (Մարկ. 12. 42), ո րն սկզբնա պես հռո մեա կան մե տա ղադ-

րամ էր և ցեն տի մեկ տաս նե րորդ մա սից պա կաս ար ժո ղու թյուն 

ու ներ4:4

Ար ծա թե դա հե կանն այն մե տա ղադ րամն է, ո րը հե րով դե սա-

կան նե րը ցույց տվեցին Տի րո ջը, երբ Նրան փոր ձում էին (Մատթ. 22. 

19–21): Մե տա ղադ րա մի մի ե րե սին պատ կեր ված էր կայս րի գլու խը 

հե տև յալ գրու թյամբ՝ «TI. CAESAR DIVI. AVG. F. AVGVSTVS», 

ին չը թարգ մա նա բար նշա նա կում է` «Կայսր Տի բե րիոս Օ գոս տոս, 

աստ վա ծա յին Օ գոս տո սի որ դի»: Իսկ հա կա ռակ ե րե սին գրված էր. 

«PONTIF. MAXIM. », այ սինքն` «Միապետ Ծայրագույն»:

Հե րով դես Մե ծն ու նրա հա ջորդ ները, պրո վին ցիա նե րի կա-

ռա վա րիչ նե րը և այդ իրավունքով օժտված այլ ան ձինք ևս հա-

տում էին սե փա կան դրամ նե րը: Հա վա նա բար ա մե նից շատ տա-

րած ված է ե ղել «լու ման», քան զի այ սօր էլ պե ղում նե րի ժա մա նակ 

դրանք մեծ քա նա կու թյամբ են հայտ նա բեր վում: Եր կու լու մա 

Տա ճա րի գան ձա նա կի մեջ գցեց այ րի կի նը, ում ա րար քը գո վեց 

Քրիս տո ս (Մարկ. 12. 41–44): Այս նույն մե տա ղադ րամն է հի շա-

տակ վում Քրիս տո սի` կեղ ծա վոր նե րին հաս ցեագր ված հան դի մա-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 306,307.
2* Ա րևե լա հա յե րեն թարգ մա նու թյան մե ջ` դա հե կան:
3* Ա րևե լա հա յե րեն թարգ մա նու թյան մե ջ` «դա հե կան», ո րը դարձր յալ սխալ է, տե՛ս 
գրա բար հա մա պա տաս խան բնագ րե րը:

4  Անդ, P. 307.
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նու թյուն նե րում, ով քեր ըստ աստ վա ծա յին դա տա ստա նի` ի րենց 

վեր ջին գրոշն (լու մա) էլ պի տի վճա րեն (Ղուկ. 12. 59):

Միշտ իս կա կան տոն է, երբ պե ղում նե րի ժա մա նակ հնա գետ-

նե րի ձեռ քը մե տա ղադ րամ ներ են ընկ նում, քան զի դրանց մի ջո-

ցով կա րե լի է թվագ րել գտա ծո նե րը, շի նու թյուն նե րը, մարդ կանց 

կյան քի ժա մա նա կը: Զո րօ րի նակ` Կում րա նի հա մայն քի ա վե րակ-

նե րում գտնված մե տա ղադ րամ նե րի հե տա զո տու թյան արդ յուն-

քում հնա գետ ներն այն եզ րա կա ցու թյա նը հան գե ցին, որ կում-

րան յան հա մայն քը հիմն վել է Ք. ա. 100 թվից ոչ շատ ա ռաջ և 

ա մա յա ցել Հե րով դես Մե ծի օ րոք, վե րա կանգն վել է Ար քե ղա յո սի 

ժա մա նակ և գո յա տևել 70 տա րի: 

 Պա կաս չօգ նե ցին 70 թ.–ից ոչ ուշ կա ռուց ված Մա սա դա հնա-

մե նի ամ րո ցում հայտ նա բեր ված մե տա ղադ րամ նե րը: Հնա գետ 

Լ. Քեդ մա նը գրում է. «Նվա զա գույն իսկ կաս կած չկա, որ Մա սա-

դա յի ե րեք մե տա ղադ րամ նե րը հայտ նա բեր վել են հենց այն նույն 

տե ղում, որ տեղ ըն կել են հա մար յա 1900 տա րի ա ռաջ` ամ րո ցը 

պաշտ պա նող հրեա նե րի ձեռ քից»1:

 

ԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՄԱ ԿԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Նոր Կտա կա րա նի պատ մա կան ստու գու թյան և ար ժա-

նա հա վա տու թյան հաս տատ մանն էա պես նպաս տում 

են նաև հնա գի տու թյան շնոր հիվ ե րևան ե կած գրու թյուն ներն ու 

մա կագ րու թյուն նե րը: Ա մե նից գրավիչ հու նա րեն գրու թյուն նե րից 

կցան կա նա յինք ա ռանձ նաց նել 1871 թ. ֆրան սիա ցի հե տա զո տող 

Կլեր մոն Գան նո յի հայտ նա բե րա ծը, ո րը ներ կա յումս պահ վում է 

Կոս տանդ նու պոլ սի թան գա րա նում2: Բնա գի րը կազմ ված է հու-

նա րեն գլխագ րե րով գրված յոթ տո ղից, ո րը, հա վա նա բար, զե-

տեղ ված է ե ղել Հե րով դե սի ձե ռամբ կա ռուց ված Տա ճա րի պարս-

պի վրա` բա ցա ռա պես հրեա նե րի հա մար նա խա տես ված ներ սի 

1  Kadman L. A. Coin Find at Masada//Israel Exploration Journal. T. 7,№1. P. 61ff.
2  Aibridht W. F. Recent Discoveries in Bible Lands. N. Y.,1955. P. 112; Parrot A. Le 

Musee du Louvre et la Bible. Paris,1957. P. 142.
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տե ղա մաս հե թա նոս նե րի մուտքն ար գե լե լու նպատակով: Գրու-

թյու նը ծա նու ցում է. «Օ տա րերկ րա ցի նե րից և ոչ մե կին թույլ չի 

տրվում մտնել Տա ճա րի սրբա րա նի պարս պից ներս: Ով բռնվի, 

ին քը մե ղա վոր կլի նի դրան հե տևող մահ վան մեջ»1:

Գրու թյան ա ռա ջին կե սը Տա ճա րի տա րած քից 50 մետր հե ռա-

վո րու թյան վրա է հայտ նա բեր վել: Սա կայն հնա գետ նե րը հա մա-

կար ծիք են այն բա նում, որ այս հնա մե նի գրու թյու նը հենց Տա ճա-

րից է: Այս գրու թյունն է՛լ ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում, 

ե թե ու շադ րու թյուն դարձ նենք այն փաս տի վրա, որ Պո ղոս ա ռաք-

յա լը հրեա նե րի կող մից ամ բաս տան վում էր թե իբ ր Տա ճար հել-

լեն ներ է բե րել (մաս նա վո րա պես Տրո փի մոս Ե փե սա ցուն), ո րով 

էլ պղծել է սրբա վայ րը (Գործք 21. 28): Սույն գրու թյան երկ րորդ 

կե սը հայտ նա բեր վեց 1935 թ. Հնու թյուն նե րի պա ղես տին յան բա-

ժան մուն քի կող մից պե ղում նե րի ժա մա նակ անց կաց ված սուրբ 

Ստե փա նո սի դար պաս նե րի կող քին` ա վե րակ նե րի մեջ2:

 Ոչ նվազ հե տաքր քիր մեկ այլ հու նա րեն գրու թյուն հայտ նա-

բեր վեց 1913–1914 թթ. Օ փալ բլրի հա րա վա յին լան ջին Ռայ մոնդ 

Վայլ լիի կող մից անց կաց ված պե ղում նե րից: 1920 թ. հրա պա րակ-

ված այս բնա գի րը հրեա կան սի նա գո գի գրու թյան մի հատ ված 

է: Օլբ րայ թի կար ծի քով այն Պա ղես տի նում հրեա կան սի նա գո գի 

գո յու թյան ա մե նա հին վկա յու թյունն է: Գրու թյու նում աս վում է 

ինչ–որ սի նա գո գի կա ռուց ման մա սին  ոմն «Բեթ թե նի որ դի Թեո-

1  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὰς Πрάξεις тῶν Ἀποσтόλων...Σ. 575
2  Parrot A. Op. cit. P. 144; Iliffe J. H. The Thanatos Inscription from Herod’s Temple// 

Quarterly of the Department of Antiquities of Palestine, VI,1937. P. 1-3; Museum 
Catalogue. Palestine Archaeological Museum. P28.

Հունարեն գրու թյուն Երուսաղեմի  Տաճարից:
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դո տո սի` քա հա նա յի և սի նա գո գի պե տի, սի նա գո գի պե տի որ դու 

և սի նա գո գի պե տի թո ռան ձե ռամբ»: Քա նի որ Թեո դո տո սը, ըստ 

հնա գետ նե րի, հա վա նա բար իր ա նու նը վերց րել է հռո մեա ցի Բեթ-

թեն նե րի (Բեթ թին նե րի) տոհ մից, ա պա այդ դեպ քում նա կամ իր 

նախ նի նե րից մե կն Ի տա լիա յի ա զա տար ձակ նե րից է, քան զի ա զա-

տար ձակ ստրուկ նե րը սո վո րա բար վերց նում էին ի րենց ա զա տու-

թյուն շնոր հած նախ կին տի րոջ ա նու նը: Հե տևա բար Թեո դո տո սի 

հրեա նախ նին Պոմ պեո սի օ րոք (Ք. ա. 63 թ.) իբ րև գե րի Ի տա լիա 

էր տար վել: Սույն ար ձա նագ րու թյունն էլ ա վե լի մեծ հե տաքրք րու-

թյուն է ա ռա ջաց նում, ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ Ղու կա-

սը Գործք ա ռա քե լո ցում հի շա տա կում է լի բեր տի նա ցի նե րի (ա զա-

տագր յալ նե րի) սի նա գո գը: Նա գրում է. «Ո մանք այն ժո ղո վա րա-

նից, որ կոչ վում էր լի բեր տի նա ցի նե րի… Ստե փա նո սի հետ վի ճե լու 

ե լան» (6. 9): Օլբ րայ թը գտնում է. «Հե տևա բար, լուրջ հիմ քեր կան 

այս սի նա գո գն առն չել լի բեր տի նա ցի նե րի սի նա գո գի հետ, ո րի 

մա սին խոս վում է Գործ քում» (6. 9)1: Նման մի միտք է ար տա հայ-

տում նաև հնա գի տու թյան պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը` ա վե լաց նե լով. 

«Ի րա վունք ու նենք այն եզ րա կա ցու թյա նը հան գե լու, որ խնդրո 

ա ռար կա սի նա գո գը կա ռուց վել է I դա րի սկզբում, երբ Քրիս տոս 

ապ րում էր Նա զա րե թում»2:

Այլ գրու թյուն ներ, ինչ պես նաև I դա րով թվագր վող ա նոթ նե րի 

վրա ար ված կարճ մա կագ րու թյուն ներ էլ հայտ նա բեր վե ցին: Ար-

ձա նագ րու թյուն ներ պեղ վում են ողջ Պա ղես տի նով մեկ: Դրան ցից 

ա ռա վել հե տաքրք րա կան են Կե սա րիա յում ջրմու ղի կա ռուց մա նը 

վե րա բե րող նե րը, սա կայն այժմ դրանք չենք քննե լու: Այս ար ձա-

նագ րու թյուն նե րը Նոր Կտա կա րա նում նշված դեպ քե րից ա ռաջ և 

հե տո Պա ղես տի նում հռո մեա ցի նե րի քա ղա քա կան և մշա կու թա-

յին ներ կա յու թյան հստակ և ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ են:

1  Albright W. F. Archaeology of Palestine. Fully revised. P. 172.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 317,318; Cornfeld G.,Freedman D. N. Archaeology of 

the Bible; Book by Book. P. 295; Free J. P. Op. cit. P. 310.
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ՀՌՈ ՄԵԱ ԿԱՆ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԻ ՊԱ ՂԵՍ ՏԻՆ ՅԱՆ 
ԴԱՄ ԲԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԸ

Հռո մեա կան շրջա նի պա ղես տին յան շի րիմ նե րը հե տաքր-

քիր տե ղե կու թյուն ներ են բովանդակում Նոր Կտա կա րա-

նում տեղ գտած անց քե րի և ան ձանց մա սին: Հնա գետ նե րը հա-

ճախ դրան ցում կա վե ա նոթ նե րի բե կոր ներ, մե տաղ յա և ա պակ-

յա ի րեր, մե տաղ յա դրամ ներ և տա պա նագ րեր են գտնում: Մեծ 

դամ բա րան նե րը նա խա տես վում էին բազ մա թիվ մարդ կանց թաղ-

ման հա մար, ընդ ո րում դամ բա րա նի մուտ քը փա կում էին կլո րա-

վուն քա րով: Այդ քա րե րից մի քա նիսն այն քան հսկա յա կան էին, 

որ քա րը տե ղա շար ժե լու հա մար մի քանի մար դու ջանք էր պա-

հանջ վում: Փոքր չա փե րի դամ բա րան նե րի պա րա գա յում նույն-

պես մուտ քը կլո րա վուն քա րով էր ծածկ վում: Հնա գետ Թոմպ սո-

նը նկա տում է. «Նմա նօ րի նակ գտա ծո նե րը բա ցատ րում են, թե 

ին չու էին յու ղա բեր կա նայք շփոթ վել Տի րոջ գե րեզ մա նի մուտ քի 

վե մը մի կողմ գլոր վե լու հա մար, քան զի Հով սեփ Ա րի մա թիա ցին 

«Մի մեծ քար, որ պես կա փա րիչ, գե րեզ մա նի դռան ա ռաջ գլո րեց» 

(Մատթ. 27. 60): «Տի րոջ հրեշ տա կը երկն քից իջ նե լով` մո տե ցավ, 

դռնից վե մը մի կողմ գլո րեց» (28. 2)1: Նույն բանն է աս վում նաև 

Տի րոջ ըն կեր Ղա զա րո սի գե րեզ մա նի մա սին. «Սա մի քա րայր էր, 

ո րի վրա մի քար էր դրված» (Հովհ. 11. 38, 39, 41):

  Դամ բա րան նե րում հա ճախ զար դար ված քա րա դա գաղ ներ 

էին զե տե ղում, ո րի մեջ հանգ չում էր հան գուց յա լի աճ յու նը: Հնա-

գետ նե րի տրա մադ րու թյան տակ ար դեն հար յու րա վոր այդ պի սի 

ա րա մե րեն և հու նա րեն տա պա նագ րե րով քա րա դա գաղ ներ կան: 

Շնոր հիվ այդ գրու թյուն նե րի` շատ բան ի մա ցանք այդ ժա մա նակ-

նե րի ա նուն նե րի, ըն տա նե կան և հա սա րա կա կան հա րա բե րու-

թյուն նե րի մա սին: 

Այս պես մեզ հայտ նի դար ձան I դա րում ա ռա վել տա րած ված 

ա նուն նե րը, ինչ պես` Ա նա նիա, Ղա զա րոս, Շմա վոն, Հու դա, Հով-

1  Thompson J. A. Op. P. cit. P. 320-321.
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սեփ, Սա փի րա, Մա րիամ, Մար թա, Ե ղի սա բեթ, Սա ղո մե, Հով-

հան նես, Ապ փիա: Հնա գետ նե րին նույ նիսկ «Հով սե փի որ դի Հի-

սուս» ա նու նը հան դի պեց: Ան տա րա կույս, այս ա նուն նե րը ո րևի ցե 

ա ղերս չու նեն Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված կոնկ րետ պատ-

մա կան ան ձանց հետ, սա կայն սրբա զան նորկ տա կա րան յան բնա-

գի րն ու սում նա սի րող յու րա քանչ յուր ոք, շնոր հիվ այս գտա ծո նե-

րի, հա մոզ վում է, որ Նոր Կտա կա րա նի է ջե րում հի շա տակ ված 

ա նուն նե րը բնո րոշ են այդ ժա մա նակ նե րի հա մար1:

Հրեա հե ղի նակ նե րը Սուրբ Գիր քը քննա դա տե լիս` պնդում 

էին, որ ռաբ բի (ա րա մե րեն բառ, որ ու սու ցիչ է նշա նա կում) կո-

չու մը I դա րում գոր ծա ծա կան չի ե ղել: Սա կայն շիրմազարդե րի, 

հուռութքների դա գաղ նե րի և քա րա դա գաղ նե րի հե տա զո տու-

թյան արդ յուն քում հա ջող վեց կտրա կա նա պես հեր քել այդ կար-

ծի քը, քան զի տա պա նագ րե րում հան դի պում է «վար դա պետ» կամ 

«ռաբ բի» կո չու մը: Այս պես` ոմն Թեո դո տիոն «ու սու ցիչ» է հի շա-

տակ վում, ո րը Ա վե տա րա նում գոր ծած ված այդ նույն սո վո րա կան 

կո չումն է2: 

Հնա գետ նե րը հույ սեր են փայ փա յում Ե րու սա ղե մից ոչ հե ռու 

գտնվող մեծ գե րեզ մա նա տա նն ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րի գե րեզ-

ման ներ գտնել: Ար դեն 1873 թ. ֆրան սիա ցի Կլեր մոն Գան նոն 

հայտ նեց Ձի թեն յաց լե ռան վրա հանգս տա րա նի հայտ նա գոր ծու-

թյան մա սին, որ տեղ մոտ ե րե սուն քա րա դա գաղ կար: Դրան ցից 

մե կի վրա Հու դա ա նունն էր փո րագր ված` խա չի պատ կե րով հան-

դերձ: Նաև խա չի զու գոր դու թյամբ Հի սուս ա նու նը հան դի պեց: 

Այս եր կու վկա յու թյուն նե րը մատ նա ցույց էին ա նում, որ այդ տեղ 

քրիս տոն յա նե րի աճ յուն ներ են հանգ չում: 1945 թ. պրո ֆե սոր 

Սու կե նի կը տե ղե կու թյուն ստա ցավ, որ Ե րու սա ղե մի ար վար-

ձա րա նում ինչ–որ գե րեզ ման կա, ո րը ման րակր կիտ զննու թյան 

են թար կեց Հրեա կան հնու թյուն նե րի թան գա րա նը: Հե տա զո տու-

թյուն նե րը թույլ տվե ցին հնա գետ նե րին եզ րա կաց նե լու, որ գե-

1  Free J. P. Op. cit. P. 300; Thompson J. A. Op. cit. P. 409-410; Albright W. F. The 
Archaeology of Palestine. Fully revised,1960. P. 244.

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 322; Free J. P. Op. cit. P. 299. 300; Albright W. F. Op. 
cit. P. 244.
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րեզ մա նը I դա րի կե սե րին է վե րագր վում: Հատ կա պես ու շագ րավ 

էր գե րեզ մա նում հինգ քա րա դա գաղ նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոն-

ցից ե րե քի վրա ա րա մե րեն Սի մոն, Բար սա բա, Սի մո նի և Մա թա յի 

(Մա թա նիա ան վան կարճ ձևը) դուստր Մա րիա մի ա նուն ներն էին 

գրված, իսկ եր կու սի վրա` հու նա րեն: Վեր ջին եր կու ա նուն նե րի 

շուրջ հնա գետ նե րը հա մա կար ծիք չեն: Սու կե նի կը հա մոզ ված է, 

որ գե րեզ մա նը քրիս տո նեա կան ըն տա նի քի է պատ կա նում: Ըստ 

նրա` խոս քը Գործ քում հի շա տակ ված ըն տա նի քի (1. 23) մա սին է, 

որ տեղ հան դի պում ենք Բար սա բա կոչ ված Հով սե փին, ում դա վա-

ճան Հու դա յի փո խա րեն ա ռա ջար կում էին 12 ա ռաք յալ նե րի թվին 

դա սել: Սա կայն Բար սա բա կոչ ված ոմն Հու դա նույն պես Ե րու սա-

ղե մի ա ռա քե լա կան ժո ղո վից հե տո Պո ղո սի և Բառ նա բա սի հետ 

ու ղարկ ված նե րից մեկն էր (Գործք 15. 22): «Հա վա նա բար այս 

ա մե նը լոկ տե սու թյուն է,– նկա տում է հնա գետ Թոմպ սո նը,– ո րը, 

սա կայն, պար զո րոշ է դարձ նում այն նյու թը, ո րը դեռ պի տի ի մաս-

տա վո րեն հնա գետ նե րը Ե կե ղե ցու վաղք րիս տո նեա կան կյան քի 

առն չու թյամբ: Չի բա ցառ վում, որ Սու կե նի կի տե սա կան դա տո-

ղու թյուն նե րը ճիշտ լի նեն»1:

  1968 թ. Ե րու սա ղե մի եր կու դամբարանաքա րայր նե րում (Հի-

բաթ–հա–Միվ տար) 15 քա րա դա գաղ ներ գտնվե ցին: Դրան ցից 

տաս նե րե քը լե ցուն էին մարդ կա յին ոս կոր նե րով: Հաշ վարկ ման 

արդ յուն քում պարզ վեց, որ բո լոր տասն հինգ քա րա դա գաղ նե րում 

35 կմախք կա: Դրան ցից հին գի վրա բռնի մահ վան պար զո րոշ 

հետ քեր կա ն. եր կու սը մա հա ցել էին այր վե լուց, մե կը` ա ղե ղից, 

մյու սը` լախ տից, վեր ջի նը` խա չվե լուց: Վեր ջին դեպ քը ա ռանձ-

նա կի ու շագ րավ էր: Կմախ քի տե րը 20–25 տա րե կան էր: Նրա 

ա նու նը, հա մա ձայն գրու թյան, Հով նա նե Բեն Հեզ քել է: Նա ե րեք 

մե խե րով էր գամ ված ե ղել: Եր կու սը մխրճվել էին ձեռ քե րի դաս-

տակ նե րի մեջ, եր րոր դը` միանգամից եր կու կրունկ նե րի մեջ: Եր-

րորդ գա մը պահ պան վել էր սկզբնա կան դրու թյան մեջ և 17–18 սմ 

եր կա րու թյուն ու ներ: Հա վա նա բար խաչ վա ծը հեն վել էր ինչ–որ 

նե ցու կի վրա. նրա ծնկնե րը դուրս էին ցցվել և մի ոտ քը մյու սի 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 324. 
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վրա էր գտնվել այն պես, որ հնա րա վոր էր ե ղել մի գա մի մի ջո ցով 

միան գա մից եր կու ոտ քը բևե ռել: Սրա նից զատ, հուժ կու հար վա ծի 

հե տևան քով նրա եր կու ո լոք նե րը` սրուն քի մեծ ոս կոր նե րը, ջարդ-

ված էին: Աճ յու նի ման րակր կիտ զննու մը տան ջա լից մահ վան մա-

սին էր վկա յում1: Թոմպ սո նը նկա տում է. «Խա չե լու թյան ե ղա նա կը 

հի շեց նում է այն, ին չը նկա րագր ված է Հով հան նու Ա վե տա րա նում 

(19. 31–34)»2, այ սինքն` այն ե ղա նա կը, ո րով խա չել էին մեր Տեր 

Հի սուս Քրիս տո սին:

ՊՈՆ ՏԱ ՑԻ ՊԻ ՂԱ ՏՈՍՆ ՈՒ ՏԻ ՏՈ ՍԸ

Նոր Կտա կա րա նը ձևա կան և մա կե րե սա յին կեր պով ըն-

թեր ցո ղը գի տի, որ Պա ղես տի նում I դա րում իշ խում էր 

Հե րով դես նե րի ըն տա նի քը, սա կայն կար կա մում է, թե ին չու Քրիս-

տո սին խա չե լուց ա ռաջ` դա տե լու ժա մա նակ, կու սա կալ Պոն տա-

ցի Պի ղա տո սի ձեռ քը հանձ նե ցին (Մատթ. 27. 2,11): Սա կայն այս 

փաստն իր բա ցատ րու թյունն ու նի: Հռո մեա կան Հրեաս տան պրո-

վին ցիան են թա կա էր Հե րով դես Ար քե ղա յո սի` Հե րով դես Մե ծի 

որ դու ի րա վա սու թյա նը: Սա կայն այն բա նից հե տո, երբ Ար քե-

ղա յո սը գա հըն կեց ե ղավ և Գաղ ղիա աք սոր վեց, Հու դան ըն կավ 

հռո մեա ցի «կու սա կա լի» իշ խա նու թյան տակ, որն ուղ ղա կիո րեն 

են թարկ վում էր հռո մեա կան կայս րին:

Ար քե ղա յո սի վտա րու մից հե տո Պի ղա տո սը Հու դա յի վրա իշ-

խած թվով հին գե րորդ կու սա կալն էր: Ըստ պատ միչ Հ. Փլա բիո սի` 

Պոն տա ցի Պի ղա տո սը տաս տա րի շա րու նակ կու սա կալ է ե ղել3: 

Այս տաս նամ յա կը հա վա նա բար ընկ նում է 26 թ. –ից մին չև 36 թ. 

կամ այլ տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն` 27 թ. –ից մին չև 37 թ.4: 

Պոն տա ցի Պի ղա տո սից զատ Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ վում 

1 Haas N. Anthropological Observations on the Skeletal Remains from Giv’at ha-Mi-
vtar// Israel Exploration Journal. T. XX, №1-2,1970. P. 49-59,tabl. 22-24.

2  Thompson J. A. Op. cit. P. 325.
3 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XVII, 4, 2:
4  Wilson J. M. Pilate Pontius// International Standard Bible Encyclopaedia. Chicago, 

1930. P. 2396.
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են ևս եր կու կու սա կալ ներ` Ան-

տո նիոս Ֆե լիք սը (52–59 կամ 

60 թթ.) և Պոր կիոս Փես տո սը 

(60–62 թթ.): Ընդ հուպ մին չև 70 

թ. –ը` Ե րու սա ղե մի ա վե րու մը 

հռո մեա ցի նե րի կող մից, այդ պի-

սի տասն չորս կու սա կալ ներ են 

հայտ նի: Հե տևա բար Քրիս տո-

սին Պի ղա տո սի մոտ տա րան, 

ո րով հե տև «միայն նա կյան քի և 

մահ վան վրա իշ խա նու թյուն ու-

ներ, ինչն այլ կերպ jus gladii էր 

կոչ վում (սրի ի րա վունք), և միայն 

նրա հաս տա տե լուց հե տո էր դա-

տավ ճիռն ի կա տար ած վում»1:

Պոն տա ցի Պի ղա տո սի այն պի սի ժա մա նա կա կից ներ, ինչ պի-

սիք հրեա պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիոսն ու Փի լոն Ա լեք սանդ րա-

ցին (Ք. ա. 25 թ. մին չև 50 թ.) էին, նրան բնու թագ րում էին իբ րև 

բռնա կալ, ժո ղովր դին չար չա րող և կա շա ռա կեր: «Նա ա նա գո րույն 

էր, և նրա դա ժա նու թյու նը չգի տեր, թե ինչ է գու թը: Նրա կա ռա-

վար ման շրջա նում Հրեաս տա նում իշ խում էին կա շա ռա կե րու-

թյունն ու բռնու թյու նը, գո ղու թյու նը, հա լա ծան քը, նվաս տա ցու մը, 

ա ռանց դա տավ ճիռ կա յաց նե լու մա հա պա տիժն ու ան սահ ման 

դա ժա նու թյու նը»,– գրում է Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցին2: 

 Հռո մեա ցի զո րա վար Տի տո սի ա նու նը կապ ված է 70 թ. Ե րու-

սա ղե մի սար սա փե լի ա վեր ման հետ: Տա ճա րի ու քա ղա քի ա վեր-

ման մա սին միան գա մայն հստակ մար գա րեա ցել էր Տե րը (Ղուկ. 

21. 5–6 20. 23–24, տե՛ս նաև Մատթ. 24. 1–36, Մարկ. 13. 1–32): 

Մո տա վո րա պես 50 թվից է սկսվում հռո մեա ցի նե րի դեմ հրեա նե-

րի ապս տամ բու թյու նը: Ժո ղովր դա կան ընդվ զում նե րը բռնկվե ցին 

Սա մա րիա յում և Ե րու սա ղե մում: Ի րա վի ճակն էլ ա վե լի սրվեց, երբ 

1  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Μαтθαῖον. …Σ. 479.
2  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 499.

Տիտոս կայսրը (Ք. հ.  79-81  թթ.): 
Արձանի գլուխ, Մյունխեն:
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Պա ղես տի նի կու սա կալ դար ձավ Պոր կիոս Փես տո սը (60–62 թթ.): 

Սա կայն վի ճա կը գնա լով ա վե լի ու ա վե լի էր վատ թա րա նում, իսկ 

երբ կու սա կալ դար ձավ Ֆլո րո սը (64–66 թթ.), ապս տամ բու թյունն 

ար դեն հա սել էր իր գա գաթ նա կե տին: 

Հռո մեա ցի ներն ան մի ջա պես ար ձա գան քե ցին, սա կայն նրանց 

ժա մա նա կա վոր պար տու թյու նը հրեա նե րին սրտապն դեց, այն-

պես որ ապս տամ բու թյու նը, չնա յած հրեա նե րի ան միա բա նու-

թյա նը, ընդգր կեց գրե թե ամ բողջ Պա ղես տինն: Այդ ժա մա նակ 

Տիտոսի հաղթական կամարը: Յոթթևյան աշտանակի պատկերը:

Հռոմ, Տիտոսի կամարը:
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կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու հա մար Նե րո նը Վես պա սիա նոս 

զո րա վա րին ու ղար կեց: Սա կայն իր ստանձ նած ա ռա քե լու թյու նը 

դեռ չկա տա րած` Նե րո նի ինք նաս պա նու թյան մա սին լու րեր են 

ստաց վում: Հռո մում մեկ տա րի տևած ներ քին խլրտում նե րից հե-

տո Վես պա սիա նո սը կայսր է հռչակ վում: Այդ է պատ ճա ռը, որ նա 

փու թով վե րա դառ նում է Հռոմ, իսկ Պա ղես տի նում սկսա ծը հանձ-

նա րա րում իր որ դի Տի տո սին: 

70 թ. ող բեր գա կան դեպ քե րը լիո վին հաս տա տե ցին Տի րոջ 

կան խա սա ցու թյու նը: Ե րու սա ղե մի պա շար յալ նե րի կյան քի սար-

սա փե լի պայ ման նե րը` սո վը, ո րն ստի պում էր մայ րե րին մոր թել, 

տա պա կել ու ու տել սե փա կան ե րե խա նե րին, կո տո րա ծը, Տա ճա րը 

լիո վին ոչն չաց րած հրդե հը և գե րե վա րու թյու նը քաջ հայտ նի են 

բո լո րին: Ըստ Հով սե պոս Փլա բիո սի` 97 000 հրեա գե րե վար վեց` 

չհաշ ված հռո մեա ցի նե րի ձե ռամբ խա չը հան ված ներն ու սրա խող-

խող ե ղած նե րը, ա պա ա վե լաց նում է, որ հռո մեա ցի նե րը ե րեք 

ամ սում միայն մի դար պա սից 115 800 հրեա նե րի դիեր հա նե ցին: 

71 թ. Տի տո սը Հռո մում հան դի սա վոր նշեց իր հաղ թա նա կը, ո րի 

ըն թաց քում ցու ցադր վե ցին 700 գեր յալ հրեա ներ ու թան կար ժեք 

ա վա րը, այդ թվում նաև մա քուր ոս կուց ձու լած յոթ թև յան աշ տա-

նակն ու ա ռա ջա վո րու թյան հա ցի սե ղա նը: Այ սօր յու րա քանչ յուր 

մարդ կա րող է ի նշա նա վո րումն այդ ար շա վի հա վեր ժաց ման կա-

Հռոմ: Փլաբիոսների ամֆիթատրոնը (այսինքն` կոլիզեումը)` Վես-
պասիանոս և Տիտոս կայսրերի ձեռամբ կառուցված (ավարտվել է 

80 թ.): Բազմաթիվ քրիստոնյաների նահատակու թյան վայրը:
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ռուց ված Տի տո սի վիթ խա րի հաղ թա կա մա րի վրա տես նել հրեա-

նե րի հա մար նվի րա կան այդ եր կու ի րե րի բարձ րա քան դակ պատ-

կեր նե րը: 

Հրեա կան ապս տամ բու թյու նը շա րու նակ վեց 70 թվից հե տո 

էլ, ին չը պատ ճառ դար ձավ 66–70 թթ. ար յու նա հեղ պա տե րազ մից 

մա զա պուրծ ե ղած մեծ թվով հրեա նե րի ստրկու թյան վա ճառ վե-

լուն: Հրեա ստրուկ նե րը բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի մեջ ցրվե ցին: Տե րը 

կան խա սել էր. «Նրանք սրի պի տի քաշ վեն, գե րի պի տի տար վեն 

բո լոր հե թա նոս նե րից» (Ղուկ. 21. 24): 66–70 թթ. և 132–135  թթ. 

հրեա նե րի հա տած մե տա ղադ րամ նե րի վրա հի շա տակ ված է՝ 

«ա զա տագ րու թյան տա րի»1: Սա կայն, ա վաղ, ա զա տագր ման փո-

խա րեն հրեա նե րին պար տու թյուն, կոր ծա նում և աշ խար հով մեկ 

սփռում բա ժին հա սան: Աստ վա ծա յին ար դա րա դա տու թյունն այս-

պի սի սար սա փե լի կեր պով իս րա յե լա կան ժո ղովր դին հե ռաց րեց 

աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի ընդ հան րու թյու նից, «մին չև որ լրա նան 

հե թա նոս նե րի ժա մա նակ նե րը» (Ղուկ. 21. 24):

Հնա գետ նե րը ջա նում են գտնել թե կուզ անն շան հնու թյուն ներ, 

ո րոնք լույս կսփռեին I դա րի Պա ղես տի նի և հատ կա պես Ե րու սա-

ղե մի անցուդարձի վրա: Սա կայն այ սօր վա դրու թյամբ այդ պի սի 

գտա ծո ներն այն քան էլ շատ չեն:

ՀԵ ՐՈՎ ԴԵ ՍԻ Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԵ ՄԸ

1968 թ. պրո ֆե սոր Բ. Մա զա րի` Ե րու սա ղե մի Տա ճա րի շուրջ 

անց կաց րած պե ղում նե րը` ժա մա նա կա կից Իս րա յել պե տու թյան 

տա րած քում եր բևէ կա տար ված հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն-

նե րից ա մե նա հե տաքրք րա կա նը, I դա րի Ե րու սա ղե մի մա սին 

վկա յող բա վա կան հա րուստ նյու թեր ե րևան հա նե ցին: Այս պե-

ղու մնե րը վա վե րաց րին Հով սե պոս Փլա բիո սի «Հրեա կան հնա խո-

սու թյու նը» և «Հրեա կան պա տե րազ մի մա սին» աշ խա տու թյուն-

նե րում տեղ գտած ճար տա րա պե տա կան և տե ղագ րա կան ման-

1  Tompson J. A. Op. cit. P. 301.
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րա մաս նե րի ստու գու թյու-

նը1: Այս և այլ տվյալ նե րի 

հի ման վրա մենք ի զո րու 

ենք հաս կա նալու, թե ինչ 

էր ի րե նից այն օ րե րին ներ-

կա յաց նում Ե րու սա ղե մը:

Ե րու սա ղե մը Մա կա-

բա յե ցի նե րի ապս տամ բու-

թյան հե տևան քով սաս տիկ 

ա վե րա ծու թյուն նե րի էր 

են թարկ վել, սա կայն Հե-

րով դե սը հոգ էր տա նում 

ոչ միայն ա վեր վա ծի վե-

րա կանգն ման մա սին, այ-

լև քա ղա քի շուրջ պաշտ պա նա կան պա րիսպ կա ռու ցեց, կար գի 

բե րեց ճա նա պարհ նե րը, քա ղա քը շե նաց րեց վե հա շուք կա ռույց-

նե րով, այդ թվում` թատ րոն նե րի ու նախ և ա ռաջ` նոր Տա ճա րի 

կա ռու ցու մով: Ի շարս այ լոց` այ սու Հե րով դե սը փոր ձում էր հրեա-

նե րի բա րե հա ճու թյունն ու վստա հու թյու նը շա հել, ում հա մար, 

ինչ պես ար դեն ա սել ենք, նա ան ցան կա լի ե դո մա ցի էր: Քա ղա քի 

կենտ րո նա կան մա սի ա մե նա բարձ րա դիր վայ րում նա իր հա մար 

պա լատ կա ռու ցեց, ո րի վրա վեր էին խո յա նում ե րեք հռչա կա վոր 

աշ տա րակ նե րը` Հիպ պա կո սը, Փա սա յե լը և Մա րիամ նան: Ա ռա ջի-

նը, որ 40 մ բարձ րու թյուն ու ներ, կա ռուց վել էր ի պա տիվ իր ըն կեր 

Հիպ պա կո սի, երկ րոր դը` 30 մ բարձ րու թյամբ` եղ բայր Փա սա յե լի, 

եր րոր դը` 25 մ բարձ րու թյամբ` իր սի րե լի կին Մա րիամ նա յի: Մին-

չև օրս դրան ցից միայն մի հատ ված է պահ պան վել, հա վա նա բար 

Փա սա յե լի աշ տա րա կից, որը ներկայացնում է այսպես կոչված 

«Դավ թի աշ տա րակի» մի մա սը: Հե րով դե սի պա լա տից սկիզբ էր 

առ նում լայն ու հզոր պա րիսպ: Հով սե պոս Փլա բիո սը հայտ նում է 

երկ րորդ պարս պի մա սին ևս, ո րն սկսվում էր ա ռա ջին պարս պի 

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 256-257; Thompson J. A. Op. cit. P. 338.

Երուսաղեմի  Հերովդես արքայի պալատի 
փլատակները:
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«Գեն նափ» դար պա սից և հաս նում «Ան տո նիա յին», այ սինքն` Ան-

տո նիա ամ րո ցին1, ո րոնք մենք կարող ենք նույ նա կա նաց նել: 

Մաս նա գետ նե րը շատ բա նա վի ճե ցին այս երկ րորդ պարս պի 

շուրջ, սա կայն այդ պես էլ վերջ նա կան եզ րա կա ցու թյան չհան գե-

ցին: Ա սենք, որ այս պարս պի ստույգ տեղորոշումը ա կա դե միա-

կան հե տաքրք րու թյան ո լոր տի հարց չէ: Գտնե լով այդ տե ղը` մենք 

ի զո րու կլի նենք նաև նույ նա կա նաց նել Գող գո թան, որ տեղ խաչ-

վել էր Քրիս տո սը, քան զի Տե րը, ինչ պես հայտ նի է, «չար չար վեց 

դռնից դուրս» (Եբր. 13. 12, հմմտ. Մատթ. 27. 33, Հովհ. 19. 17)2:

Հե րով դե սը վե րա կանգ նեց Տա ճա րի հյու սի սա յին կող մի պա-

րիս պը, ո րը նախկինում պաշտ պա նա կան ամ րու թյան դեր էր կա-

տա րում: Վեր ջին տա րի նե րին Լ. Գ. Վեն սա նի մաս նակ ցու թյամբ 

կա տար ված լայ նա ծա վալ պե ղում նե րը նպաս տե ցին այդ պարս-

պի տե ղադ րու թյան ա ռա վել ստույգ տե ղո րոշ մա նը, որն իր չորս 

անկ յուն նե րից յու րա քանչ յու րում մե կա կան աշ տա րակ ու ներ: Ան-

տո նիա ամ րո ցի և Տա ճա րի մի ջև ո րոշ տա րա ծու թյուն կար, ո րը 

հրեա նե րը շրջա փա կել էին հռո մեա ցի նե րի դեմ ի րենց ա ռա ջին 

1  Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան պա տե րազ մի  մա սին, V,4,2:
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 337.

Հերովդես Մեծի կառուցած Երուսաղեմի Տաճարի մանրակերտը:
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ապս տամ բու թյան ժա մա նակ: Քրիս տո սի օ րով այս ամ րո ցում էր 

տե ղա կայ վում հռո մեա կան կա յա զո րը, ո րը Տա ճա րի տա րած քում, 

հատ կա պես մեծ տո նե րին, կարգ ու կա նոն էր պահ պա նում: Հենց 

այս զո րա նոց տա րան Պո ղոս ա ռաք յա լին, երբ հրեա նե րը ցան-

կա նում էին սպա նել նրան, ո րով հե տև, ինչ պես ի րենք էին ա սում, 

պղծել էր Տա ճա րը` այդ տեղ հե թա նոս բե րե լով (Գործք 21. 27–40, 

հատ կա պես 34–րդ հա մա րը): Ժա մա նա կա կից հե տա զո տող նե րը` 

մաս նա վո րա պես Վեն սանն ու Օլբ րայ թը, գտնում են, որ դա հենց 

այն տեղն է, որ տեղ Տե րը դա տի հա մար Պի ղա տո սի ա ռաջ կանգ-

նեց1:

Ան տո նիա ամ րո ցից հա րավ էր գտնվում Տա ճա րի տա րածքն 

ու ին քը Տա ճա րը: Հե րով դե սն ամ բար տակ նե րի ու լից քե րի մի ջո-

ցով ըն դար ձա կեց տա րածքն ու Ք. ա. 20–19 թթ. վե րա կանգ նո ղա-

կան  աշ խա տանք նե րի լծվեց: Բուն շի նու թյու նը տաս նութ ամ սում 

ա վարտ վեց2, բայց կա ռույ ցի ար տա քին և ներ քին հար դա րանք-

նե րի հետ կապ ված հե տա գա աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վե ցին 

ընդ հուպ մին չև Ք. հ. 64 թի վը: Հրեա նե րը Քրիս տո սին ա սա ցին. 

«Քա ռա սուն վեց տա րում շին վեց այս տա ճա րը» (Հովհ. 2. 20): «27 

թ. հնչած այս խոս քե րը,– նշում է Թոմպ սո նը,– կա րևոր նշա նա կու-

թյուն ու նեն Քրիս տո սի քա րոզ չա կան ա ռա քե լու թյան ժա մա նա կը 

ստույգ ո րո շե լու հա մար»3:

Տա ճա րի ման րա մասն նկա րագ րու թյան վրա կանգ չենք առ-

նի: Ու շադ րու թյու նը կբևե ռենք միայն մեզ հե տաքրք րող տե ղե րի 

վրա` Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված ան ձանց ու դեպ քե րի 

առն չու թյամբ:

Մենք այ սօր էլ կա րող ենք Ող բի պա տի մեջ տես նել Հե րով-

դե սի դա րաշր ջա նի ճար տա րա պե տու թյա նը բնո րոշ Տա ճա րի 

շի նու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ ված հղկված մեծ քա րե րը: Հա-

վա նա բար հենց այս քա րե րը Քրիս տո սի ա շա կերտ նե րից մե կին 

դրդե ցին ա սել Նրան. «Վար դա պետ, տե՛ս, ինչ պի սի՜ քա րեր են, 

ինչ պի սի՜ շին վածք», ո րին ի պա տաս խան հնչեց. «Տե՛ս նո՞ւմ ես այդ 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 338.
2 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XV, 11,1-6:
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 339.
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բո լոր շի նու թյուն նե րը, ճշմա րիտ եմ ա սում ձեզ, որ դրա նից քար 

քա րի վրա չպի տի թողն վի, որ չքանդ վի» (Մարկ. 13. 1,2): Ի րոք, 

այս վե հա շուք կա ռույց նե րը քանդ վե ցին Տի տո սի ձե ռամբ: Կան-

գուն մնաց միայն չնչին մա սը: 

Այս հոյակերտ Տա ճա րը վեր էր խո յա նում Ձի թեն յաց լե ռան 

դի մաց: Այն սրբա զան քա ղա քի ա մե նաշ լա ցու ցիչ և ա մե նա գե ղե-

ցիկ կա ռույցն էր: 50 մ բարձ րու թյուն ու նե ցող Տա ճա րի ճա կա տն 

ա րևե լա հա յաց էր` կա ռուց ված բաց գույ նի մար մա րից, իսկ ողջ 

գե ղա զար դը ոս կե զօծ էր: Գավ թի և նա խա գավ թի կենտ րո նա կան 

մա սում գտնվում էր սյու նա շա րով շրջա պատ ված սրբա րա նը: Ըստ 

Հ. Փլա բիո սի` սրբա րա նը շող շո ղում էր` ա սես «ձյու նով ծածկ ված 

լեռ»:

Հե րով դե սի կա ռու ցած Տա ճա րի վիթ խա րի գա վիթ տա նող 

դար պաս նե րն ութն էին: Եր կու սը հա րա վա յին կող մում էին, չոր-

սը` ա րևմտ յան, մե կը` հյու սի սա յին, իսկ վեր ջի նը` ա րևել յան, հա-

վա նա բար այն տե ղում, որ տեղ այ սօր գտնվում է այս պես կոչ ված 

Ոս կե դար պա սը: Հրեա պատ միչ Հ. Փլա բիո սը և Միշ նան1 միայն 

մի դար պաս են հի շա տա կում քա ղա քի ա րևել յան կող մում և հնա-

րա վոր է, որ դար պա սը, ո րով հան դի սա վոր կեր պով Ե րու սա ղեմ 

մտավ Տե րը, գտնվե լիս լի ներ այդ տե ղում կամ ոչ հե ռու (Մարկ. 11. 

11, Մատթ. 21. 10, Ղուկ. 19. 28–48): Այս դար պա սով էր անց նում 

Բե թա նիա յից Տա ճար տա նող ճա նա պար հը: Հ. Փլա բիո սը շատ է 

գրում Հե րով դե սի Տա ճա րի գե ղա շեն սրահ նե րի (ծած կա վոր պե-

րիս տիլ նե րի) և գա վիթ նե րի մա սին: Այդ ութ դար պաս նե րից մե-

կով Տա ճա րի տա րածք մտնո ղը ան մի ջա պես հայտն վում էր հե թա-

նոս նե րի գա վիթ կոչ վող չա փա զանց մեծ գավ թում կամ ար տա քին 

գավ թում, ուր հե թա նոս նե րն ա զատ ե լու մուտ կա րող էին ա նել: 

Գավ թի հա րա վա յին կող մում էր գտնվում ար քա յա կան նա խա գա-

վի թը (սրա հը), իսկ ա րևել յան մա սում` Սո ղո մո նի նա խա գա վի թը 

(սրա հը): Եվ հենց այս` Սո ղո մո նի սրա հում էր «Հի սուս շրջում» 

Նա վա կա տի քի տո նին (Հովհ. 10. 22–23, Գործք 3. 11 5. 12): 

1 «Միշ նա» բա ռը «ու սում» է նշա նա կում: Դա Ք. հ. I- III դդ. ռա բբու նա կան տրակ-
տատ նե րի ժո ղո վա ծու է` հրեա նե րի «բա նա վոր» օ րեն քը, այ սինքն` այն օ րեն քը, ո րը 
խարսխ վում էր Հնգա մատ յա նի վրա և ի սկզբա նե բա նա վոր ա վանդ վում:

26 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Հ. Փլա բիո սը այս պես է նկա րագ րում Տա ճա րի տա րած քի հա-

րավ–ա րևել յան թևը. «Հո վիտն այն քան անդն դա խոր էր, որ վե-

րևից նա յե լիս գլուխդ պտտվում էր, ա վե լին` այս տեղ դեռ ահ ռե-

լի սրահ էր կա ռուց ված, այն պես որ յու րա քաչ յու րի մոտ գլխապ-

տույտն սկսվում էր նախ քան հա յաց քը կհաս ներ հով տի հա տա-

կին, ո րով հե տև այս տեղ վեր ջի նիս խո րու թյա նը գու մար վում էր 

սրա հի բարձ րու թյու նը»1: Հ. Փլա բիո սի նշած անկ յու նա յին մա սը, 

հա վա նա բար, ինչ պես գրում է Թոմպ սո նը, «Տա ճա րի աշ տա րակն» 

է, ո րի վրա սա տա նան կանգ նեց րեց Քրիս տո սին, որ պես զի փոր ձի 

Նրան (Մատթ. 4. 5)2:

Հե թա նոս նե րի գավ թի ինչ–որ մա սում հա վաք վում էին վա ճա-

ռող նե րը, գնորդ ներն ու լու մա յա փոխ նե րը, ո րոնց Տե րը դուրս հա-

նեց (Մարկ. 11. 15): Նա խորդ գլխում ար դեն խո սել ենք հե թա նոս-

նե րի գա վի թը հրեա նե րի գավ թից բա ժա նող ճա ղա շար ցան կա-

պա տի գրու թյան մա սին, ո րը մահ վան սպառ նա լի քով ար գե լում 

էր հե թա նոս նե րի մուտ քը ներս: 

Գե ղե ցիկ դար պաս նե րը նախ կա նանց գա վիթ էին տա նում: 

Այն այս ա նու նով էր կնքված ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ բա ցա ռա-

պես կա նանց հա մար էր նա խա տես ված, այլ այն բա նի հա մար, որ 

Տա ճա րի թույ լատ րե լի մա սից ա մե նա հե ռա վորն էր, որտեղ թույ-

լատր վում էր նրանց մտնել: Գե ղե ցիկ դար պա սի մոտ էին նստած 

մու րաց կան կույ րե րը, կա ղե րը և աղ քատ նե րը: Այս դար պա սի 

մոտ Պետ րոս և Հով հան նես ա ռաք յալ նե րը բժշկե ցին ի ծնե կա ղին 

(Գործք 3. 2): Հենց կա նանց գավ թում էր, որ մի աղ քատ այ րի կին 

գան ձա նա կի մեջ «եր կու լու մա գցեց» (Մարկ. 12. 41–44): Կա նանց 

գավ թի ե տևում գտնվում էր Իս րա յե լի կամ տղա մարդ կանց գա-

վի թը, ուր մտնել կա րող էին Մով սե սի օ րեն քի հա մե մատ մա քուր 

աշ խար հա կան նե րը, որին հաջորդում էր քա հա նա նե րի գա վիթը: 

Այս տեղ էր զե տեղ ված ող ջա կե զի զո հա սե ղա նը, ո րին սպա սա վո-

րում էին ղև տա ցի նե րը: Քա հա նա նե րի գավ թի խոր քում գտնվում 

էր սրբա րա նը կամ սրբու թյու նը և սրբու թյուն սրբո ցը: «Տա ճա րի 

1 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XV,11,5:
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 340-341.
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առ ջևի բա կից երկ փեղ կա նի դար պաս նե րի մի ջով, ո րոնք միշտ 

բաց էին, կա րե լի էր Տա ճար մտնել: Մուտ քը փակ ված էր սպի-

տակ, երկ նա գույն, ծի րա նի և կար միր գույ նե րի հա մադ րու թյամբ 

վա րա գույ րով»1: Սրբու թյուն սրբո ցը պետք է զար դար ված լի ներ 

գե րա զան ցա պես ոս կեջ րած սպի տակ քա րով: Այդ ժա մա նակ վա 

մար դիկ սո վոր էին, ինչ պես ա սում էր Տե րը նրանց հան դի մա նե-

լիս, երդ վել «Տա ճա րի մեջ ե ղած ոս կու վրա» (Մատթ. 23. 16):

 Ցա վոք սրտի, այ սօր Տա ճա րից ու նրա եր բեմ նի մե ծա վա յել-

չու թյու նից ո չինչ չի պահ պան վել: Տա ճա րի մա սին ա մե նից շատ 

տե ղե կու թյուն ներ բո վան դա կում են Հ. Փլա բիո սի աշ խա տու-

թյուն նե րը, ինչ–որ բան ի զո րու ենք քա ղել Նոր Կտա կա րա նից 

և գրե թե ո չինչ` հնա գի տու թյու նից: Դժվա րու թյու նը պայ մա նա-

վոր ված է նրա նով, որ Տա ճա րի ողջ տա րած քը հըն թացս դա րե րի 

միշտ սրբա վայր է ե ղել: 70 թվին Ե րու սա ղե մի անկ մամբ Տա ճարն 

ու նրա շրջա կա բո լոր շի նու թյուն նե րը հիմ նա հա տակ ա վեր վե-

ցին: Հե տա գա տա րի նե րին այս տեղ հառ նում էին միան գա մայն 

այլ կա ռույց ներ: 133 թ. Անդ րիա նոս կայս րը հրեա կան Տա ճա րի 

փլա տակ նե րում Զև սի ար ձանն ու բա գին կանգ նեց րեց, ո րի վրա 

զո հա բե րու թյուն ներ մա տու ցեց: Հե տա գա յում` Հուս տի նիա նո սի 

օ րոք այդ տե ղում քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի ներ կա ռուց վե ցին: VII 
դ. ա րաբ նե րը քան դե ցին ե կե ղե ցի նե րը և ար դեն պատ րաս տի քա-

րե րից ու սպի տակ մար մա րից  կա ռու ցե ցին Օ մա րի հռչա կա վոր 

մզկի թը, ո րը կան գուն է առ այ սօր և մահ մե դա կան նե րի պաշ տա-

մուն քա յին վայ րե րից սրբազ նա գույն նե րից մեկն է: Խա չա կիր նե րը 

այս տա րած քը քրիս տո նեա կան սրբա վայր դարձ րին:

Բայց XII դ. Սա լա հեդ դի նի օ րոք այն կրկին մահ մե դա կան 

սրբա վայ րի կար գա վի ճակ ստա ցավ: Այս դրու թյու նը պահ պան-

վեց մին չև մեր օ րե րը, չնա յած որ Ե րու սա ղե մը կրկին գրա վե ցին 

խա չա կիր նե րը, իսկ ա վե լի ուշ` անգ լիա ցի նե րը: Այս պի սով եր-

բեմ նի փա ռա հեղ հրեա կան Տա ճա րի ողջ տա րած քը ներ կա յումս 

մահ մե դա կան սրբա վայր է հա մար վում: Ըստ այդմ, չնա յած այն 

բա նին, որ այս տեղ, ան կաս կած, չա փա զանց ա ռատ տե ղե կատ-

1  Βέλλας Β. Μ. Ἑβрαϊκὴ Ἀрχαιολογία…Σ. 148.
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վա կան նյու թեր են ան թեղ ված, ա վաղ, պե ղում ներ անց կաց նե լու 

ո րևի ցե հնա րա վո րու թյուն չկա: 

Անգ լիա ցի հնա գետ, պրո ֆե սոր Դ. Գարնս թա գը, ի մի բե րե լով 

Հե րով դե սի ժա մա նակ նե րի Ե րու սա ղե մի հե տա զո տու թյուն նե րի 

հի ման վրա ստաց ված արդ յունք նե րը, գրում է. «Իր պատ մու թյան 

ողջ ըն թաց քում ո՛չ կրո նը, ո՛չ քա ղա քն այդ պես էլ եր բեք ա ռա վել 

դյու թիչ պատ կեր չկեր տե ցին: Ա րևել յան երկ նա կա մա րի ֆո նի 

վրա այդ քան հրա շա գեղ պատ կեր ված հու նահռո մեա կան ճար-

տա րա պե տու թյան ռիթմն ու ներ դաշ նա կու թյու նը գործ նա կա նում 

ի դե րև էին հա նում Հե րով դե սի կա ռույց նե րի չա փա զանց մեծ լար-

վա ծու թյու նը և քա ղա քի ա վան դա կան քաո սին սլա ցի կու թյուն ու 

նրբա գե ղու թյուն հա ղոր դում»1:

ՊԱ ՂԵՍ ՏԻ ՆԻ ԵՎ Ա ՍՈ ՐԻ ՔԻ I ԴԱ ՐԻ ՔԱ ՂԱՔ ՆԵ ՐԸ

Անժխ տե լի է, որ Ե րու սա ղե մը I դա րում Պա ղես տի նի և 

Ա սո րի քի քա ղաք նե րի մեջ ա ռա ջինն էր: Սա կայն, ցա վոք 

սրտի, այ սօր վա դրու թյամբ հնա գի տա կան պե ղում նե րով հա ջող-

վել է բա ցա հայ տել միայն նրա գաղտ նիք նե րի փոքր մա սը: 

 Պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը գրում է. «Մենք կան խազ գում էինք, որ 

հի նա վուրց Ե րու սա ղե մը դեռ բա զում խնդիր ներ կա ռա ջադ րի հնա-

գետ նե րին ու հե տա զո տող նե րին: Ա վե տա րա նն ու սում նա սի րող 

և քննող մար դու հա մար շատ դժվար է խորհր դա ծել խնդիր նե րի 

շուրջ, ո րոնց լու ծու մը Ե րու սա ղե մի հո ղի մեջ է ան թեղ ված: Մենք 

ի րա վունք ու նեինք հու սա լու, որ ժա մա նակն ու հնա մե նի քա ղա քի 

ա ռան ձին հատ ված նե րը վե րա կա ռու ցե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 

դա րա կազ միկ գտա ծո ներ ի հայտ կբե րեն: Իսկ այս պա հին պետք 

է բա վա րար վենք թե կու զև առձեռն տե ղե կու թյուն նե րով»2: Թոմպ-

սո նը ծա նո թագ րու թյան մեջ ա վե լաց նում է. «Վեր ջին տա րի նե րին 

եր կու հե տաքր քիր աշ խա տու թյուն ներ լույս տե սան, ո րոնք հե տա-

զո տող նե րին և գիտ նա կան նե րին հա րուստ նյու թեր ըն ձե ռե ցին 

1 Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 495. 
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 352.
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այն քա ղա քի մա սին, որտեղ Տի րոջ քա րոզ նե րի մեծ մասն է հնչել, 

որտեղ Նա մա հա ցել է և թաղ վել` Ս. Սի մոն սի «Ե րու սա ղե մը Հին 

Կտա կա րա նում» (Լեյ դեն, 1952 թ., անգ լե րեն լեզ վով) և Գ. Վեն սա-

նի ու Ա. Մ. Ստևի «Հին Կտա կա րա նի Ե րու սա ղե մը» (Փա րիզ,1954 

թ., ֆրան սե րեն լեզ վով)»: Սա կայն միայն  Ե րու սա ղե մում չէ, որ 

ծա վա լում էին Նոր Կտա կա րա նում նկա րագր ված անց քե րը: 

Դրանք տե ղի են ու նե ցել նաև Պա ղես տի նի, Ա սո րի քի, Կիպ րո սի, 

Փոքր Ա սիա յի, Հու նաս տա նի և Ի տա լիա յի այլ քա ղաք նե րում: 

Հնա գի տու թյան շնոր հիվ մենք դրանց մա սին տե ղե կու թյուն-

ներ ստա ցանք, սա կայն դեռ շատ պեղ վե լիք շրջան ներ կան: 

Ա ռայժմ սահ մա նա փակ վենք Պա ղես տի նի և Ա սո րի քի քա ղաք նե-

րով:

1. Հայտ նի է, որ նորկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում Փյու նի-

կիան հռո մեա ցի նե րի իշ խա նու թյան տակ էր գտնվում: Մեզ գլխա-

վո րա պես հե տաքրք րում են ե րեք փյու նիկ յան քա ղաք ներ` Տյու րո-

սը, Սի դոնն ու Պտղո մա յի դան (Ակ քո վը` ժա մա նա կա կից Աք րան):

ա) Քրիս տո ս մի ան գամ շրջել է Տյու րո սի և Սի դո նի «կող մե-

րում» կամ «սահ ման նե րում» (Մատթ. 15. 21–28, Մարկ. 7. 24–30), 

որ տեղ տե ղա ցի նե րը գա լիս էին Նրա մոտ` Նրան լսե լու և ի րենց 

հի վան դու թյուն նե րց կազդուրվե լու (Մարկ. 3. 8, Ղուկ. 6.  17): 

Սրբա զան բնա գի րը չի ա սում, այ ցե լե՞լ է Քրիս տո ս Տյու րոս, թե՞ 

ոչ: Սա կայն հայտ նի է, որ փյու նիկ–ա սո րի մի կին, որն ապ րում 

էր քա ղա քի ար վար ձան նե րում, իր հա վա տի շնոր հիվ ար ժա նա-

ցավ իր` պիղծ ո գուց տա ռա պող դստեր բժշկմա նը Տի րոջ ձե ռամբ: 

Մենք նա խորդ գլուխ նե րից մե կում1 ար դեն բա վա կա նա չափ հան-

գա մա նա լից խո սել ենք Տյու րո սի մա սին` քա ղա քը Ա լեք սանդր 

Մա կե դո նա ցու կող մից գրա վե լու առն չու թյամբ: 1947  թ., ինչ պես 

նաև հա ջորդ տա րի նե րի պե ղում նե րը լույս աշ խարհ հա նե ցին հռո-

մեա կան ժա մա նակ նե րի կա րևոր գտա ծո ներ` մե տա ղադ րամ ներ, 

գրու թյուն ներ, փո ղոց ներ, ա վե լի քան հինգ մետր լայն քով սրահ-

ներ, բազ մա թիվ կա նաչ և սպի տակ մար մա րից սյու ներ, խճան-

կար ներ (հա տուկ տե սա կի, միայն Տյու րո սին բնո րոշ), ձիար շա-

1 Տե՛ս «Տյու րո սի ա վե րու մը» գլու խը:
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վա րան, քա րա դա գաղ ներ և այլն: Պե ղում նե րը շա րու նակ վում են, 

ինչով էլ կրկին ու կրկին հաս տատ վում է կայսր Ադ րիա նո սի` Տյու-

րո սին տված բնու թագ րի իս կու թյու նը, այն է` 1«փյու նիկ յան մետ-

րո պո լիա*»1:2 

բ) Սի դո նը գտնվում է Տյու րո սից հյու սիս: Պատ կա ռե լի քա-

նա կով հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը մեզ շատ հա րուստ տե ղե կու-

թյուն ներ են ըն ձե ռում հռո մեա կան շրջա նի քա ղա քա յին կյան քի 

մա սին: 

գ) Պտ ղո մա յի դան (Ակ քով) հի շա տակ վում է միայն Գործք 

ա ռա քե լո ցում, որտեղ խոս վում է Պո ղոս ա ռաք յա լի եր րորդ քա-

րոզ չա կան ճամ փոր դու թյան մա սին (Գործք 21. 7): Գրու թյուն նե-

րից ի մա նում ենք, որ Նե րո նի օ րոք Ան տիո քից Պտղոմա յի դա տա-

նող ճա նա պար հը վեր ջա նում էր այս տեղ: Պե ղում նե րի արդ յունք-

նե րը թույլ տվե ցին լույս սփռե լու քա ղա քի ճա կա տագ րի վրա` 

քա նա նա կան ժա մա նակ նե րից մին չև մեր օ րե րը:

2. Փի լիպպ յան Կե սա րիան այն տեղն էր, որ տեղ Պետ րոս 

ա ռաք յալն ա րեց իր հռչա կա վոր խոս տո վա նու թյու նը` վկա յե լով, 

որ Տե րը Քրիս տոսն է` Կեն դա նի Աստ ծո Որ դին (Մատթ. 16. 13–

20, Մարկ 8. 27–30): Հնում այս քա ղա քը Պա նեաս էր կոչ վում (կամ 

Պա նեաս յան Կե սա րիա), բայց Ք. հ. 3 թ. Հե րով դես Փի լիպ պո սը, 

ի պա տիվ Օ գոս տոս կայ սեր, քա ղա քը վե րան վա նեց Փի լիպպ յան 

Կե սա րիա: 70 թ. հրեա նե րի` հռո մեա ցի նե րից կրած պար տու թյու-

նից հե տո քա ղա քը կրկին սկսեց ան վան վել Պա նեաս, իսկ այ սօր 

Բան յաս է կոչ վում: Հռո մեա կան շրջա նում քա ղա քի կո րի զը հիմ-

նա կա նում հույ ներն էին կազ մում, ուս տի Փի լիպ պո սը թույ լատ-

րում էր հե թա նո սա կան զո հա սե ղան ներ կա ռու ցել:

Դժվա րա մատ չե լի ժայ ռում փոր ված ան ձավն ինքնին Պա նի 

պաշ տա մուն քի գո յու թյան վկա յու թյունն է: Ագ րիպ պա սի ժա մա-

նակ նե րի հու նա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րը հա վեր ժա հար սե րին 

նվիր ված բա գի նի գո յու թյան խո սուն վկա յու թյուն ներն են: Այս 

* Մետ րո պո լիա - Հին Հու նաս տա նում քա ղաք (պո լիս) - պե տու թյան ան վա նու մը` օ տար 
աշ խար հում ի րենց իսկ հիմն  ած բնա կա վայ րե րի վե րա բեր մամբ:

1  Jidejian N. Tyre throug the Ages. Beirut, 1969. Ch. 7. P. 84-113; Tompson J. A. Op. 
cit. P. 354.
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քա րան ձա վից է իր սկիզբն առ նում Հոր դա նան գե տի գլխա վոր 

ա կուն քը: Սա կայն հնա գի տա կան պե ղու մե րի մի ջո ցով դեռ բա-

զում հայտ նա գոր ծու թյուն ներ պետք է ար վեն: 

3. Բեթ սաի դա յի հար ցում ո րոշ դժվա րու թյուն ներ կան: Ըստ 

ե րևույ թին Հե րով դես Փի լիպ պո սը, ի պա տիվ Օ գոս տո սի դստեր` 

Հու լիա յի, Հու լիաս ան վա նած իր մայ րա քա ղա քը կա ռու ցեց այն 

տե ղում, որտեղ գտնվում էր հի նա վուրց Բեթ սա յի դան: Սա կայն 

դեռ չեն կա տար վել քա ղա քի տե ղո րոշ ման հնա գի տա կան աշ խա-

տանք ներ: Մին չև 1987 թ. հա մար վում էր, որ հնա մե նի Բեթ սա-

յի դան գտնվել է Գա լի լիա յի բլուր նե րի վրա ծվա րած ժա մա նա-

կա կից Հիր բեթ–ալ–Ա րա ջի դի մաց: Ել նե լով այն հան գա ման քից, 

որ Տի րոջ կյան քի ժա մա նա կով թվագր վող հնա գի տա կան շեր տը 

հրդե հի հետ քեր է կրում, Քրա յե լին գը նշում է, որ դա ոչ այլ ինչ է, 

քան Քրիս տո սի խոս քե րի կա տա րու մը. «Վա՜յ քեզ, Բեթ սա յի դա» 

(Մատթ. 11. 21)1: Սա կայն 1987 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին հա ղոր-

դագ րու թյուն ստաց վեց, որ գեր մա նա ցի գիտ նա կան Պիկս նե րը 

հնա մե նի Բեթ սա յի դա յի տե ղադ րու թյու նը տե ղո րո շել է Հիր բեթ–

ալ–Ա րա ջից ե րեք կմ հյու սիս ըն կած ժա մա նա կա կից Աթ–Թել լո յի 

տա րած քում: Իս րա յե լա ցի հնա գետ նե րից մե կը` դոկ տոր Ռա մի 

Ա րա վը, ա սում է. «Մենք այն եզ րա կա ցու թյան հան գե ցինք, որ 

քա ղա քը ծաղ կում էր Հի սու սի ապ րած ժա մա նակ նե րին մոտ ժա-

մա նա կաշր ջա նում և ա վեր վել էր հռո մեա ցի նե րի դեմ ապս տամ-

բու թյան արդ յուն քում»2:

 4. Կա փառ նա յու մը (նշա նա կում է Նաու մի տուն կամ ա ղոթ-

քի տուն) բա վա կան հա ճախ է հան դի պում Ա վե տա րա նում: Մատ-

թեոս ա վե տա րա նի չը Կա փառ նա յումն ան վա նում է Տի րոջ քա ղաք` 

«Իր քա ղաք» (Մատթ. 9. 1), ո րով հե տև, ինչ պես նշում է ս. Հով-

հան նես Ոս կե բե րա նը, «մշտա պես այդ տեղ էր գտնվում»3: Հենց 

այս տեղ է Քրիս տոսն սկսել քա րո զել՝ քա ղաքն Իր ա ռա քե լու թյան 

կենտ րոն դարձ նելով: Այս տեղ Նա բա զում մարդ կանց բժշկեց, 

1 Kraeling E. G. Bible Atlas. 1956. P. 388ff. Մեջ բե րումն  ըստ Thompson J. A. Op. cit. 
P. 356.

2  Ἑσтία, 27 Ὁκт., 1987. Σ. 4.
3 Ս. Հ. Ոս կե բե րան, Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի մե կ նու թյու նը: Ճառ 19. 1:- Խմբ. ծնթ.:
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այդ թվում նաև հար յու րա պե տի ծա ռա յին և Պետ րո սի զո քան-

չին (Մատթ. 8. 5–17, Մարկ. 1. 21–34 2. 1–12): Այս տեղ կա տար-

վեց ձկան և ար ծա թե դրա մի հրաշ քը, ո րով Քրիս տո սը վճա րեց 

տուր քը (Մատթ. 17. 27): Կա փառ նա յու մի ճա նա պար հին ա շա-

կերտ նե րի մի ջև վեճ ծա գեց, թե ո՞վ է ի րեն ցից մե ծը (Մարկ. 9. 

33–37) և Կա փառ նա յու մի մո տա կայ քում նրանք Տի րո ջը տե սան, 

«որ քայ լում էր ծո վի վրա յով» (Հովհ. 6. 19): Այս տեղ է, որ հնչե-

ցին կա րևո րա գույն ու սու ցում նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, կե նաց հա ցի 

մա սին ու սու ցու մը (Հովհ. 6. 32–33): Սա կայն այդ քա ղա քի բնա-

կիչ նե րի ան խոր տա կե լի հպար տու թյան պատ ճա ռով Տերը «վա՜յ 

քեզ» ա հար կու խոսքն ա սաց: Հե տա գա յում Կա փառ նա յու մն ամ-

բող ջու թյամբ հո ղի մեջ թաղ վեց, իսկ նրա ստույգ տե ղադ րու թյան 

մա սին վե ճե րը եր կար ժա մա նակ չէին մա րում: Համարվում է, որ 

այդ տեղում գտնվում է ար դի Թելլ–Խու մը (Թան խում հրեա կան 

ան վան ման ա րա բա կան հա մար ժե քը): «Կա փառ նա յում» սկզբնա-

կան ան վա նումն այժմ հաս տատ ված է մի ա րա մե րեն գրու թյան 

հի ման վրա` հայտ նա բեր ված պրո ֆե սոր Սու կե նի կի պե ղում նե րի 

ժա մա նակ, ո րոնք կա տար վում էին Յար մու քի գե տա բե րա նի մոտ 

գտնվող Հա մաթ Հե դե րի մի հի նա վուրց սի նա գո գում: Այս վա վե-

րագ րի մեջ խոս վում է ըն ծա ներ բե րող մարդ կանց մա սին: Նրանց 

մեջ հի շա տակ վում է Կա փառ նա յու մից (Կե փար Նաում) ոմն Դո-

սի թեոս1: Կա փառ նա յու մի ա վե րակ նե րը մոտ եր կու հա զար մետր 

տա րածք են զբա ղեց նում Գե նե սա րեթ լճի ա փի եր կայն քով: Բայց 

այ սօր վա դրու թյամբ շատ քիչ հնու թյուն ներ է հա ջող վել պե ղել: 

Գ. Կորն ֆել դի և Դ. Ն. Ֆրիդ մա նի կար ծի քով ա մե նից նշա նա կա լի 

են հե տև յալ գտա ծո նե րը. 

ա) Գեր մա նա ցի հնա գետ ներ Գ. Քո լի և Ս. Վա ցին գե րի ջան քե-

րի շնոր հիվ հայտ նա բեր ված III– IV դդ. սի նա գո գի փլա տակ նե րը: 

Սի նա գո գը վե րա կանգն վեց Գ. Օր ֆա լիի կող մից: Ո մանք են թադ-

րում են, որ դա այն ժո ղո վա րա նի ա վե րակ նե րի ու հիմ քի վրա է 

1 Kraeling E. G. Op. cit. P. 377.
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կա ռուց ված, ուր հա ճախ գա լիս ու ու սու ցա նում էր Հի սու ս (Մարկ. 

1. 2) 1:

 բ) Պետ րոս ա ռաք յա լի տու նը: Այս տու նը կա ռուց վել է Ք. ա. 

մոտ I դա րում, իսկ Ք. հ. I դա րի կե սում վե րած վել կրո նա կան գոր-

ծու նեու թյան կենտ րո նի, ե կե ղե ցու, հան դիպ ման վայ րի: Կա փառ-

նա յու մում ապ րած ծա գու մով հրեա քրիս տոն յա նե րը բա վա կա նին 

շատ էին, ով քեր էլ պահ պա նե ցին այդ մա սին կեն դա նի ա վան դու-

թյուն նե րը: Տան պա տե րի վրա գրու թյուն նե րը վկա յում են այն 

մա սին, որ մար դիկ հա վա տա ցել են Հի սու սին` Քրիս տո սին` Տի-

րո ջը, Բարձր յա լին` Ո ղոր մա ծին, պատ վել Պետ րոս ա ռաք յա լին` 

իբ րև տե ղա կան սուրբ: V դա րի կե սե րին (ոչ հրեա) քրիս տոն յա նե-

րը մկրտա րա նով հան դերձ զար մա նա լի  ու թանկ յուն ե կե ղե ցի կա-

ռու ցե ցին, ո րի ա վե րակ նե րը հայտ նա բեր վե ցին 1971–1977  թթ.: 

Սուրբ եր կիր այ ցե լած իս պա նու հի ուխ տա վո րը հայտ նում է. 

«Ծայ րա գույն ա ռաք յալ Պետ րո սի տու նը ե կե ղե ցու էր վե րած վել»: 

Ըստ մեկ այլ ուխ տա վո րի (մոտ 570 թ.)` Պետ րո սի տու նն Աստ-

ծուն պաշ տե լու վայր էր դար ձել2: 

5. Քրիս տո սի կան խա սած վայե րը միայն Կա փառ նա յու մին ու 

Բեթ սա յի դա յին չէին վե րա բե րում, այ լև Քո րա զի նին, ո րը, ըստ Հե-

րո նի մո սի, Կա փառ նա յու մից եր կու հռո մեա կան մղոն հե ռա վո րու-

թյան վրա էր գտնվում (հմմտ. Մատթ. 11. 21–31, Ղուկ. 10. 10–13): 

Ներկայիս Քո րա զի նը գտնվում է Կա փառ նա յու մից 4 կմ հյու սիս, 

այն տեղ, որտեղ Քե նա զեն է գտնվում: Քա ղա քում պահ պան վել 

են այդ տարածաշրջանում ա մե նուր հան դի պող բա զալ տից կա-

ռուց ված սի նա գո գի ա վե րակ նե րը: Ժո ղո վա րա նը թվագր վում է II 
դա րի վեր ջով և III դա րի սկզբով: Չա փա զանց ու շագ րավ է շի-

նու թյան հե ռա վոր մա սում զե տեղ ված պատ վո ա թո ռը` ուղղ ված 

դե պի ժո ղո վա րա նում հա վաք վող նե րը: Ա թո ռի վրա նստում էին 

հյու րերն ու ծե րե րը, ով քեր ու սու ցա նում էին ժո ղովր դին: Ըստ 

հնա գետ Թոմպ սո նի` «հա մար վում է, որ այս տեղ գտնվում է «Մով-

սե սի ա թո ռի» նմուշ նե րից մե կը, ո րի մա սին խոս վում է Մատ թեո-

1  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 491.
2  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 280.
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սի Ա վե տա րա նում (23. 2): Ա թո ռը բա զալ տից էր պատ րաստ ված և 

ու ներ գրու թյուն», ո րում նշվում էր բա րե րա րի ա նու նը: «Նմանօ-

րի նակ գահ հայտ նի է նաև Համ մա թում (Տի բե րիա յից հա րավ): 

Հա վա նա բար այն սի նա գո գում, ուր Տերն էր այ ցե լում Կա փառ նա-

յու մում, այդ պի սի մի «Մով սե սի ա թոռ» կար, ո րի վրա գրված էր 

այն պատ րաս տող հար յու րա պե տի ա նու նը»1:

  Կա փառ նա յու մի շրջա կայ քը հի շար ժան է նրա նով, որ այս-

տեղ Տե րը հինգ նկա նա կի և եր կու ձկան մի ջո ցով հինգ հա զար հո-

գու կե րակ րեց (Մատթ. 14. 21): Ու շագ րավ է, որ Կա փառ նա յում և 

Տի բե րիա քա ղաք նե րի մի ջև գտնվող   լճի ա փին ծվա րած Տաբ գա-

թում կա տար ված պե ղում նե րի ժա մա նակ հայտ նա բե րած հնա մե-

նի ե կե ղե ցու հատակին պահ պան վել էր մի հրա շա գեղ խճան կար: 

Նրա վրա պատ կեր ված  էր զամբ յուղ` մե ջը հաց, կող քին` եր կու 

ձուկ: Հա վա նա բար այս պատ կե րը մատ նան շում է հինգ հա զար 

հո գու հրաշ քով կե րակ րու մը:

6. Տի բե րիա քա ղա քը կա ռուց վել էր հա մա նուն լճի մոտ: Նոր  

Կտա կա րա նում այն միայն մեկ ան գամ է հի շա տակ վում: Այս քա-

ղա քը Հե րով դես Ագ րիպ պա սի տի րույթ նե րի մայ րա քա ղաքն էր, 

սա կայն հրեա նե րը եր բեք չսի րե ցին այդ քա ղա քը, քան զի կա ռուց-

ված էր հին գե րեզ մա նո ցի վրա: Իբ րև Հե րով դես Մե ծի երկ րորդ որ-

դու թա գա վո րու թյան գլխա վոր քա ղաք` կա րևոր նշա նա կու թյուն 

է ու նե ցել, և, ան կաս կած, նրա ըն դեր քում չա փա զանց հե տաքր քիր 

հնու թյուն ներ են ան թեղ ված: 1955 թ. և հա ջորդ տա րի նե րի պե-

ղում նե րի արդյունքում հայտ նա բեր վե ցին Հե րով դես Ան տի պա սի 

ժա մա նակ նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով հնօր յա բաղ նիք ներ:

7. Գա լի լիա յի ա րև մուտ քում են գտնվում Նա զա րե թը, Կա նան 

և Նա յի նը: Այս քա ղաք նե րի աշ խար հագ րա կան դիր քը բա վա-

կան դյու րին է տե ղո րոշ վում, ան գամ ե թե մեր ձեռ քի տակ ան-

նշան քա նա կով հնա գի տա կան գտա ծո ներ լի նեին: Գ. Ե. Ռայթն 

ու Ֆ. Վ. Ֆիլ սո նը նշում են. «Հրա շա լի է, որ մենք Հի սու սի ա ռա-

քե լու թյանն ու կյան քին առնչ վող ա ռա վել կա րևոր վայ րե րին ծա-

նո թա նա լու հնա րա վո րու թյուն ու նենք: Ստույգ հայտ նի են Նրա 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 360.
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ծննդա վայ րը` Բեթ ղե հե մը, և Նա զա րե թը, որտեղ ան ցել է Նրա 

ման կությունը: Ինչ վե րա բե րում է Գա լի լիա լճին, Կա նա յին, Նա-

յի նին, Կա փառ նա յու մին և Քո րա զի նին, ա պա դրանց հար ցում էլ 

ո րևի ցե կաս կած լի նել չի կա րող»1: Ռայ թի և Ֆիլ սո նի միտ քը ճիշտ 

է: Սա կայն ցայ սօր այդ քա ղաք նե րի մա սին հան գա մա նա լից տե-

ղե կու թյուն ներ չկան: Այ սօր Նա զա րե թում բազ մա թիվ տա ճար ներ 

կա րե լի է տես նել, սա կայն, թե րևս, «այս բո լո րից միակ հնա մե նի 

հու շար ձա նը աղբ յուրն է, ո րից սուրբ կույ սը ջուր էր վերց նում, 

քան զի այդ տա րած քի միակ աղբ յուրն է: Հնա մե նի սի նա գոգ նե րից 

մե կը, ո րը վե րա կա ռուց վել և այժմ գոր ծող տա ճար է, հա վա նա բար 

այդ վաղն ջա կան դա րաշր ջա նի մա սին վկա յող նյու թեր կա րող է 

տրա մադ րել (…): Ո մանք հակ ված են կար ծե լու, որ Նոր Կտա կա-

րա նի Նա զա րե թը գտնվե լիս է ե ղել ժա մա նա կա կից Նա զա րե թից 

ո րոշ հե ռա վո րու թյան վրա»2: Այ դու հան դերձ հնա գետ ներն այս-

տեղ ահ ռե լի քա րան ձավ ներ, հա ցա հա տի կի շտե մա րան ներ, ձե թի 

մեծ ա նոթ ներ և խորհր դան շա կան պատ կեր ներ հայտ նա բե րե ցին: 

Սրանք Նա զա րե թի ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րի հո գևոր կյան քի վե-

րա բեր յալ չա փա զանց հե տաքր քիր նյու թեր են3:

8. Կա նան ար դի Հիր բեթ Կա նան է (Հովհ. 2. 1,11 4. 46): Նա-

յինն այ սօր իր հնօր յա ա նու նը պահ պա նած գյուղ է:

  9. Մի ջերկ րա կա նի ծո վեզ րին ծվա րած Կե սա րիան ա ռաք-

յալ նե րի ժա մա նակ Հու դա յի վար չա կան մայ րա քա ղաքն էր: Այս 

քա ղա քում է քա րո զել Փի լիպ պո սը (Գործք 8. 40), և եր կու տա րի 

կա լան քի տակ պահ վել Պո ղոս ա ռաք յա լը: Այս տեղ է ապ րել Կոռ-

նե լիոս հար յու րա պե տը, և քա րո զել Պետ րոս ա ռաք յա լը (Գործք 

11. 11 12. 19):

Քա ղա քը կա ռու ցել էր Հե րով դես Մե ծը և ան վա նել` ի պա տիվ 

Օ գոս տոս կայ սեր: Դա Հե րով դե սի շի նա րա րա կան մեծ նվա ճում-

նե րից մեկն էր: 1961 թ. պե ղում նե րն ար գա սա վոր վե ցին մի հո յա-

կերտ հռո մեա կան թատ րո նի, ինչ պես և կա մար նե րով ու խո ղո-

վակ նե րով մի սքան չե լի հռո մեա կան ջրմու ղի հայտ նա բեր մամբ: 

1  Wright G. E., Filson F. V. The Westminster Historical Atlas. L.,1953. P. 94.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 361.
3  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 284.
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Այս տե ղի ա մե նան շա նա կա լից գտա ծո նե րի շար քից կա րե լի է 

ա ռանձ նաց նել մի հազ վագ յուտ գրու թյուն՝ Պոն տա ցի Պի ղա տո-

սի` Հրեաս տա նի կու սա կա լի ան վամբ` թվագր ված Քրիս տո սի 

խաչելության թվականով: Այ սօր այդ գրու թյու նը Ե րու սա ղե մի 

ազգային թան գա րա նում է պահ վում1:

10. Սա մա րիան Հե րով դես Մե ծի ձե ռամբ կա ռուց ված ա մե-

նից գե ղա շեն քա ղաքն էր: Ք. ա. 27 թ.–ին նա ձեռ նա մուխ ե ղավ 

քա ղա քի կա ռուց ման լայ նա ծա վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանք-

նե րին և այն Սե բաս տե ան վա նեց` ի պա տիվ իր ժա մա նա կա կից 

կայ սեր Օ գոս տո սի (Σεβαστός– լա տի նե րեն Օ գոս տո սի հու նա րեն 

հա մար ժեքն է): Ի պա տիվ նույն Օ գոս տո սի` Հե րով դե սը նույ նիսկ 

վե հա շուք մեհ յան կա ռու ցեց, ո րի փլա տակ նե րը հա սել են մին չև 

մեր օ րե րը: Տա ճարն այն քան բարձ րա բերձ էր, որ նրա տա նի քից 

պարզ ե ղա նա կին կա րե լի էր տես նել Մի ջերկ րա կան ծո վը: Մար-

զա դաշ տի և քա ղա քա յին հրա պա րա կի ա վե րակ ներ էլ գտնվե ցին: 

Այս քա ղա քում ա վե տա րա նում էր Փի լիպ պոս ա ռաք յա լը. նրա 

քա րո զը շատ ար գա սա բեր էր: Այս տեղ է, որ պատ ժի են թարկ վեց 

Սի մոն մո գը (Գործք 8. 5–25): Այս քա ղա քում ա ռա ջին քրիս տոն-

յա ներն էլ բա վա կան հա ջող քա րո զե ցին (Գործք 1. 8 8. 4–6): Իսկ 

Պո ղոս ա ռաք յա լի դար ձի գա լը նպաս տեց Սա մա րիա յի մեր ձա-

կայ քում նո րաս տեղծ ե կե ղե ցի նե րի խա ղա ղու թյուն վա յե լե լուն 

(Գործք 9. 31): Ո րևի ցե տե ղե կու թյուն չու նենք Տի րոջ` այս քա ղաք 

այ ցե լու թյան մա սին: Հնա րա վոր է այն պատ ճա ռով, որ քա ղա քը 

խիստ հել լե նա կա նաց ված էր, իսկ Տե րը գե րա զան ցա պես միայն 

հրեա նե րի մեջ էր քա րո զում: Հնա գետ ներն ի րենց պար բե րա կան 

պե ղում նե րի ժա մա նակ մշտա պես այս տեղ նյու թեր են ո րո նում2:

11. Ո մանք նա հա պետ նե րի ժա մա նակ նե րից քաջ հայտ նի և 

հի նա վուրց Սյու քեմ քա ղա քը նույ նաց նում են Հով հան նե սի Ա վե-

տա րա նի Սյու քար քա ղա քի հետ (4. 5): Մյուս նե րի կար ծի քով 

Սյու քարն ու Սյու քե մը տար բեր քա ղաք ներ են: Հնա գետ Թոմպ սո-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 285-286.
2  Անդ, էջ 281-283. և 364-365:



    413

նը նկա տում է. «Հա վա նա բար պետք է սպա սել Հի սու սին հայտ նի 

քա ղա քի մա սին ա ռա վել հա մո զիչ տվյալ նե րի ի հայտ գա լուն»1:

12. Ե րի քով: Այս տեղ Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված զա-

նա զան ի րողու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել, զո րօ րի նակ` կույ րե րի 

բժշկու մը (Մատթ. 20. 30 Մարկ. 10. 46) և Զակ քեոս մաք սա պե-

տի ա պաշ խա րու թյու նը (Ղուկ. 19. 1–10): 1950 թ. հռո մեա կան 

դա րաշր ջա նի Ե րի քո վի պե ղում նե րին ձեռ նա մուխ ե ղած ա մե րի-

կա ցի հնա գետ նե րը ճար տա րա պե տու թյան մեջ հռո մեա կան ո ճի 

ազ դե ցու թյու նը փաս տող բազ մա թիվ նյու թեր գտան: Հնա գետ 

Դ. Լ. Կել սոն գրում է. «Ո՞վ կա րող է մտա ծել, որ Նոր Կտա կա րա-

նի Ե րի քո վը Հռո մի մի մասն է, ո րը հրաշ քով ինչ–որ մի կա խար-

դա կան թռչող գոր գով Տիբեր գե տի ա փե րից Վա դի Քել թի ա փեր 

է բեր վել…Ի տա լիա յի սահ ման նե րում այս կար գի շի նու թյան հան-

դի պե լիս` վե րագ րում են Տի բե րիո սի գա հա կա լու թյան ժա մա նակ-

նե րից ոչ ուշ շրջա նի»2:

 Այդ նույն վայ րից, որտեղ ա մե րի կա ցի հնա գետ նե րն աշ խա-

տանք ներ էին կա տա րում, դույզն–ինչ դե պի ա րև մուտք պե ղում նե-

րի ժա մա նակ մեծ կա ռույց (88 x 45 մ) հայտ նա բեր վեց: Ա վե րակ-

նե րից ե րևան հան ված մե տաղ յա դրամ նե րը վկա յում են, որ կա-

ռույ ցը թվագր վում է Հե րով դես Մե ծի, Ար քե ղա յո սի և Ագ րիպ պա-

սի կա ռա վար ման ժա մա նա կով, այ սինքն` հա վա նա բար նաև այս 

կա ռույ ցը տե սած Տի րոջ օ րով: Ան շուշտ, Հե րով դե սի այս կա ռույ ցը 

ծա նոթ էր նաև մաք սա պետ Զակ քեո սին (Ղուկ. 19): Ակն հայտ է, 

որ Հե րով դե սի և նրա հա ջորդ նե րի շի նու թյուն նե րը հռո մեա կան 

ար վես տի ազ դե ցու թյամբ են կերտ վել: Չնա յած Ե րի քո վի այս 

գտա ծո նե րին` այ նուա մե նայ նիվ հնա գետ նե րի գոր ծու նեու թյան 

հա մար դեռ լայն աս պա րեզ կա: 

13. Մեր տրա մադ րու թյան ներ քո ան հեր քե լի ապ ացույց ներ 

կան, որ ար դի Բեթ ղե հե մն ի րոք մեր Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո-

սի ծննդա վայրն է: Ար դեն փի լի սո փա և մար տի րոս Հուս տի նո-

սի ժա մա նակ նե րում (մոտ 150 թ.) կեն դա նի ա վան դու թյուն կար 

1  Անդ, էջ 365:
2  Kelso J. L. The Frist Campaign of Excavation in N. Testament Jericho // Bulletin of 

the American Schools of Oriental Research. Dec.,1950. P. 19.
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Ծննդյան քա րան ձա վի տեղադրության մա սին: Հին մա տե նա-

գիր նե րը հայտ նում են, որ այդ քա րան ձա վը պղծվել է Ադ րիա նո-

սի կող մից և մոտ 140 թ.–ից օգ տա գործ վել Ա դո նիա դի ցուհուն 

պաշ տա մունք մա տու ցե լու հա մար: Սա կայն սրա շնոր հիվ էլ աստ-

վա ծա յին Ծննդա վայ րի մա սին ա վան դու թյու նը պահ պան վեց1: 

Քա րան ձա վի գո յու թյան մա սին վկա յում է նաև Հե րո նի մո սը, ով 

ապ րել է այն տեղ: Ի վեր ջո Կոնս տան դին Մե ծը (323–337 թթ.) 

սրբա զան վայ րը մաք րեց հե թա նո սա կան պաշ տա մուն քից և քա-

րան ձա վի վրա կա ռու ցեց Ծննդյան ե կե ղե ցին2:

325 թ. ե պիս կո պոս Մա կա րիոս Ե րու սա ղեմա ցին Կոնս տան-

դին Մե ծին հայտ նեց, որ Բեթ ղե հե մում մի քա րայր կա, ո րը տե-

ղա ցի նե րը Քրիս տո սի Ծննդյան վայրն են հա մա րում3: Կայսրն 

իս կույն ևեթ կար գադ րեց այս քարանձավը ներառող ե կե ղե ցի 

կա ռու ցել: 

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 280.
2  Kraeling E. G. Op. cit. P. 361ff.
3  Free J. P. Palestine and The Birth of Christ // Christian Victory Magazine. Denver, 

Colo. June,1940,sect. on «The Manger».

Բեթղեհեմ: Ծննդյան բազիլիկա: 14 կանթեղներով լուսավորված արծաթե 
աստղը մատնանշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ստույգ վայրը:



    415

Շի նա րա րու թյունն սկսվեց 326 թվին: Հե տա գա յում այս ե կե-

ղե ցին բազ միցս վե րա կա ռուց վել է, սա կայն Ծննդյան սուրբ քա-

րայ րը ցայ սօր պահ պա նել է իր նա խասկզբ նա կան տես քը:

Ի մի բե րե լով այն ա մե նը, ինչ հայտ նի է այ սօր Ծննդյան քա-

րան ձա վի մա սին, ո րը գտնվում է ե կե ղե ցու տակ և ու նի 9,9 մ եր-

կա րու թյուն և 3,9 մ լայ նու թյուն, հնա գետ Թոմպ սո նը նկա տում է. 

«Գործ նա կա նում կաս կած չկա, որ սա այն նույն քա րայրն է, ո րը 

հայտ նի է ե ղել IV դա րի քրիս տոն յա նե րին և, ան տա րա կույս, այս 

ա վան դու թյու նն սկիզբ է առ նում էլ ա վե լի խոր հնա դա րում: Բայց 

մենք 325 թ. վե րա բեր յալ հնա գի տա կան տվյալ ներ չու նենք: Ա վան-

դու թյու նը միշտ չէ, որ սխա լա կան է, յու րա քանչ յուր ա վան դու թյան 

մեջ ճշմար տու թյան տար րեր պետք է տես նել»1:

 14. Քրիս տո սի այ ցե լած ա ռա վել հայտ նի տե ղե րից մե կը Բե-

թա նիան է՝ Ե րու սա ղե մից դե պի հա րավ–ա րևելք: Այս տեղ է, որ 

Ղա զա րո սի քույր Մա րիա մը Տի րո ջը թան կար ժեք յու ղով օ ծեց, 

այս տեղ է, որ Տե րը չորս օր վա մե ռե լին հա րու թյուն տվեց (Հովհ. 

12. 3, 11): Բե թա նիան հի շա տակ վում է նաև Տի րոջ չար չա րանք նե-

րին առնչ վող պա տում նե րում (Մարկ. 11. 1 14. 3): Ըստ Հով հան-

նես ա վե տա րան չի` այդ տե ղը Ե րու սա ղե մից մոտ «տասն հինգ աս-

1  Thompson J. A. Op. Cit. P. 366-367; Caiger S. L. Archaeology and the N. Testa-
ment. L., 1948. P. 77 ff.

Բեթանիա: Արդար Ղազարոսի գերեզմանը:
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պա րեզ» կամ շուրջ 2 700 մետր էր հե ռու (Հովհ. 11,18)` կես ժամ-

վա ոտ քի ճա նա պարհ: Այ սօր Բե թա նիան Ալ–Ա զա րիա է կոչ վում, 

այ սինքն` «Ղա զա րո սի վայր»: Բեթ փա գեն Բե թա նիա յի մոտ էր 

գտնվում (Մատթ. 21, 1), հա վա նո րեն ա վե լի հյու սիս–ա րև մուտք, 

բայց նրա տե ղադ րու թյան նույ նա կա նաց ման հար ցում կա տար-

յալ վստա հու թյուն չկա:

Քրիս տո սի օ րով Սուրբ երկ րում ապ րում էին հրեա ներ, հույ-

ներ, փյու նի կե ցի–քա նա նա ցի ներ և այլ ժո ղո վուրդ նե րի սա կա վա-

թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Հրեա նե րը սփռված էին ա մե նուր: Հույ-

ներն այս տեղ Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու զոր քի հետ էին հայտն-

վել` երկ րի կենտ րո նա կան մա սում և Գա լի լիա յում գա ղութ ներ 

հիմ նե լով: Հա րա վում ապ րում էին ե դո մա ցիք: Հոր դա նա նից դե պի 

ա րևելք ըն կած շրջա նում գտնվում էր Դե կա պո լի սը (Մատթ. 4. 25, 

Մարկ. 5. 20), այ սինքն` հու նա կան տաս միա վոր յալ քա ղաք նե րը, 

ո րոնց մեջ էին մտնում Գե րա սան, Գա դա րան, Փի ղա դեղ փիան, 

Սկյու թա պո լի սը, Ա բի լան, Հիպ պո սը և Պեղ ղան: Պա ղես տի նի 

հյու սիս–ա րևմտ յան մա սը բնա կեց ված էր հե թա նոս փյու նի կե-

ցի–քա նա նա ցի նե րով: Հոր դա նա նի ա փի եր կայն քով, հույ նե րից 

ու ա րաբ նե րից բա ցի, Ա րա բա կան թե րակղ զու հյու սի սում` Եփ-

րա տի և Կար միր ծո վի մի ջև, բնակ վում էին նաև նա բա թա ցի նե րը, 

ո րոնց թա գա վո րու թյան մայ րա քա ղա քը Պետ րան էր: Նա բա թա-

ցի նե րը բա վա կան հզոր էին, և միայն հռո մեա ցի նե րին հա ջող վեց 

նրանց ընկ ճել (Ք. հ. 106 թ.): Նա բա թա ցի նե րի ա մե նահռ չա կա-

վոր թա գա վո րն Ա րե տաս IV–ն էր (Ք. ա. 9 թ. մին չև Ք. հ. 40 թ.), 

ում Քրիս տո սի ժա մա նակ պատ կա նում էր նաև Դա մաս կո սը: Սա 

այն նույն «Ա րե տաս ար քա»–ն է, ո րի նա հան գա յին կա ռա վա րի չը 

հսկո ղու թյան տակ էր պա հում Դա մաս կո սը` Պո ղոս ա ռաք յա լին 

բռնե լու հա մար, ով նրա նից փախ չե լիս բա վա կան չար չա րանք ներ 

կրեց, երբ նրան զամբ յու ղի մեջ թաքց րած` գի շեր վա քո ղի ներ քո 

պարս պից ցած ի ջեց րին (Բ Կորն թ. 11. 32): Ա րե տա սի ա նու նը 

քաջ հայտ նի է` շնոր հիվ Նե գև ա նա պա տում գտնվող Ավ դա տեում 
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հայտ նա բեր ված մե տա ղադ րամ նե րի ու գրու թյուն նե րի1: Հե րով-

դես Ան տի պա սի ա ռա ջին կի նն Ա րե տաս IV–ի դուստրն էր: 

Քրիս տո սի ժա մա նակ նե րի Պա ղես տի նի և Ա սո րի քի ժո ղո-

վուրդ նե րի ու գլխա վոր քա ղաք նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշվա ծի 

հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մեր հնա գի տա կան գի-

տե լիք ներն այս հար ցի շուրջ բա վա կան սուղ են: Բայց, ինչ պես 

գտնում է հնա գետ Թոմպ սո նը, հույս կա, որ հըն թացս ժա մա նա կի 

այս գի տե լիք նե րը կբազմապատկվեն: «Պա ղես տի նի բազ մա թիվ 

քա ղաք նե րում ե ռան դա գին պե ղում ներ են ըն թա նում, այդ թվում` 

նաև Նոր Կտա կա րա նում հի շա տակ ված քա ղաք նե րում: Այս տեղ 

ա մեն ինչ չէ, որ հե տա զոտ ված է, մեծ հույ սեր ենք կա պում գա լիք 

ո րո նում նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի հետ»:

Ա ՎԵ ՏԱ ՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏ ԹԵՈ ՍԻ ԵՎ ՂՈՒ ԿԱ ՍԻ

1994 թ. դեկ տեմ բե րին լույս տե սած լոն դոն յան «Թայմս» թեր-

թի հա մար նե րից մե կում մի հոդ ված էր հրա պա րակ վել, ըստ ո րի 

Մատ թեո սի Ա վե տա րանն ա վե լի վա ղե մի է, քան առ այ սօր ըն-

դուն ված էր հա մա րել: «Թայմ սը» հրա պա րա կել էր Կարս տեն Պե-

տեր Թի դի` պա պի րու սա բա նու թյան գեր մա նա ցի հե տա զո տո ղի 

հետ հար ցազ րույ ցը:

Դոկ տոր Թի դի պնդմամբ` Օքս ֆոր դի Մագ դա լեն քո լե ջի գրա-

դա րա նին պատ կա նող ե րեք փոք րիկ պա տա ռիկ նե րը, ո րոնք պա-

րու նա կում են Մատ թեո սի Ա վե տա րանի բնագ րից հատ ված ներ 

(ա վե լի ստույգ` 26–րդ գլխի 10 հա մար ներ), վե րագր վում են ոչ թե 

Ք. հ. II դա րին, ինչ պես կարծ վում էր, այլ I դա րին (70 թ.–ից ա ռաջ 

կամ հե տո), և գրվել են, ըստ ե րևույ թին, Քրիս տո սի համ բար ձու-

մից ան մի ջա պես հե տո: Այ սինքն` ըստ Թի դի տե սա կե տի` ժա մա-

նա կի մեջ յո թա նա սուն կամ ութ սուն տա րով դե պի ետ ճեղ քում 

էր կա տար վել, այ նինչ մինչ օրս ա մե նից հին հա մա րում ու նե ցո ղը 

պա պի րու սը թվագր վում էր 120 թվականով:

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. p. 314.

27 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Այս պա տա ռիկ նե րը Մագ դա լե նի քո լե ջում պահ վում էին 1901 

թ.–ից ի վեր և նա խա պես համարվում II դա րի գործ: Բայց այդ 

օր վա նից ի վեր ոչ ոք չէր ու սում նա սի րել «Մեռ յալ ծո վի պա պի-

րուս նե րը», ինչ պես կոչ վում էին դրանք, ո րով հե տև դրանք այ լևս 

Սուրբ Գրքի հե տա զո տող նե րի հե տաքրք րու թյու նը չէին շար ժում: 

Ի գի տու թյուն հայտ նենք, որ այս պա տա ռիկ նե րը 1901 թ. Լուք սո-

րում (Ե գիպ տոս) ձեռք էր բե րել ոմն անգ լիա ցի պաս տոր Չարլզ 

Հյու լիտ տը և նվի րա բե րել Մագ դա լեն քո լե ջի գրա դա րա նին: Հյու-

լիտ տը մա հա ցավ 1908 թ. Սի ցի լիա յում` այդ պա պի րուս նե րի 

մա սին ոչ մի տե ղե կու թյուն չթող նե լով, ո րոնց լու սան կար չա կան 

պատ ճեն նե րը միայն 1953 թ. լույս տե սան: Այդ պա պի րու սի մյուս 

եր կու հատ ված նե րը պահ վում են Իս պա նիա յում և Մատ թեո սի 

3–րդ և 5–րդ գլուխ նե րից մեջ բե րում ներ են: Թի դը` գեր մա նա կան 

Պա դե բորն քա ղա քի Հիմ նա րար է պիս տե մո լո գիա կան (ի մա ցա բա-

նա կան) ինս տի տու տի (Basic Epistemological Research) տնօ րե նը, 

1994 թ. այ ցե լեց Օքս ֆորդ և Մագ դա լեն քո լե ջի պա պի րուս նե րի 

ա ռա ջին լիար ժեք հե տա զո տու թյուն ներն անց կաց րեց:

Դոկ տոր Թի դը «Թայմ սում» հայ տա րա րեց, որ Մագ դա լե նի 

պա պի րուս նե րը, ըստ ա մե նայ նի դա տե լով, գրվել են Ք. հ. I դա-

րում տա րած ված ե ղա նա կով և ա վե լաց րեց. «Ձե ռագ րե րի նույ-

նիսկ թռու ցիկ ու սում նա սի րու թյան դեպ քում կա րե լի է հաս կա նալ, 

որ դրանք մի ամ բողջ դար ա վե լի վաղ են գրվել, քան ի սկզբա նե 

ըն դուն ված էր հա մա րել»:

Թի դի պնդում նե րը հրա պա րակ վե ցին նաև գեր մա նա կան հա-

տուկ ամ սագ րում «Zeitschrift für Papyrologie» (հուն վար, 1995 թ.):

Քա ռաս ներ կուամ յա Թի դի այն պնդու մը, որ Մատ թեո սի Ա վե-

տա րա նն ա կա նա տե սի ձե ռամբ Քրիս տո սի կյան քի դեպ քե րի ան-

մի ջա կան գրա ռումն է, ար դեն մաս նա գետ նե րի շրջա նում բա նա վե-

ճեր է առ թել: Այդ կար ծի քի իրավացիու թյան ու հիմնավորվածու-

թյան հաս տատ ման դեպ քում Սուրբ Գրքի մեկ նու թյան պատ-

մու թյու նը կնշա նա վոր վի մի նոր է ջի բաց մամբ: «Թայմս» թեր թի 

կար ծի քով Թի դը մի մարդ է, ով, հա վա նո րեն, փո խեց քրիս տո-
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նեու թյան մա սին մեր պատ կե րա ցում նե րը: Մենք, սա կայն, դեռ 

պի տի սպա սենք1:

XIX դա րի վեր ջում Նոր Կտա կա րա նի բնագ րի այս պես կոչ-

ված ժխտական քննա դա տու թյան կողմ նա կից նե րը, զո րօ րի նակ` 

ռա ցիո նա լիստ Ֆ. Կ. Բաու րը, չէին ըն դու նում Ղու կա սի Ա վե տա-

րա նի և Գործք Ա ռա քե լո ցի պատ մա կա նու թյու նը: Նրանց կար ծի-

քով Ղու կաս ա վե տա րա ն չի այս եր կու գոր ծե րը Նոր Կտա կա րա նի 

ա մե նա թույլ   գրքերն են: Նրանց պնդում ներն այս կա րևոր գրքե-

րի ա ռա վել ման րազ նին ու սում նա սի րու թյան պատճառ դարձան, 

ինչի արդ յուն քում պարզ վեց, որ սուրբ Ղու կա սը հիա նա լի պատ-

միչ է: Այս բա նին մե ծա պես նպաս տեց նաև հնա գի տու թյու նը, որն 

ա պա ցու ցեց, որ պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան, տե ղագ րա կան 

ի րո ղու թյուն նե րը, ինչ պես և Ղու կա սի եր կու գրքե րում, մա նա-

վանդ Գործք ա ռա քե լո ցում նկա րագր ված քա ղա քա կան մթնո լոր-

տը, գրված են I դա րի անց ուդարձի հստակ և քաջ ի մա ցու թյամբ: 

Այս պես` սըր Ու. Մ. Ռամ սե յը, ում աշ խա տու թյուն նե րում հերք վե-

լով հերք վե ցին Բաու րի և նրա «դպրո ցի» պնդում նե րը, ա ռանձ նա-

կի բարձր է գնա հա տում Ղու կա սի պատ մա կան հո տա ռու թյու նը`  

«վեր դասելով նրան մյուս պատ միչ նե րից»2:

Ղու կա սի Ա վե տա րա նը քննո ղն ա ռանց ո րևէ դժվա րու թյան 

կա րող է ար ձա նագ րել, որ մա տե նա գի րը ձգտում է իր նկա րագ-

րած անց քե րը միև նույն պատ մա կան հար թու թյան մեջ զե տե ղել, 

ինչ պես նաև ո րո շա կի պատ մա կան շրջա նա կի մեջ առ նել դրանք: 

Այս պես` նա գրում է, որ Զա քա րիա քա հա նան հրեշ տա կից լուր 

ա ռավ «Հրեաս տա նի Հե րով դես թա գա վո րի օ րով» որ դի ու նե նա-

լու մա սին (Ղուկ. 1. 5), և «այն օ րե րին Օ գոս տոս կայ սեր կող մից 

հրա ման ե լավ` ամ բողջ երկ րում մար դա հա մար ա նե լու հա մար: 

Այս ա ռա ջին մար դա հա մա րը տե ղի ու նե ցավ, երբ Կյու րե նիո սը 

կու սա կալ էր Ա սո րի քում» (Ղուկ. 2. 1): Նա գրում է, որ Հով հան նես 

Մկրտի չն իր քա րոզ չու թյու նը սկսեց ծավալել «Տի բե րիոս կայ սեր 

իշ խա նու թյան տասն հին գե րորդ տա րում, երբ Պոն տա ցի Պի ղա-

1 Տե՛ս «Time» հան դե սը, 23. 01. 1995, p. 43, նաև «», 28. 12. 1994, 
«», 27. 12. 1994, «», 14. 03. 1995 թեր թե րը:

2  Ramsay W. M. St. Paul the Traveller and the Roman Citizen. L., 1897. P. 7 ff.
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տո սը կու սա կալ էր Հրեաս տա նում, և Հե րով դե սը` չոր րոր դա պետ 

Գա լի լիա յի, և նրա եղ բայր Փի լիպ պո սը` չոր րոր դա պետ Ի տու րա-

ցի նե րի ու Տրա քո նա ցի նե րի աշ խար հի, Լյու սա նիա սը` չոր րոր դա-

պետ Ա բի լե նեի, և Ան նա յի ու Կա յիա փա յի քա հա նա յա պե տու թյան 

օ րով» (Ղուկ. 3. 1–2):

Աստ վա ծաշ նորհ ա վե տա րա ն չի այս տե ղե կու թյուն նե րը պատ-

մա բան նե րին ու հնա գետ նե րին նե տած յու րա տե սակ մար տահ րա-

վեր էին: Նա խորդ գլուխ նե րում բա վա կա նա չափ շատ ենք խո սել 

այն մա սին, թե երբ են իշ խել Հե րով դես Մեծն ու նրա հա ջորդ նե-

րը: Հի շեց նենք, որ Հե րով դե սը գա հա կա լել է 37 թ.–ից մին չև մեր 

թվար կու թյան 4 թվա կա նը, ին չը նշա նա կում է, որ Հով հան նես 

Կա րա պե տը և մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը ծնվել են Հե րով դե սի 

մա հից ոչ շատ ա ռաջ, այն է` մ. թ. ա. մոտ 4 թ.: Այ սօր ար դեն լիո-

վին ա պա ցուց ված է, որ «V դա րում թույլ տված սխա լի պատ ճա-

ռով Տի րոջ Ծննդյան տա րե թի վը սխա լա բար հա մա րել են Հռո մի 

հիմ նադր ման 753 թվա կա նը, ո րը ի րա կան ժա մա նա կագ րու թյու-

նից ե րեք կամ չորս տա րով ուշ էր»1: Մյուս նե րը, ի րենց հեր թին 

հիմն վե լով Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի վկա յու թյան վրա (2. 1), 

Քրիս տո սի Ծնուն դը վե րագ րում էին մեր թվար կու թյու նից ա ռաջ 

5 թվա կա նի վեր ջին կամ 6 թվա կա նին, քան զի Հռո մի հրա մա նով 

մար դա հա մա րը անց էր կաց վել մ. թ. ա. 9–8 թթ., բայց հրեա նե րի 

դի մադ րու թյան պատ ճա ռով հե տաձգ վել էր և ա պա միայն մ. թ. 

ա. 7–6 թթ. անց կաց վել: Սըր Ու. Մ. Ռամ սե յը պնդում է, որ դա 

Ղու կա սի` Քրիս տո սի Ծննդյան առն չու թյամբ վկա յա կո չած հենց 

նույն մար դա հա մարն է (Ղուկ. 2. 1–3): Հե տևա բար, ելնելով այս 

մար դա հա մա րից Քրիս տո սի Ծննդյան ի րա դար ձու թյու նը հարկ է 

վե րագ րել մ. թ. ա. 6 թ.–ին2:

Օ գոս տո սի և Կյու րե նիո սի մար դա հա մա րի ժա մա նա կի ստույգ 

անց կաց ման (Ղուկ. 2. 1) վե րա բեր յալ կա րող ենք ա սել հե տև յա լը. 

ան շուշտ, ա վե տա րա նչի «ընդ ա մե նայն տիե զերս» չի նշա նա կում 

«բո վան դակ աշ խար հով» մեկ, այլ խոս քը Հռո մի տի րա պե տու-

1  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Λουκᾶν. Σ̣. 34.
2  Free J. P. Op. cit. P. 285. Ramsay W. M. Was Christ Born at Betlehem? L., 1898. P. 

174 ff; Thompson J. A. Op. cit. P. 378-379.
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թյան ներ քո գտնվող տա րածք նե րի բնակ չու թյան մար դա հա մա րի 

մա սին է: 

Նկա տի առ նե լով Ղու կա սի այս հաս տա տա կա մու թյու նը, ո րով 

նա անդ րա դառ նում է վե րո հիշ յալ մար դա հա մա րին, եր րորդ ա վե-

տա րան չի պատ մա կա նու թյու նը ժխտող գիտ նա կան նե րը հե տև-

յալ փաս տարկ ներն ա ռաջ քա շե ցին. ա) պատ մու թյու նը լռու թյուն 

է պահ պա նում այս պի սի մար դա հա մար անց կաց նե լու մա սին, բ) 

Կյու րե նիո սը Ա սո րի քի կու սա կալ է ե ղել առն վազն տաս տա րի 

ա վե լի ուշ, գ) ան հե թեթ է են թադ րել, որ մար դիկ պետք է թող նեին 

ի րենց տնե րը միայն այն բա նի հա մար, որ ի րենց հաշ վա ռեին: 

Այս ա ռար կու թյուն նե րին պա տաս խա նում ենք. 

1) բնակ չու թյան մար դա հա մար նե ր անց կաց վել են վաղն ջա-

կան ժա մա նակ նե րից` հար կա հա վա քու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ 

պայ մա նա վոր ված: Բա ցի այդ, ու րիշ ի՞նչ ե ղա նա կով Հռո մը կկա-

րո ղա նար վիթ խա րի գու մար ներ գանձել գե ղա շուք ճար տա րա-

պե տա կան շի նու թյուն ներ կա ռու ցե լու, իշ խան նե րի և ժո ղովր դի 

շռայլ կյանքն ա պա հո վե լու, մե ծա ծախս բա նակ և վար չա կան հա-

մա կարգ պա հե լու հա մար: Հնա գի տու թյան հայ թայ թած պա պի-

րուս նե րի վկա յու թյան հա մա ձայն` Հռո մեա կան կայս րու թյան մեջ 

յու րա քանչ յուր տասն չորս տա րին մեկ բնակ չու թյան մար դա հա-

մար էր անց կաց վում: Մար դա հա մա րը տա րած վում էր «հռո մեա-

կան քա ղա քա ցի նե րի», ինչ պես նաև Իս պա նիա յի, Գա ղա տիա յի, 

Ե գիպ տո սի, Ա սո րի քի և Պա ղես տի նի բնակ չու թյան վրա: Պա պի-

րուս նե րը հայտ նում են Ք. ա. 9–ից մին չև 6 թթ. անց կաց ված մար-

դա հա մա րի մա սին1: Կղե մես Ա ղեք սանդ րա ցին (155–220 թթ.), 

մար դա հա մա րի հա մա կար գը հի շա տա կե լով, ա սում է, որ այն, իբ-

րև այդ պի սին, ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել է Քրիս տո սի Ծննդյան 

տա րուց սկսյալ: Պա պի րուս նե րի բնագ րե րը հայտ նում են յու րա-

քանչ յուր տասն չորս տա րին մեկ անց կաց ված մար դա հա մա րի 

մա սին, այն է` 90 թ.–ին, 104 թ.–ին, 118 թ.–ին, 132 թ.–ին` մին չև 

230  թ.: Մար դա հա մա րի հի շա տա կում ներ կան նաև Պլի նիո սի և 

Տա կի տե սի մոտ` 35–ին, 48–ին, 61–ին, և 74–ին: Սըր Ու. Մ. Ռամ-

1  Free J. P. Op. cit. P. 285-286; Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 463.
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սեյն ընդգ ծում է, որ մենք Ե գիպ տո սում 36 և 62 թթ. անց կաց ված 

մար դա հա մա րի, ինչ պես նաև 20 թվի և 48 թվի մա սին ա նուղ ղա կի 

տե ղե կու թյուն ներ ու նենք: Միայն տե ղե կու թյուն ներ չու նենք Ք. հ. 

6 թվա կա նի մար դա հա մա րի մա սին, ո րի մա սին հա վա նո րեն հա-

ղոր դում է Ղու կա ս Ավետարանիչը (Գործք 5. 37), բայց մենք կա-

րող ենք են թադ րել, որ այն այնուամենայնիվ անց է կաց վել: Իսկ 

դրա նից ոչ շատ ա ռաջ անց կաց ված մար դա հա մա րը պետք է որ Ք. 

ա. 8 թվին կա յա ցած լի ներ:1

Հե տևա բար Ղու կա սի Ա վե տա րա նի հա կա ռա կորդ նե րի այն 

կար ծի քը, թե պատ մու թյու նը լռու թյուն է պահ պա նում Ղու կա սի 

հի շա տա կած մար դա հա մա րի վե րա բեր յալ, դյու րու թյամբ հերք-

վում է: Սուրբ Ղու կա սը ճիշտ է:

2) Ըստ հրեա պատ միչ Հով սե պոս Փլա բիո սի` Կյու րե նիո սն 

Ա սո րի քի կու սա կալ է ե ղել Ք. հ. 6 թվին: Այդ ժա մա նակ է տե ղի 

ու նե ցել հրեա նե րի վրդով մունքն ա ռա ջաց րած մար դա հա մա րը: 

Բայց Քրիս տո սը ծնվել է ոչ թե մ. թ. 6 թվա կա նին, այլ, ինչ պես 

ար դեն նշել ենք, մ. թ. ա. մոտ 4 թվա կա նին: Այն պես որ Քրիս տոս 

ար դեն տաս տա րե կան էր, երբ Կյու րե նիո սը «կա ռա վա րում» էր 

Ա սո րի քում: Ի՞նչ ա նել սրա հետ: 

Հու նա րեն ἠγεμονεύοντος (Ղուկ. 2. 2) բա ռը նա խա պես «ընդ-

հա նուր ի մաստ է ու նե ցել և նշա նա կել է տար բեր աս տի ճա նի վար-

չա կան պաշ տոն»: Ղու կաս ա վե տա րա նի չը «չի ճշտում, որ Կյու րե-

նիո սը այդ ժա մա նակ legatus է ե ղել` պաշ տոն, ո րը նա զբա ղեց րել 

է Ք. հ. 6 թ.»2: Հե տևա բար, «ի դա տա ւո րու թեան Ա սոր ւոց Կիւ րե-

նեայ»*3 ար տա հայ տու թյունն ըստ էու թյան նշա նա կում է«հսկո-

ղու թյուն, դա տա վո րու թյուն»**`4 այդ բա ռի տար բեր ի մաստ նե-

րով:

1828 թ. Հռո մում մի գրու թյուն հայտ նա բեր վեց, ո րում հայտն-

վում էր, որ Կյու րե նիո սը եր կու ան գամ է զբա ղեց րել Ա սո րի քի կու-

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 378. 
2  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Λουκᾶν. Σ. 84.
* Ըստ գրա բար բնագ րի:
** Դա տա վո րու թյուն ա նել նշա նա կում է նաև կա ռա վա րել:
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սա կա լի պաշ տո նը1, սա կայն նրա ծա ռա յու թյու նը մե կը մյու սից 

տար բեր վել է: Այդ գրու թյան մեջ աս վում է  նաև, որ «Պ. Սուպ-

լի կիոս Կյու րե նիոս դուում վի րը (բարձ րա գույն վար չա կան պաշ-

տոն ինք նա վա րու թյուն ու նե ցող քա ղաք նե րում ու գա ղութ նե րում) 

Ք. ա. 6 թ. ոչ շատ ա ռաջ Ա սո րիք զորք ու ղար կեց»2: Ֆ. Ֆ. Բրյու-

սը վստահ է, որ այդ վկա յու թյան հա մա ձայն` Կյու րե նիո սը վե րը 

նշված պաշ տո նն զբա ղեց րել է հա վա նա բար Ք. ա. 10–ից 7 թվե րի 

ա րան քում, երբ իբ րև Ա սո րիք–Կի լի կիա պրո վին ցիա յի ռազ մա-

կան գծով կայ սե րա կան լիա զոր` Փոքր Ա սիա յի լեռ նա յին ցե ղե րից 

մե կի` homanadenses–ի դեմ (խոս քը այն ժամ Տավ րոս լե ռան վրա 

բնակ վող մի բար բա րոս ցե ղի մա սին է)3 զորք ու ղար կեց: Ճիշտ 

որ, Ռամ սե յն ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօ-

րեին Պի սիդ յան Ան տիո քում մի գրու թյուն գտավ, ո րը վա վե րաց-

րեց Ա սո րի քում Կյու րե նիո սի կա ռա վար ման եր կու ժամ կետ նե րի 

փաս տը: Ուս տի Կյու րե նիո սը կա րող էր վար չա կան պաշ տոն զբա-

ղեց նել և այն ժա մա նակ, երբ Քրիս տոս ծնվեց, և հա վա սար պես 

ա վե լի ուշ` Ք. հ. 6 թ., երբ արդեն կու սա կալ էր4:

Բա ցի այդ, Ղու կա սը չի ա սում, որ ին քը` Կյու րե նիոսն է Քրիս-

տո սի Ծննդյան տա րում անց կաց րել մար դա հա մա րը: Նա ա սում 

է պարզ–հա սա րակ. մար դա հա մա րը ե ղավ «ի դա տա ւո րու թեան 

Ա սոր ւոց Կիւ րե նեայ»: Այդ նույն ժա մա նակ, ինչ պես գրում է 

Թոմպ սո նը, «Կյու րե նիո սի, միա ժա մա նակ նաև օ րի նա վոր կու սա-

կալ Սեն տիոս Սա տուր նիի վրա ար տա կարգ լիա զո րու թյուն ներ 

էին դրվել»5: Այն պես որ Ղու կասն այս հար ցում բա ցար ձա կա-

պես ճիշտ է: Քրիս տո սի Ծննդյան տա րում ի րոք մար դա հա մար 

անց կաց վեց: Հենց այդ նույն ժա մա նակ, այ սինքն` Ք. ա. մոտ 4 

թ. Կյու րե նիո սը Հռո մի տված կա րևոր հանձ նա րա րու թյամբ և հա-

տուկ լիա զո րու թյուն նե րով էր այդ տեղ գտնվում, թե կու զև ոչ կու-

սա կա լի կար գա վի ճա կով, ինչ պես դա ա վե լի ուշ` Ք. հ. 6 թ. ե ղավ: 

1  Free J. P. Op. cit. P. 286.
2  Robinson A. T. Op. citP. 128.
3  Bruce F. F. Are the N. Testament Documents Reliable? P. 85.
4  Free J. P. Op. cit. P. 286.
5  Thompson J. A. Op. cit. P. 379.
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3) Ե գիպ տո սում ա ռա ջին հռո մեա ցի նո մար քո սի` Գա յիոս Վի-

բիո սի վճի ռը պա րու նա կող, 104 թվա կա նով թվագր վող մի պա-

պի րու սում աս վում է. «Քա նի որ ե կել է ըստ յու րա քանչ յուր տան 

մար դա հա մա րի անց կաց ման ժա մա նա կը, անհ րա ժեշտ է նկատ-

վում հար կադ րել բո լոր նրանց, ով քեր այս կամ այն պատր վա-

կով իրենց մշտա կան բնա կու թյան վայ րե րի սահ ման նե րից դուրս 

են գտնվում, վե րա դառ նալ ի րենց տնե րը, որ պես զի կա յաց րած 

վճռի հա մե մատ ա վար տին հասց վի մար դա հա մա րը»1: Ռամ սե յը 

նշում է, որ գո յու թյուն է ու նե ցել եր կու տե սա կի մար դա հա մար: 

Ըստ ա ռա ջի նի` մար դուն հաշ վա ռում էին այն տե ղում, որ տեղ նա 

գտնվում էր մար դա հա մա րի օ րը: Դա պե տա կան ծա ռա յող նե րի 

հսկա յա կան բա նակ էր պա հան ջում, իսկ հռո մեա կան կայս րերն 

այդ քան հոգ սա շատ մի ջո ցա ռում անց կաց նե լու հնա րա վո րու թյուն 

չու նեին: Իսկ ըստ մյուս տե սա կի` յու րա քանչ յուր մարդ պար տա-

վոր էր վե րա դառ նալ իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րը և մնալ 

այն տեղ մին չև հաշ վառ ման են թարկ վե լը2:

104 թ.–ի պա պի րու սը հաս տա տում է, որ մար դա հա մարն ըն-

տա նիք առ ըն տա նիք է անց կաց վել: Միան գա մայն ակ նե րև է, որ 

ե թե ան գամ Պա ղես տի նում այս պի սի մար դա հա մա րի վե րա բեր-

յալ ուղ ղա կի վկա յու թյուն ներ չու նե նա յինք էլ, ա պա նմա նօ րի նակ 

մի ջո ցառ ման անց կաց ման փաս տը Ե գիպ տո սում ա պա ցու ցում է, 

որ մար դա հա մա րի այս պի սի ե ղա նա կը տեղ ու ներ Հռո մեա կան 

կայս րու թյան տա րած քում: Հե տևա բար, ե թե դա տե ղի է ու նե ցել 

Հռո մին են թա կա Ե գիպ տո սում, նույ նը կա րող էր նաև Պա ղես տի-

նում տե ղի ու նե ցած լի նել3: Այն պես որ այս հար ցում էլ Ղու կասն 

ի րա վա ցի է:

Վեր ջա պես մեր ու նե ցած եր կու վա վե րագ րե րը փա րա տե ցին 

Ա բի լե նեի չոր րոր դա պետ Լյու սիա նո սի ան ձի շուրջ առ կա կաս-

կած նե րը, որի մա սին խոս վում է Ղու կա սի գրքում (3. 1): Ո մանք 

դա ա վե տա րա նչի «կո պիտ սխա լին, ժա մա նա կավ րի պու թյանն» 

են վե րագ րում, քան զի առ այ սօր հայտ նի Լյու սիա նո սը մահ կա նա-

1  Blaiklock E. M. Out of the Earth. Grand Rapids,1957. P. 14.
2  Short A. R. Archaeology Gives Evidence. P. 54.
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 378.
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ցուն կնքել է Ք. ա. 34 թ. և դժվար թե ապ րեր ա վե տա րա ն չի նշած 

ժա մա նակ նե րում (Ք. հ. 24 թ.), այ սինքն` իր մա հից 58 տա րի անց: 

Բայց վե րո հիշ յալ եր կու գրու թյուն ներն էլ հաս տա տե ցին Ղու կա սի 

ի րա վա ցիու թյու նը: Վա վե րագ րե րից մե կում Լյու սիա նո սը հի շա-

տակ ված է ոմն Զի նո դո րի հետ և չոր րոր դա պետ է կոչ ված: Մյու-

սում խոս վում է «Լյու սիա նոս չոր րոր դա պե տի»` Տի բե րո սի ժա մա-

նա կակ ցի մա սին, այ սինքն` խոս քը Ք. հ. 14 թ.–ից մին չև 29 թ.–ի 

մա սին է1: Ան կաս կած, Ղու կա սը նկա տի ու ներ այս Լյու սիա նո սին` 

հայտ նի չոր րոր դա պե տին, և ոչ թե Ք. ա. 34 թ. սպան ված Պտղո-

մեո սի որ դի Լյու սիա նո սին2: Ու շագ րավ է, որ, երբ 1913 թ. Ա. Պլամ-

մե րը գրում էր իր` Ղու կա սի Ա վե տա րա նի հիաս քանչ մեկ նու թյու-

նը, իսկ այս փաս տե րը դեռ հնա գի տու թյան կող մից հաս տատ ված 

չէին, նա, հա մոզ ված լի նե լով Ղու կա սի ճշմարտապատմության 

մեջ, նկա տում է. «Ղու կա սի ճշմարտապատմությունն այն պի սին 

է, որ ա ռանց ծան րակ շիռ ա պա ցույց նե րի անհ նա րին կլի ներ նրա 

պա տում նե րից թե կու զև ինչ–որ մե կը ժխտել` իբ րև, անկասկած, 

կո պիտ սխալ»3: Եվ ա հա բա վա կան ծան րակ շիռ ա պա ցույց ներ ի 

հայտ ե կան: Պարզ վեց, որ ա վե տա րա նի չն այս հար ցում էլ բա-

ցար ձա կա պես ի րա վա ցի է:

ԳՈՐԾՔ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՑ

Ու. Մ. Ռամ սե յի «Պո ղոս ա ռաք յա լը` ճա նա պար հորդն ու 

հռո մեա կան քա ղա քա ցին» հրա շա լի աշ խա տու թյան մեջ ու շադ-

րու թյու նը հատ կա պես բևեռ վում է Ղու կաս ա վե տա րա նչի պատ-

մա կան հա վաս տիու թյան վրա, ո րով նա ա ռաջ նորդ վել է Գործք 

Ա ռա քե լոց գիր քը մատենագրե լիս: Սա կայն այն օ րից, ինչ Ռամ սե-

յը 1897 թ. գրեց իր գիր քը, հնա գի տու թյա նը հա ջող վեց հարս տաց-

նել մեր գի տե լիք նե րը Գործ քում շո շափ ված ա նուն նե րի և անց-

1 Creed J. M. The Gospel According to St. Luke. L.,1950. P. 309.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 379-380. Ըստ Թրեմ բե լա սի՝ Ղու կա սի Ա վե տա րա նի մե կ-
նու թյան (էջ 125)` Լյու սիա նո սի մահ վան տա րե թի վը Ք. ա. 36 թվա կանն է: 

3 Plummer A. St. Luke, International Critical Commentary. Edinburgh,1913. P. 50.
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քե րի վե րա բեր յալ: Այս պի սով 

այ սօր մենք ա վե լի շատ հիմ քեր 

ու նենք հա մա ձայ նե լու Ռամ սե յի 

հետ այն բա նում, որ «Ղու կա-

սը ա ռաջ նա կար գ պատ միչ է և 

ոչ միայն այն բա նի հա մար, որ 

նրա ձեռամբ շա րադրված անց-

քե րն ար ժա նա հա վատ են, այ լև 

որ նա իս կա կան պատ մա կան 

հո տա ռու թյուն ու նի (…): Այս մա-

տե նագ րին պետք է մե ծա գույն 

պատ միչ նե րի շար քին դա սել»1:

 Այժմ հնա գի տու թյան լույ սի ներ քո դի տար կենք ո րոշ անց քեր, 

ո րոնք տեղ են գտել Գործք ա ռա քե լո ցում, և ո րոնք Ղու կա սի` իբ-

րև մե ծա գույն պատ միչ նե րից մե կի պեր ճա խոս վկա յու թյունն են:

1. Ըստ ս. Ղու կա սի` Անտիո քում հա վա տաց յալ նե րի մեջ Ա գա-

բոս մար գա րեն, Սուրբ Հո գով լցված, մար գա րեա ցավ, որ «ամ-

բողջ աշ խար հում մեծ սով է լի նե լու, ո րը և ե ղավ Կղո դեոս կայ սեր 

օ րով» (Գործք 11. 28): Ռամ սե յը զար մա նահ րաշ նյու թեր հա վա-

քեց, ո րոնց հի ման վրա «դյու րու թյամբ հաս տատ վեց» սո վի փաս-

տը2: Պատ մա գիր Սվե տո նիո սը Կղո դեոս կայ սեր օ րոք «մշտա կան 

ան բեր րիու թյան» մա սին է վկա յում, ո րոնք պա րե նի սղու թյամբ 

պայ մա նա վոր ված` գնե րի բազ մա պա տիկ աճ էին ա ռա ջաց նում: 

Դիոն Կաս սիոսն ու Տա կի տո սը Հռո մում եր կու ան գամ սո վի 

բռնկման մա սին տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում, փաստ, ո րը 

մատ նան շում է Մի ջերկ րա կա նի ա վա զա նում սո վի մա սին, քան զի 

Հռո մը միշտ էլ դրսից է հա ցա հա տիկ ներ մու ծել: Եվ սե բիոս պատ-

մի չը տե ղե կաց նում է Հու նաս տա նում, իսկ վա վե րագ րե րից մե կը` 

Փոքր Ա սիա յում բռնկված սո վի մա սին: Այս ա մե նը վկա յում է, որ 

Կղո դեո սի (41–54 թթ.) օ րոք մե կը մյու սի հե տևից հա ցա հա տի կի 

1  Ramsay W. M. The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the N. 
Testament. L., 1915. P. 222.

2  Ramsay W. M. St. Paul the Traveller and the Roman Citizen. P. 48 ff.

Կղոդեոս կայսրը ընտանիքով, (կամե յոն) 
Վիեննա: Գեղարվեստապատմական 

թանգարան:
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ան բեր րիու թյուն է ե ղել, ո րի արդ յուն քում կայս րու թյան զա նա-

զան շրջան նե րում մեծ սով է ա ռա ջա ցել1:

Ա գա բո սի կան խա սած սո վը, ո րն ի րոք շու տով տե ղի ու նե ցավ, 

Հով սե պոս Փլա բիո սի հի շա տա կած 44–48 թթ. մի ջև` հա վա նա բար 

46 թվի սովն էր: Այդ ժամ Հրեաս տա նի կու սա կալ ներն էին Կուս-

պիոս Փու դա սը (44–46 թթ.)2 և Տի բե րիոս Հու լիոս Ա լեք սանդ րը 

(46–48 թթ.): Այս սո վն Ան տիո քի քրիս տոն յա նե րին մղեց օգ նու-

թյան ձեռք մեկ նել Ե րու սա ղե մի սով յալ նե րին, իսկ Պո ղո սը Բառ-

նա բա սի հետ (մոտ 46 թ.) այդ տեղ ե կավ` Ան տիո քի Ե կե ղե ցուց 

Ե րու սա ղե մի Ե կե ղե ցուն սի րո ըն ծա ներ բե րե լով: 

2. Ըստ Գործ քի (13. 5–6)` Պո ղոս ա ռաք յա լը Բառ նա բա սի և 

վեր ջի նիս եղ բո րոր դի Մար կո սի հետ նա վար կեցին Կիպ րոս և 

Սա լա մի նա հա սան, ա պա շրջե լով կղզում` հա սան Պա փոս: Այդ 

քա ղա քում նրանք հան դի պե ցին հռո մեա կան բդեշ խի փո խա նորդ 

Սեր գեոս Պո ղո սին: Այս ա նու նը հայտ նա բեր վեց Կիպ րո սի վա-

վե րագ րե րից մե կում: Ըստ Ռամ սե յի` Սո լա յում (Կիպ րո սի հյու-

սի սա յին ծո վեզր) ե րևան հան ված այդ վա վե րագ րում նշվում է, 

որ գրված է «Պո ղո սի բդեշ խու թյան ժա մա նակ»3: Սրա նից զատ, 

Կղո դեո սի օ րոք Հռո մում «Տի բե րի կու սա կալ» է ե ղել Լու կիոս Սեր-

գեոս Պո ղո սը4, ում, շատ հա վա նա կան է, հե տա գա յում նշա նա կե-

ցին Կիպ րո սի բդեշ խի փո խա նոր դ: 1912 թ. Ռամ սե յը Ան տիո քում 

I դա րի կե սե րին պատ կա նող մի վա վե րա գիր գտավ, ո րում գրված 

էր. «Լու կիոս Սեր գեոս Պո ղոս կրտսե րին` հռո մեա կան ճա նա-

պարհ նե րի չորս վե րա կա ցու նե րից մե կին…»5: Նա մեկ այլ գրու-

թյուն էլ գտավ, ուր խոս վում էր Սեր գիա Պո ղոս ան վամբ մի կնոջ 

մա սին: Ըստ Ռամ սե յի` այդ ան ձինք Պա փո սի բդեշ խի փո խա նորդ 

Սեր գեոս Պո ղո սի ուստրն ու դուստրն էին: Ռամ սե յը հա տուկ շեշ-

տադ րում է գրու թյան մեջ առ կա վկա յու թյուն նե րը, ո րոնք խոսում 

1  Bruce F. F. The Book of Acts. Greand Rapids, 1954. P. 243.
2  Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան հնա խո սու թյու նը, XX, 2, 5 և 5, 2:
3  Ramsay W. M. Op. cit. P. 74.
4  Bruce F. F. Op. cit. P. 264.
5  Cobern C. M. The New Arhaeological Discoveries and Their Bearing upon the N. 

Testament. N. Y.: Funk ahd Wagnalls, 9 th ed., 1929. P. 539.
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են այն մա սին, որ Սեր գիան քրիս տո նեու հի էր և ե րե խա նե րին 

քրիս տո նեա կան ո գով էր դաս տիա րա կում1:

Ռամ սե յը նշում է, որ «Պո ղոս» բա ռի ուղ ղագ րու թյան հար ցում 

էլ ա վե տա րա նի չն ի րա վա ցի է: Բանն այն է, որ լա տի նե րե նում 

այդ ա նու նը գրվում է եր կու «լ»–ով` Paullus, մինչ դեռ հու նա րե-

նում` միայն մե կով2: Այս պի սով ապացուցվեց նաև, որ ս. Ղուկասի 

գիրքն ուղղագրական առումով էլ է անբասիր:

Ըստ ս. Ղու կա սի` Սեր գեո սը բդեշ խի փո խա նոր դի տիտ ղոս 

ու ներ (Գործք 13. 7): Հնա գետ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 

տվե ցին, որ ի րոք այդ պի սին է ե ղել Կիպ րո սի հռո մեա ցի կու սա կա-

լի տիտ ղո սը ա ռաք յալ նե րի՝ կղզի այ ցե լե լու ժա մա նակ: Սկզբում 

կղզին Հռո մեա կան կայս րու թյան ինք նա վար պրո վին ցիա էր, 

սա կայն Օ գոս տո սն այն հռո մեա կան սե նա տի տնօ րի նու թյա նը 

հանձ նեց, ո րն այս պի սով հայտն վեց բդեշխ նե րի իշ խա նու թյան 

ներ քո: Այս փաս տը հաս տատ վում է Կիպ րո սում հնա գետ նե րի 

կող մից հայտ նա բեր ված այդ ժամանակվա մե տաղ յա դրամ նե-

րով: Նկա տենք, որ 35 տար վա ըն թաց քում Կիպ րո սում հռո մեա-

կան կա ռա վար ման չորս ձև է փոխ վել: Այդուհանդերձ Ղու կա սը,  

անցուդարձի իր քա ջատեղյակությամբ, սխալ թույլ չի տվել` Սեր-

գեոս Պո ղո սին ներ կա յաց նե լով այն տիտ ղո սով, որն ի րա կա նում 

նա ու նե ցել է3 [1]:

3. Ս. Ղու կա սը հայտ նում է, որ ա ռաք յալ նե րը ողջ շրջա նն 

անցնե լով` Պեր գեից Պի սիդ յան Ան տիոք ե կան (Գործք 13. 14): 

Ստրա բո նն այս քա ղա քը ան վա նում է «Պի սիդ յա յի Ան տիոք»: Քա-

ղա քը շրջա նի գլխա վոր ռազ մա–քա ղա քա կան կենտ րոնն էր, ո րը 

գա ղա տա կան Փռյու գիա էր կոչ վում: Եվ ճիշտ որ, գրու թյուն նե-

րից մե կում խոս վում է ոմն «շրջա նա յին հար յու րա պե տի» մա սին, 

ով հա վա նա բար հա տուկ ա ռա քե լու թյամբ էր այդ տեղ ժա մա նել4: 

Ղու կա սը միան գա մայն ճիշտ և բա ցար ձա կա պես ստույգ հա ղոր-

1  Cobern C. M. Op. cit. P. 540
2  Cobern C. M. Op. cit. P. 539, note 91.
3 Տե՛ս Kerr C. M. Σέрγιος Παύλος // International Standard Bible Encyclopaedia. 

Chica go, 1930.
4  Ramsay W. M. Op. cit. P. 103.
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դում է. «Եվ Աստ ծո խոս քը ամ բողջ գա վա ռում տա րած վում էր» 

(Գործք 13. 49), այ սինքն` ամ բողջ ան տիոք յան գա վա ռում:

Սա կայն ա ռաք յալ նե րի հա ջող քա րոզ չու թյունն Ան տիո քում 

հրեա նե րի դիմադ րու թյանը հանդիպեց, ով քեր մին չև իսկ կա նանց 

գրգռե ցին նրանց դեմ հա լա ծանք ներ սկսե լու (Գործք13. 50): Ղու-

կաս ա վե տա րա նիչն այս ման րա մաս նու թյան մեջ էլ է ճիշտ, ո րով-

հե տև ինչ պես նկա տում է Ռամ սե յը, ե թե Ա թեն քում կամ հո նիա-

կան ինչ–որ քա ղա քում դա ան հա րիր կլի ներ, այս տեղ կա նանց 

այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը հա րիր էին Փոքր Ա սիա յի ներ քին մա սե-

րում գտնվող քա ղաք նե րի կեն սա կեր պին ու բար քե րին1:

4. Պո ղոս ա ռաք յա լը Կորն թա ցի նե րի թուղ թը գրե լիս` ի շարս 

այ լոց ընդգ ծում է, որ ծա ռա յել է Աստ ծուն` ի րեն վտան գի են թար-

կե լով գե տե րի ձմե ռա յին վա րա րում նե րից ու իր բո լոր ճամ փոր-

դու թյուն նե րի ժա մա նակ ու ղեկց վող ա վա զա կա յին հար ձա կում-

նե րից: Կո նի բիարն ու Խոու սո նը համարում են, որ այս խոս քե-

րով Պո ղոս ա ռաք յա լը մատ նա ցույց է ա նում Պեր գեից Ան տիոք 

ճամ փոր դու թյու նը: Սա հաս տատ վում է Պի սիդ յա յի շրջա կայ քում 

(որտեղ գտնվում է Ան տիո քը) հայտ նա բե ված պե ղա ծո նե րով: 

Ռամ սե յը հի շա տա կում է Պի սիդ յա յի շրջա կայ քում գտնված հին 

ար ձա նագ րու թյուն նե րը, ո րոն ցում խոս վում է շրջա նում կարգ ու 

կա նո նին, անվ տան գու թյանն ու խա ղա ղու թյա նը կոչ ված զին յալ 

ոս տի կան նե րի ու զին վոր նե րի մա սին: Այլ վա վե րագ րե րում խոս-

վում է կամ ա վա զակ նե րի հետ բա խում նե րի, կամ էլ գե տե րում 

խեղդ վե լու մա սին2: 

5. Ս. Ղու կա սը պատ մում է, որ ա ռաք յալ նե րն Ի կո նիո նը թող-

նե լով` ե կան «լի կա յո նա ցի նե րի Լյուստ րա և Դեր բե քա ղաք նե րը» 

(Գործք14. 6): Սա կայն այն պի սի հռո մեա կան մա տե նա գիր ներ, 

ինչ պի սիք Ցի ցե րոնն ու Ստրա բոնն են, ա սում են, որ Ի կո նիոնը 

գտնվում է Լի կա յո նիում: Սրա հի ման վրա Նոր Կտա կա րա նի 

բնագ րի բա զում քննա դատ ներ սկսե ցին պնդել, որ Գործք ա ռա-

քե լո ցը իբր թե Ղու կա սի ձե ռամբ չի գրվել, և որ դա ար ժա նա հա-

1  Ramsay W. M. Op. cit. P. 102.
2  Free J. P. Op. cit. P. 316.
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վատ բնա գիր չէ, ընդ ո րում ան հա մե մատ ա վե լի ուշ շրջա նում է 

մա տե նագր ված: Այ դու հան դերձ 1910 թ. Փոքր Ա սիա յում Ռամ սե-

յի կող մից ե րևան հան ված գտա ծո ներն ա պա ցու ցում են, որ Ի կո-

նիոնը պատ կա նում էր ոչ թե Լի կա յո նին, այլ Փռյու գիա յին1: Այլ 

հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի վկա յու թյան հա մա ձայն` Ի կո նիոնի 

բնա կիչ ներն ի րենք ի րենց, ինչ պես և առ հա սա րակ բո լո րը, նրանց 

փռյու գիա ցի էին հա մա րում: Ռամ սեյն այն քան մեծ նշա նա կու-

թյուն էր տա լիս Ղու կաս ա վե տա րա ն չի գրքի ստու գու թյա նը, ո րի 

խոս քե րի հա մա ձայն Ի կո նիոնը Լի կա յո նում չէր գտնվում, որ երբ 

հա մոզ վեց, որ Ի կո նիոնը լի կա յո նա կան քա ղաք չէ, ար մա տա պես 

փո խեց իր վե րա բեր մուն քը Գործք ա ռա քե լո ցի նկատ մամբ, ո րին 

մինչ այդ նա յում էր` իբ րև «անս տույգ ու ու շադ րու թյան ոչ ար ժա-

նի» բնագ րի2: 

Բա ցի այդ, Քսե նո փո նը Ք. ա. 401 թ. Ի կո նիոնն իբ րև փռյու-

գիա կան քա ղաք է հի շա տա կում: Բա նա սի րա կան և հնա գի տա-

կան (գրա վոր) վկա յու թյուն ներ էլ կան, ո րոնք հա վաս տիաց նում 

են, որ Ի կո նիոնը մին չև 295 թ. փռյու գիա կան քա ղաք է հա մար-

վել3: Այս պի սով, ինչ պես նշում է Թոմպ սո նը՝ «Թե պետ Ի կո նիոնը 

տնտե սա կան նկա տա ռում նե րով էին կա պում Լյուստ րա յի և Լի-

կա յո նի քա ղաք նե րի հետ, ի րա կա նում վար չա կան ա ռու մով Ի կո-

նիոնը Փռյու գիա յին էր պատ կա նում: Սա ցնցող տպա վո րու թյուն 

գոր ծեց Ռամ սե յի վրա, ո րով հե տև ցույց էր տա լիս, որ Ղու կա սը 

հա վաս տի և ստույգ կեր պով էր ի րա զեկ ված այս քան կոնկ րետ 

ման րա մաս նու թյան մա սին»4:

1  Free J. P. Archaeology and the Accuracy of Luke: II. Luke’s Geography//His Maga-
zine, August,1944.

2  Ramsay W. M. The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the N. 
Testament…P. 35 ff.

3  Bruce F. F. Op. cit. P. 288.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 384. Պո ղոս ա ռաք յա լը Գործք ա ռա քե լո ցի 14-րդ գլխի 

6-րդ հա մա րում Լյուստ րան գոր ծա ծել է ի գա կան սե ռով (ἡ Λύσтрα), իսկ 14-րդ գլխի 
8-րդ հա մա րում` չե զոք սե ռով (тὰ Λύσтрα). «Ըստ Ռամ սե յի` Ղու կա սը չէր կա րող այն-
քան ա նու շա դիր լի նել, որ չնկա տեր բա ռի սե ռի այդ փո փո խու թյու նը: Այս պի սով, նա 
դի տա վոր յալ է Լյուստ րա քա ղա քի ան վա նումն  ի գա կան սե ռով գոր ծա ծել, քան զի 
այդ ժա մա նակ, ըստ ե րևույ թին, քա ղա քի ի գա կան սե ռով ան վա նումն  ըն դուն ված է 
ե ղել ի րենց` բնա կիչ նե րի մոտ»: (Jacquier E. Les Actes des Apфtre. Paris 1926; Մեջ. 
ըստ Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὰς Πράξεις тῶν Ἀποσтόλων.…Σ. 409)
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6. Պո ղոս ա ռաք յա լը Լյուստ րա յում բժշկեց ի ծնե քայ լե լու ան-

զոր կա ղի: Այս տես նե լով` քա ղա քի բնա կիչ ներն սկսե ցին լի կա յո-

նե րեն խո սել (այ սինքն` ի րենց մայ րե նի լեզ վով). «Աստ ված ներ, 

մարդ կանց կեր պա րան քով, ի ջան մեզ մոտ» (Գործք 14. 8–11): 

«Ա մե րի կա ցի Ս. Ստեր րե թը այժմ յան Քա թին–Սա ռա յի մոտ Lustra 

ան վան ման հի շա տա կու թյամբ մի մա կագ րու թյուն գտավ քա րե 

բա գի նի վրա, ին չը, ան կաս կած, հռո մեա կան այս գա ղու թի տե-

ղադ րու թյունն է մատ նան շում»1: 1919 թ. Լյուստ րա յի մոտ հայտ-

նա բեր ված եր կու վա վե րագ րեր նույն պես հաս տա տում են այս 

քա ղա քում Զև սի և Հեր մե սի պաշ տա մուն քի գո յու թյան փաս տը2: 

Ք. ա. III դ. կե սե րին վե րագր վող այդ գրու թյուն նե րից մե կում աս-

վում է լի կա յո նա կան ա նուն նե րով եր կու մարդ կանց կող մից Հեր-

մե սի ար ձա նը Զև սին նվի րա բե րե լու մա սին: Մյու սում հի շա տակ-

վում են «Զև սի քրմե րը»: Ավելին, 1926 թ. Լյուստ րա յի մոտ քա րե 

զո հա սե ղան հայտ նա բեր վեց` նվիր ված «նրան, ով ա ղոթք ներ է 

լսում (հա վա նա բար Զև սին և Հեր մե սին)»: Բո լոր այս փաս տե րից 

կա րե լի է եզ րա կաց նել` այս շրջա նի բնա կիչ նե րի մոտ շատ տա-

րած ված է ե ղել այս եր կու աստվածնե րի պաշ տա մուն քը3: Այդ իսկ 

պատ ճա ռով մարդ կանց ա ռա ջին հա կազ դե ցու թյու նը ի ծնե կա ղի` 

հրաշ քով բժշկու թյան նկատ մամբ հե տև յալն էր. լռակ յաց Բառ նա-

բա սին Զև սի, իսկ ա վե լի զրու ցա սեր Պո ղո սին Հեր մե սի տեղ ըն-

դու նե ցին: Վա վե րագ րե րը ցույց են տա լիս, որ տվյալ շրջան նե րի 

խո սակ ցա կան լե զուն լա տի նե րենն էր, սա կայն, ըստ ե րևույ թին, 

տե ղա ցի ներն ի րար հետ շփվում էին մայ րե նի լեզ վով, մա նա վանդ 

հուզ ված վի ճա կում, ինչ պես Պո ղոս ա ռաք յա լի հրաշ քի պա րա գա-

յում էր: Սա կայն լի կա յո նե րեն ար ձա նագ րու թյուն ներ չեն հայտ-

նա բեր վել: «Հա վա նա բար,–նշում է Թոմպ սո նը,– այդ լե զուն գիր 

չի ու նե ցել»4:

1 Holzner F. F. Παῦλος/μтφρ. Ἱερ. Κοтσώνη. Ἔκδ. «Δαμασκός», Ἀθῆναι. 1948. Σ. 132.
2  Bruce F. F. Op. citP. 291.
3  Bruce F. F. Op. cil. P. 292.Տե՛ս նաև Calder W. M. Lystra// International Standard 

Bible Encyclopaedia.
4  Tompson J. A. Op. cit. P. 385.
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7. «Կհան դի պենք Փի լիպ պեում»– այս պի սին է այն հռչա կա-

վոր ար տա հայ տու թյու նը, ո րը Կե սա րի ուր վա կա նը հաս ցեագ րեց 

Բրու տո սին` Փի լիպ պեի ճա կա տամար տում նրան պար տու թյուն 

գու շա կե լով: Եվ ճիշտ որ, Ք. ա. 42 թ. Ան տո նիո սի և Օկ տա վիա նո-

սի լե գեոն ներն ի րենց նշա նա վոր հաղ թա նա կը տա րան Բրու տո-

սի և Կա սիո սի զոր քի նկատ մամբ, ով քեր հռո մեա կան հան րա պե-

տու թյու նը դիկ տա տու րա յից փրկե լու հա մար սպա նել էին Հու լիոս 

Կե սա րին: Այս տեղ` հենց նույն տե ղում` Փի լիպ պեի պա րիսպ նե րի 

մոտ, 49–50 թթ. «Քրիս տո սի զոր քի» մեկ ու րիշ քա ջա րի զո րա կան 

Պո ղոս ա ռաք յա լը պատ մա կան հաղ թա նակ տա րավ` փո խե լով 

եվ րո պա կան աշ խար հա մա սի մշա կույ թը. նա այս տեղ հիմ նեց Եվ-

րո պա յում ա ռա ջին քրիս տո նեա կան Ե կե ղե ցին (հմմտ. Գործք16. 

12–40):

Մեծ է հնա գի տու թյան ա վան դը Փի լիպ պեում Պո ղոս ա ռաք յա-

լի հա ջող ա ռա քե լու թյան ըմբռն ման գոր ծում: Այս քա ղա քը Ք. ա. 

168 թ. Հռո մի իշ խա նու թյան տակ ըն կավ: Բրու տո սի և Կա սիո-

սի պար տու թյու նից հե տո Օ գոս տո սը կա մե ցավ իր վե տե րան նե-

րին այդ տեղ բնա կեց նել և հռո մեա կան գա ղութ հիմ նել: Ա վե լի ուշ 

նրանց միա ցան նաև հռո մեա ցի այլ քա ղա քա ցի ներ, ո րի արդ յուն-

քում Փի լիպ պեն վե րած վեց չա փա զանց փոք րիկ Հռո մի` իր հրա-

պա րա կով, թատ րո նով, ֆո րու մով (այն տե ղը, որտեղ գտնվել են 

դա տա րա նը, գան ձա տու նը և այլն), միջ նա բեր դով և քա ղա քա յին 

պա րիսպ նե րով: Պարզ վում է, որ ս. Ղու կա սն ի րա վա ցի է, երբ 

քա ղա քը Կո ղով նիա (այ սինքն` հռո մեա ցի գա ղու թա րար նե րի 

քա ղաք) է ան վան ում (Գործք 16. 12): Հնա գետ նե րի ձեռ քի տակ 

ե ղած վա վե րագ րե րի հա մա ձայն` Ա սիա յի, Բու թա նիա յի ու Մա-

կե դո նիա յի ո րո շա կի քա ղաք ներ ի րոք գա ղութ նե րի կար գա վի ճակ 

ու նեին1:

Ղու կասն ա սում է, որ Փի լիպ պեն «Մա կե դո նիա յի ա ռա ջին գա-

վա ռի մեկ 2քա ղաքն էր»* (16. 12): Ֆ. Ջ. Ա. Հոր տը` Նոր Կտա կա-

րա նի ա մե նաա կա նա վոր հե տա զո տող նե րից մե կը, պնդում է, որ 

1 Tompson J. A. Op. cit. P. 386.
* Գրա բա րում` «որ է ա ռա ջին վի ճակ Մա կե դո նաց ւոց»:
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ա ռաք յա լը սխալ է թույլ տվել`μερίς («մաս») բա ռն օգ տա գոր ծե լով՝ 

իր պնդու մը հիմ նա վո րե լով նրա նով, որ «μερίς բա ռը եր բեք պար-

զա պես գա վառ, պրո վին ցիա կամ էլ ինչ–որ աշ խար հագ րա կան 

բա ժա նում չի նշա նա կել: Երբ այն գոր ծած վում է երկ րի կամ մեկ 

այլ բա նի ա ռու մով, ա պա նշա նա կում է մաս կամ մաս նիկ»: Քա-

նի որ ոչ մի հե ղի նակ, ե թե մտադր վեր ա սել ἡ ἐπαρχία έκεῖνη τῆς 
Μακεδονίας («սա Մա կե դո նիա յի գա վառն է»), չէր գրի τὸ μερίδιον 
έκεῖνο τῆς Μακεδονίας («սա Մա կե դո նիա յի մաս նիկն է»), Հոր-

տը պնդում է, որ բնագ րում ի սկզբա նե ինչ–որ սխալ է ե ղել. ըն-

դօ րի նա կող նե րից մե կը կա մե նա լով այն շտկել` փո խել է բա ռը և 

μερίς գրել: Սա կայն Ե գիպ տա կան Ֆայ յու մում հայտ նա բեր ված 

գտա ծո նե րի հի ման վրա պարզ դար ձավ, որ այն տե ղի գա ղու թա-

րար նե րը, ո րոն ցից շա տե րը սե րում էին Մա կե դո նիա յից, որ տեղ 

գտնվում էր Փի լիպ պեն, պրո վին ցիա յի շրջան նե րը զա նա զա նե-

լու հա մար հենց այս μερίς բառն էին գոր ծա ծում: Այս պի սով, ըստ 

պրո ֆե սոր Ֆրիի, հնա գի տա կան գտա ծո նե րը «ցույց են տա լիս, 

որ Ղու կա սը քա ջա տեղ յակ է ե ղել Մա կե դո նիա յի աշ խար հագ րա-

կան եզ րա բա նու թյա նը, քան զի նա հու նա րե նի ա մե նաա կա նա վոր 

ժա մա նա կա կից փոր ձա գետ նե րից մեկն էր: Այ սօր բո լոր հե տա զո-

տող նե րը հա մա կար ծիք են, որ Ղու կա սը μερίς բա ռը տե ղին է գոր-

ծա ծել, այն պես, ինչ պես այն օգ տա գոր ծում էին Մա կե դո նիա յում: 

Հնա գի տու թյու նը «շտկեց» Հոր տի սխա լը և կրկին ա պա ցու ցեց 

Ղու կա սի ի րա վա ցիու թյու նը»1:

Հնա գի տու թյան շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ վա վե րաց նել 

նաև Ղու կա սի հե տև յալ ար տա հայ տու թյու նը. «Շա բաթ օ րը քա ղա-

քից դուրս ե լանք դե պի գե տափ (հա վա նա բար Գան գիտ), որտեղ 

հրեա նե րը սո վոր էին ա ղոթք ա նել» (Գործք 16. 13): 1914–1938 

թթ. Փի լիպ պեում պե ղում ներ կա տա րած Ֆրան սիա յի հնա գետ-

նե րը հաս տա տե ցին Գործ քի տե ղագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րի 

ստու գու թյու նը2: Նմա նօ րի նակ հաս տա տում նե րը, ինչ պես նշում է 

պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը, ա ռանձ նա կի կա րևոր վե ցին, քան զի արդ-

1  Free J. P. Op. cit. P. 320; Cobern C. M. Op. cit. P. 546.
2  McDonald W. A. Archaeology and St. Paul’s Journeys in Greek Lands//Biblical 

Archaeologist. May,1940. P. 20.

28 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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յուն քում ստա ցանք «ստույգ տե ղե կու թյուն ներ այն տե ղի մա սին, 

ուր Եվ րո պա յում ա ռա ջին ան գամ Բա րի լուրն էր քա րոզ վել»1: Այս 

նույն տե ղում Պո ղոս ա ռաք յա լն ա ռա ջի նը Լի դիա յին` փոք րա սիա-

կան Թյուա տիր քա ղա քից ծի րա նի զգեստ ներ վա ճա ռող կնո ջը, 

դար ձի բե րեց: 

Սա կայն գու շա կու թյուն ներ ա նող չար ո գով բռնված մի հար-

ցուկ պա րմանու հի ա ղախ նի բժշկու մն աղջ կա տե րե րին կատա ղու-

թյան հասց րեց, ո րով հե տև շա հի աղբ յու րից կտրվե ցին: Այդ պատ-

ճա ռով բռնե ցին Պո ղո սին ու Շի ղա յին և իշ խա նա վոր նե րի` զո րագ-

լուխ նե րի մոտ տա րան, ո րոնք էլ նրանց գա նա հա րե լու հրա ման 

տվե ցին, ա պա բան տ նե տե ցին: Ղու կա սը քա ղա քի վե րո հիշ յալ 

իշ խան նե րին στρατηγοί է ան վա նում, թե պետ հռո մեա ցի այս պե-

տե րին duumviri (բարձ րա գույն վար չա կան պաշ տոն թե մա նե րում` 

գա վառ նե րում և գա ղութ նե րում) է ան վա նում: Հայտ նա բեր ված 

վա վե րագ րե րից հայտ նի դար ձավ, որ այս իշ խա նա վոր նե րին քա-

ղա քա վա րու թյու նից ել նե լով` նաև «ստրա տի գամ ներ» (զո րա կան-

ներ) էին ան վա նում2: «Իր խոս քում,–գրում է Ֆրին,– լավ կրթված 

Ղու կա սը գե րա դա սում էր գոր ծա ծել այն ժա մա նակ վա ուս յալ և 

բա րե կիրթ մարդ կանց, քան ռա միկ նե րի բա ռա պա շա րը»3:

8. Թե սա ղո նի կեից հայ թայթ ված հնա գի տա կան նյու թե րը դեռ 

բա վա րար չեն` Գործ քի պա տում ներն այդ քա ղաք այ ցե լած ա ռաք-

յալ նե րի կա պակ ցու թյամբ լու սա բա նե լու հա մար, քան զի քա ղա քը 

վե րա կա ռուց վել է և շատ հնություններ շա րու նա կում են ժա մա նա-

կա կից շի նու թյուն նե րի հիմ քե րի տակ մնալ: Բայց և այն պես ե րևան 

հան ված պե ղա ծո նե րի շնոր հիվ կրկին հա ջող վեց հաս տա տել Ղու-

կաս ա վե տա րան չի բնագ րի պատ մա կան ճշմար տիա ցիու թյու նը: 

Գործ քում (17. 5–6) աս վում է. «Իսկ հրեա նե րը նա խան ձե ցին 

և վերց նե լով գռե հիկ, ա նօ րեն մի քա նի մարդ կանց … Յա սո նին և 

եղ բայր նե րից ո մանց, քարշ տվին քա ղա քա պետ նե րի մոտ», քան-

զի կար ծում էին, որ պատս պա րել է ա ռաք յալ նե րին: Ընդս մին այդ 

մար դիկ գո ռում էին. «Սրանք, որ աշ խար հը հու զե ցին, այս տեղ էլ 

1  Thomson J. A. Op. cit. P. 388.
2  Bruce F. F. Op. cit. P. 444.
3  Free J. P. Op. cit. P. 321.
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են հա սել, որ պես զի մեր քա ղաքն 

էլ խռո վեց նեն»:

ա. Ո մանց կար ծի քով Ղու-

կա սի գոր ծա ծած (polit£rcai) 

եզրն ստույգ չէ: Սա կայն Թե սա-

ղո նի կեի տա րած քում 19 վա վե-

րա գրեր գտնվեցին, ո րոնք պատ-

կա նում են Ք. ա. II – Ք. հ. III դդ. 

ժա մա նա կա հատ վա ծին և վկա-

յում են, որ այն տեղ պո լի տար-

քոս ներ (քա ղա քա պետ ներ) կա յին: Դրա նցից հին գն ուղ ղա կիո րեն 

առնչ վում են Ք. հ. I դա րի սկզբի, իս կը վե ցը` II դա րի Թե սա ղո նի-

կեի քա ղա քա պետ ե րի հետ1:

բ. Հնա գի տա կան պե ղում նե րը լույս սփռե ցին άναστατόω (հու-

զել) բա յի ի րա կան ի մաս տի վրա: Հրեա նե րը մե ղադ րում էին 

ա ռաք յալ նե րին քա ղա քը «հու զե լու»*2 մեջ: Ե գիպ տո սում մի հնա-

մե նի ձե ռա գիր նա մակ գտնվեց, ո րը որ դին գրել էր Ա լեք սանդ րիա 

տե ղա փոխ ված հո րը: Ե րե խան գան գատ վում է հո րն այն բա նի 

հա մար, որ մայրն ի րեն ա սել է. «Դու ինձ վրդո վեց նում ես»: Տվյալ 

դեպ քում բա ռը գոր ծած ված է ս. Ղու կա սի գոր ծա ծած բա յի նույն 

ի մաս տով2:3

9. Ինչ վե րա բե րում է Պո ղոս ա ռաք յա լի՝ Ա թենք այ ցե լե լու առն-

չու թյամբ Գործք ա ռա քե լո ցի պա տում նե րին, բա ցի ե րեք դրվագ-

նե րից, ո րևի ցե այլ դեպք նշե լու կա րիք չկա, քան զի հի նա վուրց 

քա ղա քի այժմ յան ա վե րակ նե րը ս. Ղու կա սի նկա րագ րու թյուն նե-

րի հստակ ար տա ցո լում ներն են:

ա. Սրբա զան մա տե նագ րի այն խոս քը, որ «քա ղա քը կռա-

պաշ տու թյան մեջ էր», լիո վին հա մա հունչ է Քսե նո փո նի, Պետ րո-

նիո սի, Պավ սա նիա սի և այ լոց վկա յու թյուն նե րին: Տվյալ փաս տը 

1  Bruce F. F. Op. cit. P. 344.
* «Հու զել» բա յը, ինչ պես նաև գրա բար բնագ րի «խռո վել»-ը գրե թե նույն ի մաստ ներն 
ու նեն` հո գի ա լե կո ծել, վշտաց նել, տխրու թյուն պատ ճա ռել, վրդո վել, փո թոր կել և 
այլն: Թեև ար դի հա յե րե նում ստորև բերվող նա մա կում նշված դեպ քի հա մար ա վե լի 
պատ շա ճում են «վրդո վեց նել» կամ «վշտաց նել» բա յե րը:

2  Free J. P. Op. cit. P. 321.

Արիոպագոս: Հուշատախտակ Պողոս 
առաքյալի քարոզու թյան վայրում:
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հաս տատ վում է նաև քա ղա քի տա րած քում հայտ նա բեր ված բազ-

մա թիվ ար ձան նե րով ու բա գին նե րով: Բա ցի այդ քա ղա քը միայն 

Պո ղո սի զար ման քը չէ, որ հա րու ցել է. նման հո գե վի ճակ վե րապ-

րել են Սո ֆոկ լե սը, Պավ սա նիա սը և Հով սե պոս Փլա բիո սը…31

բ. Ըստ ս. Ղու կա սի` Պո ղոս ա ռաք յա լն Ա թեն քում մի բա գին է 

տես նում` «Ան ծա նոթ Աստ ծուն» գրու թյամբ (Գործք 17. 23): Ըստ 

Պավ սա նիա սի և Փի լոստ րա տո սի վկա յու թյուն նե րի` Հու նաս տա-

նի և ի մաս նա վո րի Պալ լաս քա ղա քի հա մար այս պի սի բա գին նե-

րը սո վո րա կան բան էին2: 

 գ. Պո ղոս ա ռաք յա լի բա նա վե ճը ա թե նա կան ա գո րա յում (քա-

ղա քի կենտ րո նա կան հրա պա րա կում) մեր կար ծի քով բնա կան և 

ար ժա նա հա վատ է, ին չի մա սին վկա յում են պե ղում նե րը, ա գո րա-

յի վե րա կանգ նումն ու հատ կա պես մեր տե ղե կու թյուն նե րը փի լի-

սո փա նե րի և մաս նա վո րա պես Սոկ րա տե սի` այդ տեղ վարած բա-

նա վե ճե րի մա սին: Ղու կասն այդ տե ղը, ուր հնչեց Պո ղոս ա ռաք-

յա լի խոս քը, որտեղ  և սո վո րա բար բա նա վի ճում էին, ան վա նում 

է արեոպագոս:

10. Հի նա վուրց Կորն թո սի մա սին, ուր Պո ղո սը Պալ լաս քա-

ղա քից ե կավ, այժմ գրե թե ա մեն ինչ գի տենք: Աստ ծո հրա մա նով 

Պո ղոսն այն տեղ մե կու կես տա րի մնաց` «ու սու ցա նե լով նրանց 

Աստ ծո խոս քը» (18. 11): 

 Այդ ժա մա նակ նե րում Կորն թո սը հռո մեա կան Ա քա յա պրո-

վին ցիա յի ա ռևտ րա կան և վար չա կան կենտ րոնն էր: Հե տա գա յում 

այն ա ռաք յա լի շնոր հիվ դար ձավ նաև մի սիո նե րա կան կենտ րոն, 

քան զի այդ քա ղա քը յու րա տե սակ խաչ մե րուկ էր, որ տեղ գա լիս և 

որ տե ղից սփռվում էին Մի ջերկ րա յքի չորս ծա գե րով մեկ: Քրիս տո-

նեու թյուն ըն դու նող նե րը Քրիս տո սի Բա րի լու րի նա խան ձախն-

դիր քա րո զիչ ներ էին դառ նում: Շա տերն են գտնում, որ Հռո մի 

ա ռա ջին ե կե ղե ցին հիմն վել է հենց Կորն թո սում քրիս տո նեու թյուն 

ըն դու նած նա վաս տի նե րի և վա ճա ռա կան նե րի մի ջո ցով: Սա օգ-

նում է պար զա բա նելու նաև այն փաս տը, որ Պո ղոս ա ռաք յա լը 

3  Bruce F. F. Op. cit. P. 355.
2 Պավ սա նիաս I, I, 4: Փի լոստ րա տոս, Ա պող ղո նիա յի կյան քը, VI, 3: Տե՛ս նաև Bruce F. 

F. Op. cit. P. 355.
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մինչ Հռոմ գնալն ար դեն այդ քա ղա-

քից շատ շա տե րի հետ ծա նոթ էր: 

  Ք. ա. 146 թ. Կորն թո սը գրե թե 

հիմ նա հա տակ ա վեր վել էր հռո մեա-

ցի զո րա կան Մու միա յի զոր քե րի կող-

մից: Սա կայն հար յուր տա րի անց, 

նկա տի առ նե լով քա ղա քի աշ խար-

հագ րա կան շա հե կան դիր քը, Հու լիոս 

Կե սա րը հրա մա յեց այն վերս տին 

կա ռու ցել, բնա կեց նել` դարձ նե լով 

Հռո մի գա ղութ: Ք. ա. 27 թ. Կորն թո-

սը դառ նում է Ա քա յա պրո վին ցիա յի  

մայ րա քա ղաքը և այն պի սի հզո րու-

թյան հաս նում, որ Պո ղո սի այ ցե լու-

թյան ժա մա նակ (51 թ.) ար դեն աշ խույժ, հա րուստ ա ռևտ րա կան 

քա ղաք էր` մոտ յոթ հար յուր հա զար բնակ չու թյամբ:

Ըստ ե րևույ թին Տի րո ջը հա ճո էր, որ հնօր յա Կորն թո սի պե-

ղումնե րը լիա կա տար ձևով ի րա կա նացվեին: 1858 թ. ա մե հի երկ-

րա շար ժը հարկադ րեց բնա կիչ նե րին լքել քա ղաքն ու բնա կու թյուն 

հաս տա տել մոտ վեց–յոթ կմ հե ռու մի վայ րում: 1896 թ. հու նա-

կան կա ռա վա րու թյու նը թույլ տվեց Ռ. Բ. Ռի չարդ սո նի գլխա վո-

րու թյամբ Դա սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա մե րիկ յան դպրո ցի 

մի խումբ գիտ նա կան նե րի պե ղելու տարածքը: Բա վա կան եր կար 

տևած և այս պա հին լիո վին 

ա վարտ ված պե ղում նե րի ըն-

թաց քում հա րուստ հնա գի-

տա կան նյու թեր հայ թայթ վե-

ցին:

ա) Ս. Ղու կա սը գրում է, 

որ Պո ղոս ա ռաք յա լը Կորն-

թո սում հան դի պում է Ակ յու-

ղաս ա նու նով մի հրեա յի և 

նրա կնո ջը` Պրիս կի ղա յին, 

Ապոլլոնի մե հյանի մն ացորդները 
Կորնթոսում (Ք. ա.  VI դ.  կես):

Կորնթոս: Հինավուրց քաղաքի փլատակները:
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ով քեր նոր էին ե կել Ի տա լիա յից` հա մա ձայն հռո մեա ցի Կղո դեոս 

կայ սեր հրա մա նի, ո րով բո լոր հրեա նե րը Հռո մից պետք է հե ռա-

նա յին: Եվ ո րով հե տև Ակ յու ղա սը Պո ղո սին ար հես տա կից էր, հա-

վա նա բար նաև քրիս տոն յա, ա ռաք յա լը նրա տա նը մնաց (Գործք 

18. 1–3): Սվե տո նիո սի հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րից գի տենք, որ 

Կղո դեո սը «Հռո մից քշեց ոմն Քրես տո յի (Chresto) կող մից միշտ 

ա լե կոծ վող հրեա նե րի»1: Գիտ նա կան նե րից ո մանց կար ծի քով` 

««Chrestus»–ն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ Քրիս տոսն է. Փրկչի 

ա նունն այն քան հա ճախ է հնչել հրեա նե րի շուր թե րից, որ Սվե տո-

նիո սին մո լո րեց րել է` մտա ծել տա լով, որ խոս քը այդ ժամ ապ րող 

ոմն մար դու մա սին է: Սվե տո նիո սի գոր ծա ծած բա ռա պա շա րից 

կա րե լի է եզ րա կաց նել, թե կուզ և մա սամբ, որ ա լե կո ծու թյուն նե-

րը կրո նա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րով էին պայ մա նա վոր ված»2: 

Մյուս նե րը «կար ծում են, որ ա լե կո ծու թյուն նե րի պատ ճա ռը հռո-

մեա ցի հրեա ներն են ե ղել, ով քեր հա կա ռակ վել են քրիս տո նեա-

կան մի սիո ներ նե րի քա րո զին»3: Ա մեն դեպ քում 49 թ. Կղո դեո սի 

հրա մա նով հրեա նե րը, ո րոնց մեջ էին նաև Պրիս կի ղան ու Ակ յու-

ղա սը, ար տաքս վե ցին: Այս ա մե նից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 

Ղու կա սը բա վա կա նա չափ ի րա զեկ ված էր Հռո մում կա տար վող 

դեպ քե րի մա սին: Այս ըն տա նի քը, Կորն թո սում հյու րըն կա լե լով 

Պո ղո սին, այ նու հե տև նրա հետ մեկ նեց Ե փե սոս, որ տեղ և բնա-

կու թյուն հաս տա տեց` Ե փե սո սի ե կե ղե ցին հիմ նե լով:

բ) Ուր էլ որ գնար Պո ղոս ա ռաք յա լը, սո վո րա բար սի նա գո գում 

էր քա րո զում: Կորն թո սը բա ցա ռու թյուն չէր: Ա մեն շա բաթ օր Պո-

ղո սը քա րո զում էր այն տե ղի սի նա գո գում` փոր ձե լով հրեա նե րին 

և հույն նո րա դարձ նե րին (հրեու թյուն ըն դու նած հե թա նոս նե րին) 

հա մո զել, որ Հի սու սը Քրիս տոսն է (18. 4): 

Հին Կորն թո սի տա րած քը պե ղե լիս` Ղե քեոն տա նող ճա-

նա պար հի մոտ մեծ քար գտնվեց (ինչ պես կարծ վում է՝ սի նա-

գո գի բա րա վորը): Նրա վրա խազ ված յոթ հու նա րեն տա ռեր 

կան`ΓΩΓΗΕΒΡ: Հնա գետ ներն այս պես են վեր ծա նում դրանք` 

1  Suetonius. The Twelwe Caesars. Claudius. 25. Penguin Classics,1957. P. 197.
2  Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὰς Πрάξεις тῶν Ἀποσтόλων. Σ. 498.
3  Bruce F. F. Op. cit. P. 368.
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(ΣΥΝΑ)ΓΩΓΗ ΕΒΡ(ΑΙΩΝ) («հրեա կան սի նա գոգ»)1: Ըստ 

Ա. Դ. Դայս մա նի` այս մա կագ րու թյու նը թվագր վում է Ք. ա. 100 

թ.–ից մին չև Ք. հ. 200 թ.–ի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծով, 

թե պետ ո մանք գտնում են, որ այն չի կա րող պատ կա նել նա խաք-

րիս տո նեա կան ժա մա նա կաշր ջա նին: Ու. Ա. Մակ դո նալ դը հա մա-

ռո րեն պնդում է, որ վա վե րա գի րը Կորն թո սում Պո ղոս ա ռաք յա լի 

ապ րած ժա մա նակ նե րից ա վե լի ուշ շրջա նի է: Նա գրում է. «Տա-

ռե րի գրու թյան ան փույթ ո ճն ա պա ցու ցում է, որ վա վե րա գի րը, 

ըստ այդմ նաև սի նա գո գը, ո րի հետ ա ղերս ներ ու նի վա վե րա գի-

րը, Պո ղոս ա ռաք յա լի ժա մա նակ նե րից ան հա մե մատ ա վե լի ուշ են 

ե րևան ե կել: Սա կայն, – հա վե լում է Մակ դո նալ դը,– տրա մա բա նա-

կան է են թադ րել, որ եր կու սի նա գո գերն էլ` սա և նրան նա խոր դո-

ղը, որ տեղ ա ռաք յա լը «ա մեն շա բաթ օր քա րո զում էր», գտնվում 

էին միև նույն տա րած քում»2:

գ) Սուրբ Ղու կա սի հա մա ձայն` երբ Պո ղոս ա ռաք յա լի քա րոզ-

չա կան ա ռա քե լու թյունն սկսեց պտուղ ներ տալ, հրեա նե րը ե լան 

նրա դեմ և դա տա րան տա րան: Այդ օ րե րին Ա քա յա յի բդեշ խի 

փո խա նոր դը Գա ղիոնն էր (Գործք 18. 12): Ռամ սե յը բդեշ խի փո-

խա նոր դի` Ա քա յա յում իշ խե լու առն չու թյամբ գրում է. «Ա քա յան 

կա ռա վա րում էին բդեշ խի փո խա նորդ նե րը` Ք. ա. 27 թ.–ից մինչ 

Ք. հ. 15 թ. և Ք. հ. 44 թ.–ից ի վեր: Սա երկ րոր դա կան պրո վին ցիա 

էր և կա ռա վար վում էր հռո մեա ցի զո րա կան նե րի կող մից, ով քեր 

մինչ այդ պաշ տո նն ստանձ նե լը պրե տոր նե ր էին»3: Հե տևա բար 

Գործ քի հե ղի նա կի հայտ նած Գա ղիո նի տիտ ղո սը հա վաս տի է:

Ո՞վ էր, սա կայն, այդ Գա ղիո նը: Մեզ մեկ Գա ղիոն է հայտ նի` 

Ա վագ Սե նե կա յի (ապ րել է Ք. ա. մոտ 50 թ.–ից մին չև Ք. հ. 40 թ.) 

որ դին և կրտսեր Սե նե կա յի` փի լի սո փա յի (կյան քի տա րի նե րը 

Ք. ա. 3 թ.–ից մին չև Ք. հ. 65 թ.) եղ բայ րը: Այս Գա ղիո նը որ դեգր-

վել էր հռե տոր Լու կիոս Հու նիոս Գա ղիո նի կող մից և ե րախ տա գի-

տո րեն վերց րել նրա ա նու նը: Նրա լրիվ ա նու նը հնչում է այս պես` 

1  Deissmann A. Light from the Ancient East. L.,1927. P. 16.
2  McDonald W. A. Archaeology and St. Paul’s Journeys in Greek Lands. Part III: 

Corinth// Biblical Archaeologist. Sept.,1942. P. 41.
3  Ramsay W. M. Op. cit. P. 258.
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Լու կիոս Հու նիոս Ան նոս Նո վատ Գա ղիոն: Դել ֆիում հայտ նա բեր-

ված գրու թյու նը հի շա տա կում է Կղո դեոս կայ սեր Ք. հ. 52 թ. հրո-

վար տա կը, ո րում հի շա տակ վում է Ա քա յա յի բդեշ խի փո խա նորդ 

Գա ղիո նը1: Գրու թյու նից կա րե լի է գլխի ընկ նել, որ Գա ղիո նն այս 

պաշ տո նին էր նշա նակ վել փոքր–ինչ ա վե լի շուտ` հա վա նա բար 

Ք. հ. 51 թ. կե սե րին: Սե նե կան հայտ նում է, որ Գա ղիո նն Ա քա յա-

յում հի վան դա նում է և հանգս տա նա լու նպա տա կով ճամ փոր դու-

թյան մեկ նում: Հե տա գա յում նա հաս տատ վում է Հռո մում և Նե րո-

նի զտում նե րի շրջա նում սպան վում Սե նե կա յի և նրա ըն տա նի քի 

մյուս ան դամ նե րի հետ2:

Հնա գի տու թյան շնոր հիվ հայտ նի է նույ նիսկ այն տե ղը, որ-

տեղ գտնվում էր Գա ղիո նի գլխա վո րած դա տա րա նը: Այն ա գո րա-

յի կենտ րո նում էր` մի չքնաղ բարձ ուն քի վրա, ո րը բա ժա նում էր 

ստո րին` հյու սի սա յին մա սը, ա վե լի վեր գտնվող հա րա վա յի նից: 

Ա գո րա յի եր կու մա սերն ի րար միա ցած էին աս տի ճան նե րի մի ջո-

ցով: Այդ նույն տե ղում մի մար մա րա պատ գե ղա շեն շի նու թյուն 

գտնվեց, ո րը հռե տոր նե րի ամ բիոնն էր3:

դ) Ըստ ս. Ղու կա սի` Պո ղոս ա ռաք յա լի` Գա ղիո նի ա ռաջ 

կանգ նե լու դրվա գի հան գա մա նա լից շա րադ րանքն օգ նում է ճշտել 

ա ռաք յա լի Կորն թոս գա լու տա րե թի վը: Հնա գետ Ֆրիի կար ծի քով 

բո լոր այս պա տում նե րից բխում է, որ Գա ղիո նը նոր էր այդ պաշ-

տո նին նշա նակ վել: Եվ քա նի որ Դել ֆիում ե րևան հան ված Կղո-

դեո սի հրո վար տա կից «հե տևում է, որ Գա ղիո նը պետք է որ Կորն-

թո սում լի ներ Ք. հ. 51–52 թթ.», և քա նի որ «Կղո դեո սի հրա մա նի 

հա մա ձայն հենց նոր պաշ տոն ստանձ նած նե րը Հռո մից ի րենց 

պրո վին ցիա ներն էին մեկ նում հու նի սի մե կին, ստաց վում է, որ 

Գա ղիո նը պետք է Ա քա յա ժա մա նած լի ներ մոտ 51 թ. հու լի սին»: 

Իսկ քա նի որ Պո ղո սը Կորն թո սում տաս նութ ա միս է մնա ցել, իսկ 

Գա ղիո նի ա ռաջ կանգ նե լուց հե տո ևս շատ օ րեր (18. 11,18), կա-

րե լի է են թադ րել, որ նա Կորն թոս է ժա մա նել Ք. հ. 50 թ. սկզբում4:

1  Deissmann A. Paul. L., 1926. P. 261 ff., 272.
2  Bruce F. F. Op. cit. P. 373 ff.
3  Broneer O. Corinth // Biblical Archaeologist. Dec.,1951. P. 91 ff.
4  Free J. P. Op. cit. P. 323; Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 526.
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ե) Կորն թո սի պե ղում ները, 

որ տեղ եր կու տա րին մեկ ի 

պա տիվ Պո սեյ դո նի Իսթ մոս-

յան խա ղեր էին անց կաց վում, 

քա ղա քա յին թատ րոն ու ամ-

ֆի թատ րոն ե րևան հա նե ցին: 

Ի հար կե, հենց սա նկա տի ու ներ 

ա ռաք յա լը, երբ գրում էր. «Չգի-

տե՞ք, թե նրան ցից, որ աս պա րե-

զում վա զում են, – թեև բո լորն են վա զում, – միայն մեկն է առ նում 

հաղ թու թյան մրցա նա կը» և այլն (Ա Կորնթ. 9. 23–27): 

զ) Հայտ նի է, որ Կորն թո սում է Պո ղոս ա ռաք յա լը գրել «Առ 

Հռո մեա ցի ս» իր թուղթը: Նա մա կի վեր ջում Պո ղո սը Հռո մի քրիս-

տոն յա նե րին ող ջույն ներ է հղում նաև Ե րաս տո սից` քա ղա քի 

գլխա վո րից (Հռոմ. 16. 23): Այս նույն ան ձի մա սին է խոս քը նաև 

Տի մո թեո սի երկ րորդ թղթում (4. 20). «Ե րաս տո սը մնաց Կորն-

թո սում»: 1929 թ. Կորն թո սի պե ղում նե րի ըն թաց քում Տ. Լ. Շի-

րի ար շա վախմ բի կող մից հայ տն աբեր վե ցին սա լար կու ղու մնա-

ցորդ ներ` հե տև յալ ար ձա նագ րու թյամբ` ERASTUS PRO: AED: 
S: P: STRAVIT, այ սինքն` ERASTUS PROCURATOR AEDILIS և 

այլն, ին չը թարգ մա նա բար նշա նա կում է «Պրո կու րա տոր և 1Է-

դիլ* Ե րաս տո սի մի ջոց նե րով գցվեց այս սա լար կու ղին»: Ա. Վ. 

Վուդ վոր դը «Journal of Hellenic Studies» (Հու նա կան հե տա զո տու-

թյուն նե րի հան դես)–ում գրում է. «Այս պե ղա ծոն ա պա ցու ցում է, 

որ սա լար կու ղին վե րագր վում է Ք. հ. I դա րին, և շատ հնա րա վոր 

է, որ բա րե րա րը նույն ին քը` Ե րաս տոսն է` Հռոմ եա ցի ս թղթում 

հի շա տակ ված Պո ղոս ա ռաք յա լի ըն կե րը»1:2 Ար ձա նագ րու թյու նը  

հայտ նա բեր վել է թատ րո նի կող քով անց նող ճա նա պար հի հյու-

սի սա յին եզ րի մոտ` ոչ մեծ քա ռա կու սի հար թա կի վրա: Տա ռե րը 

* Հին Հռո մում տրի բու նի օգ նա կան` հա սա րա կա կան շեն քե րի ու մե հ յան նե րի, ճա նա-
պարհ նե րի, տո նա կա տա րա րու թյուն նե րի, քա ղա քը պա րե նով մա տա կա րա րե լու և 
հա սա րա կա կան կարգ ու կա նո նի պահ պան ման գծով:

1  Bruce F. F. Are the N. Testament Documents Reliable? P. 92; Thompson J. A. Op. 
cit. P. 400.

Երաստոսի արձանագրու թյունը 
Կորնթոսում:
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փոր վել են, ա պա ա ռա ջա ցած փո սիկ նե րում` իբ րև կա պակ ցող 

նյութ, կա պար ու բրոնզ լցրել2:1

Հարցն այն է, թե լա տի նե րեն aedilis բա ռը (Է դիլ, քա ղա քա յին 

մա գիստ րոս) հու նա րեն οἰκονόμoς–ի ի մաստն ու նի՞, թե՞ ոչ: Ար-

դեն ա պա ցուց ված է, որ Հռո մի բարձ րաս տի ճան ան ձանց` հռո-

մեա ցի լի ներ, թե հույն, պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ էր մտնում 

նաև գան ձա պա հու թյու նը, ին չը նշա նա կում է, որ գան ձա պա հի 

և Է դի լի պաշ տոն նե րի մի ջև լիո վին կա րե լի է հա վա սա րու թյան 

նշան դնել*:2 «Այս պա հին գիտ նա կան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը,– 

գրում է Թոմպ սո նը, – հա մա կար ծիք են այն բա նում, որ ոչ մի լուրջ 

խո չըն դոտ չկա ար ձա նագ րու թյան Ե րաս տո սին Պո ղոս ա ռաք յա լի 

վկայակոչած «տնտես» Ե րաս տո սի հետ նույ նաց նե լու հա մար»1:3

է) Այն, ինչ կորն թա ցի նե րին գրում է Պո ղոս ա ռաք յա լը մարմ նի 

ա ռա քի նու թյան, մաք րու թյան ու սրբու թյան և քա ղա քում տա րած-

ված մեծ ա նա ռա կու թյան մա սին, դարձ յալ լիո վին հաս տատ վում 

է այդ ժա մա նակ նե րի բազ մա թիվ աղբ յուր նե րով: Սա հայտ նի է 

նաև քա ղա քի հա րավ–ա րևել քում վեր խո յա ցող Ակ րո կորն թո սի 

(վե րին քա ղաք, ակ րո պո լիս) պե ղում նե րից: Ակ րո կորն թո սի (մոտ 

600 մ բարձ րու թյուն ու նի) գա գա թի վրա հայտ նա բեր վել է  Պան-

դե մոս յան Աֆ րո դի տեի մեհ յա նը, որ տեղ ա նա ռա կու թյան դի ցու-

հուն պաշ տում էին օր գիական տո նա կա տա րու թյուն նե րի ժա մա-

նակ, ինչ պես փյու նիկ յան Աս տար տի պա րա գա յում էր: Այս պաշ-

տա մուն քը հնա մե նի Կորն թո սի մեծ ա նա ռա կու թյան հա րա հոս 

աղբ յուրն էր: 

ը) Պո ղոս ա ռաք յալն Առ Կորն թա ցի ս իր Ա թղթում խո սում է 

մսի 4տա ղա վա րի** մա սին, որ տեղ զո հա բեր ված ա նա սուն նե րի 

միս էր վա ճառ վում (Ա Կորնթ. 10. 25): Հնա գի տու թյու նը պար զա-

բա նեց աստ վա ծաշ նորհ ա ռաք յա լի այս տե ղե կու թյու նը: Կորն-

թո սում ա մե րիկ յան ար շա վա խում բը հին քա ղա քի մսի տա ղա-

2 McDonald W. A. Op. cit. P. 46.
* Բանն այն է, որ հու նա րեն բնագ րում գոր ծած ված է «տնտես» բա ռը, ո րը սլա վո նե-
րե նում թարգ ման ված է «գան ձա պահ», իսկ գրա բա րում` «շա հապ»` քա ղա քագ լուխ 
ի մաս տով

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 400.
** Հայերեն բնագրում` «սպանդանոց»:
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վա րի մա սին, որն իր հեր թին ա գո րա յի հյու սի սա յին հատ վա ծում 

ա ռևտ րա կան սրահ նե րի մեծ հա մա լի րի մաս էր կազ մում, գրու-

թյուն գտավ1: Ա գո րա յի ա րևմտ յան մա սում եր բեմ նի հայտ նա-

բեր ված խա նութ նե րի շար քից փոքր–ինչ ներ քև հնա գետ նե րը լավ 

մտահղաց ված խո ղո վակ նե րի հա մա կարգ գտան, ո րոնք շրջա-

պա տում էին գե րա զանց սա լարկ ված ա ռևտ րա կան հրա պա րա կը: 

Այս խո ղո վակ նե րի մի ջո ցով լեռ նե րից մշտա պես սառ նո րակ ջուր 

էր մա տա կա րար վում` շուտ փչա ցող մթերք նե րը սա ռը վիճակում 

պահելու հա մար2:

Կորն թո սում պեղ ված` Օ գոս տո սի դա րաշր ջա նով թվագր վող 

հու նա րեն մա կագ րու թյու նում կար դում ենք՝ «Մսա վա ճառ Լու-

կիաս»: Այդ շրջա նում ա վե րակ ված մեհ յան նե րի առ կա յու թյու նը, 

ո րոն ցից մե կն ա գո րա յի հյու սի սում գտնվող Ա պոլ լո նի դո րիա կան 

տա ճարն էր, ա պա ցու ցում է, որ այն տե ղից զո հա բեր ված ա նա-

սուն նե րի մի սն ա գո րա էր բեր վում, որտեղ և վա ճառ վում էր3:

11. Ներ կա յումս հի նա վուրց Ե փե սո սը, որ տեղ Պո ղոս ա ռաք-

յա լի ա ռա քե լու թյու նը չա փա զանց ար գա սա բեր էր, այն քա ղաք-

նե րից է, ո րոնք ամ բող ջո վին կամ գրե թե ամ բող ջո վին են պեղ վել: 

Այ սինքն` հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րը լու սա բա նում են նաև Ղու-

կա սի պա տում նե րից այն հրա շա լի հատ վա ծը, ո րը «բո վան դակ 

Գործք ա ռա քե լոց գրքի ա մե նա պատ կե րա վոր դրվագն է նկատ-

վում»: Սա իր վրա հո գե բա նա կան ծայ րաս տի ճան հա վաս տիու-

թյան կնիք է կրում, այն պես որ յու րա քանչ յուր տա ռի մեջ նկա-

րագր վող դեպ քե րի ան մի ջա կան ա կա նա տեսն է ե րևում»4:

Պո ղո սի օ րոք Ե փե սո սը Ա սիա պրո վին ցիա յի բդեշ խի փո խա-

նոր դի նստա վայրն էր: Այդ, ինչ պես և իր աշ խար հագ րա կան դիր-

քի պատ ճա ռով, Ե փե սո սը Փոքր Ա սիա յի կա րևո րա գույն քա ղաքն 

էր: Մի ջերկ րա կան ծով թափ վող Կաիստ րա յի գե տա բե րա նից ոչ 

հե ռու հառ նած այս քա ղա քը, հի րա վի, դար ձել էր Ա րև մուտ քի և 

Ա րևել քի հան դիպ ման վայ րը: Պո ղո սի կյան քի ժա մա նակ նե րում 

մե ծավ մա սամբ հույ նե րից կազմ ված Ե փե սո սի բնակ չու թյան 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 397.
2  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 524
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 397.
4  Тρεμπέλας Π. Ν. Ἔνθ ’ ἀνωт.  Σ. 529.
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թիվն անց նում էր ե րեք հար յուր հա զա րի սահ մա նա գի ծը: Ա ռաք-

յա լի այ ցե լու թյան ժա մա նակ քա ղա քը դեռ փա ռա հեղ և շլաց նող 

էր` կրո նա կան տե սանկ յու նից Ար տե միս դի ցու հու պաշ տա մուն քի 

խո շո րո գույն կենտ րոն հան դի սա նա լով: 

1350 թ.–ից քա ղաքն աս տի ճա նա կան անկ ման փուլ է թևա կո-

խում. այն ա մա յա նում է, հո ղով ծածկ վում և դա րեր շարունակ ան-

թեղ ված մնում, մին չև XIX դա րի վեր ջը, երբ նրան քնից արթ նաց-

րեցին հնա գե տի բահն ու բրի չը: 1863 թ. մա յի սին այս տա րած քում 

կա նո նա վոր պե ղում ներ սկսվե ցին անգ լիա ցի ճար տա րա պետ Ջ. 

Թ. Վու դի գլխա վո րած ար շա վախմ բի կող մից և շա րու նակ վե ցին 

ընդ հուպ մին չև 1874 թ.: 1896 թ. Ավստ րիա կան հնա գի տա կան 

ինս տի տու տի եր կու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` Օտ տո Բեն դոր ֆի և 

Ռու դոլֆ Հե բեր դե յի ժա մա նու մով այդ տա րած քի հե տա զո տու-

թյուն նե րը նոր փուլ թևակոխե ցին: 1904–1905 թթ. Դ. Գ. Խո գար-

դի ղե կա վա րած պե ղում ներն անց էին կաց վում Բրի տա նա կան 

ինս տի տու տի մի ջոց նե րով: Վեր ջա պես 1954 թ. ավստ րիա ցի նե րը 

վերսկ սե ցին պե ղում նե րը: 

Վու դի խնդրո ա ռար կան Ար տե մի սի մեհ յանն էր: Սա կայն հա-

մառ աշ խա տան քի վեց տա րի ներ պետք է անց նեին, նախ քան քա-

ղա քա յին պա րիսպ նե րից շուրջ եր կու կի լո մետր հե ռա վո րու թյան 

վրա կռատան հայտ նա բե րու մը: Հնե րի կող մից «աշ խար հի յոթ 

հրա շա լիք նե րի» շար քին դաս ված այս տա ճա րի տե ղադ րու թյու նը 

ո րո շե լուց հե տո էլ դեռ հինգ եր կա րու ձիգ տա րի ներ էին հար կա-

վոր պե ղում նե րը վերջ նա կա նա պես ա վար տե լու հա մար: 

Մեհ յա նը նվիր ված չէր հու նա կան դի ցա րա նի դի ցու հի նե րից 

մե կին` որ սի հո վա նա վո րու հի Ար տե մի սին: Ե փե սոս յան Ար տե մի-

սը փյու նիկ յան Աս տար տա յի տա րա տե սակն էր՝ օրգիական պաշ-

տա մուն քով հանդերձ: Դի ցու հին «մարդ կա յին ցե ղի վե րար տադ-

րու թյան զո րու թյան խորհր դա նիշն էր»1:

Մեհ յա նը միա ժա մա նակ նաև յու րա տե սակ բանկ էր: Այն այն-

քան սրբա զան և ան ձեռնմ խե լի վայր էր, որ ոչ միայն ե փե սա ցի նե-

րը, այ լև օ տա րերկ րա ցի ներն ի րենց խնա յո ղու թյուն ներն ի պահ 

1  Тρεμπέλας Π. Ν. Ἔνθ ’ ἀνωт.  Σ. 530.
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էին դնում ան մի ջա պես դի ցու հու անդ րիի հետ նա մա սում գտնվող 

գան ձա րա նում: Բա ցի այդ, դի ցու հուն բազ մա թիվ և թան կար ժեք 

ըն ծա ներ էին նվի րա բեր վում, ո րից մեհ յա նը հետզ հե տե հարս տա-

նում էր: Գրու թյուն նե րից մե կում հի շա տակ ություն կա ոմն Վի-

բիուս Սալ յու տա րիու սի (Vibius Salutarius) ձե ռամբ նվի րա բեր ված 

29 ոսկ յա և ար ծա թյա ար ձան նե րի մա սին:

ա) Ըստ ս. Ղու կա սի` «Դե մետ րիոս ա նու նով մի ար ծա թա գործ, 

որ Ար տե միս դի ցու հու մեհ յա նի ար ծա թե ման րա քան դակ ներն 

էր պատ րաս տում…», մի ան գամ ժո ղո վե լով ոս կե րիչ նե րին, ման-

րա քան դակ ներ և մեհ յա նի հա մար փոք րիկ ըն ծա ներ պատ րաս-

տող վար պետ նե րին ու նույն ար հես տով զբաղ վող նրանց ա շա-

կերտ նե րին, գրգռեց նրանց Պո ղոս ա ռաք յա լի դեմ: Այս մար դիկ 

ի րենց գոր ծից մեծ շահ ու նեին: Հե տևա բար շա տե րի` Քրիս տո սի 

հա վատ քին գա լը վնաս կպատ ճա ռեր նրանց բա րե կե ցու թյանն 

ու մեհ յա նին (Գործք 19. 24–27): «Դե մետ րիո սի ճա ռը շա հա մո լու-

թյան ու կրո նա կան բնազդ նե րի, տե ղա կան հայ րե նա սի րու թյան 

և սնո տիա պաշ տու թյան ճար պիկ զու գոր դու թյուն էր»1: Ար ծա-

թա գործ նե րի շա հույթ նե րը հատ կա պես բազ մա պատկ վում էին 

ար տե մի սիոնը (մեր մարտ–ապ րի լը) մո տե նա լիս, քան զի այդ ժա-

մա նակ է, որ շա տե րը սլա նում էին դի ցու հուն պաշ տե լու ու նրան 

ըն ծա ներ մա տու ցե լու կամ մեհ յա նում ի պահ դրված խնա յո ղու-

թյուն նե րը ետ վերց նե լու:

Ցայ սօր հնա գետ նե րին չի հա ջող վում այդ պի սի ոս կե կամ ար-

ծա թե ναΐδια (ման րա քան դակ մեհ յան ներ) և դի ցանդ րի նե րով խոր-

շեր գտնել: Սրա բա ցատ րու թյու նը, ի դեպ, դյու րին է. չէ՞ որ նախ 

և ա ռաջ հենց այս ա ռար կա ներն են նվա ճող նե րի ա վա րը դառ-

նում: Բնավ չի բա ցառ վում, որ այդ ի րե րից շատ–շա տե րը քրիս-

տո նեու թյուն ըն դու նած ի րենց իսկ տե րե րի կող մից վերաձուլ ված 

լի նեին2: Սա կայն մեհ յա նին նվի րա բեր ված բա զում ըն ծա նե րի մեջ 

տա ճա րի թրծա կա վե և մար մա րե քան դակ ներ գտնվե ցին3:

1  Holzner J. Op. cit. P. 354. 
2  Vos H. F. Op. cit. P. 115.
3  Thompson J. A. Op. cit. P. 402.
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Բա ցի այդ, «վա վե րագ րե րից մե կում հայտն վում է Ար տե մի սի 

մե ծա քա նակ, եր կու սից վեց լիտր կշռող [2] ոս կե և ար ծա թե ար-

ձան նե րի մա սին, ո րոնք նվի րա բեր վել էին դի ցու հուն և զե տեղ վել 

մեհ յա նում»: Փա ռա սեր հռո մեա ցի նվի րա տուն, «կա մե նա լով, որ 

հնա րա վո րին չափ շատ ժո ղո վուրդ իր ըն ծա նե րով հիա նա, մին չև 

իսկ հա տուկ եր թու ղի էր հաս տա տել, ո րով ի պա տիվ դի ցու հու 

տո նա կա տա րու թյան` մեհ յա նից ամ ֆի թատ րոն և ետ պետք է ըն-

թա նար նվի րա բե րու թյուն ներն ու ղեկ ցող թա փո րը»1:

Սա հաս տա տում է այն փաս տը, որ ա ռաք յա լի քա րոզ նե րից 

շատ մար դիկ նյու թա կան ահ ռե լի վնաս ներ էին կրում և խիստ 

տրա մա բա նա կան է թվում, որ այս ողջ խառ նամ բո խը նրա դեմ 

էր տրա մադր ված և շատ հեշտ կա րող էր բոր բոք վել, ինչ պես այդ 

մա սին պատ մում է ա վե տա րա նի չը: 

բ) Սուրբ Ղու կա սի պա տում նե րի ապ շե ցու ցիչ ստու գու թյունն 

ի հայտ է գա լիս նաև Ար տե միս դի ցու հու պաշ տո նա կան տիտ ղո սը 

մեզ ա վան դե լու մեջ: Ղու կասն ա սում է. «Երբ այս լսե ցին, լցվե ցին 

բար կու թյամբ. ա ղա ղա կում էին ու ա սում. «Մեծ է ե փե սա ցի նե րի 

Ար տե մի սը» (Գործք 19. 28): Մո լե ռան դո րեն տրա մադր ված ե փե-

սա ցի ներն այդ պա հին զանգ վա ծա յին ներշն չան քի ազ դե ցու թյան 

տակ էին, ո րը մարդ կու թյան պատ մու թյան հո լո վույ թում քաջ հայտ-

նի ե րևույթ է: Դի ցու հու այ սօ րի նակ մե ծա րումն իր ար տա ցո լումն է 

գտել նաև Ե փե սո սի տա րած քում պեղ ված մի վա վե րա գրում: 

 գ) Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ Ար տե մի սի` հռո մեա ցի սնա-

պարծ երկր պա գուի (տե՛ս վե րը) մա սին պատ մող վա վե րա գիրն 

օգ նեց անգ լիա ցի հնա գետ Վու դին գտնե լու այն դար պաս նե րը, 

ո րոն ցով տո նա կան եր թի ժա մա նակ անց էին կաց նում այդ ըն ծա-

նե րը դեպի դի ցու հու մեհ յա ն: Դար պա սը, վա վե րագ րի հա մա ձայն, 

Մագ նե սիա կան էր կոչ վում: Հայտ նա բե րե լով դար պա սը` Վու դը 

շա րու նա կեց իր ո րո նում ներն այդ ուղ ղու թյամբ և, վա վե րագ րում 

նշված ու ղու վերջ նա կե տին հաս նե լով, ու ղիղ իր ո րո նում նե րի 

նպա տա կի ա ռաջ կանգ նեց: «Հո ղի ու քա րի յոթ մետ րա նոց շեր-

տի տակ նա գե րա զանց սա լարկ ված գավ թի մնա ցորդ ներ, սյու-

1  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 520.
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նե րի վիթ խա րի բե կոր ներ, հսկա-

յա կան քա րից կերտ ված ճակ տոն-

ներ գտավ. ա հա այն` Ար տե մի սի 

մեհ յա նը»1: Մեհ յա նը  կա ռուց վել 

էր Ա լեք սանդ րիա յի աշ խար հահռ-

չակ ճար տա րա պետ Դի նոկ րա տո-

սի կող մից: Սա կայն Ա լեք սանդր 

Մա կե դո նա ցու ծնվե լու գի շե րը 

նախ կին տա ճա րը հրկիզ վում է: 

Հե տա գա յում վե րա կա ռուց վում 

է, իսկ Ա լեք սանդրն ա վար տին է 

հասց նում, այն էլ այն պի սի վե հա-

շուք ու ճոխ հար դա րանք նե րով, 

որ մեհ յա նը հիաց մուն քի ա ռար կա 

դառ նա լով` տա կա վին հնա դա րում 

ճա նաչ վում է «աշ խար հի յոթ հրա-

շա լիք նե րից» մե կը: Տա ճա րում տե-

ղադր ված էր Ար տե մի սի սևա թույր 

անդ րին` կերտ ված խա ղո ղի որ-

թից, ո րը, ըստ ա ռաս պե լի, երկն քից 

էր ըն կել: Տա ճա րը, որ 102,9 մ եր կա րու թյուն և 49,2 մ լայ նու թյուն 

ու ներ, կա ռուց վել էր 125,4 մ եր կա րու թյուն և 71,7 մ լայ նու թյուն 

ու նե ցող բար ձուն քի վրա: Տա նի քը պա հում էին 1,8 մ տրա մա գիծ 

ու նե ցող հար յուր սյու ներ` 18 մ բարձ րու թյամբ: Դրան ցից մի քա-

նի սի խա րիսխ նե րը ծածկ ված էին հրա շա գեղ փո րագ րադր վագ-

նե րով: Կռատունը կա ռուց վել էր սպի տակ, երկ նա գույն, կար միր 

և դե ղին մար մա րով, իսկ դրվա գա զարդ ման համար առատո րեն 

ոս կի էր կի րառ վել: Մեծ բա գի նի (զո հա սե ղա նի) շուրջ Խո գար-

տի (1904 թ.) պե ղում նե րը հաս տա տե ցին նրա` ներ սից դա տարկ 

լի նե լու են թադ րու թյու նը: Երբ այն բա ցե ցին, այն տե ղից թան-

կար ժեք ա կեր, մե տա ղադ րամ ներ, բրոնզ յա, ոսկ յա, փղոսկր յա և 

1  Անդ:

Եփեսոսյան Արտեմի ս: Հելլենիզմի  
դարաշրջանի (Ք. ա.  III - II դդ.) 

հունական բնօրինակի հռոմե ական 
պատճեն: Մարմար, Նեապոլ, 
Ազգային թանգարան:
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ար ծա թյա ի րեր թափ վե ցին` պատ րաստ ված ձե ռամբ այն պի սի 

արծաթագործ վար պետ նե րի, ինչ պի սին Դե մետ րիոսն էր1:

Ա հա թե ինչ պի սին էր Ար տե մի սի տա ճա րը, ո րին սնան կա ցում 

էր սպառ նում, ինչ պես իր ար հես տա կից նե րին հավաստիացնում 

էր Դե մետ րիո սը: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ սպառ նա լի քը լսե լուն 

պես զայ րույ թով և մո լե ռան դու թյամբ լի ե փե սա ցի նե րը ա ղա ղա-

կե ցին. «Մեծ է ե փե սա ցի նե րի Ար տե մի սը»:

դ) Ա պա բռնե լով Պո ղո սի եր կու ու ղե կից նե րին` Գա յիո սին և 

Ա րիս տար քո սին` ամ բո խը սլա ցավ դե պի թատ րոն: Այդ տա րած քի 

պե ղում ներն ար դեն ա վարտ վել են: Թատ րո նը գտնվում է Պիոն 

լե ռան ա րևմտ յան լան ջին: Քա ղա քի ա մե նա բուռն ծաղկ ման շրջա-

նում այն 148,5 մ տրա մա գիծ և հան դի սա կան նե րի հա մար 25 000 

ա թոռ ու ներ: Իսկ ա վե լի ուշ կա րող էր «ա վե լի քան 50000 հան դի-

սա տես տե ղա վո րել»2: Թատ րո նը` Ե փե սո սում պահ պան ված ա մե-

նա մեծ կա ռույ ցը, քա ղա քա յին նա վա հանգս տի հետ կապ ված էր 

մար մա րով սա լա հա տակ ված վե հա շուք ճա նա պար հով` այս պես 

կոչ ված Ար կա դիո սա կան ճա նա պար հով, ո րի լայն քը 10,8 մ էր, 

իսկ եր կայն քը` 520,5 մ: Ճա նա պար հի եր կու կող մե րում՝ պե րիս-

տիլ ներ3, իսկ նրանց ե տևում տա ղա վար ներ և պա հեստ ներ էր վեր 

խոյանում4: 

Հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող Պո ղո սի ու ղե կից նե րին 

թատ րո նի հրա պա րակ բռնի տա նե լու փաս տը լու սա բան վում է մի 

վա վե րագ րով, ըստ ո րի ինչ–որ մե կին «ամ բո խը թատ րոն քարշ 

տվեց»:

ե) Ա պա ս. Ղու կա սը պատ մում է, որ Պո ղո սը, լսե լով այդ մա-

սին, ցան կա նում է ամ բո խի մեջ մտնել` իր ըն կեր նե րին պաշտ-

պա նե լու հա մար, բայց ա շա կերտ ներն ար գե լում են այդ ա նել: 

Ա սիար քոս նե րը` ա սիա ցի պե տերն էլ, ով քեր նրա բա րե կամ ներն 

1  Keller W. ‘H Bίβλος…Σ. 402; Vos H. F. Op. cit. P. 114; Thompson J. A. Op. cit. P. 
402.

2  Τрεμπέλας Π. Ν. ῎Eυθ΄ ἀνωт. Σ. 533.
3  Պե րիս տիլ - Ուղ ղանկ յուն սրահ` չորս կող մի ց ծած կա վոր սյու նա շա րե րով շրջա պատ-
ված, բազ մա թիվ ան տիկ բնա կե լի և հա սա րա կա կան շի նու թյուն նե րի հիմն  ա կան 
մա սը: - Խմբագ րի ծա նո թագ րու թյուն:

4 Տե՛ս Thompson J. A. Op. cit.
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էին, ա ղա չե ցին այդ չա նել (Գործք. 19. 31): Ղու կա սի գոր ծա ծած 

եզ րա բա նու թյունն այս հար ցում էլ ա նսխալ է: Ա սիար քոս նե րը 

կամ Ա սիա յի գե րա գույն քրմե րը հե տևում էին կայ սե րա կան պաշ-

տա մուն քի կա տար մա նը: Օկ տա վիա նոս Օ գոս տո սը Ե փե սո սին 

թույ լատ րել էր, ի շարս այ լոց, Հռո մի և Կե սա րի պաշ տա մուն քի 

հա մար նա խա տես ված սրբա զան տե ղա մաս ու նե նալ: Փաս տո-

րեն «Ար տե մի սի պաշ տա մուն քը միակ տար րը չէր, որ Ե փե սո սին 

ա րևել յան գու նա գե ղու թյուն էր հա ղոր դում: Քա ղա քում ու ողջ 

պրո վին ցիա յում ա վե լի, քան ո րևի ցե այլ տե ղում, կայս րե րի պաշ-

տա մուն քը փթթում էր»1: Թվով ըն դա մե նը տաս ա սիար քոս նե րին 

ընտ րում էին մե ծա հա րուստ նե րից և մե կամ յա ժամ կե տով: Նրանք 

գլխա վո րում էին ժո ղովր դա կան ժո ղով ներն Ա սիա պրո վին ցիա-

յում, պա տաս խա նատ վու թյուն էին կրում Օ գոս տո սին նվիր ված 

մեհ յա նի վի ճա կի հա մար, հայ տա րա րում էին կայ սեր պաշ տա-

մուն քի հետ կապ ված մրցու թյուն նե րի բա ցու մը: Այս կո չու մը 

նրանք պահ պա նում էին նաև ծա ռա յու թյան մեկ տա րին բոլորե-

լուց հե տո էլ, այն պես որ Պո ղո սի օ րով Ե փեո սում տաս գոր ծող 

ա սիար քոս ներ կա յին, իսկ շա տե րի (80–ից ա վե լի) հա մար այդ 

տիտ ղո սը պարզապես պատ վա վոր էր: Նրան ցից ո մանք, հե թա-

նոս ներ լի նե լով, «Պո ղո սի բա րե կամ ներն էին. նրանց ա ռինք նում 

էր շա րադր ված վար դա պե տու թյան գե ղեց կու թյու նը»2: Բա ցի 

այդ, նրանց հա մակ րանքն ու հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը Պո ղո սի 

նկատ մամբ բա ցատր վում է նաև այն դիր քո րոշ մամբ, որ սո վո րա-

բար ըն դու նում էին խռո վու թյուն նե րի ու ժո ղովր դա կան հու զում-

նե րի ժա մա նակ3: Այս պի սով Ղու կասն ի րա վա ցի է, երբ գրում է, 

որ ո րոշ ա սիար քոս ներ կա մե նում էին ար գե լել Պո ղո սին` թատ րո-

նում կա տա ղած ամ բո խի մեջ մտնել:

զ) Այն պա հին, երբ ժո ղո վուր դը զայ րա ցած բղա վում էր. «Մեծ 

է Ե փե սո սի Ար տե մի սը», այդ ի րա րանց մա նը, ինչ պես գրում է Ղու-

կա սը, մի ջամ տեց քա ղա քի ոմն գլխա վոր 4քար տու ղար*, որ պես զի 

1  Holzner J. Op. cit. P. 291. 
2  Тρεμπέλας Π. Ν. Ἔνθ ’ ἀνωт. Σ. 534.
3  Parvis M. M. Archaeology and St. Pauls Journeys in Greek Lands. Part IV: Ephesus// 

Biblical Archaeologist. Sept.,1945. P. 67 ff.
* Գրա բա րում` «դպրա պետ»:

29 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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խա ղա ղեց նի ամ բո խին: Քար տու ղա րը, ո րի ճա ռը հայտ նի է մեզ, 

հանգս տաց նում էր նրանց` զա նա զան փաս տարկ ներ բե րե լով, 

մե՛րթ հա ճո յա նա լով, մե՛րթ սար սա փեց նե լով, և վեր ջի վեր ջո ցրեց 

այդ ամ բո խը: Իր խոս քում նա Ե փե սո սը մեծ Ար տե մի սի և Դիո պե-

տեո սի սպա սա վոր ան վա նեց (19. 35–40):

Հնա գի տու թյամբ հաս տատ վում է հնա դա րում քար տու ղար–

դպի րի պաշ տո նի գո յու թյու նը (γραμματεύς) և պար զա բան վում, 

թե ինչ է նշա նա կել νεωκόρος («սպա սա վոր») եզ րը: Ե փե սո սի դեկ-

րետ նե րը, վա վե րագ րերն ու մե տաղ յա դրամ նե րը վկա յում են ծե-

րա կույ տում, ա վա գա նու խորհր դում, դի մա յում` ժո ղովր դա կան 

ժո ղո վում, ու «բո լոր ե փե սա ցի նե րի» մոտ քար տու ղար նե րի գո-

յու թյան մա սին. վեր ջինս, հա վա նա բար, նույ նա կան էր ժո ղովր դի 

քար տու ղա րի հետ: Նա բո լո րից ա մե նաազ դե ցիկն էր. կայս րու-

թյան ժա մա նակ նե րում դա հա սա րակ պե տա կան պաշ տոն չէր, այլ 

ղե կա վար, ով օր հա սա կան պա հին, ի րոք, կա րող էր մի ջամ տել, 

քան զի ժո ղովր դին հանգս տաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ իշ խա-

նու թյամբ և ի րա վա սու թյամբ էր օժտ ված: Նա դե մա գոգ չէր, այլ 

իր ա ռա քե լու թյու նը գի տակ ցող, տե ղի ու նե ցո ղի հա մար պա տաս-

խա նատ վու թյուն կրող պաշ տոն յա: Դա տե լով ժո ղովր դին դի մե լու 

կեր պից` կա րող ենք ա սել, որ լավ հո գե բան և մարդ կա յին հո գու 

քաջ գի տակ էր: 

Այս բա ռը նշա նա կել է մեհ յա նի ստրուկ–հա վա քա րար (հու նա-

րեն νεώς – «մեհ յան» և κορέω «ավ լում եմ, թա փում, մաք րում»): 

Այս տեղ, սա կայն, սույն բա ռը այլ` պատ վա վոր տիտ ղո սի ի մաս-

տով է գոր ծած ված: Սա ա պա ցուց վում է բա զում վա վե րագ րե րով1: 

Ե գիպ տո սում և Փոքր Ա սիա յում այս եզ րը լայ նո րեն գոր ծած վել է 

ինչ պես ան հա տի, այն պես էլ (հազ վա դեպ) մարդ կանց մեծ խմբե րի 

բնու թագր ման հա մար: Օ րի նակ` Հով սե պոս Փլա բիո սը, Իս րա յե լի 

մա սին խո սե լով, ա սում է, որ նա «Աստ ծո տա ճա րի պա հա պանն 

էր»2: Ե փե սո սի պա րա գա յում այս ա նունն իբ րև պատ վա վոր տիտ-

ղոս էր օգ տա գործ վում: Հպար տու թյամբ և ինք նա գո հու թյամբ 

1 Parvis M. M. Op. cit. P. 80.
2 Հով սե պոս Փլա բիոս, Հրեա կան պա տե րազ մի  մա սին, V. 9, 4 (384):
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քա ղաքն ի րեն Ար տե մի սի սպա սա վոր (νεωκόρος) էր ան վա նում, 

քան զի ի րեն դի ցու հու նվիր յալ էր հա մա րում, ին չը նշա նա կում է 

նաև Ար տե մի սի և նրա պաշ տա մուն քի պա հա պան և պաշտ պան:

է) Պո ղո սի` Ե փեո սում ծա վա լած քա րոզ չա կան գոր ծու նեու-

թյունն առնչ վում է նաև նախ կի նում մո գու թյամբ զբաղ վող նե րի 

կա խար դու թյան գրքե րի այր ման հետ (19. 19): Ե փե սո սը պե ղե լիս 

բազ մա թիվ այ դօ րի նակ գրքեր գտնվե ցին, ո րոն ցից մե կը ներ կա-

յումս պահ վում է Լոն դո նի Բրի տա նա կան թան գա րա նում1:

12. Պեն տե կոս տեի օ րն ա ռաք յալ նե րի քա րոզն ի րենց մայ րե նի 

լե զու նե րով լսող նե րի մեջ, ինչ պես վկա յում է ս. Ղու կա սը, կա յին 

փռյու գիա ցի ներ, ե գիպ տա ցի ներ ու հռո մեա ցի ներ (Գործք 2. 10): 

Նրան ցից շա տե րը ժա ռանգ ներն էին այն հրեա նե րի, ով քեր վա-

ղուց հե ռա ցել էին Պա ղես տի նից, հաս տատ վել այլ երկր նե րում, 

մո ռա ցել եբ րա յե րե նը և այդ պա հին խո սում էին մի միայն ի րենց 

բնա կու թյան երկր նե րի լե զու նե րով: Պե ղում նե րը վա վե րաց նում 

են այդ փաս տը:

Այս պես` Փոքր Ա սիա յի հնա մե նի Փռյու գիա յի տա րած քում 

Ռամ սե յի կող մից անց կաց ված պե ղում ներն ա պա ցու ցե ցին, որ 

նորկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում այդ շրջա նում բա վա կա նին 

շատ հրեա ներ էին ապ րում: Ք. ա. մոտ 200 թ. հրեա կան ըն տա-

նիք նե րը Բա բե լո նից Փռյու գիա տե ղա փոխ վե ցին: Հըն թացս ժա-

մա նա կի նրանց թի վն ա ճեց, նրանք հարս տա ցան ու մո ռա ցան 

մայ րե նի լե զուն2:

Ըստ պե ղում նե րի` հրեա ներն ապ րում էին նաև Ե գիպ տո սում` 

Կա հի րեից մոտ 74 կմ դե պի հա րավ–ա րև մուտք ըն կած մեծ օա զի-

սում` Ֆայ յու մում: Այն տեղ Սա մա րիա ան վամբ մեծ հրեա կան գա-

ղութ կար, ո րի բնա կիչ նե րը, ի շարս այ լոց, վաշ խա ռու ներ, ոս տի-

կա նու թյան սպա ներ և հար կա հա վաք ներ էին3: Բա ցի այդ, Ա լեք-

սանդ րիա յի տա րած քի քա ռորդ մա սը հրեա նե րով էր բնա կեց ված: 

Ըստ Փի լո նի` քա ղա քի բնակ չու թյան եր կու հին գե րոր դը հրեա ներ 

էին:

1  Free J. P. Op. cit. P. 324.
2  Cobern C. M. Op. cit. P. 417.
3  Cobern C. M. Op. cit. P. 65,79.
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Այդ նույն ժա մա նակ նե րում հրեա նե րի ներ կա յու թյու նը Հռո-

մում նույն պես ի րե ղեն ա պա ցույց ներ ու նի: Via Portuensis մեծ 

գե րեզ մա նա տա նը 119 տա պա նա գիր է գտնվել, ո րոնք հրեա կան 

ա նուն ներ են բո վան դա կում, զո րօ րի նակ` Հա կոբ, Հու դա, Ան նա, 

Ռե բե կա1, ընդ ո րում գրու թյուն նե րից մի քա նի սն են ու ղեկց վում 

յոթ թևա նի աշ տա նա կի պատ կե րով: 

13. Սուրբ Ղու կա սը պատ մում է, թե ինչ պես Պետ րո սը Սուրբ 

Հո գուն ստած Ա նա նիա յին և Սա փի րա յին պատ ժեց: Եր կար ժա-

մա նակ գի տու թյու նը, բա ցա ռու թյամբ Սուրբ Գրքի այս վկա յու-

թյան, Սա փի րա ան վան գո յու թյան մեկ այլ փաստ չու ներ: Սա կայն 

1933  թ. նորկտա կա րա նյան ժա մա նակ նե րի աճ յու նա կալ նե րի և 

այլ ա ռար կա նե րի հե տա զո տու թյա նը նվիր ված մի քա նի հնա-

գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ լույս տե սան: Այդ ա ռար կա նե րից 

մե կի վրա գտնվեց Սա փի րա ա նու նը2: Այս պես ա պա ցուց վեց այդ 

ան վան գո յու թյու նը Գործք ա ռա քե լոց գրքում տեղ գտած անց քե-

րի դա րաշր ջա նում: 

14. Ըստ Գործք ա ռա քե լո ցի` (8. 27–38) Փի լիպ պո սը սո վո րեց-

րեց, մկրտեց և ե կե ղե ցու զա վակ դարձ րեց Ե թով պիա յի Կան դա-

կա թա գու հու ներ քի նուն: Նու բիա յի (1908–1909 թթ.) տա րած քում 

գտնվող Մակ–Այ վե րի պե ղում նե րը հա մո զիչ նյու թեր տվե ցին 

Կան դա կա ընդ հան րա կան ան վամբ թա գու հի նե րի գո յու թյան 

մա սին: Այս բա ռը պար զա պես «թա գու հի» է նշա նա կում, ինչ պես 

Ե գիպ տո սում «փա րա վոն» բա ռը, իսկ հե տա գա յում նաև «պտղո-

մեո սը», որ առ հա սա րակ թա գա վոր էր նշա նա կում: Գործք ա ռա-

քե լո ցում հի շա տակ ված Ե թով պիան տար բեր վում է մեր ի մա ցած 

երկ րից: Այդ եր կի րը գտնվում էր Ե գիպ տո սի հա րավ–ա րև մուտ-

քում` հաս նե լով Ա սուա նից մին չև Խար տում (Մե րո վե հին թա-

գա վո րու թյուն): Նորկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում Նու բիա յի 

բնա կիչ նե րը շա րու նա կում էին ի րենց թա գու հուն Կան դա կա ան-

վա նել3:

1  Cobern C. M. Op. cit. P. 517,518.
2  The Haverford Symposium on Archaeology and the Bible/Ed. By Elihu Grant. N. 

Haven:
3  Barton G. A. Op. cit. P. 30. Մեջ բե րումն  ըստ  Free J. P. Op. cit. P. 311.
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15. Հնա գի տու թյունն օգ նեց պար-

զելու նաև Ֆե լիք սի և Փես տո սի ան ձե-

րի ինքնությունը, ո րոնց ա ռաջ կանգ-

նեց րին Պո ղոս ա ռաք յա լին: Ար դա րև, 

Ֆե լիք սը Հու դա յի կու սա կալն էր (Ք. ա. 

52–60 թթ.), ում կի նը` Դրու սի ղան, Ագ-

րիպ պաս կրտսե րի քույրն էր: Պոր կիոս 

Փես տոսն այն անձն է, ում ա ռաջ Պո ղո-

սն ար դա րա նում էր ի րեն ուղղ ված ամ-

բաս տա նու թյուն նե րից` կայս րից դատ 

պա հան ջե լով (26. 1–32): Հռո մի կայսրն 

այդ ժամ Նե րոնն էր: Ե թե ոչ կայս րու-

թյու նը, ա պա գո նե պրո վին ցիա նե րը 

նա լավ էր կա ռա վա րում այդ օ րե րին, 

և ո չինչ չէր գու ժում այդ հրե շի հե տա գա յում ա նե լիք գոր ծե րի մա-

սին1:

16. Պո ղոս ա ռաք յա լը Մե լի տե կղզու մոտ նա վա բե կու թյան 

մա սին խո սե լիս` հայտ նում է, որ այդ տե ղից ոչ հե ռու գտնվում էին 

«ա գա րակ նե րը Պո պի լուս ա նու նով մի մար դու, ո րը կղզու գլխա-

վորն էր» (Գործք 28. 7): Մալ թա կղզում հայտ նա բեր ված եր կու 

վա վե րագ րե րում (մե կը հու նա րեն, մյու սը լա տի նե րեն) հի շա տակ-

վում է այդ տիտ ղո սը2: Հե տևա բար այս պատ վա կան տիտ ղո սը, 

ո րն ըստ Ղու կասի ուներ Պո պի լու սը, իսկ և իսկ այն եզրն է, ո րով 

կոչում էին Մե լի տե կղզու հռո մեա ցի կու սա կա լին:

Բա վա կա նա չափ մեծ ու շադ րու թյուն դարձ րինք ինչ պես Ա վե-

տա րա նի, այն պես էլ Գործք ա ռա քե լո ցի` Ղու կաս ա վե տա րա ն չի 

եր կու գրքե րի վրա: Ըստ մեզ` դա կա րևոր է, քանի որ Նոր Կտա-

կա րա նի այս եր կու գրքերն էլ և հատ կա պես Գործք ա ռա քե լո ցը 

ա պա ցու ցում են, թե ինչ պի սի ապ շե ցու ցիչ ման րակր կի տու թյամբ 

է ա վե տա րա նի չը գրել գրքե րը: Նա բազ մա թիվ հա վաս տի տե ղե-

կու թյուն ներ է տա լիս աշ խար հագ րու թյան ու քա ղա քա կա նու թյան, 

տե ղա կան բար քե րի ու սո վո րու թյուն նե րի, պե տե րի ու բարձ րաս-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 298.
2  Bruce F. F. The Book of Acts. P. 523.

Ներոն կայսրը (37-68  թթ.): 
Մարմարե արձանի գլուխ: Հռոմ, 
Ազգային թանգարան (Թերմերի 

թանգարան):
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տի ճան ան ձանց տիտ ղոս նե րի, կրո նա կան ա վան դույթ նե րի, տե-

ղագ րա կան ման րա մաս նե րի, հու նա կան, հռո մեա կան, ա սիա կան 

ու եվ րո պա կան քա ղաք նե րի շեն քե րի տե ղադ րու թյան մա սին: Մե-

ծավ մա սամբ հնա գի տու թյան շնոր հիվ է, որ ի հայտ ե կան այն 

տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք հաս տա տում են աստ վա ծաշ նորհ հե-

ղի նա կի գրվածք նե րի իս կու թյու նը: Բայց, ինչ պես գրում է պրո-

ֆե սոր Թոմպ սո նը, «Հնա գի տու թյան ան դաս տա նում զար մա նա լի 

սխրա գոր ծու թյուն նե րը դեռ նոր են սկսվում»1:

Հատ կո րոշ է նաև Էդ վարդ Մե յե րի` հա վա նա բար այս պա հին 

Ք. հ. I դա րի պատ մու թյան բնա գա վա ռում ա մե նա խո շոր հե ղի նա-

կու թյան խոս քը, ըստ ո րի` Ղու կա սի Ա վե տա րանն ու Գործք ա ռա-

քե լո ցը «ան տիկ ժա մա նակ նե րից մեզ հա սած ա մե նա հե տաքր քիր 

եր կա սի րու թյուն նե րից են»2: 

Ծա նո թագ րու թյուն

1. Հա վա նա բար ըն թեր ցո ղի հա մար հե տաքր քիր կլի նի ի մա նալ, որ 

բդեշ խի փո խա նորդ Սեր գեոս Պո ղո սը Կիպ րո սի Ուղ ղա փառ Ե կե ղե ցու 

սուրբ է:

2. Խոսքն այս տեղ լիտ րի` հռո մեա կան կշռա չա փի` հռո մեա կան 

ֆուն տի մա սին է: Այս կշռա չա փը հի շա տակ վում է Նոր Կտա կա րա նում 

(Հովհ. 19. 39):

Ա ՎԵ ՏԱ ՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵ ՍԻ

Հնա գի տու թյունն ան մասն չմնաց նաև Հով հան նու Ա վե տա-

րա նին առնչ վող ո րոշ խնդիր նե րի պար զա բա նու մից:

1. Ա յս Ավե տա րա նի գրու թյան տա րեթ վին առնչ վող հար ցե րը 

գործ նա կա նում ի րենց վերջ նա կան լու ծու մը գտան 1935 թ., երբ 

Ման չեսթ րի Ջոն Ռայ լենդ սի գրա դա րա նում Ռո բերտ սի կող մից 

պա պի րու սե մի պա տա ռիկ հայտ նա բեր վեց: Վերն ար դեն հան գա-

մա նա լից ար ծար ծել ենք այդ դա րա կազ միկ հնա գի տա կան հայտ-

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 405.
2  Short A. R. Op. cit. P. 56-57.
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նա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան, ար ժե քի և նրա շուրջ մաս նա-

գետ նե րի կար ծիք նե րի վե րա բեր յալ հար ցե րը1:

2. Հան գա մա նա լից կեր պով անդ րա դար ձել ենք նաև «ռաբ-

բի» և «ու սու ցիչ» բա ռե րին, ո րոնք հան դի պում են այդ Ա վե տա-

րա նում ու ո րոշ հե ղի նակ նե րի կաս կած նե րին, ով քեր կար ծում են, 

թե այդ բա ռե րը իբր Հով հան նու ժա մա նակ նե րից ա վե լի ուշ են 

գործածության մեջ մտել: Հնա գի տա կան տվյալ նե րը հա վաս տում 

են, որ «ռաբ բի» և «ու սու ցիչ» բա ռե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վել են 

մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի օ րով: Ա պա ցուց ված է նաև այն, որ 

այն պի սի ա նուն ներ, ինչ պի սիք են` Ղա զա րո սը, Մար թան, Մա-

րիա մը, Ե ղի սա բե թը, Սա ղո մեն, շատ տա րած ված են ե ղել I դա-

րում: Սա կայն այս մա սին էլ ենք բա վա կա նա չափ խո սել2:

3. Հով հան նե սը պատ մում է, թե ինչ պես դա տի ժա մա նակ Պի-

ղա տո սը Տի րո ջը դուրս բե րեց 3պրե տո րիա յից*, իսկ ին քը նստեց 

բե մի**4 վրա, այն տե ղը, ո ր Քա րա հա տակ է կոչ վում, իսկ եբ րա-

յե րեն (ա րա մե րեն)` Կապ պա թա (Հովհ. 19. 13): «Քա րա հա տակ» 

բա ռը քա րե րով սա լա հա տակ ված կամ խճան կա րով պատ ված 

տեղ է նշա նա կում, իսկ եբ րա յե րեն (ա րա մե րեն) «Կապ պա թան»` 

«բար ձունք, բլուր»2:5

Մին չև վեր ջերս կաս կած ներ կա յին Պի ղա տո սի պրե տո րիա յի 

տե ղադ րու թյան շուրջ: Բայց «Dames de Sion» («Սիո նի քույ րեր») 

և ֆրան ցիսկ յան Գա նա հա րու թյան վան քե րի պե ղում նե րի արդ-

յուն քում ներ կա յիս Տա ճա րի հյու սիս–ա րևմտ յան մա սում հայտ-

նա բեր վեց Կապ պա թա կոչ վող տե ղը3:6 Այն տեղ, որտեղ ա ռաջ 

գտնվում էր «Ան տո նիա» ամ րո ցը, այս պես կոչ ված «Ecce Homo» 

(«Այս մար դը») կա մա րի տակ հնա գետ նե րի կող մից բաց վե ցին 

Քա րա հա տա կի մնա ցորդ նե րը: Ո ղորկ, մեծ չա փե րի, հռո մեա կան 

ո ճով սա լարկ ված քա րե հա տա կը 2,500 մ2–ուց ոչ պա կաս մա կե-

1 Տե՛ս «Նոր Կտա կա րա նի գրքե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը» գլու խը:
2 Տե՛ս «Հռո մե ա կան ժա մա նակ նե րի պա ղես տին յան դամ բա րան նե րը» գլու խը:
* Պրե տո րիա - Այն տե ղը, որ տեղ նստում է պրե տո րը:
** Բեմ - Բարձր տեղ ատ յա նում, դա տա վո րա կան ա թոռ: 
2 Тρεμπέλας Π. Ν. Ὑπόμνημα εἰς тὸ καтὰ Μαтθαῖον. Ἰωάννην. Σ. 661. Albright W. F. 

The Archaeology of Palestine. P. 245.
3  Vincent L. H. Le Lithostrotos. L. 1983.
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րես էր զբա ղեց նում: Ժա մա նա կին այս քա րե րը կազ մում էին «Ան-

տո նիա» ամ րո ցի գա վի թը, ո րը գտնվում էր ժայ ռոտ բլրի վրա և 

լիո վին կա րող էր ա րա մե րեն Կապ պա թա կոչ վել: «Ecce Homo» 

կա մա րը ան հա մե մատ ա վե լի ուշ ժա մա նա կով է թվագր վում, ին-

չը նշա նա կում է, որ գավ թի մաս չի կազ մել: Ա մե րի կա ցի հնա գետ 

Օլբ րայ թի կար ծի քով «Քա րա հա տա կի տե ղադ րու թյու նը ճշգրիտ 

ո րոշ վեց պրո ֆե սոր Վան սա նի փայ լուն ո րո նում նե րի արդ յուն-

քում, որն այդ տե ղում ու շադ րու թյուն դարձ րեց բլրի ժայ ռոտ կար-

կառ նե րի վրա, ինչ պես նաև «Dames de Sion» և ֆրան ցիսկ յան Գա-

նա հա րու թյան մե նաս տան նե րում վա ղուց անց կաց ված պե ղում-

նե րի շնոր հիվ»1: Պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը, վկա յա կո չե լով Վան սա նի 

եզ րա կա ցու թյուն նե րը, նկա տում է. «Չնայած դեռ ո րոշ կաս կած-

ներ կան նշված տե ղը բիբ լիա կա նի հետ նույ նաց նե լու հար ցում, 

այդ միտ քը, այնուամենայնիվ, հիմ նա վոր է» 2:

4. Օլբ րայ թը վստա հա բար պաշտ պա նում է նաև այն տե սա կե-

տը, ո րի հա մա ձայն Ե րու սա ղե մի մոտ գտնվող Ա յե նո նը, որ տեղ 

մկրտում էր Հով հան նե սը, «ո րով հե տև այն տեղ շատ ջրեր կա յին» 

(Հովհ. 3. 23), գտնվում էր այժմ յան Սյու քեմ և Նաբ լուս քա ղաք-

նե րի տա րած քում: Այստեղ առ այ սօր Սա ղեմ ա նու նով գյուղ կա, 

ո րի շրջա կայ քում գտնվում է Այ նուն գյու ղը: Սա ղեմն ու Այ նու-

նը գտնվում են աղբ յուր նե րով ա ռատ Վա դի Ֆա րահ («Ֆա րա հի 

հուն») շրջա նից ոչ հեռու3:

5. Սյու քա րի ջրհո րի մոտ սա մա րա ցի կնոջ հետ խո սե լիս` 

Քրիս տոս ան պայ ման պետք է նաև տե սած լի ներ Գա րի զիմ լե-

ռան վրա յի տա ճա րի ա վե րակ նե րը: Հնա գի տու թյու նն օգ նեց 

տեղորոշելու այդ տա ճա րը: Սա մա րա ցի կի նը ցույց տվեց Գա րի-

զիմ լե ռան կող մը, որ տեղ (4. 20) Ք. ա. 400 թ. կա ռուց վել, իսկ Ք. ա. 

128 թ. Հով հան նես Հյուր կա նոս I–ի կող մից ա վեր վել էր տա ճա րը: 

Ադ րիա նոս կայ սեր օ րոք (Ք. հ. 117–138 թթ.) հռո մեա ցի նե րը նույն 

տե ղում Յու պի տե րի մեհ յա նը կանգ նեց րին: Իսկ սա մա րա ցի ներն 

1  Albright W. F. Op. cit. P. 245.
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 411.
3  Albright W. F. Op. cit. P. 247; Thompson J. A. Op. cit. P. 410-411.
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առ այ սօր այդ լե ռան վրա տո նա կան զատ կա կան զո հա բե րու-

թյուն են կա տա րում1:

6. Վեր ջին ժա մա նակ ներս մաս նա գետ նե րի մոտ մեծ հե-

տաքրք րու թյուն կա Ոչ խա րի ա վա զա նի գո յու թյան, իս կու թյան և 

նշա նա կու թյան նկատ մամբ, որ տեղ Տե րը բժշկեց ա վե լի քան 38 

տա րի կաթ վա ծա հար վի ճա կում պառ կած մի մար դու: Եբ րա յե-

րեն Բեթ հեզ դա կոչ վող այս ա վա զա նը հայտ նա բեր վեց ս. Ան նա յի 

ե կե ղե ցու ե տևի բլրի հյու սի սա յին մա սը պե ղե լիս, այն տեղ, որտեղ  

նախկինում կանգ նած էր Սո ղո մո նի Տա ճա րը: Այս պես ա պա ցուց-

վեց, որ Հով հան նեսն իր պա տում նե րի այս հատ վա ծում էլ բա ցար-

ձա կա պես ի րա վա ցի է 2:

7. Բո լո րո վին վեր ջերս հնա գետ նե րը ե րևան հա նե ցին նաև 

Կա յիա փա քա հա նա յա պե տի (Ք. հ. 18–36 թթ.) տան ա վե րակ նե-

րը: Հնա գետ ներն այն բա ցե ցին Սիո նի բլրի վե րևում` հի նա վուրց 

քա ղա քի ազն վա կան նե րի թա ղա մա սը պե ղե լիս: Պահ պան վել են 

մի քա նի կա մա րա կապ սեն յակ ներ, ինչ պես և ձե ռա գործ ա ռար-

կա նե րի ո րոշ քա նա կու թյուն, ո րոնք հայտ նա բեր վե ցին Մա գեն 

Բրո շի ար շա վախմ բի կող մից3:

Հնա գետ Թոմպ սո նը, նկա տի առ նե լով բո լոր այս և մաս նա-

գետ նե րի հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ո րոշ այլ գտա-

ծո ներ, այն եզ րա կա ցու թյանը հանգեց, որ Հով հան նե սի Ա վե տա-

րա նի հարազատու թյունն ան վի ճե լի է. «Հնա գի տա կան տվյալ նե րը 

մեզ հա մո զում են, որ սկզբնա գի րը կազմ վել է մեր թվար կու թյան I 
դա րի կեսին: Ոչ մի այն պի սի բան չկա, ո րը ստի պեր մեզ բնա գի րը 

թվագ րել մեր թվար կու թյան II դա րով, քան զի շատ ու շատ բա ներ 

հա մընկ նում են հենց ա ռա ջին դա րի ի րո ղու թյուն նե րի հետ»4:

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 288,289.
2  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 289-290
3  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 291.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 414.
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ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆԻ 
ՀԱՅՏ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

XX դ. ա ռա ջին տաս նամ յա կում Ո ւիլ յամ Ռամ սե յը «Ու-

ղերձ ներ յոթ ա սիա կան Ե կե ղե ցի նե րին» խո րագ րով 

գիրք գրեց1: Հի սուն տա րի անց «Յոթ Ե կե ղե ցի նե րի ու ղերձ նե-

րը» խո րագ րով նոր գիրք լույս տե սավ, ո րի հե ղի նա կը Ո ւիլ յամ 

Բարկ լեյն էր2: Գրքում փորձ է ար վում նկա րագ րել Հայտ նու թյան 

երկ րորդ և եր րորդ  գլուխ նե րում ներ կա յաց ված յոթ Ե կե ղե ցի նե-

րը և պատ մել նրանց ա կունք նե րի, ա ռա ջաց ման և միմ յանց հետ 

հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Այս նպա տա կի հա մե մատ էլ հնա-

գի տա կան բազ մաբ նույթ նյու թեր օգ տա գործ վե ցին: Մեր օ րե-

րում հնա գի տու թյունն օգ նում է վե րար տադ րելու այն քա ղաք նե րի 

պատ կեր նե րը, որ տեղ գտնվել են այդ Ե կե ղե ցի նե րը, հաս կա նալ, 

թե ինչ պի սին են ե ղել I դա րի վեր ջում, գի տակ ցել, թե այդ ժա-

մա նակ նե րում ինչ խնդիր ներ են ծա ռա ցել նրա ա ռաջ, և ինչ նկա-

տի ու ներ Հայտ նու թյան գրքի սրբա զան մա տե նա գի րը: Սակայն 

հնա գի տու թյունն ի  զորու չէ մեզ օգնել հասու լինելու այդ Ե կե ղե-

ցիների զա վակ նե րի հա վա տա լիք նե րին:

1. Նա խորդ գլխում մենք մանրամասնորեն խո սե ցինք Ե փե սոս 

քա ղա քի մա սին` իբ րև Ար տե միս դի ցու հու պաշ տա մուն քի կենտ-

րո ն: Քա ղա քի բնակ չու թյու նը, ի շարս այ լոց, պաշ տում էր կայս-

րին և զբաղ վում ա մեն տե սակ կա խար դու թյուն նե րով: Հե տա գա-

յում Ե փե սո սում բույն դրեցին զա նա զան գնոս տի կյան հերձ ված-

նե ր: Չնա յած այս ա մե նին` Պո ղոս ա ռաք յա լին հա ջող վեց շատ 

բան ա նել այդ քա ղա քում (Գործք 19): Այդ տեղ բա վա կան եր կար 

ժա մա նակ ապ րեց նաև Հով հան նես Աստ վա ծա բա նը` այդ տե ղից 

էլ Երկն քի ար քա յու թյուն տեղափոխվելով: Հե տա գա յում Ե փե-

սո սում գու մար վեց III Տիե զե րա ժո ղո վը (431 թ.): Հայտ նու թյան 

գրքում Ե փե սո սի Ե կե ղե ցին մեծ դրվա տան քի է ար ժա նա նում (2. 

2–3,6), թե պետ նրա հաս ցեին սպառ նա լիք ներ էլ են հնչում (2. 4–6): 

1  Ramsay W. M. The Letters to the Seven Churches of Asia. L.,1904.
2  Barclay W. Letters to the Seven Churches. L.,1957.
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Ի վեր ջո Սուրբ Հո գին շար ժեց 

նրա «աշ տա նակ ներն ի րենց 

տե ղե րից» (2. 5), և եր բեմ նի 

հա րուստ Ե փե սոս քա ղաքն ու 

եր բեմ նի ծաղ կուն ե փե սոս յան 

Ե կե ղե ցին` ընդ հա նուր գնա-

հա տու թյամբ «Ա սիա յի մայր 

թե մը», ան կում ապ րե ցին: 

Նախ կին փայ լից միայն ա վե-

րա կա կույտ մնաց ու ոչ հե ռու 

գտնվող մահ մե դա կան փոք-

րիկ Ա յաս սո լուկ գյու ղը, ո րի` թարգ մա նա բար «սուրբ Աստ վա ծա-

բան» (¤gioj qeologÒj) նշա նա կող ա նու նը պահ պա նում է սի րո 

ա ռաք յա լի հի շա տա կը:

  2. Զմյուռ նիա հու նա կան գա ղու թը հիմն վել է Քրիս տո սի 

ծննդից ա վե լի քան հա զար տա րի ա ռաջ: Քա ղա քը Ե փե սո սից դե-

պի հյու սիս 6,5 կմ հե ռա վո րու թյան վրա` մեծ ծո վա ծո ցի խոր քում 

էր գտնվում և նա վաս տի նե րի քա ղաք էր: 

Զմյուռ նիան Հռո մի հետ շատ սեր տ կա պեր ու ներ: Բնա կիչ-

ներն ի րենց քա ղաքն «Ա սիա յում ա ռա ջինն» էին հա մա րում. հե-

տաքր քիր է, որ այդ բա նը նրանք նույ նիսկ ի րենց մե տա ղադ-

րամ նե րի վրա էին դրոշ մում: Ան տիկ հե ղի նակ նե րը հա ճախ էին 

«զմյուռ նիա կան պսա կի»  մա սին խո սում: Հա վա նա բար դա ծաղ-

կե դրա սանգ էր, ո րը կրում էին Կի բե լա դի ցու հուն պաշ տող նե-

րը: Քա ղա քի լե գեն դար հիմ նա դի րն ա մա զո նու հի Զմյուռ նիան է 

հա մար վել, ում պատ կե րը` պսա կը գլխին, որ սոր դու հու և զին վո-

րու հու տես քով, նույն պես դրոշմ վում էր մե տա ղադ րամ նե րի վրա1: 

Հնա րա վոր է Սուրբ Հո գու՝ «Ես քեզ կյան քի պսա կը պի տի տամ» 

ար տա հայ տու թյու նը հա տուկ նշա նա կու թյուն ու շատ մեծ կա-

րևո րու թյուն է ու նե ցել զմյուռ նա ցի նե րի հա մար, ով քեր ման կուց 

լսել են «զմյուռ նիա կան պսա կի» մա սին: Քրիս տո նեա կան Զմյուռ-

նիան, ինչ պես վա յել է Քրիս տո սի Ե կե ղե ցուն ան դա մագր վա ծին, 

1  Ramsay W. M. Op. cit. P. 266 ff.

Պատմոս: Այն քարանձավը, ուր ս.  առաքյալ 
Հովհաննես Աստվածաբանը հայտնու թյուն 

ստացավ:
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պի տի կրի այս պսա կը: Ռամ սե յը Սուրբ Հո գու «ե ղիր հա վա տա-

րիմ մին չև մահ» խոս քում (2. 10) Հռո մին հա վա տար մու թյան հի-

շա տա կու թյունն է տես նում, ո րը հե թա նո սա կան Զմյուռ նիան երդ-

վել էր պա հել: Ա ռաք յա լի խոս քը` Քրիս տո սի նկատ մամբ այս պի-

սի  հա վա տար մու թյուն դրսևո րե լու հա վա տաց յալ նե րին ուղղ ված 

կոչ էր: Ցա վոք սրտի, այս շրջա նի պե ղում նե րը շատ դան դաղ են 

ա ռաջ գնում, քան զի հի նա վուրց քա ղա քի մեծ մա սն ան թեղ ված 

է ժա մա նա կա կից շեն քե րի տակ: Սա կայն հստակ նշմար վում են 

հին թատ րո նի և մի քա նի այլ շի նու թյուն նե րի մնա ցորդ նե րը1:

3. Պեր գա մո նը պրո վին ցիա յի մայ րա քա ղաք էր: Այն ծո վից 

122 կմ, իսկ Զմյուռ նիա յից դե պի հյու սիս` 28 կմ հե ռա վո րու թյան 

վրա էր գտնվում: Այս տեղ բա զում աստվածնե րի էին պաշ տում, 

բայց բո լո րից ա ռա վել` Ասկ լե պո սին` բժշկու թյան հո վա նա վո րին: 

Նրա խորհր դա նի շը` օ ձը, պատկերված էր այն ժա մա նակ վա բազ-

մաթիվ մե տա ղադ րամ նե րի վրա: Բա ցի այդ քա ղա քը կայ սե րա-

կան պաշ տա մուն քի կենտ րոն էլ էր. Օ գոս տո սի օ րոք` Ք. ա. 29 

թ., այդ պաշ տա մուն քի հա մար հա տուկ մեհ յան կա ռուց վեց: Պաշ-

տում էին նաև Զև սին, Ա թե նա սին և Դիո նի սիո սին2:

Պեր գա մո նը հպար տա նում էր իր իսկ կրո նա կան մեծ նշա-

նա կու թյամբ, քան զի պրո վին ցիա յի կայ սե րա կան պաշ տա մուն քի 

ա ռա ջին և առ այժ միակ կենտ րոնն էր: Օ գոս տո սի մեհ յա նը մե-

տաղ յա դրամ նե րի վրա էլ էր պատ կեր վում: Սա տա նա յի ա թո ռի 

մա սին Հով հան նե սի խոս քը (2. 13) հնա րա վոր է, որ հենց կայ սեր 

պաշ տա մուն քը նկա տի ու նե նար, թեև կա րող էր նաև վե րա բե րել 

նրան, որ Պեր գա մո նը ա ռա վել, քան մյուս քա ղաք նե րը, լի էր կուռ-

քե րով: Պեր գա մո նի քրիս տոն յա նե րին ի րա կան վտանգ էր սպառ-

նում` հե թա նո սա կան ազ դե ցու թյունն ու Բա ղաա մի և նի կո ղա յոս-

յան նե րի վար դա պե տու թյուն նե րը (2. 14–15): Հա վա տով անն կուն-

նե րը կա րող էին հա լա ծանք նե րի են թարկ վել: Հայտ նու թյան գրքի 

գրու թյան ժա մա նակ ար դեն մի նա հա տակ (m£rtu$ տա ռա ցիո րեն 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 416.
2  Ramsay W. M. Op. cit. P. 284.
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«վկա») կար. «Ան տի պաս ա նու նով Իմ վկան հա վա տա րիմ ե ղավ 

Ինձ» (12. 13):

Պե ղում նե րից ե րևան հան ված շատ հնու թյուն ներ Պեր գա մո-

նի, հատ կա պես նրա ակ րո պո լի սի1 եր բեմ նի փա ռա հե ղու թյան և 

կա րևո րու թյան պեր ճա խոս ա պա ցույց ներից են: Ա մե նան շա նա-

կա լից գտա ծո նե րից են Զև սի հսկա յա կան զո հա սե ղա նի ա վե րակ-

նե րը, ո րը կա ռուց ված է ե ղել ե րեք հար յուր մետր բարձ րու թյուն 

ու նե ցող ա պա ռա ժի վրա` թևա ծե լով բո վան դակ քա ղա քի վրա2: 

Զո հա րա նը վե րա կանգն վել և տե ղա փոխ վել էր Բեռ լին, որ տե ղից 

էլ հայտնվեց Ռու սաս տանում3: Բացի այդ, բաց վե ցին Տրա յա նոս 

և Ադ րիա նոս կայս րե րի պաշ տա մուն քին նվիր ված մեծ մեհ յա նի 

մնա ցորդ նե րը4: Բայց հնա գետ նե րին Պեր գա մո նում դե ռևս շատ 

աշ խա տանք է սպաս վում: Հայտ նու թյան գրքի կազ մու թյան ժա-

մա նակ դա շատ հա րուստ քա ղաք էր` քա ղա քա կան, մշա կու թա յին 

և կրո նա կան կենտ րոն: Ասկ լե պո սի մեհ յա նում բժշկու թյուն ստա-

նա լու նպա տա կով բա զում երկր պա գու ներ էին շտա պում հայտն-

վել Պեր գա մո նում: Պեր գա մո նը նաև հնա դա րի ա կա նա վոր բժիշկ 

Գա լե նի հայ րե նիքն էր:

4. Փոք րիկ մի ջերկ րա ծով յան Թյուա տի րը գտնվում էր Լի դիա-

յում` Սար դի կեի և Պեր գա մո նի մի ջև: Այն Ա պոլ լո նի և Սի բիլ լա յի 

պաշ տա մուն քի կենտ րոնն էր: Ա պոլ լո նը  թյուա տի րա ցի նե րի հո-

վա նա վորն էր, իսկ նրա պաշ տա մուն քը կապ ված էր կայսե րա կան 

պաշ տա մուն քի հետ: Քա ղա քը Ք. ա. 300–ա կան նե րին է հիմ նադր-

վել Ան տիո քոս I–ի կող մից` իբ րև ռազ մա կան բնա կա վայր, և հըն-

թացս ժա մա նա կի վե րա ճել ա ռևտ րա կան կենտ րո նի: Նրա տա-

րած քում պեղ ված բազ մաբ նույթ բո վան դա կու թյամբ վա վե րա-

գրե րը պատ մում են ա մե նա տար բեր ար տադ րանք նե րի ու նրանց 

մա սին, ով քեր պատ րաս տում էին բրդի ու քա թա նի գործ վածք ներ, 

1 Ակ րո պո լիս - Հին հու նա կան քա ղա քի բարձ րա դիր և գե ղա զարդ մա սը` այս պես կոչ-
ված վե րին քա ղա քը, ամ րոց (պա տե րազ մի  դեպ քում` ա պաս տա րան): - Ծնթ. խմբագ-
րինն է:

2  Cobern C. M. The New Archaeological Discoveries. N. Y.,1918. P. 563 ff.
3 Էր մի  տա ժում և Պուշ կի նի ան վան կեր պար վեստ նե րի թան գա րա նում այս բա գի նի 
հա մար հատ կաց ված սրահ ներ կան: - Ծնթ. խմբագ րինն է:

4  Thompson J. A. Op. cit. P. 416-418.
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ներ կում դրանք, մշա կում ու վա ճա ռում կա շի, խե ցե գոր ծու թյամբ 

զբաղ վում, հաց թխում, զա նա զան մե տա ղա կան ի րեր ար տադ-

րում1: Գործք ա ռա քե լո ցը պատ մում է ոմն «ծի րա նի զգեստ ներ 

վա ճա ռող» Լի դիա յի մա սին, որը նույնպես Թյուա տիր քա ղա քից 

էր (Գործք 16. 14):

Թյուա տի րի Ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սին պատ գամ է հղում Նա, 

Ով, Հով հան նու վկա յու թյամբ, Աստ ծո Որ դին է. «Ում աչ քե րը 

նման են կրա կի բո ցի և Նրա ոտ քե րը` շի կա ցած պղնձի» (2. 18): 

Թյուա տի րի Ե կե ղե ցին, ո րին հաս ցեագր ված է Սուրբ Հո գու յոթ 

պատ գամ նե րից ա մե նա մե ծը, «ըն կավ»` լրջո րեն չդի մագ րա վե լով 

կռա պաշտ նե րի պաշ տա մունք նե րին: Հարկ է նշել, որ հենց այս-

տեղ է Ք. հ. 150 թ. հա ջոր դող ժա մա նակ նե րում ծաղ կել Մոն տա-

նո սի հերձ վա ծը: 

5. Սար դի կեն Թյուա տի րից 65 կմ դե պի հա րավ է գտնվում` մի 

քա նի ա ռևտ րա կան ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու կում: Իր ժա մա նա-

կին խո շոր քա ղաք և սկզբնա պես հա րուստ Լի դիա պրո վին ցիա-

յի մայ րա քա ղա քն է ե ղել: Խոր անց յա լում բլրի վրա կա ռուց ված 

Սար դի կեն ա նա ռիկ ամ րոց էր, սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում 

քա ղա քը հո վիտ ի ջավ, իսկ ամ րո ցը նոր քա ղա քի ակ րո պո լի սը 

դար ձավ: Սար դի կեի հո վա նա վո րու հին Ար տե մի սի հետ նույ նաց-

վող Կի բե լա դի ցու հին էր: Նրան նվիր ված մեհ յա նի փլա տակ նե րը 

պահ պան վել են առ այ սօր: 98 մ եր կա րու թյուն և 49 մ լայ նու թյուն 

ու նե ցող տա րած քի վրա հի մա էլ կա րե լի է տես նել եր կու ամ բող ջա-

կան և բազ մա թիվ փշրված սյու ներ, իսկ մեհ յան տա նող սրբա զան 

ճա նա պար հի եր կայն քով` մի քա նի թևա վոր առ յուծ նե րի ար ձան-

ներ: Ք. հ. 17 թ. քա ղա քը երկ րա շար ժից ա վեր վեց, բայց հե տա գա-

յում Ադ րիա նոս կայս րը վե րա կանգ նեց այն: Հայտ նու թյան գրքի 

գրու թյան ժա մա նակ Սար դի կեն իր բնա կիչ նե րի հարս տու թյան ու 

ան բա րո յա կա նու թյան պատ ճա ռով վատ համ բավ ու ներ, ուս տի և 

Սար դի կեի Ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սին հղած պատ գա մում հոր դոր-

վում է ար թուն մնալ, ո րով հե տև Տե րը, «ինչ պես գող», հան կար-

ծա կի կգա (3. 1–6): Հա մե նայն դեպս Սար դի կեի քրիս տո նեա կան 

1  Ramsay W. M. Op. cit. P. 325.
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կյանքն իս կա պես խղճալի վիճակում էր, ինչ պես և, ա սենք, ին քը` 

ե պիս կո պո սը, ում Սուրբ Հո գին ա սում է. «Դու, որ կեն դա նի ե ղո ղի 

ա նուն ու նես, բայց մե ռած ես» (3. 1):

  Պե ղում նե րի ժա մա նակ այս շրջա նում գտնվեց Ար տե միս–

Կի բե լա յի մեհ յա նը, ո րը հե տա գա յում ե կե ղե ցու էր վե րա փոխ վել1: 

Այդ տեղ նաև բա զում վա վե րագ րեր հայտնաբերվե ցին: Դրա նից 

ա մե նան շա նա վորը գրված է լի դիե րեն և ա րա մե րեն լե զու նե րով 

և թվագր վում է պար սից ար քա Ար տաք սերք սի գա հա կա լու թյան 

տաս նե րորդ տա րով: 1958 թ. սկսյալ` անց կաց վող պե ղում նե րը 

պար բե րա կան բնույթ են ու նե ցել, ո րի արդ յուն քում լի դիա կան, 

պարս կա կան և հել լե նիս տա կան ու ա վե լի ուշ շրջան նե րին պատ-

կա նող շի նու թյուն նե րի մնա ցորդ ներ բաց վե ցին: Մեծ քա նա կու-

թյամբ խե ցե ղե նը, մե տաղ յա դրամ նե րը, բրոն զե ի րե րը, լի դիե րեն, 

հու նա րեն և լա տի նե րեն լե զու նե րով գրու թյուն նե րը, բազ մա թիվ 

ճար տա րա պե տա կան, քա ղա քա շի նա կան ու քան դա կա գոր ծա կան 

հու շար ձան նե րը, հիաս քանչ խճան կար ներն ու տար բեր դա րաշր-

ջան նե րից պահ պան ված շատ–շատ այլ հնու թյուն ներ հնա գի-

տու թյան տե սանկ յու նից Սար դի կեն դարձ նում են Փոքր Ա սիա յի 

ա մե նա հա րուստ շրջան նե րից մե կը: Հնա գետ նե րի ձե ռամբ բաց-

ված ա մե նից հե տաքր քիր հու շար ձան նե րի շար քին են դաս վում 

հրեա կան սի նա գո գը (թվագր վում է Ք. հ. 17 թ.–ից փոքր–ինչ ուշ) 

և Ար տե մի սի մեհ յա նը2:

6. Փի ղա դեղ փիան գտնվում է Սար դի կեից 52 կմ հա րավ–

ա րևելք: Ան տիկ ժա մա նակ նե րում գի նե գոր ծու թյան կենտ րոն էր, 

ո րի հո վա նա վո րը հա մար վել է Դիո նի սիո սը: Քա ղա քը ռազ մա-

վա րա կան ա ռու մով կա րևոր դիրք է ու նե ցել, քան զի փա կում էր 

Փռյու գիա յի մուտ քը: Սա կայն այժմ պետք է «բաց դուռ» դառ նար, 

ինչ պես Աստ ծո Հո գին ազ դա րա րում է Փի ղա դեղ փիա յի Ե կե ղե-

ցու ե պիս կո պո սին (Հայտ. 3. 8): Քա ղա քը նոր ա ռա քե լու թյուն ու-

նի, ինչ պի սին ու նե ցել է հել լե նիս տա կան մշա կույ թի տա րած ման 

կենտ րոն հան դի սա ցած ժա մա նակ: Այ սօր վա դրու թյամբ առ ձեռն 

1 Cobern C. M. Op. cit. P. 565 ff.
2 Thompson J. A. Op. cit. P. 420-422.
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հնա գի տա կան նյու թե րը սահ մա նա փակ վում են սա կա վա թիվ 

վա վե րագ րե րով ու մե տա ղադ րամ նե րով, այն պես որ Փի ղա դեղ-

փիա յի տե ղե կու թյուն նե րի մեծ մա սը բա ժին է ընկ նում գրա վոր 

աղբ յուր նե րին1: Քա ղաքն իր ան վա նու մով պար տա կան է իր հիմ-

նադ րին` Պեր գա մո նի ար քա Ատ տա լոս II Փի ղա դեղ փին (Ք. ա. 

159–138 թթ.): Թուր քերն այն «Ալ լահ–Սեր» են ան վա նում կամ 

«Աստ ծո քա ղաք» և այս ա ռու մով ան մի ջա պես հի շո ղու թյան մեջ 

հառ նում են այս քա ղա քին ուղղ ված Սուրբ Հո գու խոս քե րը. «Ով 

հաղ թի, նրան իմ Աստ ծո տա ճա րին սյուն պի տի դարձ նեմ…. և նրա 

վրա պի տի գրեմ իմ Աստ ծո ա նու նը և իմ Աստ ծո քա ղա քի ա նու նը» 

(Հայտ. 3. 12):

7. Լա վո դի կեն կա ռուց վել է Ան տիո քոս II–ի (Ք. ա. 264–246 թթ.) 

կող մից Լի կոս գե տի հով տում` Փի ղա դեղ փիա յից 78 կմ հա րավ–

ա րև մուտք: Հով հան նես ա վե տա րա ն չի օ րոք այն ար հես տի և 

ա ռևտ րի կա րևոր կենտ րոն էր: Լա վո դի կեն հռչա կա վոր էր նաև իր 

բժիշկ նե րով, հատ կա պես ակ նա բույժ նե րով. ա հա թե ին չու Լա վո-

դի կեի Ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սին հղված պատ գա մում խոս վում է 

«աչ քե րի դե ղի» մա սին, ո րը պետք է օգ տա գոր ծել տես նե լու հա-

մար (3. 18): Սուրբ Հո գու պատ գա մի բնա գի րը ստույգ պատ կե րա-

ցում է տա լիս քա ղա քի նյու թա կան և բա րո յա կան վի ճա կի մա սին, 

քա ղաք, որն այն քան թշնա մա բար ար ձա գան քեց քրիս տո նեա կան 

Ե կե ղե ցու կան չին, երբ հո գևոր ա ռու մով իր թշվառ գո յու թյունն 

էր քարշ տա լիս: Ռամ սե յը նկա տում է, որ Լա վո դի կեի Ե կե ղե ցու 

ե պիս կո պո սի խոս քե րում առ կա ե սա սի րու թյունն ու ինք նա հիա-

ցու մը. «Հպարտ եմ և ա ռա վել հարս տա ցա ու ոչ մի բա նի կա րոտ 

չեմ» (3. 17), գաղջ` ոչ տաք, ոչ սա ռը, լա վո դի կե ցի նե րի ճիշտ բնու-

թա գիրն է 2:

Այս քա ղա քում անց կաց ված սա կա վա թիվ պե ղում նե րի արդ-

յուն քում բաց վե ցին քան դակ նե րի հատ ված ներ, մար մա րի ար ժե-

քա վոր տե սակ նե րի բե կոր ներ, ո րոնք օգ տա գործ վել են իբ րև ճար-

տա րա պե տա կան գե ղա զար դա յին տար րեր, հիմ քեր և այլն, ո րոնք 

1 Thompson J. A. Op. cit. P. 422.
2 Ramsay W. M. Op. cit. P. 416-419.



    465

պեր ճու թյան մեջ ընկղմ ված քա ղա քի մնա ցորդ ներն են: Ա հա թե 

ին չու լա վո դի կեցի նե րը «ոչ սա ռը և ոչ տաք էին», ու բո լորն էլ փոր-

ձում էին Աստ ծուն մա մո նա յի հետ հաշ տեց նել: 

8. Հնա գի տու թյու նը լու սա բա նում է նաև Հայտ նու թյան գրքում 

տեղ գտած ո րոշ պատ կեր ներ ու խորհր դա նիշ ներ. 

ա) ա ռաք յա լը Փի ղա դեղ փիա յի Ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սին հաս-

ցեագր ված պատ գա մում, ի շարս այ լոց, ա սում է. «Ով հաղ թի, 

նրան իմ Աստ ծո տա ճա րին սյուն պի տի դարձ նեմ. և նա այն տե-

ղից այ լևս դուրս չի գա լու. և նրա վրա պի տի գրեմ իմ Աստ ծո ա նու-

նը» (3. 12): Սույն պատ կե րի ի մաս տը Պա ղես տի նի, Պալ մի րա յի և 

Փոքր Ա սիա յի զա նա զան շրջան նե րի հնա գի տա կան պե ղա ծո նե րի 

լույ սի ներ քո է պարզաբանվում: Բա րե րար նե րի` Գա լի լիա յի ժո-

ղո վա րան նե րին մա տու ցած նվեր նե րը բա վա կան հա ճախ հա մա-

պա տաս խան ըն ծա յագ րե րով էին ու ղեկց վում: Կա փառ նա յու մի 

սի նա գո գի սյու նե րից մե կի վրա կա րե լի է կար դալ հե տև յալ հու-

նա րեն մա կագ րու թյու նը. «Մա կի մա յի որ դի Հե րով դե սի ու նրա 

ժա ռանգ նե րի կող մից»: Կա մեկ այլ ա րա մե րեն լեզ վով հա ման-

ման մա կագ րու թյուն: 

բ) Յոթ կնիք նե րով կնքված (5. 1 6. 1–7) գրքի պատ կե րը, ո րը 

հարկ է մե կը մյու սի հե տևից բա ցել, հի շեց նում է մեզ, թե ինչ 

խնամ քով էին հնե րն օ տար նե րից գրա վոր բնագ րե րի բո վան դա-

կու թյու նը պահ պա նում: Թա գա վոր նե րը, վաշ խա ռու նե րը, վա ճա-

ռա կան ներն ու ան շարժ գույ քի տե րե րը կեղ ծիք նե րից ա պա հով-

վե լու հա մար հա սա րակ կամ բա ղադր յալ կնիք ներ էին օգ տա գոր-

ծում`  ի րենց ստո րագ րու թյա նը վկա յի ա նու նը հա վե լե լով, ո րը 

հենց այդ տեղ էլ նշվում էր1: Միով բա նիվ, սուրբ ա ռաք յա լն այդ 

պատ կե րի մի ջո ցով կա մե նում է ա սել, որ յոթ կնիք նե րով կնքված 

գրքում նկա րագր ված Տի րոջ դա տաս տանն ու պա տի ժն առ ժա մա-

նակ գաղտ նի կմնան և կբաց վեն հա վա տար մա տար ան ձի կող-

մից` վկա նե րի ներ կա յու թյամբ:

9. Ե գիպ տո սում ե րևան հան ված պա պի րուս ներն ու խե ցե բե-

կոր նե րը պար զա բա նում են Հայտ նու թյան հե ղի նա կի լեզ վի մեջ 

1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 331.

30 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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առ կա այս պես կոչ ված սո լե ցիզմ ներն ու օ տա րա բա նու թյուն նե րը 

(սո լե ցիզմ–շա րահ յու սա կան սխալ, օ տա րա բա նու թյուն–օ տար լե-

զու նե րի բա ռեր գոր ծա ծե լը, լայն ի մաս տով` սխալ խոսք:– Ծնթ. 

խմբ.): Որ պես օ րի նակ հա ճախ բեր վում են ա ռա ջին գլխի 4, 5, 6 

հա մար նե րը. «Շնո՜րհ ձեզ և խա ղա ղու թյո՜ւն Նրա նից, որ է, որ էր 

և ո րը գա լու է… և Հի սուս Քրիս տո սից` հա վա տա րիմ վկա յից… 

որ սի րեց մեզ… և մեզ թա գա վոր ներ դարձ րեց… Նրան փա՜ռք», 

տասն չոր սե րորդ գլխի 19 հա մա րը. «Եվ հրեշ տա կը նե տեց իր գե-

րան դին…Աստ ծո 1ցաս ման* մեծ հնձա նի մեջ» (ληνός` «գե րան դի» 

բա ռը սո վո րա բար ա րա կան սե ռով է գոր ծած վում, սա կայն Հայտ-

նու թյան բնագ րում այդ բա ռի ա ծա կանն ու հո դը ի գա կան սե ռով 

են դրված, ընդ ո րում ին քը` բա ռը, ա րա կան սե ռի քե րա կա նա կան 

հատ կա նիշ ներ ու նի: Այս պի սի «սո լե ցիզմ ներն» ու «օ տա րա բա-

նու թյուն նե րը» ո մանց ա ռիթ են տա լիս պնդե լու, որ Հով հան նե սը 

իբր թե Հայտ նու թյու նը գրել է նախ քան Ա վե տա րա նը և այդ պա-

հին դեռ պատ շաճ կեր պով հու նա րեն չգի տեր: Բայց կաս կա ծից 

վեր է, որ Հայտ նու թյան գիր քը գրվել է Ա վե տա րա նից հե տո` 95 

թվին: Հնա գի տու թյունն այս հար ցում էլ է օգ նու թյան հաս նում` 

յու րո վի բա ցատ րե լով Հով հան նես Աստ վա ծա բա նի Հայտ նու թյան 

լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

ա) Ե գիպ տո սի հնա գի տա կան գտա ծո ներն ա պա ցու ցե ցին, 

որ λήνος բա ռը կա րող էր թե՛ ա րա կան (ὁ ληνός), թե՛ ի գա կան (ἡ 
ληνός) սե ռով գոր ծած վել (Հայտ. 14. 19), և սա բա վա կան տա րած-

ված ե րևույթ էր ժամանակի լեզ վում: Պա պի րուս նե րից մե կում 

այդ նույն բա ռը եր կու սե ռե րով էլ գոր ծած ված է: Ի լրումն սրա` 

Նոր Կտա կա րա նի հնա գի տու թյան այլ տվյալ ներ էլ ա պա ցու ցում 

են, որ իբր թե «ան փու թու թյան» պատ ճա ռով թույլ տրված «սո-

լե ցիզմ նե րը», «օ տա րա բա նու թյուն ներն» ու «սխալ նե րը» ի րա կա-

նում ըն դա մե նը քե րա կա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, խոս-

քի դարձ վածք ներ են` բնո րոշ մեր թվար կու թյան I դա րի բնակ չու-

թյան մի ջին խա վե րի լեզ վին1:2

* Հա յե րեն բնագ րե րում պա կա սում է «ցաս ման» բա ռը:
1  Free J. P. Op. cit. P. 333.
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բ) Ո մանց կար ծի քով էլ. «Հայտ նու թյու նը բո վան դա կում է եբ-

րա յե րե նին (ա րա մե րե նին) հա տուկ ար տա հայ տու թյուն ներ»: Նոր 

Կտա կա րա նի գրու թյան ժա մա նակ նե րին պատ կա նող մեզ հա սած 

պա պի րուս նե րը վկա յում են հօ գուտ նրա, որ նախ կի նում տի պիկ 

եբ րա յե րեն կամ սե մա կան նկատ վող դարձ վածք ներն ի րա կա նում 

այդ պի սին չէին և ա ռա քե լա կան ժա մա նակ նե րում գոր ծած վել են 

ոչ հրեա նե րի կող մից1:

գ) Տիս սե նի կար ծի քով Հայտ նու թյան լեզ վում առ կա հին եբ-

րա յա կան լեզ վին բնո րոշ ո ճա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 

միան գա մայն բնա կան են հինկ տա կա րան յան պատ կեր ներ ու ար-

տա հայ տու թյուն ներ գոր ծա ծող գրված քի հա մար: Ավելին, Հայտ-

նու թյան գրքի ման րակր կիտ ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս 

ա ռանց ո րևէ չա փա զան ցու թյան ա սելու, որ սույն գրքի բնագ րի 

և Հով հան նես ա ռաք յա լի մյուս գրքե րի մի ջև բնո րոշ նմա նու թյուն 

գո յու թյուն ու նի (հա մե մա տեք, օ րի նակ, այն պի սի բնո րոշ բա ռեր և 

ար տա հայ տու թյուն ներ, ինչ պի սիք են` «Բան», «ով հաղ թի», «կեն-

դա նի ջուր», «գառ» և այլն) 2:

դ) Պրո ֆե սոր Բրա ցիո տիսն ուղ ղա փա ռու թյան ա վան դու թյան 

ո գով գրված իր` ըստ ա մե նայ նի օ րի նա կե լի «Հով հան նես Աստ-

վա ծա բա նի Հայտ նու թյու նը» գրքում ա նա չա ռո րեն ու ազն վո րեն 

պնդում է. «Վեր ջին տա րի նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 

տվե ցին, որ Հայտ նու թյան լե զուն ըստ էու թյան մեր թվար կու թյան 

ա ռա ջին դա րի վերջի հելլենական կոյ նե3 է` ժո ղովր դա կան լեզ վին 

ա մե նա մեր ձա վոր տե սա կի մեջ: Այս եզ րա կա ցու թյունն ար վել է 

այդ դա րաշր ջա նի հու շար ձան նե րի` ի մաս նա վո րի Մար կո սի Ա վե-

տա րա նի, ինչ պես նաև Ե գիպ տո սի տա րած քում գտնված բազ մա-

թիվ պա պի րուս նե րի ու խե ցե բե կոր նե րի վեր լու ծու թյան հի ման 

վրա4: Ան կաս կած, այս աստ վա ծա շունչ գրքի բո վան դա կու թյան 

1  Cobern C. M. The New Archaeological Discoveries and Their Bearing upon the N. 
Testament. 1929. P. 115.

2  Thiessen H. C. Introduction to the N. Testament. Grand Rapids: Eedermans,1943. 
P. 320. Մեջբ. ըստ Free J. P. Op. cit. P. 333.

3 Կոյ նե - Ք. ա. IV դ. Հին Հու նաս տա նում հո նիա կան բար բա ռի տար րե րով ատ տիկ յան 
լեզ վի հիմ քի վրա ձևա վոր ված հա մա ժո ղովր դա կան լե զու: - Խմբ. ծնթ.:

4 Μπραтσιώтης Π. Ι. Ἡ Ἀποκάλυψις тοῦ ἀποσтόλου Ἰωάννου. Ἀθῆναι. 1950. Σ. 22. 
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առն չու թյամբ հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռաջ դեռ 

գոր ծու նեու թյան ըն դար ձակ աս պա րեզ կա: Հայտ նու թյան յոթ 

Ե կե ղե ցի նե րի վայ րե րում ա պա գա յում անց կաց վե լիք պե ղում նե րը 

մեզ դեռ շատ բան կպատ մեն այս` աստ վա ծա բա նա կան, հո գևոր և 

պատ մա կան տե սանկ յուն նե րից կա րևո րա գույն նորկ տա կա րան-

յան գրքում ար ծած ված հա սա րա կու թյան հո գևոր և նյու թա կան 

մշա կույ թի խնդիր նե րի մա սին1:

ՊՈ ՂՈՍ Ա ՌԱՔ ՅԱ ԼԻ ԹՂԹԵ ՐԻՆ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ ԳՏԱ ԾՈ ՆԵ ՐԸ

Մեր տրա մադ րու թյան տակ Պո ղոս ա ռաք յա լի նա մակ նե-

րին վե րա բե րող մե ծա քա նակ նյու թեր չկան, սա կայն այդ 

քիչն էլ մեծ գի տա կան հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում:

1. Մի ան գամ` հար յուր տա րի ա ռաջ, մի գյու ղա ցի հռո մեա կան 

Ա պի յան ճա նա պար հից ոչ հե ռու գտնվող իր բան ջա րա նո ցը փորե-

լիս` մեծ գե րեզ մա նա քա րի դեմ ա ռավ, ո րի վրա հե տև յալ ար ձա-

նագ րու թյու նը հայտ նա բեր վեց. 2«Կրիպ տա* Կե սա րի ըն տա նի քի 

ան դամ նե րի հա մար»: Վկա յու թյուն ներ կան, որ այս դամ բա րա նի 

ա ռա ջին թա ղում նե րը Քրիս տո սի կյան քի ժա մա նա կաշր ջա նից են, 

իսկ վեր ջին նե րը` Ք. հ. 66 թ.: Հայտ նի է, որ Պո ղոս ա ռաք յալն իր` 

Փի լիպ պե ցի նե րին գրած թուղ թն ա վար տում է ող ջույն նե րով, ո րը 

նա փո խան ցում է Հռո մի Ե կե ղե ցու հա վա տաց յալ նե րի ա նու նից և 

մա նա վանդ «Կե սա րի տնից» (Փիլ. 4. 22): Սրա հի ման վրա մենք 

Հարկ է նշել, որ պրո ֆե սոր Բրա ցիո տի սը հա մա կող մա նիո րեն է ու սումն  ա սի րում 
Հայտ նու թյան լեզ վին առնչ վող հար ցը` պատ շաճ տեղ հատ կաց նե լով դրան, և այս 
ե ղա նա կով լիո վին սպա ռում թե ման:

1 Հան գա մա նո րեն տե՛ս Thompson J. A. Op. cit. P. 422-423, ինչ պես նաև Blaiklock E. 
M. Op. cit. Ch. 6. P. 54; Նաև Ramsay W. M. The Letters to the Seven Churches of 
Asia.

* Կրիպ տա - 1. Ժայ ռա փոր կամ թա ղա կապ ստոր գետն յա ան ցում, որ տեղ քրիս տոն-
յա նե րը հա վաք վում էին պաշ տա մունք մա տու ցե լու ու նաև ննջեց յալ նե րին թա ղե լու 
հա մար, հե տա գա յում` ստոր գետն յա մա տուռ:
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կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ «Կե սա րի տնից» ո մանք քրիս տոն յա-

ներ են ե ղել: 

Գյու ղա ցու հայտ նա բե րած դամ բա րա նի տա րած քում պե ղում-

ներ կա տա րող հնա գետ նե րը մեծ հե տաքրք րու թյամբ նշում էին, 

որ ի րենք բազ միցս հան դի պել են Պո ղոս ա ռաք յա լի Առ Հռով մա-

յե ցի ս թղթից հայտ նի ա նուն նե րի (16. 1–23), և որ այդ ա նուն նե րից 

մի քա նիսն այդ ժա մա նակ նե րում այն քան էլ տա րած ված չեն ե ղել: 

Զո րօ րի նակ` Տրի փոս, Տրի փոն, Ուր բա նոս, Ստա քես, Եր մաս, Փի-

ղո ղո գոս, Պատ րո բա և Հու ղիա: Այդ օր վա նից ի վեր այլ գե րեզ-

մա նոց ներ էլ բաց վե ցին, ո րոնք գի տու թյան մեջ «ա ղավ նատ ներ» 

կոչ վե ցին, քան զի ի րենց տես քով ա ղավ նաբ ներ էին հի շեց նում: 

Ա ղավ նատ նե րում գտնվե ցին նաև այլ ազն վա տոհ միկ ըն տա նիք-

նե րի (հիմ նա կա նում հե թա նո սա կան) աճ յու նա տու փեր: Դրանց 

վրա յի ար ձա նագ րու թյուն նե րում հան դի պում են Պո ղոս ա ռաք-

յա լի Առ Հռով մա յե ցի ս թղթի վեր ջին գլխում հի շա տակ ված նույն 

ա նուն նե րը: Ի շարս այ լոց` այն տեղ Ամպ ղիա և Ուր բա նոս ա նուն-

նե րի հետ հի շա տակ վում է նաև Ա պե ղե ս ա նու նը: Այս գե րեզ ման-

նե րը դույզն–ինչ ա վե լի ուշ շրջա նից են, բայց ոչ այն քան, որ բա-

ցառ վեր այդ մարդ կանց` Պո ղոս ա ռաք յա լի հետ ծա նոթ լի նե լը1: 

Ե րաս տոս ան վան մա սին մենք խո սել ենք վե րը2:

2. Պո ղոս ա ռաք յալն իր նա մակ նե րի հա րա զա տու թյու նը վա-

վե րաց նում էր վեր ջում հա վե լած ար տա հայ տու թյամբ. «Այս ող-

ջույ նի գի րը իմ ձեռ քինն է` Պո ղո սի նը» (Ա Կորնթ. 16. 21, Կող. 4. 

18, Բ Թե սաղ. 3. 17): Այս պես էին ի րենց նա մակ նե րը եզ րա փա-

կում շատ հե ղի նակ ներ, ում գրվածք նե րը պահ պան վել են պա պի-

րու սի վրա: Այս պի սի բնագ րի օ րի նակ է 66 թ. օ գոս տո սի 24–ով 

թվա գրված մի նա մակ` գրված ոմն քա ղա քա ցու կող մից իր պրո-

վին ցիա յի պե տին: Նա մա կի մեծ մա սը գրված է գրագ րի կող մից և 

միայն վեր ջում հե ղի նա կը մի քա նի ար տա հայ տու թյուն ներ է հա-

վե լում` այն էլ, ի տար բե րու թյուն նա խըն թա ցի, ոչ այն քան գե ղե-

ցիկ ձե ռագ րով3:

1  Short A. R. Op. cit. P. 57.
2  Տե՛ս «Գործք ա ռա քե լոց» գլու խը:
3  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 315.
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3. Պո ղոս ա ռաք-

յա լը հի շա տա կում 

է, որ Ե րու սա ղե մի 

ք ր ի ս  տ ո ն  յ ա  ն ե  ր ի ն 

Մա կե դո նիա յի և 

Ա քա յա յի հա վա տաց-

յալ նե րն օգ նու թյան 

ձեռք են մեկ նել և այդ 

օգ նու թյու նը κοινωνία 

է ան վա նում` նպաստ 

կամ հան գա նա կու-

թյուն (Հռոմ. 15. 26, Ա 

Կորն թ. 16. 1): Այս վեր ջին եզ րին հան դի պում ենք 63 թ. օ գոս տո սի 

4–ով թվա գրվող խե ցե բե կոր նե րից մե կի վրա: Ըստ այդ բնագ րի` 

ազ գու թյամբ հույն Պե կի սո սի որ դի ոմն Պսե նա մու նի սը 4 դրախմ 

և մեկ 1օ բո լոս* է ստա ցել Ի զի դա դի ցու հուն նվի րա բե րե լու հա-

մար: Այ սօ րի նակ հան գա նա կու թյուն ներ հա վա քե լը տի պա կան 

ե րևույթ էր ան տիկ ժա մա նակ նե րի հա մար1:2

4. Ինչ պես հայտ նի է, մեր 

Տեր Հի սուս Քրիս տո սը յու րա-

քանչ յուր շա բաթ օր հրեա կան 

ժո ղո վա րան մտնե լու և այն տեղ 

Հին Կտա կա րա նից ըն թեր ցում-

ներ ա նե լու սո վո րու թյուն ու ներ 

(Ղուկ. 4. 16 և մյուս հա մար նե րը): 

Այդ պես էլ Պո ղոս ա ռաք յալն իր 

այ ցե լած յու րա քանչ յուր քա ղա քի 

սի նա գոգ էր մտնում և ա վե տա-

րա նում (տե՛ս օ րի նակ` Գործք 

13. 5 14. 1): Ընդ հուպ մին չև մեր 

օ րե րը, բա ցի լի բեր տի նա ցի նե-

* Հին հույ նե րի մանր ար ծա թե մե  տա ղադ րամ, դրախ մի  մե կ վե ցե րորդ մա սը:
1  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 316.

Հռոմե ական ֆորում: Սրբազան ճանապարհ:

 Պողոս առաքյալը: 
Ք. հ.  VI դ.  կես: Ռավեննա:
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րի սի նա գո գի` այդ ժա մա նակ նե րի միակ ար ձա նագ րու թյու նից, 

մեր թվար կու թյան ա ռա ջին դա րով թվագր վող ոչ մի սի նա գոգ չի 

հայտ նա բեր վել2:1 Հնա րա վոր է, որ Տի տո սի ձե ռամբ 70 թ. Ե րու սա-

ղե մի գրա վու մից և 131 թ. Ադ րիա նոս կայ սեր կող մից Բար–Կոխ-

բա յի ապս տամ բու թյու նը ճնշե լուց հե տո գործ նա կա նո րեն բո լոր 

սի նա գոգ նե րն ա վեր ված լի նեին: Կա փառ նա յու մի2 սի նա գո գը կա-

ռուց վել է Փրկչի Ծննդից հա մար յա եր կու հար յուր տա րի հե տո3: 

Գա լի լիա յում բազ մա թիվ ժո ղո վա րան նե րի ա վե րակ ներ բաց վե-

ցին, բայց բո լորն էլ թվագր վում են մեր թվար կու թյան երկ րորդ 

դա րի վեր ջով և ա վե լի ուշ շրջա նով4: Այս ցու ցա կի վեր ջին եր կու 

ժո ղո վա րան նե րից մե կը գտնվում էր Մա սա դա յում` Հե րով դե սի 

ամ րո ցում, մյու սը` Հե րով դիո նում` թա գա վո րի ա մա ռա յին ա պա-

րան քում5:

5. Առ այ սօր հայտ նա բեր ված չեն նաև I դա րի ե կե ղե ցի ներ: 

Այս պա հին պեղ ված ա մե նա հին ե կե ղե ցին, ո րի թվագ րու թյու նը 

կաս կած չի ա ռա ջաց նում, կա ռուց վել է III դա րում: Այս ե կե ղե ցին 

հայտ նա բեր վել է Մի ջա գետ քում` Եփ րա տի ա փին գտնվող Դու-

րա–Եվ րո պոս տե ղան քում: Այն շի նու թյան մնա ցած մա սից բա-

ժան ված և ա ղո թա տան վե րած ված հա սա րակ սեն յակ էր6: Այն 

կա ցա րա նի ընդ հա նուր ներ սա կող մի նկատ մամբ խիստ հա կադ-

րու թյուն է կազ մում, օ րի նակ` պա տե րը որմ նան կար նե րով են 

պատ ված7: Ի հար կե, քրիս տոն յա նե րի ա ռա ջին խո րան նե րը կա-

տա կոմ բնե րում էին, սա կայն դրանք էլ Ք. հ. I դա րից ան հա մե մատ 

ա վե լի ուշ շրջա նով են թվագր վում:

2  Տե՛ս «Գրու թյուն ներ և մա կագ րու թյուն ներ» գլու խը:
2  Այս սի նա գո գի մա սին տե՛ս «I դա րի Պա ղես տի նի և Ա սո րի քի քա ղաք նե րը» գլու խը:
3  Free J. P. Op. cit. P. 334-335.
4  Thompson J. A. Op. cit. P. 358.
5  Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 295.
6  Burrows N. What Mean These Stones? P. 207; Albright W. F. The Archaeology of 

Palestine. P. 248-249.
7   Cornfeld G., Freedman D. N. Op. cit. P. 317. Այս տեղ էլ կա րե լի է ծա նո թա նալ այդ 
ե կե ղե ցու հա տա կագ ծին:
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ՊԱ ՊԻ ՐՈՒՍ ՆԵՐՆ ՈՒ ԽԵ ՑԵ ԲԵ ԿՈՐ ՆԵ ՐԸ 
ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՍՓՌՈՒՄ ՆՈՐ ԿՏԱ ԿԱ ՐԱ ՆԻ 

ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ

Պա պի րուս նե րը Նոր Կտա կա րա նի բնագ րի ո րոշ ման-

րա մաս ներ պար զա բա նող ա մե նից հե տաքր քիր ու նշա-

նա կա լից գտա ծո ներն են: Ընդ հուպ մին չև XVI դա րը Եվ րո պա 

միայն սա կա վա թիվ պա պի րու սե պա տա ռիկ ներ էին հաս նում: 

1752 թ. Հեր կու լա նիու մի պե ղում նե րն ար գա սա վոր վե ցին դրանց 

ո րոշ քա նա կու թյան հայտ նա բե րու մով. պա պի րուս նե րը 79 թ. Վե-

զուվ հրաբ խի լա վա յի ու մոխ րի շեր տի տակ էին առն վել: XVIII դ. 

վեր ջին Ե գիպ տո սից սկսում են պա պի րուս ներ բե րել: Եվ չնա յած 

ե գիպ տա ցի գյու ղա ցի ներն այ րում էին պա պի րուս նե րը` դրանց 

ար ձա կած ծխի ա նու շա հո տու թյունն ըմ բոշխ նե լու հա մար, այ-

դու հան դերձ XIX դա րում վեր ջա պես Եվ րո պա բեր վե ցին բազ-

մա թիվ ցայ սօր կա րևոր նկատ վող պա պի րուս ներ: Կա հի րեից 

93–111 կմ հա րավ–ա րև մուտք գտնվող Ֆայ յում յան շրջա նն, ար-

դա րև, պա պի րու սա գետ նե րի «ոս կե բեր հան քե րակն» էր: 1877 

թ. Ֆայ յում յան շրջա նում գտնվող հնա մե նի Կո կոր դի լո սա պո լից 

(հե տա գա յում այն վե րան վան վեց Ար սի նո յա յի) Վիեն նա ու ղարկ-

վեց պա պի րուս նե րի մեծ քա նա կու թյուն: 1889–1890 թթ. Գու րո բի 

պե ղում նե րի ըն թաց քում սըր Ֆլայն դերս Պետ րին պա պի րուս նե-

րով փա թաթ ված մու միա ներ հայտ նա բե րեց և դրանք գիտ նա կան-

նե րի քննու թյա նը հանձ նեց: Հե տա գա յում Ե գիպ տո սում հա տուկ 

պա պի րուս նե րի ո րոն մամբ էին զբաղ վում Գրեն ֆել լը, Հան տը և 

Հո գար տը: Ո րո նում նե րն ար գա սա վոր էին հատ կա պես Նե ղո սի 

ա րևմտ յան ա փին սփռված Օկ սի րինխոս քա ղա քում: Գտնված 

ա ռա ջին իսկ պա պի րու սե պա տա ռի կի վրա հան դի պեց κάрφος 
բա ռը (բա ռա ցիո րեն` «խոտ, հարդ, փոք րիկ ճի պոտ, ցո ղուն», որ 

թարգ ման վում է «շյուղ» (Մատթ. 7. 3–5)): Երբ պա տա ռի կը փո-
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շուց ու կեղ տից մաքր վեց, պարզ վեց, որ Հի սուս Քրիս տո սի խոս-

քե րի ժո ղո վա ծու է, ո րը մո տա վո րա պես III դա րով է թվագր վում1:

Այս պա հին բո լոր պա պի րուս ներն էլ ման րազ նին քննու թյան 

են են թարկ վում, ո րի արդ յուն քում մենք հա րուստ տե ղե կու թյուն-

ներ կստա նանք թե՛ այդ ժա մա նակ նե րի հա սա րա կա կան–քա ղա-

քա կան, մշա կու թա յին և կրո նա կան, թե՛ Նոր Կտա կա րա նի բո-

վան դա կու թյան վե րա բեր յալ:

Ար ժե քա վոր նյու թեր են պա րու նա կում նաև օստ րա կոն նե-

րը2` փշրված կա վե ա նոթ նե րի բե կոր նե րը, ո րոնց վրա թա նա-

քով նա մակ ներ, ստա ցա կան ներ էին գրում և նշում ներ ա նում: 

Նախկինում պե ղում նե րի ժա մա նակ այս խե ցե բե կոր նե րը, իբ րև 

ան պի տան բա ներ, դեն էին նե տում: Մեր օ րե րում դրանք խնամ-

քով հա վա քում են, վեր լու ծում վա վե րագ րե րի բո վան դա կու թյու-

նը, քան զի եր բեմն, ի շարս այ լոց, այն կա րող է օգ նել Նոր Կտա-

կա րա նի բնա գիրն ըն կա լե լու: 

Պա պի րուս նե րի բնագ րե րը մե ծավ մա սամբ հու նա րեն են, 

սա կայն դա բնավ էլ այն հու նա րե նը չէ, ո րով գրում էին հնա դա-

րի մեծ հե ղի նակ նե րը: Դա Նոր Կտա կա րա նի լե զուն է` այս պես 

կոչ ված կոյ նեն: Դժվար է այս լեզ վի ու սում նա սի րու թյան մեջ գե-

րագ նա հա տել պա պի րուս նե րի նշա նա կու թյու նը, քան զի ըստ մի 

ժա մա նակ տա րած ված կար ծի քի` Ա վե տա րա նի լե զուն եբ րա յե րե-

նի ու ժեղ ազ դե ցու թյու նը կրած հու նա րե նի մի տա րա տե սակ էր: 

Նոր Կտա կա րա նի բնա գի րը հե տա զո տող գիտ նա կան նե րի կող-

մից կազմ վեց այն բա ռե րի մեծ ցան կը, ո րոնք, ըստ նրանց, պատ-

կա նում էին այս պես կոչ ված «սուրբգ րա յին» կամ «ե կե ղե ցա կան» 

հու նա րե նին: Ի հար կե, ընգծ վում էր, որ Նոր Կտա կա րա նի մա տե-

նա գիր նե րը «հո րի նում», «ստեղ ծում» էին այս բա ռե րը, երբ ո րո-

շա կի գա ղա փար ար տա հայ տե լու անհ րա ժեշ տու թյուն էին զգում: 

Չնա յած այդ ցան կը մի ժա մա նակ 550 բառ էր բո վան դա կում, այ-

սօր պա պի րուս նե րի շնոր հիվ նվա զել է մին չև հի սու նի. այս պա-

հին այդ հի սուն բա ռե րը, բա ցի սուրբգ րա յին բնագ րե րից, ո րևի ցե 

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 425-426.
2  Հան գա մա նա լից տես Deissman A. Light from the Ancient East/English transl. 

L.,1927. P. 50 ff.
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այլ տեղ ար ձա նագր ված չեն: Այս պի սով, պա պի րուս ներն ու խե ցե-

բե կոր նե րը մեզ ծա նո թաց նում են I դա րի հա մար սո վո րա կան բա-

ռա պա շա րի հետ: Գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր Ա դոլֆ Դայս մա նը` Նոր 

Կտա կա րա նի մեկ նու թյան մաս նա գե տը, ով այս խնդրի ման րակր-

կիտ հե տա զո տու թյամբ է զբաղ վում, ար տա հայտ վել է հօ գուտ 

նրա, որ Նոր Կտա կա րա նի լե զուն ար հես տա կան, հորինված չէ: 

Դա հու նա րեն կոյ նեն է, լե զու, ո րով խո սում ու գրում էին Նոր 

Կտա կա րա նի կազ մու թյան ժա մա նակ նե րում, և այդ լե զուն բո լո-

րին հաս կա նա լի էր1:

Պա պի րուս ներն ու խե ցե բե կոր նե րը մեզ նաև ոչ սուրբգ րա յին 

նա մա կա գրական ա ռատ նյու թեր են տա լիս, ին չն ա պա ցու ցում 

է, որ Պո ղոս ա ռաք յա լի` իր Թղթե րում գոր ծա ծած նա մա կագ րու-

թյան ե ղա նա կը հա մա հունչ է ի րեն ժա մա նա կա կից ա վան դույ թին: 

Այդ ժա մա նակ նե րի նա մակ նե րում կան ա ղոթք ներ, պա ղա տանք-

ներ և ող ջույն ներ հի շեց նող առ Աստ ված գո հու թյուն ներ, ո րոնք 

հան դի պում են Պո ղո սի և մյուս ա ռաք յալ նե րի թղթե րի սկզբում ու 

վեր ջում: Մի շարք տե ղինե րում հան դի պում ենք գործ նա կա նո րեն 

պա պի րուս նե րի բնագ րե րին հար և նման ար տա հայ տու թյուն նե-

րի՝ հմմտ. 3 Հովհ. 3. 2, Հռոմ. 1. 8, Ա Կորն թ. 1. 4, Փիլ. 1. 3, Ա Թե-

սաղ. 1. 2, Բ Թե սաղ. 1. 3, Ա Կորնթ. 6. 19 և այլն: 

Պա պի րուս նե րի և խե ցե բե կոր նե րի բնագ րե րը չա փա զանց 

ար ժե քա վոր են, քան զի այդ ժամանակվա մարդ կանց կյան քի բո-

լոր ո լորտ նե րի` ազ գակ ցա կան կա պե րի, ե րե խա նե րի դաս տիա-

րա կու թյան, կրո նի, հար կադր ման հա մա կար գի, աշ խա տան քի, 

սննդի, հա գուս տի և այլ նի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ 

են բո վան դա կում: Մենք ի մա նում ենք, թե ինչ պես էր կա տար-

վում բնակ չու թյան մար դա հա մա րը (վերն ար դեն խո սել ենք այդ 

մա սին), դաս տիա րա կի գոր ծու նեու թյան (ին չը լույս է սփռում 

ա ռաք յա լի` Գա ղա տա ցի նե րի թղթում գոր ծա ծած բա ռե րի վրա 

(Գաղ. 3. 24)), ստրկու թյան նշա նա կու թյան, փրկագ նի և ա զատ 

ար ձա կե լու մա սին. այ սինքն` կա րող ենք ա վե լի լավ հաս կա նալ 

և ստույգ մեկ նել ա ռա քե լա կան խոս քե րը: Պա պի րուս նե րում հե-

1 Հան գա մա նա լից տե՛ս Cobern C. M. The New Archaeological Discoveries and Their 
Bearing upon the N. Testament. P. 30.
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տև յալ բա ռե րի ենք հան դի պում. ¢parc» («պտուղ»), որ օգ նում է 

հաս կա նալ Հռոմ. 8. 23–ի ի մաս տը1, ™rwtî (այ սինքն` «ա ղա չել») 

այն ի մաս տով, ո րը ծա նոթ է մեզ Ղուկ. 11. 37–ից և Ա Թե սաղ. 4. 

1–ից, Κύрιος 2(Տեր)*`իբ րև աստ վա ծա յին տիտ ղոս, ¢rrαβών` 3(առ-

հա վատչ յա**) այն ի մաս տով, ո րը գոր ծած ված է Բ Կորն թ. 1. 22, 

5. 5 և Ե փես. 1. 14–ում, ¢πέχω Մատթ. 6. 16–ի ի մաս տով (այ սինքն` 

«ստա նալ»), σφrαγίζω այն նշա նա կու թյամբ, ինչ պի սին որ ըստ 

Հռոմ. 15. 18–ի 4է*, ¢τάκτως` ըստ Բ Թե սաղ. 3. 11–ում գոր ծած ված 
5նշա նա կու թյան**, ὐποπιάζω նույն ի մաս տով, ինչ Ղուկ. 18. 5–ում 

է և 6այլն1:

Հնա գետ Թոմպ սո նը, այս հար ցի քննու թյունն ամ փո փե լով, 

գրում է. «Սուրբգ րա յին բնագ րե րի, ոչ սուրբգ րա յին պատ մու թյան 

ու հնա գի տա կան գյու տե րի զար մա նահ րաշ զու գոր դումն այն քան 

ար գա սա բեր էր, որ այժմ միան գա մայն լա վա տե սո րեն կա րող ենք 

ա պա գա յին նա յել: Եր կար դա րե րի աշ խա տան քի հնա րա վո րու-

թյուն է կան խա տես վում»2:7

ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ 
ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Մենք ըն դա մե նը մի որոշ քանակի հնա գի տա կան պե ղա-

ծո նե ր քննեցինք, ո րոնք հա վաս տում են, որ Աստ վա-

ծաշն չում նկա րագր ված անց քե րը հի րա վի ե ղե լու թյուն ներ են, 

իսկ ան ձինք ու աշ խար հագ րա կան ա նուն նե րը` հի րա վի ի րա կան: 

Տե՛սանք, թե ինչ պես են մեկ նա բան վում Ծննդոց գրքում տեղ գտած 

դեպ քե րը, ո րոնց ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րոշ գիտ նա կան նե րի 

1  Moulton J. H., Milligan G. Vocabulary of the Greek N. Testament. L., 1957. P. 54; 
Milligan G. Here and There Among the Papyri. L.,1923. P. 94 ff.

* Ըստ Հր. Ա ճառ յա նի Ար մա տա կան բա ռա րա նի` այս բա ռից է մե ր կի րա կին` շա բաթ վա 
ա ռա ջին օ րը, որ նշա նա կում է` Տե րու նա կան կամ Տե րու նի, այ սինքն` Տի րո ջը նվիր-
ված օր:

** Հա յե րեն բնագ րե րում «այդ իսկ են»:
* Գրա բա րում «կնքեալ»:
** Գրա բա րում «ստա հա կու թեամբ», որ «ան կար գու թյուն» ի մաստն ու նի:
6  Thompson J. A. Op. cit. P. 431-441; Free J. P. Op. cit. P. 293-294.
7  Thompson J. A. Op. cit. P. 442. 
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կող մից վի ճարկ վում էր, թե ինչ պես են հաս տատ վում Ե լից, Հե սու 

Նա վե, չորս Թա գա վո րու թյուն նե րի և եր կու Մնա ցոր դաց գրքե-

րի, ինչ պես նաև մար գա րե նե րի քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյանն 

առնչ վող բազ մա թիվ այլ ե ղե լու թյուն ներ: Ի մա ցանք, թե ինչ պես 

են լու սա բան վել նորկ տա կա րան յան ժա մա նակ նե րում տե ղի ու նե-

ցած ներն ու այդ դա րաշր ջա նում ապ րած ան ձանց ինք նու թյու նը, 

թե ինչ պես են հնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը դեն նե-

տել ու հեր քել ռա ցիո նա լիստ նե րի և Սուրբ Գրքի` այս պես կոչ ված 

ժխտական կամ բարձ րա գույն քննա դա տու թյան են թադ րու թյուն-

նե րը: 

Թե րևս ար ժե շո շա փել ի րենց` հնա գետ նե րի մի քա նի հատ-

կո րոշ բնու թագ րում ներ ի րենց իսկ աշ խա տան քի կա րևո րու թյան 

վե րա բեր յալ: Արդ` մենք այս տեղ դրա նցից մի քա նիսն ենք մեջ-

բե րելու, բայց հա մար ձակ վում ենք հու սալ, որ այդ սա կա վա թիվ 

կար ծիք նե րը կօգ նեն լա վա գույնս գի տակ ցե լու, թե ինչ է ար դեն 

ա րել և դեռ ինչ պետք է ա նի սուրբգ րա յին հնա գի տու թյու նը: 

Ջոն Հոպ կին սի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, ա կա նա վոր հնա-

գետ Վ. Ֆ. Օլբ րայ թը գրում է. «Ոչ մի կաս կած չկա, որ հնա գի-

տու թյու նն զգա լիո րեն վա վե րաց րել է Հին Կտա կա րա նի գրքե րի 

պատ մա կա նու թյու նը»1:

Ել յան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Միլ լար Բար րոու զը նկա-

տում է. «Ամ բող ջու թյամբ վերց րած` հնա գետ նե րի աշ խա տան քը, 

ան կաս կած, զո րաց րեց Աստ վա ծաշն չի բնագ րի հա վաս տիու թյան 

նկատ մամբ հա վա տը: Հնա գետ նե րից շա տե րն են փաս տել, որ 

Պա ղես տի նի պե ղում նե րի արդ յունք նե րին ի րենց ծա նո թու թյու նը 

սուրբգրային բնագ րե րի նկատ մամբ էլ ա վե լի մեծ ակ նա ծանք և 

վստա հու թյուն տա ծե լու պատ ճառ է դար ձել»: Եվ շա րու նա կում 

է. «Հնա գի տու թյու նը շատ դեպ քե րում հեր քում է Գրքի ժա մա նա-

կա կից քննա դատ նե րի են թադ րու թյուն նե րը: Ի հայտ է բե րում, 

որ նրանց կար ծիք նե րը խարսխ ված են սխալ և ի րա կա նու թյան 

նկատ մամբ  թյուր են թադ րու թյուն նե րի և բռնազ բոսիկ սխե մա-

նե րի վրա: Այս պի սին է գի տու թյան մեջ հնա գի տու թյան ի րա կան 

1  Albright W. F. Op. cit. P. 176. Մեջ բե րումն  ըստ Vos H. F. Op. cit. P. 121.
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ա վան դը. այդ վաս տա կը ոչ կա րե լի է նսե մաց նել, ոչ էլ նվա զեց-

նել»1:

Սըր Ֆրե դե րիկ Քեն յո նը` Բրի տա նա կան թան գա րա նի նախ-

կին տնօ րե նը, գտնում է, որ «Հին Կտա կա րա նի այն մա սի վե րա-

բեր յալ, առ ո րը XIX դ. երկ րորդ կե սին ուղղ ված էր ջախ ջա խիչ 

քննա դա տու թյու նը, ար դա րա ցի կլի նի ա սել, որ հնա գի տու թյան 

փաս տե րը օգ նում են վե րա կանգ նել նրա հա վաս տիու թյան հան-

դեպ հա վատն ու մե ծաց նել նրա ար ժե քը, իսկ մեր գի տե լիք նե րի 

ընդ լայ նու մը Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի գրքե րի հո գևոր խո րու-

թյան և այն մի ջա վայ րի մա սին, որ տեղ դրանք ստեղծ վել են, վեր-

ջին հաշ վով այս գրքե րի ընկալումն ա վե լի մատ չե լի է դարձ նում: 

Հնա գի տու թյու նը տա կա վին իր վեր ջին խոս քը չի ա սել, սա կայն 

ե ղած ար դյունք ներն էլ ար դեն զո րաց նում են հա վատն առ այն, 

որ մեր գի տե լիք նե րի ընդ լայ նու մից ու խո րա ցու մից Սուրբ Գիր քը 

մի միայն շա հում Է»2:

Իր կյան քի եր կա րու ձիգ տա րի նե րը Պա ղես տի նի պե ղում նե-

րում անց կաց րած ա մե րի կա ցի հնա գետ Նել սոն Գլյուկն ա սում է. 

«Հարկ է ա մե նայն ո րո շա կիու թյամբ հայ տա րա րել, որ ցայ սօր ոչ 

մի հնա գի տա կան պե ղա ծո սուրբգ րա յին ո րևի ցե տե ղե կու թյան 

չի հա կա սել: Բա ցար ձա կա պես այն ա մե նը, ինչ հայտ նա բեր վել է, 

ուղ ղա կի, թե ա նուղ ղա կի հաս տա տում է Աստ վա ծա շունչ Մատ յա-

նում նկա րագր ված անց քե րի պատ մա կա նու թյու նը, և հենց այդ 

պե ղա ծո նե րի մի ջո ցով սուրբգ րա յին բնագ րի նկատ մամբ ա ռա-

ջա ցած պատ շաճ հար գան քը մերթ ընդ մերթ ապ շե ցու ցիչ հայտ-

նա գոր ծու թյուն նե րի է հան գեց նում: Բո լոր այս գտա ծո նե րը ոչ այլ 

ինչ են, եթե ոչ Սուրբ Գրքի բո վան դա կած ան հա վա նա կա նո րեն 

ստույգ պատ մա կան տե ղե կու թյուն նե րի ըն դար ձակ խճան կա րի 

պա տա ռիկ ներ»3:

Թե պետ մեծ է հնա գի տու թյան ա վան դը Սուրբ Գրքի մա սին 

մեր գի տե լիք նե րի ընդ լայն ման անդաստանում, այ դու հան դերձ, 

1 Burrows M. What Mean These Stones? P. 1,291-292. Մեջ բե րումն  ըստ H. F. Vos. 
Op. cit. P. 121-122.

2 Kenyon F. The Bible and Archaeology. P. 279. Մեջ բե րումն  ըստ Vos H. F. Op. cit. P. 
122

3  Glueck N. Rivers in the Desert. N. Y.:Farrar, Straus and Gudahy, 1959. P. 31.
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դեռ բա վա կան շատ սպի տակ բծեր են մնում. մենք այն քան էլ 

շատ բան չգի տենք Մո վա բի, Ե դո մի, Ե գիպ տո սի և ու րիշ երկր նե-

րի, քա ղաք նե րի և անց քե րի մա սին, ո րոնք տեղ են գտել Սուրբ 

Գրքում: Ան շուշտ, շատ հայտ նա գոր ծու թյուն ներ կա տար վե ցին, 

ո րոնք լույս սփռե ցին Աբ րա հա մի և նրա զա վակ նե րի ժա մա նակ-

նե րի մշա կույ թի վրա, ո րը ռա ցիո նա լիստ նե րը մի ժա մա նակ կի-

սա բար բա րո սա կան էին հա մա րում, շատ բան ի մա ցանք Մով սե-

սի մա սին, ում վե րա բեր յալ ո մանք հանդգ նում էին ա սել, թե գրել 

չի ի մա ցել: Բա ցի այդ Մեռ յալ ծո վի պա պի րուս նե րը ա պա ցու ցե-

ցին Հին Կտա կա րա նի բնագ րի հա րա զա տու թյու նը, ո րից ցայ սօր 

օգտ վում ենք: Ցա վոք սրտի, պա պի րուս նե րի հե տա զո տու թյամբ 

ձեռք բեր ված արդ յունք նե րի մեծ մա սը դեռ հա սա րա կայ նու թյան 

սե փա կա նու թյու նը չի դար ձել, թեև դրանց հայտ նա բե րու մից ի 

վեր տաս նամ յակ ներ են ան ցել: 

Ա վե լաց նենք, որ սուրբգ րա յին տվյալ նե րը, ան կաս կած, ա պա-

ցու ցում են, որ սուրբգ րա յին աշ խար հագ րու թյունն ու տե ղագ-

րու թյու նը բա ցար ձա կա պես ար ժա նա հա վատ են, որ Աստ վա ծա-

շնչում տեղ գտած անց քե րը ստույգ են ան գամ ի րենց ա մե նաան-

շան ման րա մաս նու թյուն նե րում: 

Այ դու հան դերձ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար լայն աս պա րեզ 

է մնում: Չի կա գո յի հա մալ սա րա նի Ա րևել յան ինս տի տու տի աշ-

խա տա կից, ա սու րա գետ Էդ վարդ Կյերն իր «Նրանք կա վի վրա 

էին գրում» խո րագ րով ար դա րև հափշ տա կող գրքում, ո րը նվիր-

ված է կա վե սա լիկ նե րի և դրանց բո վան դա կու թյան վեր ծա նու-

թյա նը, են թադ րում է, որ բա բե լոն յան կա վե սա լիկ նե րի 99% տա-

կա վին ան թեղ ված է հո ղում»1:

Չի կա գո յի հա մալ սա րա նի Ա րևել յան ինս տի տու տի աշ խատա-

կից, պատ մա բան, Մեր ձա վոր Ա րևել քի երկր նե րի մաս նա գետ Ա. Տ. 

Օլմս տե դը իր մա հից ոչ շատ ա ռաջ` 1945 թ., ա սել է, որ պե ղում-

նե րից ե րևան հան ված մոտ 500 000 կա վե սա լիկ նե րը դեռ սպա-

սում են ի րենց վեր ծան մանն ու գնա հատ մա նը2: Բա ցի այդ, ըստ 

1  Chiera E. They Wrote on Clay. P. 233.
2  Olmstead A. T. History, Ancient World and the Bible//Journal of the Near Eastern 

Studies/Published by the Department of Oriental Languages and Literatures of the 
University of Chicago. T. 2, №1, Jan., 1943. P. 32. 
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հնա գետ Ֆրիի, Պա ղես տի նում դեռ եր կու հար յուր բլուր ներ կան, 

ո րոնց մեջ ամ բողջ քա ղաք ներ են թաղ ված, և դրան ցից միայն մի 

քա նիսն են հիմ նա վո րա պես ու սում նա սիր վել: «Մենք դեռ չենք հա-

սել այն փու լին,– շա րու նա կում է Ֆրին,– երբ պե ղում ներ անց կաց-

նե լիս կա րող ենք հան դի պել ա վե լի վաղ պե ղում նե րից մեզ ար դեն 

հայտ նի հնա գի տա կան նյու թե րի: Այս ա մենն ի մա նա լով` ցնծում 

ես հնա գի տու թյան ան դաս տա նում բաց վող հե ռան կար նե րից»1:

Պրո ֆե սոր Թոմպ սո նը Ֆրիի կար ծի քին հա վե լում է հե տև յա լը. 

«Շատ տե ղե րում պե ղում նե րն ա վարտ ված չեն, իսկ ո րոշ տե ղե-

րում դեռ սկսված էլ չեն: Ե թե նա խորդ ար շա վախմ բերն այս քան 

հե տաքրք րա կան արդ յունք ներ տվե ցին, ա պա ին՞չ կա րող է մեզ 

սպա սել ա պա գա յում»2:

Բա ցի վե րը նշված այս ա մե նից, մին չև վերջ չպարզ ված քում-

րան յան պա պի րուս նե րի խնդի րը դեռ մնում է: Դրանց միայն ոչ 

մեծ մասն է հե տա զոտ ված. հիմ նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը, 

ո րոնք շատ ժա մա նակ կպա հան ջեն, դե ռևս առ ջևում են: 

Նախ քան սույն գրքում վեր ջա կետ դնե լը, կցան կա նա յի ընդգ-

ծել ա մե նա կա րևո րը, ո րը եր բեք չպետք է մո ռա նա նրա ըն թեր ցո-

ղը. Սուրբ Գիր քն3աստ վա ծա շունչ է* և ո՛չ հնա գի տու թյու նից, ո՛չ 

էլ մարդ կա յին գի տե լի քի ո րևի ցե այլ բնա գա վա ռից իր ճշմար տա-

ցիու թյան, հա րա զա տու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան հաս տա-

տում չի ակն կա լում:

Սըր Ֆրե դե րիկ Քեն յո նը գրում է. «Ըստ իս` այն ճշմա րիտ և 

ի րա պես կա րևոր բա նը, որ կա րող ենք ա սել հնա գի տու թյան մա-

սին, նրա` Սուրբ Գրքում աս վա ծի ճշմար տա ցիու թյունն ա պա-

ցու ցե լու կա րո ղու թյու նը չէ, այլ նրա ի մաս տի պար զա բա նու մը…

Հնա գի տու թյան վաս տա կը Սուրբ Գրքի ու սում նա սի րու թյան 

ան դաս տա նում նախ և ա ռաջ այն է, որ օգ նում է առաջ շարժվել՝ 

ա ռա վե լա գույնս ըմբռ նելով Սուրբ Գրքի և հատ կա պես Հին Կտա-

կա րա նի հո գևոր խո րու թյուն նե րը… Իր սահ ման նե րը մշտա պես 

ընդ լայ նող գի տե լի քի խնդի րը Հին Կտա կա րա նի գրքե րի հե ղի նա-

1  Free J. P. Op. cit. P. 340
2  Thompson J. A. Op. cit. P. 443.
* Այ սինքն` Աստ ծո շնչով գրված` գրա բա րում` աս տո ւա ծա շունչք` ըստ Բ Տիմ. Գ. 16-ի:  
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կու թյան հաս տա տումն է` դրանց ի մաս տի բա ցատ րու թյամբ հան-

դերձ: Եր բեմ նի այն քան ա վե րիչ քննա դա տու թյու նը ներ կա յումս, 

ճիշտ կլինի ասել, պաշտ պա նա կան դիրք է բռնել, և յու րա քանչ յուր 

մարդ այժմ կա րող է ու սում նա սի րել Աստ վա ծա շուն չը` վստահ, որ 

ինչ էլ դեռ մտադրվի ասել ար դի գի տու թյու նը, Աստ ծո խոսքն ընդ 

մեզ է հա վիտ յան»1:1

Նույն տե սա կետն է ար տա հայ տում նաև Օլբ րայ թը. «Չնա յած 

որ հնա գի տու թյու նը ճշտում է հի նա վուրց Պա ղես տի նի պատ մու-

թյունն ու աշ խար հագ րու թյու նը, ի զո րու չէ Իս րա յե լի հա վատ քի 

մեծ հրաշ քը բա ցատ րել. հրաշք, ո րը ե զա կի է հա մաշ խար հա յին 

պատ մու թյան մեջ: Ընդ ո րում հնա գի տու թյու նը կա րող է անգ նա-

հա տե լի օգ նու թյուն ցու ցա բե րել` այդ հրաշ քը տրա մա բա նա կան 

փաս տարկ նե րով հաս տա տե լու այն մտա ծող մարդ կանց հա մար, 

ում տե սա դաշ տը լոկ նեղ նյու թա պաշ տա կան` մա տե րիա լիս տա-

կան նկա տա ռում նե րով չի սա մա նա փակ վում»2:

Այս պես` Սուրբ Գրքում ա վանդ վա ծի մեծ մա սը, ո րը կազ մում 

է նրա աստ վա ծա շունչ բնագ րի ի մաս տը, չի կա րող ոչ մի հնա գի-

տա կան վկա յու թյուն նե րով ստուգ վել և իրեղեն ա պա ցույց նե րով 

հաս տատ վել: Այդ ա մե նը հա վատ քի հարց է: Նման հար ցե րում 

հնա գի տու թյունն էլ, ցան կա ցած այլ գի տու թյուն էլ ան զոր են օգ-

նե լու: Մեր հո գու թշնա մին խտրու թյուն չի դնում մի ջոց նե րի մեջ` 

Սուրբ Գրքի բո վան դա կու թյան կա պակ ցու թյամբ մեր մեջ ան հա-

վա տու թյան և կաս կա ծի սեր մեր ցա նե լու հա մար: Այդ իսկ պատ-

ճա ռով մենք էլ, հե տամ տե լով պահ պա նել խոր ու ան սահ ման հա-

վատն առ այն, որ Սուրբ Գիր քը Աստ ծո խոսքն է և աստ վա ծա շունչ 

է, օգ տա գոր ծում ենք գի տու թյան` մեզ ըն ձե ռած բո լոր մի ջոց ներն 

ու բո լոր ա պա ցույց նե րը, որ պես զի վկա յենք, որ ա մե նա չար սա-

տա նան ու նրա ար բայ նակ նե րը միշտ ստում ու զրպար տում են: 

Այս պես, հա վա տաց յա լը, օգ տա գոր ծե լով ոչ սուրբգ րա յին 

աղբ յուր նե րի փաս տարկ նե րը, զո րաց նում ու հաս տա տում է իր 

հա վատն առ այն, որ Աստ վա ծա շուն չը աշ խար հի միակ և կա տար-

1  Short A. R. Op. cit. P. 59.
2  Albright W. F. Op. cit. P. 255.
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յալ ճշմար տու թյունն է, որ Տեր Հի սուս Քրիս տո սը, Ում մա սին որ 

է Սուրբ Գիրքն իր ա ռա ջին իսկ է ջից մին չև վեր ջի նը, «ճա նա պար-

հը և ճշմար տու թյու նը և կյանքն» է (Հովհ. 14. 6), և շա րու նա կում 

է ըն թա նալ իր շա վիղ նե րով` լա վա տե սու թյամբ և ու րա խու թյամբ 

հա մակ ված: Նմա նա պես հա վա տաց յա լը ա րիա բար պայ քա րում 

է աստ վա ծա մարտ, հա կաք րիս տո նեա կան և մար դատ յաց ու ժե րի 

դեմ` օգ տա գոր ծե լով իր ու նե ցած բո լոր մի ջոց նե րը: 

Ա հա սա է Սուրբ Գրքի ու սում նա սի րու թյան ան դաս տա նում 

հնա գի տու թյան մեծ և նշա նա կա լի ա վան դի ե րախ տի քը:

31 - Աստվածաշունչ և հնագիտություն
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Աագեր Շմիդտ-189
Աբա(մ)րամ-71
Աբարգի-63
Աբդ-323
Աբդի-323
Աբել-28
Աբենրայիմ-219
Աբեսաղոմ-85, 104
Աբեսսա-149
Աբեսսա-89
Աբիբահաղ-223
Աբիմելեք-184, 185
Աբովյան Խ.-42
Աբուրհան-72
Աբրահամ (Աբրամ)-13, 19, 37, 47, 58, 

59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71,72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 109, 110, 111, 112, 156, 
159, 160, 170, 173, 210, 272, 273, 
309, 478

Ագաբոս մարգարե-426, 427
Ագաթանգեղոս-288
Ագար-80, 81, 82
Ադադ դիք-249
Ադադ-Նիրարի-230
Ադամ-25, 55
Ադոնիա դիցուհի-414
Ադրամելեք (Ադադ-Միլքի) դիցուհի-248, 

256, 275
Ադրիանոս-293, 370, 406, 414, 456, 

461, 462, 471
Ազայել-219, 226, 227, 228, 229
Ազուր-251
Աթենաս-460
Աթրահատ-47
Ալան Գարդիներ-144, 245
Ալան Ռոու-196, 197
Ալեքսանդր Մակեդոնացի կամ Մեծ-294, 

295, 316, 328, 333, 334, 335, 339, 
341, 349, 350, 405, 416, 447

Ալեքսանդր Յաննեոս-351, 352, 375
Ալեքսանդր Պոլիգոստորոս-295
Ալեքսանդրիա-376
Ալլենբի-78
Ալկայոս-295
Ալֆրեդ Տրոբետտի-52
Ակյուղաս-437, 438

Ահարոն Սմիթ-45
Ահարոն-125, 137, 149, 354
Աղա Հուսեյն-41
Աճառյան Հրաչյա-475
Ամազիս (Յահմոս)-137
Աման-194
Ամասիս II (Ամոսիս կամ Ահմոսիս)-286
Ամարփաղ-97, 99, 100
Ամբակում մարգարե-293, 357
Ամենհոտեպ II-135
Ամենհոտեպ III-204
Ամենոփիս III-158
Ամենոփիս IV (Ամենհոտեպ կամ 
Էխնաթոն)-158, 171, 172

Ամիլ-Մարդուկ-296
Ամհոսիս I (Ամոսիս, Ամասիս)-129
Ամմոն-321, 323
Ամոն-147, 149, 181, 218, 311
Ամոս մարգարե-111, 230, 231, 232
Ամպղիա-469
Ամրի-202, 214, 219, 220, 221, 222, 

223, 245
Անաթ-163
Անանիա (Հանան)-317, 333, 390, 452
Անգե մարգարե-312
Անդրեաս Կրետացի-141
Անիտտու-98
Աննա սուրբ-420, 452, 457
Անտիգոնոս-376
Անտիոքոս I Սոտեր-345, 461
Անտիոքոս III Մեծ-340, 350
Անտիոքոս IV Եպիփան-344, 347
Անտիոքոս V Եվպատոր-347
Անտիոքոս VII Սիդեթ-351
Անտիոքոս VIII-350
Անտիպատրոս-375, 376
Անտոնիոս Ֆելիքս-394
Անտոնիոս-432
Աշշուր-214
Աշշուրբանիպալ-242
Աշուրբանիպալ (Սարդանապալ)-12, 20, 

24, 35, 277, 278
Աշուրնասիրպալ-214
Ապեղես-469
Ապիփա-391
Ապոլլոն-443, 461
Ապոլլոֆանոս-343
Ապպիոն-115
Ապսուն-20, 26
Ապրիես-367
Առան-59, 68

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ*

_________________
* Կազմող՝ Հ. Նիկողոսյան
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Ասա-217, 219, 245
Ասանեթ-120, 125
Ասարհադոն (Ասսորհադդոն)-256, 257, 

260, 275, 277, 278, 311
Ասենափար-277
Ասենափար-311
Ասեր (Ասրային)-72, 182
Ասերա-154
Ասթինե-335
Ասկլեպոս-460, 461
Աստարտ (Աստարտա, Իշտար)-163, 195, 

196, 197, 226, 233, 245, 292, 305, 
444

Աստված-7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 24, 27, 
28, 39, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 65, 
80, 81, 82, 85, 87, 102, 103, 106, 
109, 120, 132, 134, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 145, 147, 151, 156, 
157, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 
169, 170, 177, 178, 181, 182, 187, 
191, 194, 204, 206,  216, 218, 222, 
223, 226, 227, 230, 232, 233, 234, 
244, 247, 255, 256, 261, 268, 272, 
275, 280, 282, 283, 286, 288, 293, 
305, 305, 307, 313, 321, 325, 333, 
354, 371, 378, 382, 383, 406, 429, 
436, 450, 462, 463, 464, 465, 466, 
474, 480

Աստվածածին-141
Աստրյուկ-11
Ատտալոս II Փիղադեղփի-464
Արամ-219
Արարիչ-19, 39, 109, 141
Արետաս IV-416, 417
Արետաս-381
Արթասասթա-316
Արիանոս-335
Արիոպագոս-435
Արիոք (Արիուք)-97, 100
Արիստարքոս-448
Արիստեոս Ալեքսանդրացի-341
Արիստոբուլոս II-376, 381, 383
Արծրունիներ-256
Արնա-241
Արսիս (Նարսիս)-316
Արտաշես (Ախաշվերոշ, Ասարսոյեր, 
Արսասես, Արսաաս, Արտաքսերքս, 
Ասսուիր)-315, 335, 463

Արտաքսերքս I-315, 316, 317, 329, 332
Արտաքսերքս II-316
Արտաքսերքս III-316, 317, 318
Արտեմիս դիցուհի-444, 445, 446, 447, 

448, 449, 450, 451, 458, 462, 463
Արրիգիուք (Արրիգուք)-97

Արփաքսադ-55 
Աքաաբ-202, 214, 221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 230, 237
Աքազ (Իոաքազ)-216, 236, 237, 247, 

248, 249
Աքիման-184

Բաաս-217, 219
Բաթուել-79
Բահաղ-84, 153, 154, 163, 164, 165, 

170, 189, 222, 223, 224, 226, 227, 
246, 260

Բաղդան-257
Բաղդասար-294, 295, 296, 298, 299, 

300, 301, 304
Բաուեր-370
Բաուր Ֆ. Կ.-419 
Բառնաբաս-427, 431
Բարթոն Գ. Ա.-120
Բար-Կոխբա-471
Բարսաբա (Հովսեփ)-392
Բարտոն Ջորջ Ա.-155
Բարրոուզ Միլլար-127,  154, 188, 220, 

250, 300, 476
Բեբի-123
Բեդի-123
Բեթթեն-388
Բել-35
Բելլ Հ. Ի.-371
Բեյդ Վ. Ֆ.-104
Բենադադ-226
Բեն-Ամոն (Ուն-Ամուն)-311
Բենիամին բար Իոնա-293
Բենիամին-72, 176, 177 
Բերենիկե-383
Բերիթ-184, 185
Բերոսոս-281, 295
Բերոսոս-41
Բիլալամա-151, 152, 154
Բիր-Ռակեբ-232
Բլիսս-259
Բոոս-83, 104
Բոտտա  Ժ. Պ.-12
Բուրուշխաթումի-98
Բրացիոտիս Պ. Ի.-59, 342, 466, 467, 

468
Բրյուս Ֆ. Ֆ.-423
Բրուտոս-431, 432

Գաալյահ Կորնֆելդ-211, 408
Գադ-182, 234
Գալեն-461
Գաղիոն-439, 440
Գամարիա-269



    485

Գայ Պ. Լ. Օ.-201, 202
Գայիոս Վիբիոս-424
Գայիսոն-448
Գասմի-323
Գարնսթագ Դ.-404 
Գարսթանգ-174, 175
Գեդդ Ս. Ի.-263, 276
Գեդեոն-184, 186, 187, 188
Գեզա Վերմես-358
Գեսամ (Գեշեմ, Գուսամ) Արաբացի-321, 

323, 324, 325
Գիգլամեշ-23, 24, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 46, 47, 56, 57, 278
Գիրիգոր Տաթևացի-8
Գնունիներ-256
Գոթողիա-246
Գոռ-232
Գոտլիբ Շումախեր-217
Գորդոն Լաունդ-201
Գուդեյա տիրակալ-310
Գույյա-83
Գուրոբ-472
Գրենֆելլ-472
Գրետա Խորտ-138, 139, 141

Դագոն-84, 153, 154, 180, 188, 189, 
195, 196, 197

Դայսման Ադոլֆ Դ.-439, 474
Դան-182
Դանիել մարգարե-281, 282, 288, 289, 

290, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 
301, 302, 303, 304, 340, 359

Դավիթ Ն. Ֆրիդման-211, 408
Դավիթ-104, 149, 150, 182, 186, 192, 

193, 194, 195, 198, 199, 230, 376, 
380, 398

Դարեհ I-310, 312, 313, 314, 315
Դարեհ I-336, 337
Դարեհ II-315
Դարեհ III-316, 339
Դարեհ Մարի-302, 303
Դեբորա-184
Դելայահ (Սանաբալատ II)-333
Դելայահ-321
Դեմետրիոս I Սոտեր-351
Դեմետրիոս-445, 448
Դինոկրատոս-447
Դիոդորոս Սիկիլիացի-89, 90, 107, 166, 

274
Դիոն Կասսիոս-426, 432
Դիոնիսիոս-460, 463
Դիոպետեոս-450
Դյակոնով Ի. Մ.-54
Դյուպլեսս Ե.-374 

Դոսիթեոս-408
Դուգերտի Ռ. Պ.-300
Դուդու-120
Դումուզ (Թամմուզ)-56, 57
Դրուսիղա-453

Եբեր-55
Եզեկիա թագավոր-32, 249, 250, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 
261, 274

Եզեկիել մարգարե-279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 304, 333, 334, 335

Եզրաս-125, 240, 277, 305, 307, 309, 
310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 
323, 327, 328, 331, 365

Եթան-194
Ելիասիբ-332
Եղա-238
Եղիա մարգարե-214, 222, 226, 252
Եղիազար-81, 341
Եղիակիմ ( Հովաքիմ, Հովակիմ, 
Հեքոնիա, Հոաքիմ, Իհոքիմ, Հաուք, 
Հաքինու, Յահուդու)-264, 265, 266, 
267, 269, 279, 282, 285, 289, 297

Եղիբահաղ-223
Եղիսաբեթ-390, 455
Եղիսե մարգարե-222, 227, 252
Ենոս-55
Ենոք (Հանոխ)-58
Եպիփան Կիպրացի-53
Եսայի մարգարե-7, 8, 9, 215, 236, 241, 

247, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 
258, 260, 273, 275, 293, 307, 358

Եսավ-82, 375
Եսթեր-330, 331, 335, 337, 338, 357
Եվա-25
Եվիլմարոդաք (Ամիլ-Մարդուք)-289, 290
Եվիլմարոդաք-264
Եվսեբիոս-59, 343, 426
Երաստոս-441, 442, 469
Երեմիա մարգարե-111, 181, 189, 262, 

267, 268, 269, 270, 271, 272, 279, 
280, 285, 286, 287, 288, 296, 304, 
329, 330, 331

Երմաս-469
Եփրոն Քեթացի (Քետացի)-71, 77 

Զաբուղոն (Զաբիղանին)-72
Զակքեոս-413
Զաքարիա մարգարե-312
Զաքարիա քահանա-419
Զելլին-185
Զենոն-321, 322, 340
Զևս-403, 431, 460, 461
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Զինոդոր-425
Զորոբաբել-308, 312

Էա աստված-35
Էբերս-118
Էդվարդ Գ. Աչեսոն-134
Էդվարդ Կյեր-478
Էդվարդ Մեյեր-312 , 454
էթնարքոս-376
Էլ-224
Էնգբերգ Ռ.-128 
Էնիլ դից-35
Էն-մեն-բարագեսի-56
Էն-մեն-լու-աննա-56
Էռնստ Ռայթ-170, 205
Էվպոլիմ-342
Էտանան-56

Թալմի-184
Թամար-80
Թանթանա-312, 313
Թարա-59, 62, 67, 68, 73
Թարգաղ-97, 98
Թեթմոզիս  (Թութմոս I)-137
Թեյլոր Ջ. Է.-60, 255
Թեոդոտիո-391
Թեոդոտոս-388, 389
Թեոդորետոս Կյուրացի-86, 87
Թեոփիլոս Անտիոքացի-41, 137
Թեոֆիլ Գ. Ֆինչես-299
Թի-91
Թիամաթ (Թիամթա, Թամթու)-20, 25,26
Թիգլաթ-պալասար III 

(Թագղաթփաղասար, 
Թգլատպալասար, Փուա կամ 
Փանոք)-215, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 242, 247

Թիգլաթ-պալասար IV-211
Թիլ-281, 282
Թոմպսոն Ջ. Է.-75, 76, 85, 141, 157, 

161, 164, 166, 167, 171, 176, 187, 
194, 196, 202, 203, 212, 216, 223, 
224, 226, 227, 249, 280, 285, 296, 
302, 307, 308, 311, 322, 324, 331, 
332, 333, 342, 350, 358, 360, 385, 
389, 390, 392, 393, 400, 402, 404, 
409, 412, 415, 417, 423, 430, 431, 
433, 442, 454, 456, 457, 475, 479

Թոմպսոն Ռ. Քեմբել-60, 62, 273, 275 
Թուդխալիա (Թութխալիյասա)-99
Թուդխալիա I-100
Թուդխաղ-97
Թութանհամոն-113, 204
Թութմոս III-118

Թութմոս III-135
Թուլլոհ-145
Թուկիդիդես-12
Թուկիդիդես-372
Թուփկիտիլլա-82
Թրեմբելաս-425
Թրեջելզ-368

Ժան դե Ռիկ-45

Իբարտուտու-56
Իզիդա դիցուհի-232, 470
Իլյիչ-Սվիտիչ Վ. Մ.-54 
Իսահակ-72, 76, 77, 79, 83, 84, 101, 

102, 157, 158, 159
Իսմայել-81, 82
Իսրայել-85, 125, 130, 134, 168, 354
Իվանով Վ. Վ.-54
Իրադ (Գայերիդադ)-58

Լաբան-64, 70, 80, 82, 173
Լաբասի-Մարդուկ-297
Լաբյունետոս II-297
Լայն Դ. Գ.-223
Լանգդոն-38
Լեման Մ.-77
Լենտցեն Հ.-305
Լիա-77, 80, 82
Լիպիտ-Իշտրա-74, 151, 153, 154
Լյաշեվսկի-40
Լյուդովիկոս-11
Լյուսանիաս-381, 420, 424, 425
Լոկ-11
Լոպուխին Ա. Պ.-58
Լուկիաս-443
Լուկիոս Հունիոս Գաղիոն (Լուկիոս 
Հունիոս Աննոս Նովատ 
Գաղիոն)-439, 440

Լուկիոս Սերգեոս Պողոս-427, 428, 454

Խադիր-323
Խամսին-140
Խան-Ալլաթ դիցուհի -324
Խոգարդ Դ. Գ.-444
Խոուսոն-429
Խուր-121
Խուր-127

Կաիստրայի գետաբերան-443
Կալիգուլա-379, 381, 382, 383
Կամբյուսես-310, 312, 325
Կայգեր-243
Կայեն (Գեսամի որդի)-324
Կայեն-28, 29, 30,
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Կայիափա-420, 457
Կայլ Մ. Գ.-105, 107, 144, 145, 169, 

249, 265
Կայնան-55
Կանաա-266
Կանդակա-452
Կառլ II-369
Կարստեն Պետեր Թիդ-417, 418
Կեդար-209
Կելսոն Դ. Լ.-413
Կիբելա դիցուհի-459, 463
Կլավդիոս Ռիչ-12, 41
Կլարենս Ս. Ֆիշեր-196, 201, 223, 226
Կլերմոն Գաննո-387, 391
Կլերմոն Գանո-221
Կղեմես Ալեքսանդրացի-23, 421
Կղոդեոս-426, 427, 438, 440
Կյաերս Խ.-181
Կյերան Արևելյան-75
Կյուրենիոս-419, 420, 421, 422, 423
Կյուրոս Մեծ-59, 295, 298, 301, 303, 

304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 
313

Կոդեր-294
Կոնիբիար-429
Կոնստանդին Մեծ-414
Կոռնելիոս-411
Կոստանդին ֆոն Թիշենդորֆ-368, 369
Կուպեր-102
Կուսպիոս Փուդաս-427
Կուրպազախ-82
Կրաելինգ Գ.-303
Կրոուգոր Ջ. Բ. -223
Կրոուֆտ  Ջ.-231

Հաթշեփսուտ-91
Հակոբ (Հակուբիլին)-72
Հակոբ Մծբնացի-46
Հակոբ նահապետ-64, 70, 72, 76, 77, 80, 

82, 83, 84, 85, 114, 115, 117, 123, 
124, 127, 149, 150, 158, 159, 173, 
375, 452

Հակոբ-խուր-127
Հակոբյան Պ.-42
Հակոբոս-382, 384
Հակուուքին-265
Համան-335, 338
Համմուրաբի(Համուրապպի)-50, 66, 74, 

75, 80, 90, 97, 99, 100, 103, 151, 
152, 153, 154, 155, 157

Հանտ-472
Հաու-294
Հաուպերտ-269
Հարրոու Դանկան Ջ.-320

Հեզաբել-221, 222, 223, 224, 225, 227
Հեղի-191
Հենրի Լեյարդ-12, 228, 253, 273
Հենրի Կրեսուիկ Ռոուիլսոն-12, 295
Հենրի Ռոուիլսոն-314
Հենրի Օ.-100
Հենրի Ֆրանկֆորտը-30
Հենրիխ Ե.-305
Հենրիխ Լենզե-24
Հենրիխ Հայնե-9
Հեու-227, 228, 229, 230
Հեսու քահանայապետ-312
Հեսու-7, 70, 126, 173, 174, 175, 176, 

181, 187, 190, 214, 221, 264, 279, 
476

Հերակլես-327
Հերկուլանիում-472
Հերմես-431
Հերոբովամ I-213, 221
Հերոբովամ I-217, 218, 223
Հերոբովամ II-217, 221, 230, 233
Հերոդոտոս-50, 53, 124, 175, 207, 288, 

292, 295, 297, 336
Հերոնիմոս-409, 414
Հերովդես (Մակիմայի որդի)-465
Հերովդես Ագրիպպաս I-381, 382, 383, 

384, 410, 413
Հերովդես Ագրիպպաս II-384, 453
Հերովդես Անտիպաս-375, 378, 379, 

380, 381, 410, 417, 419, 461, 471
Հերովդես Արքեղայոս-378, 379, 380, 

383, 386, 387, 393, 398, 399, 400, 
401, 404, 410, 411, 412, 413, 420

Հերովդես Փիլլիպպոս II-378, 379, 381, 
382, 383, 406, 407

Հերովդես-159, 318, 351, 355, 374, 375, 
376, 377, 378, 379

Հերովդիա-381, 382
Հեքոնիա-264, 267
Հիպպակոս-398
Հնեմհոթեպ-149
Հնեմհոթեպ-92
Հոբ-8, 342
Հոբաբ-160
Հոբաղ-222
Հոբաղ-29
Հոգարտ-472
Հոթոր (Հռագուել)-160
Հոմերոս-372
Հոսափատ-245
Հոսիա-261, 263, 264
Հովաբ-149
Հովաթամ-249
Հովաս-227, 230
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Հովարդ Քարթեր-114
Հովաքազ-229, 230, 264
Հովհան Ոսկեբերան-9, 48, 86, 407
Հովհաննես I Հյուրկանոս-347, 349, 350, 

351, 352, 456
Հովհաննես Աստվածաբան-243, 365, 

369, 370, 371, 382, 384, 391, 393, 
399, 402, 408, 411, 412, 415, 416, 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 
462, 464, 466, 467, 474

Հովհաննես Կարապետ-381, 420
Հովհաննես Հյուրկանոս II 

(Հասմոնյան)-352, 375, 376
Հովհաննես Մկրտիչ-419
Հովնաթան-344, 348
Հովնան-273, 332
Հովնանե Բեն Հեզքել-392
Հովնանե-288
Հովսեպոս Փլաբիոս-41, 53, 58, 68, 108, 

115, 226, 281, 318, 332, 336, 341, 
342, 345, 352, 377, 380, 382, 384, 
393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 422, 427, 436, 450

Հովսեփ-78, 103, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
148, 149, 231, 378, 380, 390

Հորամ-227
Հորացիոս-374
Հորվարդ Ֆ. Վոս-273, 371
Հորտ Ֆ. Ի. Ա.-373
Հորտ Ֆ. Ջ. Ա.-432, 433
Հուդա (Մատաթիայի որդի)-344, 345
Հուդա (Յակուդա)-80, 230, 260, 266, 

281, 297, 369, 390, 391, 392, 452
Հուդա Մակաբայեցի-347
Հուլիա-382, 407
Հուլիոս Կեսար-372, 375, 380, 432, 437, 

449, 468, 469
 Հուղիա-469
Հուստինիանոս-147, 403, 413
Հռութ-83, 104

Ղազարոս-390, 415, 416, 455
Ղամեք (Լամեք)-58, 150
Ղովտ-59, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 

106, 109
Ղուկաս ավետարանիչ-14, 244,  370, 

381, 386, 389, 394, 397, 401, 413, 
417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 
428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 443, 445, 
446, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 
470, 475

Ղուկաս Էլլադացի-291

Մաաքա-245
Մագեն Բրոշ-457
Մադիան-160
Մազար Բ.-397 
Մաթա (Մաթանիա)-392
Մաթթան-246
Մաթթանիա-269
Մաթուսաղա-55
Մալլոուան Մ. Ե. Լ.-273
Մակ-Այվեր-452
Մակարիոս Երուսաղեմացի-414
Մակդոնալդ Ու. Ա.-439
Մայներցգագեն-78
Մանայեմ (Մենահիմ)-233, 234, 235, 

236, 240
Մանասե-234, 260, 261
Մանեթոն-116, 137
Մասեկ-81
Մատաթիա-344, 345
Մատթեոս ավետարանիչ-10, 365, 370, 

374, 375, 377, 378, 379, 381, 382, 
385, 386,  390, 393 394, 399, 401, 
402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
413, 416, 417, 418, 420, 472, 475

Մարդուկ աստված-20, 22, 292, 294, 
298, 305

Մարթա-391, 455
Մարիամ (Ղազարոսի քույր)-415
Մարիամ (Մաթայի դուստր)-392
Մարիամ սուրբ-378, 380, 391, 455
Մարիամնա-376, 381, 383, 398
Մարկոս (Բառնաբասի եղբորորդի)-427
Մարկոս ավետարանիչ-370, 381, 382, 

386, 401, 402, 405, 406, 408, 409, 
413, 415, 467

Մարոդաք Բաղդան -257, 258
Մաքս Մյուլլեր-52
Մեանդրոս-226
Մեթթաանիա (Սեդեկիա)-264, 266, 267, 

268, 271
Մելքիսեդեկ-96
Մեղքոմ-260, 263
Մենդելսո ն Ի.-103 
Մերի-Ռան-120
Մերնեբթան (Մերնեպտան կամ 
Միրնբատիհ)-135

Միկ Թ. Ջ.-29
Միշնա-401
Մողոք դիք (Մուղյուք կամ Մաղիք)-248
Մոնթգոմերի-304
Մոնտգոմերի  Յ.-212
Մոսա-221, 222
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Մովսես (Ք. ա. 1500-1400 թթ.)-153
Մովսես (Ք. ա. մոտ 1450 թ.)-156
Մովսես Խորենացի-12, 31, 215, 256, 

288
Մովսես մարգարե-11, 19, 20, 20, 23, 24, 

32, 37, 48, 77, 84, 90, 95, 101, 104, 
113, 121, 125, 132, 133, 134, 136, 
137, 139, 140, 141, 145, 147, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 
168, 169, 171, 172, 173, 261, 355, 
365, 384, 402, 409, 410, 478

Մուհամադ-ադ-Դիբ-352
Մումիա-437
Մուշեղյան Ա.-31
Մուրթքե-330, 335

Յաբին-184
Յահուդան Ա.-119 
Յամին-209
Յանգխամ-121
Յաոշ-270
Յասոն-434
Յասպեր Մասկալին-44
Յիգայել Յադին-175, 202, 237
Յուպիտե-456

Նաբոնիդ-12, 51, 262, 262, 290, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
304, 307

Նաբոպալասար-276, 281, 282
Նաբուգոդոնոսոր II-50, 53, 262, 264, 

265, 267, 270, 279, 280, 281, 282, 
284, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
302, 303, 304, 305, 309, 311, 318, 
334

Նաբուետր-265
Նայտ-119
Նաշվի-79
Նապոլեոն-12, 135
Նասրաք (Նասրոք)-275
Նավե-173, 174, 176, 214, 279, 476
Նավիլլ-129
Նավում մարգարե-214, 273, 275, 276
Նաքոր-59, 67, 68, 69
Նեբրոթ-53
Նեեմի-309, 310, 312, 315, 316, 317, 

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 327, 328, 329, 330, 331, 332

Նելսոն Գլյուկ-95, 97, 106, 160, 161, 
210, 211, 245, 246, 477

Նեսրաք դիք-256
Ներգեղ Սարասար (Ներգալ-

Շարեցեր)-296, 297
Ներիա-269
Ներոն-384, 396, 406, 440, 453
Ներսես Շնորհալի-8
Նեքավով-263, 264
Նիկոլայ II-43
Նիկողայոս Դամասկացի-41
Նինուրտուա-158
Նիրան-323
Նոյ-31, 32, 34, 36
Նուգույա-80
Նուրի-43

Շամաշ-262, 263
Շամշի Ադադ I-102
Շամպոլյոն-12
Շարուհի-149
Շեդեր Հ. Հ-312
Շեմա-217
Շեֆֆեր Կլոդ Ֆ. Ա. -153, 165
Շիղա-434
Շիր Տ. Լ.-441 
Շմավոն Մակաբայեցի-344, 348, 351, 

390
Շմիդտ Վ.-52 
Շուբադ-63
Շուտրուկ-Նախունտ-257
Շպիգելբերգ-244, 245
Շտեյնդորֆ-218

Չարլզ Լեոնարդ Վուլլի-38, 39, 40, 59, 
60, 62, 63, 68, 69

Չարլզ Հյուլիտտ-418
Չարլզ Ուիլբուռն-330

Պաբրաս-348
Պանդեմոսյան Աֆրոդիտե-442
Պավսանիաս-107, 293, 435, 436
Պատրոբա-469
Պարույր Սկայորդի-215
Պարրո Ա.-66 
Պեդրո Բերրուգետե-192
Պեկիսոս-470
Պենտափրես-112
Պետափրես-117, 118, 120, 125
Պետրոնիոս-435
Պետրոս-369, 382, 384, 402, 406, 408, 

409, 452
Պերդիկկոս-349
Պիեռ Կորտեժյանի-136
Պիեռ Մոնթե-130
Պիկսներ-407
Պիղատոս Պոնտացի-380, 381, 382, 

393, 394, 400, 412, 419, 455
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Պլամմեր Ա.-425
Պլատոն-372
Պլինիոս-421
Պոզներ Գ. -102
Պոլ Էմիլ Բոտտա-242
Պոլիգնոտոս-326
Պողոս առաքյալ-7, 366, 384, 388, 392, 

400, 406, 411, 412, 416, 425, 427, 
429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
445, 448, 449, 451, 453, 458, 468, 
469, 470, 474

Պոմպեոս-345, 389
Պոչաևցի Ս. Հոբ-40
Պոպիլուս-453
Պոսեյդոն-441
Պորկիոս Փեստոս-384, 394, 395, 453
Պուշկին Ա. Ս.-181, 461 
Պսամետիկոս I-286
Պսենամունիս-470
Պտղոմեոս I Սոտերիոս-341, 350
Պտղոմեոս II Փիլադելփոս-322, 340, 

341, 343
Պտղոմեոս V-350
Պտղոմեոս-137, 425
Պրիսկիղա-437, 438
Պրիտչադի Ջ. Բ.-79

Ջեկ Ֆինեգան-241
Ջեյմս Էրվին-46
Ջեյմս Լեսլի Ստարկեյ-254, 268
Ջեյմս Ջոնսի-140
Ջոզեֆ Հորներ-234
Ջոզեֆ Պ. Ֆրի-28, 52, 88, 89, 91, 92, 

95, 104, 106, 110, 111, 129, 134, 
146, 156, 167, 168, 197, 218, 226, 
232, 236, 250, 269, 285, 296, 322, 
338, 433, 434, 440, 479

Ջոն Թրավեր-250
Ջոն Հոպկինս-476
Ջոն Ուիլսոն-134
Ջոն Ռայլենդս-369, 371, 372, 454
Ջոսեր-93, 122
Ջորջ Ռայներ-223
Ջորջ Սմիթ-51
Ջորջ Քամերոն-314

Ռաբինովիչ Ի.-324 
Ռագավ-68
Ռահաբ-174
Ռամա-58
Ռամզես (Ռե տաճարի)-120
Ռամզես II (Սեզոստրիս)-129, 130, 131, 

132, 135, 136, 138, 199

Ռամզես III-109
Ռամի Արավ-407
Ռամսեյ Ու. Մ.-419, 420, 421, 423, 424, 

425, 426, 427, 428, 429, 430, 439, 
451, 458, 460, 464

Ռայթ Գ. Ե.-410, 411
Ռայմոնդ Պ. Դուգերտի-300
Ռայմոնդ Վայլլի-388
Ռայտ Գ. Էռնստ-185, 348
Ռասոն (Ռեզոն)-236, 236, 237, 247
Ռաքել-64, 80, 82
Ռաֆայել-44
Ռեբեկա-66, 77, 79, 452
Ռենդլ Շորտ Ա.-286, 374
Ռեում Բաալտիմ-331
Ռիմ-Սին-100, 303
Ռիչարդսոն Ռ. Բ.-437 
Ռոբերտ Կոլդվեյ-265, 290, 294
Ռոբերտ Մոնդ-330
Ռոբերտս Կ. Գ.-369, 454
Ռոբերտսոն Ա. Թ.-52
Ռոբինսոն Գ. Լ.-218 
Ռոբովամ-217, 218, 244, 245
Ռոուլի Գ. Գ.-85
Ռուբեն-234
Ռուդոլֆ Հեբերդեյ-444

Սալահեդդին-403
Սալմանասար (Սաղմանասար III)-214, 

228, 229, 239
Սահրա-323
Սաղմանասար V-215, 240, 241
Սաղոմե-381, 382, 383, 391, 455
Սամանասար (Շեշբացար)-308
Սամեր-220
Սամուել մարգարե-190, 191, 192
Սամփսոն-180
Սանաբալատ (Սինուբալլիտ)-321
Սանաբալատ I-333
Սանաբալատ III-333
Սանասար (Շարեցեր)-275
Սանքինիաթոն-108
Սավուղ-191, 194, 195, 196, 197, 198, 

279
Սարա (Սառա)-59, 77, 80, 81, 91, 160
Սարասար-256
Սարգոն I (Նարամ-Սին)-62, 262
Սարգոն II -215, 239, 240, 241, 242, 

243, 251, 252, 317
Սարդուրի II-31
Սափան-261
Սափիրա-452
Սափիրե-391
Սեբեոս-288
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Սեթի I-121, 136
Սեթի II-123, 138
Սելեմյահ-321
Սելևկոս I-345
Սելլասար-99
Սեհոն-70
Սեմ-55
Սենեկա Ավագ-439, 440
Սենեկա փիլիոփա-439, 440
Սենեքերիմ (Սինաքերիբ, 
Սեննաքիրիմ)-242, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 273, 274, 275, 
277

Սենուսերթ-131
Սենտիոս Սատուրն-385, 423
Սեսիլ-330
Սեսոստրիս-22
Սերգիա Պողոս-427, 428
Սերուք-66, 68, 73
Սեփորա-160
Սթիվենսոն-205
Սիբիլլա-461
Սիդնեյ Սմիթ-300
Սիմոն մոգ-412
Սիմոն-392
Սիմոնս Ս.-405 
Սինաքերիբ-211
Սինլիքեուննինի-47
Սինու աստված-305
Սինուհեթ-70, 73, 172, 173
Սիսարա-149
Սկիտ Տ. Կ.-371
Սոկրատես-436
Սողոմոն թագավոր-161, 198, 199, 200, 

201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 
237, 262, 279, 284, 285, 310, 343, 
401, 457

Սոմերս-11
Սովա-239
Սուլուլի-Իշտար-83
Սուկենիկ-250, 391, 408
Սուսակիմ (Շեշենոկ I)-218, 219
Սուսակիմ (Շեշենոկ III)-244
Սուրբ Երրորդություն-27, 37, 49
Սուրբ հոգի-19
Սոփոնիա մարգարե-276
Սոֆոկլես-436
Սպեյսեր Ե. Ա.-25
Սպինոզա-11
Սվետոնիոս-426, 438
Ստաքես-469
Ստերրեթ Ս.-431 
Ստև Ա. Մ.-405 

Ստեփանոս սուրբ-388, 389 
Ստրաբոն-108 
Ստրաբոն-428, 429

Վալտեր Մայեր-27
Վակհիդ-347
Վաղոսիս-332
Վայդներ Ե. Ֆ.-265 
Վայզման Դ. Զ.-266, 302
Վանսան-456
Վասիլիադիս Ն.-12
Վասիլիադիս Ն.-49
Վացինգեր Ս.-408 
Վելլաս Վ. Մ.-115
Վենսան Լ. Գ.-399, 400, 405
Վեսպասիանոս-396
Վերներ Կելլեր-45, 129, 140, 145, 252, 

277
Վիբիուս Սալ յուտարիուս-445
Վիլյամ Ռամսեյ-14
Վլադիմիր Ռոսկովիցկի-43, 44
Վոլտեր-11
Վուդ Ջ. Թ.-444, 446 
Վուդվորդ Ա. Վ.-441
Վուլու-79

Տաբել-236
Տակիտես-372
Տակիտես-421
Տակիտոս-426
Տատիանոս-137
Տարմիյա-83
Տեր, տես նաև Աստված -34, 109, 141, 

145, 159, 166, 229, 243, 258, 261, 
272, 276, 279, 286, 293, 305, 306, 
312, 333, 360, 361, 366, 386, 390, 
393, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 
405, 406, 409, 410, 412, 415, 437, 
455, 457, 462, 465

Տերենտիոս-374
Տեր-Միքելեան Արշակ -11
Տիբերիոս Հուլիոս Ալեքսանդր-427
Տիբերիոս-381, 382, 383, 386, 413, 419, 

425
Տիմոթես-7, 441
Տիսսեն-467
Տիտոս-319, 394, 395, 396, 397, 401, 

471
Տոպորով Վ. Ն.-54
Տուբիա (Տուբիահ)-321 , 322, 323, 346
Տրայանոս-461
Տրդատ թագավոր-288
Տրեմբելաս Պ. Ն.-373
Տրիփոս-469
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Տրոյանոս-370
Տրոփիմոս Եփեսացի-388

Ցադոկ-353
Ցերիբահաղ-223
Ցիցերոն-429

Ուեստկոտ Ֆ.-373 
Ութ-Նապիլտիմ-31
Ութ-Նապշտիմ
Ուիլյամ Բարկլեյ-458
Ուիլյամ Ֆլինդերս (Ֆլայնդերս) 
Պետրի-12, 32, 112, 146, 286, 472

Ուլմարոդաք (Եվիլմարոդաք, 
Եվիլմերոդաք)-296, 297

Ումմանմանդ-98
Ունու-Ամոն-181
Ուորեն Չ.-12
Ուտնափիշտիմ-40
Ուր Նամմու-51, 62
Ուրբանոս-469
Ուրի Նաննար (Նաննան, Նա-ան-
նան)-50, 52, 63, 65, 66

Փաաթմովաբ-323
Փակեե-215, 237, 238, 247
Փակեիա-236
Փաղեկ-67
Փասայել-398
Փավստոս Բուզանդ-288
Փենրոուզ  Հ.-107
Փիլադելփիա-346
Փիլադելփիոս-322
Փիլիպպոս I-382, 
Փիլիպպոս առաքյալ-411, 412, 452, 468, 

474
Փիլոն Ալեքսանդրացի-342, 394, 451
Փիլոստրատոս-436
Փիղողոգոս-469
Փիտ Տ. Էրիկ -120
Փիփի I-173
Փսոմփթոմբանե-120

Քալքոլ-193
Քամ-53
Քեդման Լ.-387
Քեթթուրա-160
Քեթլին Քենյոն-157, 271, 318, 319
Քեղքիա-261
Քեմփբել-326
Քիթչեն Կ. Ա.-93, 97, 106, 111
Քինգ Լ.-273
Քինգսբորոուլորդ-175
Քիրամ-199, 206, 208

Քլեյն Ֆ. Ա.-221
Քոդողագոմոր (Քեդորլաոմերոմ)-95, 97, 

100
Քոթիլ-209
Քոլ Գ.-408
Քուդուրմաբուգա-100
Քութուչուլուշա I-100
Քուսարսաթեմ-186
Քսենոփոն-295, 430
Քսերքսես I (Ասսուիր)-315, 335, 336, 

337, 338, 377
Քրայելինգ-407
Քրեստո-438
Քրիստոս (Մեսիա)-8, 22, 138, 159, 162, 

175, 360, 361, 365, 367, 368, 371, 
374, 377, 380, 386, 389, 393, 394, 
399, 400, 405, 406, 407, 408, 409, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
420, 421, 422, 423, 436, 438, 445, 
455, 456, 459, 460, 466, 468, 470, 
473, 481

Օգ-70
Օգոստոս Օկտավիանոս-159, 375, 376, 

379, 382, 386, 406, 407, 411, 412, 
419, 420, 428, 432, 443, 449, 460

Օզիա (Օզիաս, Ազարիա)-230, 233, 246, 
247, 249

Օլբրայթ Վիլյամ Ֆ. -15, 73, 76, 92, 99, 
103, 105, 121, 125, 129, 130, 132, 
143, 144, 150, 153, 169, 174, 177, 
178, 183, 184, 188, 189, 192, 193, 
194, 195, 196, 198, 200, 205, 212, 
223, 240, 245, 250, 265, 268, 272, 
285, 288, 302, 305, 309, 312, 323, 
327, 331, 343, 366, 384, 388, 389, 
400, 419, 420, 456, 476, 480

Օլմստեդ Ա. Տ.-478
Օպենհեյմ Ա. Լ.-102
Օսե մարգարե-230, 238, 239, 240, 260
Օտտո Բենդորֆ-444
Օտտո Եսպերսեն-52
Օրֆալի Գ.-408 
Օքոզիա-227, 246

Ֆայֆեր-190, 204
Ֆելիքս-452
Ֆերնան Նավարրա-44, 45
Ֆիլսոն Ֆ. Վ.-410, 411
Ֆիցջերալդ Գ. Մ. -196
Ֆլայնդրես Փեթրի-112
Ֆլորոս-395
Ֆրեդերիկ Քենյո ն-370, 371, 477, 479
Ֆրիդրիխ Պարրոտ-42
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 Աբենեզր-189
Աբիլա-416
Աբիլաքք-236
Աբիլենե-381, 383, 420, 424
Աբուսիմբլեյ-135
Ագորա-440, 443
Ազեկա-270
Ազոտ-182
Ազոտոս (Աշդոդ)-188, 251, 252
Աթենք-115, 326, 429, 435, 436
Աթ-Թելլո-407
Ալ-Ազարիա-416
Ալալախ-94, 191, 192
Ալեքսանդրիա-59, 340, 341, 344, 369, 

435, 447, 451
Ակրոկորնթոս-442
Ահմեթա-313
Աղե քաղաք-246
Ամառնա-171
Ամերիկա (նախակոլումբոսյան)-31, 38
Ամման-188, 322, 346
Ամմոն-237, 248, 322
Ամմու-89
ԱՄՆ-15, 25, 28, 40, 60, 168, 386, 405, 

406
Այասսոլուկ գյուղ-459
Այենոն-456
Այն Հավարա-146
Այնուն-456
Անգլիա-38, 60
Անկարա-71
Անոբ-173
Անտիոք-378, 406, 426, 427, 429
Անտոնիա ամրոց-399, 400
Անտոնիա ամրոց-455, 456
Աշդուդիմմու-252
Աշշուր-68
Ապողղոնիա-436
Ապսու-25
Ասիա-117, 143, 215, 307, 432, 443, 

449, 459
Ասկաղոն-248, 345
Ասոր ամրոց-237
Ասոր-112, 175, 184, 237, 284
Ասորեստան-102, 148, 199, 214, 215, 

225, 226, 228, 229, 233, 234, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 247, 251, 

252, 256, 257, 258, 260, 263, 275, 
276, 279

Ասորիք-66, 69, 70, 89, 97, 98, 99, 114, 
116, 117, 142, 143, 156, 186, 206, 
212, 233, 242, 247, 248, 266, 281, 
345, 366, 382, 404, 405, 417, 419, 
421, 422, 423, 471

Ասուան-122, 330, 452
Ասուանի ամբարտակ-135
Ասուր-200, 201, 202, 203, 206
Ավարիս (Պեր-Ռամզես)-113, 127, 130
Ավդատե-416
Ավետյաց երկիր-99, 155, 159, 173, 213, 

279
Ավնանիա-378
Ավստրալիա-31
Ատտիկա-326
Արաբական անապատ-277
Արաբական թերակղզի-416
Արաբիա-246, 300, 301, 323, 324, 325
Արադ-334
Արակ-ալ-Ամիր-322
Արակ-ալ-Էմիրա-346
Արարատ լեռ-40, 41, 42, 43, 44, 48
Արարատի երկիր-256
Արգիշտիխինիլի-31
Արեգ-286
Արևելյան Միջերկրական-53
Արևմտյան Ասիա-148
Արմավիր-31
Արվարդ-266
Արրափխի-68
Արփաչիե-28
Արփաքսադ (Արփախշադ)-68
Արքաների հովիտ-138
Աքաբ-277
Աքաբա ծոց-208, 209
Աքաբայան նեղուց-160
Աքայա-436, 437, 439, 440, 470
Աքքադ-61, 67, (շումերերեն Կի-ուրի)
Աֆրիկա-209

Բաալաթ-203 
Բաբ-ադ-Դրա-106
Բաբ-ադ-Դրայ-95
Բաբելոն (Աքքադ-266)-12, 37, 42, 54, 

75, 53, 54, 61, 64, 66, 67, 74, 97, 98, 

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
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125, 262, 264, 265, 266, 267, 279, 
280, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 
304, 305, 307, 308, 313, 314, 316, 
317, 329, 330, 339, 377, 451

Բաբելոնիա-68, 69, 80, 102, 233, 235, 
257, 262, 283

Բադ-տիբիրա-58
Բալթիմոր-15
Բահր Լուտ-108
Բաղդադ-30, 62, 67, 151, 152
Բասրա-60, 255
Բեէղսեպփոն-143
Բեթանիա-415, 416
Բեթել-85, 88, 112, 176, 177, 183, 185, 

195, 217, 231, 344, 350, 351
Բեթ-Զուր-328
Բեթղեհեմ-90, 374, 410, 413, 414
Բեթորոն-203, 210
Բեթսամյուս-202
Բեթսայիդա-382, 407, 409
Բեթ-Սան (Սկյութոպոլիս)-345
Բեթսան (Սկյութոպոլիս)-95, 176, 195, 

196, 197,198, 218, 416
Բեթսուր (Բեթսուրա, Կիրբեթ-ատ-
Տուբակա)-309, 345, 346, 347, 348

Բեթփագե-416
Բեյրութ-378
Բենի Հասան-89, 149, 150, 193
Բեռլին-461
Բերեա-378
Բերսաբե-245
Բերրի մահիկ-277
Բիբլոս-94, 181, 199, 206, 265, 334, 378
Բիրկեթալ-Համրա-319
Բիրս Նիմրութ-50
բլուր, հին Ուր)-60, 297
Բողազ-Քյո-71
Բութանիա-432

Գաբաա-178, 194, 195, 196, 245
Գաբավոն-175, 218
Գադարա-416
Գազա-180, 208, 248, 252, 345
Գազեր (Գազարա)-200, 201, 202, 203, 

345, 346, 348
Գալիլիա լիճ-411
Գալիլիա-70, 236, 237, 376, 378, 380, 

381, 407, 410, 416, 420, 465, 471

Գաղաադ-237
Գաղատիա-421
Գաղղիա-381, 393
Գամիր (Գամիրք կղզի)-111
Գայի-88, 173
Գանգիտ գետ-433
Գասիոնգաբեր-208, 209, 245, 247, 284
Գարիզիմ լեռ-184, 456
Գեբ ամրոց-330, 332
Գեբաղ-199
Գեթ-231
Գեհոնի աղբյուր-258, 320
Գեղբուա-194
Գենեսարեթ լիճ-408
Գեննեսարեթ լիճ-175
Գեսեմ (Գոսոմ)-126, 127, 128, 131, 154, 

172
Գերասա-416
Գերարա-109, 180
Գերզա-321
Գեփ-252
Գիբա ամրոց-219
Գոզա-240
Գողգոթա-399
Գոմոր-95, 103, 104, 106, 107, 109, 293

Դամասկոս-215, 219, 226, 227, 228, 
229, 237, 238, 247, 353, 355, 378, 
416

Դան-96, 217
Դեդան-323, 324
Դելտա-324
Դելֆի-440
Դեկապոլիս-416
Դեյր-ալ-Բահրի-91
Դեյր-ալ-Մեդինա-138
Դերբե-429
Դիլբաթ-72
Դոբան (Դեբոն)-221
Դուրա-Եվրոպոս-471
Դոփա կամ Ռափա-146

Եգիպտոս-23, 30, 60, 70, 83, 84, 85, 88, 
92, 93, 94, 110, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 
124, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 
134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 147, 149, 154, 168, 171, 
177, 193, 199, 213, 218, 239, 244, 
252, 253, 263, 264, 267, 271, 272, 
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280, 285, 286, 287, 307, 311, 314, 
315, 321, 322, 323, 330, 331, 332, 
338, 341, 343, 344, 356, 359, 366, 
369, 370, 379, 418, 421, 422, 424, 
435, 450, 451, 452, 465, 467, 472, 
478

Եդոմ-99, 123, 161, 237, 248, 252, 198, 
325, 347, 378, 478

Եզեկիայի թունել-259
Եթովպիա-131, 142, 452
Ելաթ (Ելոթ)-208, 209
Ելոն-218
Եկատերինա վանք-133, 134, 147, 369
Եկբատան-313
Եկրոն (Ակկարոն)-252
Եղիմ-146
Եմաթ Ռաբա-231
Եմեն-209
Ենոմի ձոր-258, 260
Ենոք-28
Եվրոպա-71, 434, 472
Երիքով-95, 134, 149, 173, 174, 413
Երկգետ-69
Երուսաղեմ-15, 32, 43, 77, 78, 88, 104, 

200, 202, 203, 204, 205, 210, 213, 
217, 231, 237, 247, 249, 250, 255, 
256, 258, 264, 267, 268, 269, 271, 
272, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 
284, 288, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 323, 325, 326, 328, 331, 332, 
341, 344, 346, 347, 353, 375, 376, 
378, 379, 380, 384, 388, 391, 392, 
394, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 
404, 405, 412, 415, 427, 456, 470, 
471

Եփեսոս-438, 443, 446, 448, 449, 450, 
451, 458, 459

Եփրատ գետ-35, 40, 42, 49, 61, 67, 68, 
69, 189, 198, 214, 263, 264, 280, 
290, 294, 295, 312, 318, 416, 471

Եփրատի հովիտ-66
Եփրեմի լեռներ-238

Զավիաթ-ալ-Մայթին-340
Զմյուռնիա-459, 460

Էգեյան ծով-110, 111
Էգեյան կղզիներ-111
Էգինա-326

Էդեսսա (ասորերեն` Ուրֆա)-68, 69
Էդֆու-340
Էլամ (Ելամ)-97, 98, 100, 102, 257
Էլեփանտին կղզի-122, 287, 288, 330, 

331
Էշնուաննա-30, 74, 151, 153, 154
Էջմիածին-42, 46
Էրիդու-56, 58 
Էրման Ա.-120 

Թադգղում-97
Թամար-203
Թանաք-174, 218
Թանիս-130, 143
Թարա (Թերխա)-68
Թարսիս-209, 210, 245
Թեբե-113, 118, 128, 138, 181, 193, 

292, 311
Թեթսամյուս-188
Թել Հերմելեյ-152
Թել-Ասմար-151
Թել-Ավիվ-180, 280, 311
Թելեյլաթ-ալ-Հասսուլի-95
Թելլ- ալ-Մուկղայրե (Ձյութե
Թելլ-ադ-Դուվեյրե-268
Թելլ-ալ-Ամառնա-118, 172, 177
Թելլ-ալ-Էզ (Աիալոն)-202
Թելլ-ալ-Հուսն-196
Թելլ-ալ-Մասկութ-129, 144
Թելլ-ալ-Մասկութ-130
Թելլ-ալ-Մութեզելլիմ-201
Թելլ-ալ-Ռետաբա-130
Թելլ-ալ-Ֆուլ-195
Թելլ-Ակսաս-130
Թելլ-Ակսաս-187
Թելլ-ան-Նասբ-344
Թելլ-ան-Նասբա-326
Թելլ-ան-Նասբիհ-104
Թելլ-Ասմար-30
Թելլ-ար-Ռիմախ-230
Թելլ-Բեյթ-Միրսիմ (Դաբիր)-105, 168, 

169, 173, 202, 265
Թելլ-Դեֆենահ-286
Թելլ-Թայնաթ-205, 206
Թելլ-Խում (Թանխում)-408
Թելլ-Կազիլ-180
Թելլ-Կազիլե-311
Թելլ-Կազիլեհ-209
Թելլ-Հասսունա-29
Թելլ-Շեվ-202
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Թելլ-Սանդա-Հաննան-343
Թեկուա-231
Թեյմա քաղաք-299
Թեյմա օազիս-298
Թեսաղոնիկե-434, 435
Թերգաղ (Թիդ’ալ)-99
Թեփե-Գավրա-25
Թիմսահ լիճ (Կոկորդիլոսների լիճ)-126
Թիֆլիզ-11
Թյուատիր-434, 461, 462
Թոբել-Կայեն-58
Թուրքիա-40, 43, 44, 46
Թրակիա-339

Իլինոյս-28
Իկոնիոն-429, 430
Իսոս-339
Իսպանիա-210, 418, 421
Իսրայել (Բիթ-Ումրի)-19, 32, 61, 76, 83, 

105, 128, 144, 145, 146, 147, 156, 
159, 166, 173, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 186, 189, 191, 
194, 199, 200, 213, 214, 215, 216, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 
234, 236, 237, 241, 243, 244, 276, 
279, 282, 286, 304, 309, 317, 366, 
397, 450, 480

Իտալիա-326, 372, 389, 405, 413, 438
Իտուրացիների երկիր-381
Իտուրիա-378
Իրան-40, 44, 102
Իրաք-48, 50, 67, 68, 69, 230, 275, 322, 

366

Լագաշ-310
Լավոդիկե-464
Լատակիա (Լաոդիկե)-378
Լարակ-56
Լարաքա-58
Լարսա-99, 100
Լաքիս-173, 188, 253, 254, 259, 268, 

269, 270
Լեբնա-173
Լեյդեն-405
Լիբանան-206, 207, 310, 311
Լիդիա-77, 434, 461, 462
Լիկայոն-429, 430
Լիկոս գետ-464
Լիտվա-31

Լյուստրա-429, 430, 431
Լոնդոն-20, 253, 451
Լուկսոր-136
Լուքսոր-218, 418

Խաթթի երկիր-266
Խամաֆ (Խամաթ)-205
Խառան-59, 65, 66, 68, 69, 72, 79, 87, 

88, 102, 277, 298
Խարտում-452
Խորասաբադ-242
ԽՍՀՄ-40, 44

Կադես-144, 171
Կահիրե-45, 89, 113, 136, 149, 287, 

330, 343, 451, 472
Կամպանիա-372
Կայեն-58
Կանա (Հիրբեթ Կանա)-410, 411
Կապադովկիա-98
Կապտարա կղզի-112
Կառնակի տաճար-218, 244
Կատնա-98, 102
Կարիաթարիմ-189
Կարիաթ-Զեֆեր (Սեֆեր)-249, 265
Կարմիր ծով-143, 144, 145, 160, 208, 

314, 416
Կարքեմիշ-60
Կափառնայում (Կեփար Նաում)-407, 

408, 409, 410, 411, 465, 471
Կաֆտոր-111
Կեդար-324
Կեդրոնի հովիտ-258
Կենտրոնական Եգիպտոս-118
Կեսարիա (Պանես)-345, 382, 389, 383, 

406 
Կիլիկիա-423
Կիպրոս կղզի-153
Կիպրոս-84, 200, 334, 366, 405, 427, 

428, 454
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498 

356, 357, 358, 359, 360, 361, 377, 
418, 478

Մետրոպոլիա-406
Մերձավոր Արևելք-22, 30, 53, 56, 102, 

103, 105, 111, 116, 152, 186, 187, 
195, 200, 201, 206, 207, 208, 252, 
284, 294, 304, 339, 478

Մեքսիկա-58
Միջագետք-23, 24, 25, 28, 29, 38, 39, 

47, 48, 49, 54, 58, 61, 62, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 124, 
125, 126, 154, 157, 158, 186, 193, 
226, 248, 263, 278, 280, 284, 290, 
302, 316, 365, 471

Միջագետքյան Ասորիք-69
Միջերկրական ծով (Միջերկրայք)-88, 98, 

108, 165, 200, 208,  209, 286, 310, 
314, 326, 334, 366, 411, 412, 426, 
436, 443

Միցպա ամրոց-104
Մոդի-344
Մոնրեալ-21
Մոնրեալ-84
Մոսկվա-43, 181
Մոսուլ-242
Մոսուլի շրջան-213
Մովաբ-221, 222, 237, 248, 252, 323, 

324, 478
Մորիա լեռ-204

Յամինա-72
Յարմուքի գետաբերան-408
Յորղան-Թեփե-75

Նաբլուս-456
Նաբոթ-224, 225
Նազարեթ-378, 389, 410, 411
Նային-410, 411
Նար-ազ-Զերկա-187
Նաքոր-66, 72, 79
Նաքոր-68
Նեապոլ-339, 341, 447
Նեբի Յունուս բլուր-274, 278
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    499

Պարսկաստան-289, 305, 306, 314, 338, 
366

Պափոս-427
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Սուեզի ջրանցք-133, 144, 208, 286, 330
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Փենով (Ֆեյնան)-161
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Փիղադեղփիա-416, 463, 464, 465
Փի-Ռամսի-Մերի-Ամոն-131
Փյունիկիա-200, 206, 211, 225, 271, 405
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277, 314, 366, 405, 423, 426, 429, 
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Փռյուգիա-428, 430, 451, 463

Քաբոր-240
Քադեշ-130
Քաթին-Սառա-431
Քալաք (Քաղան)-214, 228, 231
Քաղա-240
Քաղդեա (Քաղդեացվոց երկիր)-37, 59, 

67, 69
Քանան (Քանանացվոց երկիր)-59, 64, 
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347, 375
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Քերմել-208
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Օմարի մզկիթ-403
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Օփեր (Օփիր, Սոփեր, Սոփիր-209, 210, 

245
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